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Identifikačné údaje uchádzača  



Príloha č. 1 
 
Časť 1 -  Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu 
 

 
 
 
 

 
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 

 
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Ć. 25/2006 Z. z. 

O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŚÍCH PREDPISOV 
 
 

 
Obchodné meno uchádzača:      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:   Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 
 
 
(v prípade skupiny, názov skupiny a  údaje za každého člena skupiny) 
 
 
    
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
      
 
 
 

 
Kritérium 

 

 
Cena v EUR bez DPH 

 
 
Celková cena za predmet zákazky 
(celkové poistné súboru majetku za 36 mesiacov) 
 

 
 

29 929,41 EUR 

 
poistné služby sú oslobodené od DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Todor Todorov 
člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 



Príloha č. 1 
 
Časť 2 -  Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou  
motorového vozidla 
 
 
 

 
 

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
 

ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Ć. 25/2006 Z. z. 
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŚÍCH PREDPISOV 

 
 

 
 
Obchodné meno uchádzača:      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:   Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 
 
 
(v prípade skupiny, názov skupiny a  údaje za každého člena skupiny) 
 
 
 
    
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
      
 
 
 

 
Kritérium 

 

 
Cena v EUR bez DPH 

 
 
Celková cena za predmet zákazky 
(celkové poistné súboru vozidiel  za 36 mesiacov) 
 

 
 

10 553,78 

 
poistné služby sú oslobodené od DPH 
 
 
 
 
 
 

Ing. Todor Todorov 
člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 
 
 
 
        



Príloha č. 1 
 
Časť 3 - Poistenie motorových a prípojných vozidiel – KASKO 
 
 
 

 
 
 

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
 

ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Ć. 25/2006 Z. z. 
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŚÍCH PREDPISOV 

 
 

 
 
Obchodné meno uchádzača:      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:  Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 
 
 
(v prípade skupiny, názov skupiny a  údaje za každého člena skupiny) 
 
 
 
    
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
      
 
 
 

 
Kritérium 

 

 
Cena v EUR bez DPH 

 
 
Celková cena za predmet zákazky 
(celkové poistné súboru vozidiel  za 36 mesiacov) 
 

 
 
 

8 559,91 

 
poistné služby sú oslobodené od DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Todor Todorov 
člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 



 
Príloha č. 1 
 
Časť 4 -  Poistenie lomu  stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel 
 
 
 
 

 
 
 

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
 

ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Ć. 25/2006 Z. z. 
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŚÍCH PREDPISOV 

 
 

 
 
Obchodné meno uchádzača:      Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:  Dostojevského rad 4, 815 743 Bratislava 
 
(v prípade skupiny, názov skupiny a  údaje za každého člena skupiny) 
 
 
 
    
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
      
 
 
 

 
Kritérium 

 

 
Cena v EUR bez DPH 

 
 
Celková cena za predmet zákazky 
(celkové poistné súboru vozidiel a strojov  za 36 mesiacov) 
 

109 114,90 

 
poistné služby sú oslobodené od DPH 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Todor Todorov 
člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 



Príloha č. 1 
 

Časť 5 -  Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 
 
 

 
 

 
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 

 
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Ć. 25/2006 Z. z. 

O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŚÍCH PREDPISOV 
 
 

 
 
Obchodné meno uchádzača:      Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:   Dostojevského rad 4, 815 743 Bratislava 
 
(v prípade skupiny, názov skupiny a  údaje za každého člena skupiny) 
 
 
 
    
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
      
 
 
 

 
Kritérium 

 

 
Cena v EUR bez DPH 

 
 
Celková cena za predmet zákazky 
(celkové poistné za 36 mesiacov) 
 

8 532,00 EUR 

 
poistné služby sú oslobodené od DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Todor Todorov 
člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 



   VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 

Časť 1 
Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu 

 
 
Minimálne zmluvné podmienky  
 

   Rámcová zmluva č.  ..........................  
o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu 

uzatvorená v súlade s podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  
neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a  
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov  

(ďalej "rámcová zmluva")  
 

Zmluvné strany 

Poistník:  Mesto Žiar nad Hronom  

Ulica, číslo Štefana Moysesa 46 
PSČ, obec 965 01 Žiar nad Hronom 
Zastúpený  Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
 
IČO:   00321125 
DIČ:   2020804478 
Bankové  VÚB, a.s. 
spojenie:  Číslo účtu: 14621422/0200 
IBAN:   SK8702000000000014621422 
  
  ďalej len "poistník" 

Poisťovateľ:  

Obchodné  
meno:   Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
Ulica, číslo Dostojevského rad 4 
PSČ, obec 815 743 Bratislava, SR 
 
IČO:   00 151 700 
DIČ:  2020374862 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 

196/B  
V zastúpení:    Ing. Todor Todorov, člen predstavenstva 
                        Mgr. Marián Bilík, prokurista 
Bankové   
spojenie:  Tatra banka a.s., Bratislava; 
IBAN:   SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX 
 
  ďalej len "poisťovateľ" 
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   VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 

 
 
Preambula  
 

Táto rámcová zmluva o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu sa uzatvára ako výsledok 
verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník na obstaranie predmetu zmluvy použil postup 
verejného obstarávania podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod 
číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014), ktorého úspešným uchádzačom sa stal poisťovateľ'. 

 
Článok l. 

Predmet rámcovej zmluvy 
 

1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy sú poistné podmienky pre poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti 
za škodu, záväzok poisťovateľa zabezpečiť poistníkovi služby poistenia špecifikované v tejto zmluve 
a záväzok poistníka tieto služby prevziať a zaplatiť poisťovateľovi cenu poistného stanoveného v zmysle tejto 
zmluvy.   

2. Predmetom tejto rámcovej zmluvy je tiež záväzok poisťovateľa predložiť poistníkovi na základe písomnej 
výzvy poistníka v lehote stanovenej poistníkom podpísaný návrh na uzavretie Poistnej zmluvy o poistení 
majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu  (ďalej len „Poistná zmluva“) v 3 rovnopisoch, predmetom  
ktorej budú služby poisťovateľa v rozsahu definovanom v tejto rámcovej zmluve.  

 
Článok 2. 

Rozsah poistenia 
 

1.  Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie majetku:  

1.1  Komplexné živelné riziko - škody spôsobené:  

V súlade s VPP-M sa poistenie vzťahuje na škody spôsobené: 
a)  požiarom,  
b) výbuchom,  
c) priamym úderom blesku,  
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,  
e) víchricou - min. 76 km/h, 
f) povodňou alebo záplavou,  
g) ľadovcom, 
h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ' k nim nedošlo v súvislosti  s priemyselnou 

alebo stavebnou činnosťou, 
ch)  zosúvaním alebo zrútením lavín,  
i) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,  
j) zemetrasením,  
k) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z vodovodných 

zariadení,  
l) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,  
m) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,  
n) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,  
o) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,  
p) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,  
q) ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k 

vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení živelnej udalosti, 
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   VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 

r) atmosférickými zrážkami v dôsledku poškodenia stav. súčastí následkom živelnej udalosti, 
s) dymom vznikajúcim pri požiari,  
t) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým lejakom,  
u) krádež poistených hnuteľných vecí , ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými náhodnými 

udalosťami, 
v) ťarchou snehu a námrazy, 
w) nárazom dopravného prostriedku, rázovou vlnou. 

 
V rozšírení VPP-M sa poistenie vzťahuje aj na: 
- škody chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov – čl. 6, ods. 1, 
- poplatky / vodné, stočné/ za vodu, ktorá unikla z vodovodného potrubia z akejkoľvek príčiny – čl. 6, ods. 3, 

písm. d), 
- zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené katastrofickým lejakom – čl. 5, ods. 2.1, písm. 

f), 
- škody ľadochodmi, 
- škody prívalom bahna, 
- škody spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami v 

dôsledku katastrofického lejaku alebo záplavy následkom búrkového prívalu – čl. 5, ods. 2.1, písm. c), 
- škody nepriamym úderom blesku (prepätím) s ročným limitom poistného plnenia vo výške 1 660,00 EUR - čl. 

3, ods. 3, písm. d). 

1.1.1  Osobitné dojednania  
1. V súlade s VPP-M sa poistenie vzťahuje aj na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak 

úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného 
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku. Ustanovenie nijakým spôsobom nevylučuje alebo 
neobmädzuje čl. 11, ods. 1 písm. h) VPP-M, ktorý ostáva v platnosti bez zmeny.  

2. Odchylne od čl. 10 ods. 7, písm. g) VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na 
protipovodňové ochranné hrádze, vodné nádrže, spevnené plochy a úpravy územia, zemné priehrady, 
pozemné komunikácie, mosty, oplotenia, koľajové dráhy, tunely, hrádze a objekty na tokoch, verejné 
vodovody, verejné kanalizácie, ČOV a iné vodohospodárske objekty, letiská a inžinierske siete, ktoré 
sú majetkom poisteného - sú vedené v účtovnej evidencii poisteného a zohľadnené v rámci poistnej 
sumy konkrétneho predmetu poistenia.  

3. V súlade s čl. 10 ods. 4 VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom 
priestranstve a veci upevnené na vonkajšej strane budovy.  

4. Odchylne od čl. 10 ods. 7, písm. i) VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané 
stavby evidované na účte obstaranie dlhodobého hmotného majetku a zohľadnené v rámci poistnej 
sumy konkrétneho predmetu poistenia.  

5. V súlade s čl. 10 ods. 3, písm. h) VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné 
na stavebné úpravy a na demontáž a remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v 
súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri 
poistnej udalosti. Pre tieto položky je v rámci predmetu poistenia "Náklady po poistnej udalosti" 
stanovená samostatná poistná suma. 
Súčasne v rozšírení čl. 10 ods. 3, písm. h) VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nahradí aj náklady na 
posudkového znalca, náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady 
spojené s dodatočnými projektovými plánovacími prácami, náklady spojené s leteckou dopravou, s 
príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas nedieľ a sviatkov, ako aj expresné príplatky, 
náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné náklady na 
zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej 
prepravy poškodenej veci alebo náhradných dielov. Pre tieto položky je v rámci predmetu poistenia 
"Náklady po poistnej udalosti" stanovená samostatná poistná suma.  

6. Odchylne od čl. 14 VPP-M sa dojednáva, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá 
obstarávacej hodnote poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného. Odchylne od čl. 17 
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   VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 

VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.  
 
7. Odchylne od čl. 5, ods. 2.1, písm. d) VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody 

spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných 
tokov, priehrad a nádrží.  

8. Odchylne od čl. 16 VPP-M sa dojednáva, že v prípade poistenia na časové ceny  sa bude plnenie pri 
parciálnych škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie 
poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú 
dosahovať výšku maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.  

9. V súlade s čl. 2 ods. 2 VPP-M sa dojednáva, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody.  
10. Dojednáva sa, že poisťovňa bude v súlade s VPP-M a týmito Osobitnými dojednaniami likvidovať 

poistné udalosti aj na základe rozpočtov vypracovaných na základe schválených cenníkov.  Ak verejný 
obstarávateľ/poistený  neuskutoční opravu poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu 
do jedného roku od vzniku poistnej udalosti poisťovňa vyplatí poistné plnenie max. 80 % rozpočtovaných 
nákladov na opravu. 

11. V súlade s čl. 6, ods. 2 VPP-M sa dojednáva, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z 
vodovodného zariadenia zahŕňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom 
potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na 
potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných 
čerpadiel, solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia. 

12. Odchylne od čl. 6, ods. 3, písm. d) VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody 
poskytne poistné plnenie aj za uniknutú vodu do výšky 3 330,00 EUR za jednu poistnú udalosť, max. 
však 10 000,OO EUR za poistné obdobie.  

13. V súlade s čl. 10, ods. 7, písm. j) VPP-M sa dojednáva, že poistením sú kryté aj budovy na ktorých 
prebiehajú stavebné úpravy vrátane vecí v týchto budovách uložených. 

14. V súlade s čl. 16 ods. 3 VPP-M a týmito Osobitnými dojednaniami sa dojednáva, že poistenie sa 
vzťahuje aj na náklady spojené so zachovaním pôvodných stavebných materiálov, stavebných 
technologických postupov a zhotovením umeleckých súčastí / uplatnených pri zhotovení budovy v 
minulosti/, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy. 

15. Odchylne od čl. 10 ods. 7, písm. g) VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa pri predmetoch poistenia 
Mesta Žiar nad Hronom vzťahuje aj na civilné inžinierske stavby, verejné pozemné komunikácie (vrátane 
podjazdov, nadjazdov, podchodov, nadchodov, mostov a tunelov), priehrady, a stavby povodňovej 
ochrany, železničná infraštruktúra, iné civilné inžinierske stavby, verejné rozvodové a distribučné siete 
vody, plynu, tepla a elektriny (líniové stavby) ktoré sú majetkom poisteného - sú vedené v účtovnej 
evidencii poisteného a zohľadnené v rámci poistnej sumy konkrétneho predmetu poistenia. 

16. V rozšírení VPP-M sa pre poistenie ciest verejných pozemných komunikácii platí, že za miesto poistenia 
sa považuje úsek komunikácie s dĺžkou 10 km. Pre identifikáciu opakujúcej sa poistnej udalosti za 
sledované obdobie sa tým pádom za jedno miesto poistenia považuje rádius 5 km od výskytu poistnej 
udalosti (vzdialenosť 5 km každým smerom komunikácie od miesta výskytu poistnej udalosti). 

17. V súlade s čl. 18 VPP-M sa dojednáva, že v prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť 
odpočítaná z poistného plnenia len raz. Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto rámcovej 
dohody rozumie viac po sebe nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným 
inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť. 

18. V súlade s VPP-M sa záplavou pre účely tejto rámcovej dohody rozumie vytvorenie súvislej vodnej 
plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia. 

19. V rozšírení čl. 14, ods. 4 a čl. 16, ods. 8 VPP-M  sa pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ rozumie 
„poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v 
prípade poistenia na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, 
poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy 
poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného 
obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. 
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Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške. 
 
20. V rozšírení čl. 5, ods. 2 písm. a) VPP-M sa povodňou pre účely tejto rámcovej dohody rozumie aj 

definícia povodne v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a to najmä prechodné 
výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného 
toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva, platí to aj na stav, pri ktorom je dočasne 
zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok a dochádza k zaplaveniu miesta poistenia vnútornými 
vodami. Zároveň sa pre účely tejto rámcovej dohody povodňou rozumie aj vyhlásenie II. stupňa 
povodňovej aktivity (stav pohotovosti) v mieste poistenia alebo vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity 
(stav ohrozenia) v mieste poistenia - v zmysle platných právnych predpisov. 

21. Odchylne od čl. 14 VPP-M sa dojednáva, že v prípade poistenia na modifikované ceny sa prepočet na 
modifikované ceny vykonáva nasledovne: obstarávacia cena poistenej veci, vedená v účtovníctve 
poisteného sa prenásobí  príslušným koeficientom podľa roku zaradenia poistenej veci. Výška 
koeficientu prepočtu na modifikované ceny je uvedená v nasledujúcej tabuľke: 

rok 
nadob. Index  

     -    do 1983 2,12   
 1984 až 1990 1,65   
 1991 až 1998 1,43   
 1999 až 2006 1,10   
 2007 až 2010 1,00   

22. Odchylne od čl. 16 VPP-M sa dojednáva, že v prípade poistenia na modifikované ceny  sa bude 
plnenie pri parciálnych škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude 
plnenie poskytovať v modifikovanej cene. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré 
budú dosahovať výšku maximálne  80 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci. Odchylne od 
čl. 17 VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia. 

23. Odchylne od čl. 17 VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia. 
24. V rozšírení VPP-M sa za škody prívalom bahna považujú škody v dôsledku deštruktívneho pôsobenia 

hmoty, s konzistenciou veľmi hustej tekutiny pohybujúcej sa smerom nadol, na poistenú vec. Vznik 
takéhoto prívalu (prúdu) bahna je náhly a je zapríčinený prírodnými vplyvmi. 

25. V rozšírení VPP-M sa za škody ľadochodmi považujú škody v dôsledku deštruktívneho pôsobenia 
pohybujúcich sa ľadových krýh, alebo ľadovej hmoty na poistenú vec. 

26. V rozšírení VPP-M sa katastrofickým lejakom rozumejú zrážky, ktoré sú klasifikované 
Hydrometeorologickým ústavom podľa Wusova ako katastrofický lejak. 
 

1.2  Poistenie pre prípad odcudzenia veci  
1.2.1   V súlade s čl. 7 VPP-M sa pre poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia poist. veci 

dojednáva, že poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak sa páchateľ zmocnil poistenej veci 
nasledujúcim spôsobom:  
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne  

otvorenie,  
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľné násilným spôsobom,  
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy,  

ktoré môžu byt' použité ako dôkazný prostriedok  
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa  

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

jej riadne otvorenie,  
f) krádežou, pri ktorej páchateľ' preukázateľné prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace 
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poistenú vec pred krádežou,  
 

g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho  
odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú  
nemôže byt' zodpovedný,  

h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ' použil proti poistenému, jeho 
pracovníkovi alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.  

 

1.2.2  Osobitné dojednania 
1. V súlade s VPP-M sa poistenie vzťahuje aj na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak 

úmyselné konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe 
poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku. Ustanovenie nijakým spôsobom 
nevylučuje alebo neobmädzuje čl. 11, ods. 1 písm. h) VPP-M, ktorý ostáva v platnosti bez zmeny.  

2. V súlade s čl. 7, ods. 5 VPP-M sa dojednáva, že poistné krytie zahŕňa aj vnútorný vandalizmus.  
 Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci 

spáchané inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že si prerazí cestu do chráneného priestoru, 
prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.  

3. V rozšírení čl. 7, ods. 5 VPP-M sa dojednáva, že poistné krytie zahŕňa aj vonkajší vandalizmus.  
 Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie alebo 

zničenie verejne prístupnej poistenej veci - vandalský čin ktorý nemusí byť viazaný na uskutočnenie 
krádeže vlámaním resp. po prekonaní prekážky. Povinnosťou poisteného v prípade vzniku škody je 
oznámiť škodovú udalosť polícii. Podmienkou pre poskytnutie poistného plnenia je, že škodová 
udalosť bude šetrená políciou. Poistenie podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na rozbitie skla.  

4. V rozšírení čl. 7, ods. 5 VPP-M sa pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci 
sa okrem iného chápe aj estetické poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi.  

5. Odchylne od čl. 4, ods. 3 Doložky M-01 sa dojednáva, že poistené veci uložené na voľnom 
priestranstve sú zabezpečené pre prípad krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou 
polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok 
(čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť 
pracovné pomôcky (kliešte, zvárací prístroj, uhlova brúska a pod.).  

6. V rozšírení čl. 14, ods. 4 a čl. 16, ods. 8 VPP-M  sa pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ rozumie 
„poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného 
obdobia v prípade poistenia na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na 
poistné plnenie, poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. 
Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku 
poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu 
poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia 
vždy v pôvodnej výške.  

7. V rozšírení čl. 16, ods. 3 VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ bude likvidovať poistné udalosti aj na 
základe rozpočtov vypracovaných na základe schválených cenníkov.  

8. Dojednáva sa, že poisťovňa bude pri poistných udalostiach na mobiliári (veci osadené  
v exteriéroch mesta), objektoch verejného osvetlenia a dopravnom značení akceptovať šetrenie  
Mestskou políciou a to do výšky škody 250 € .  

9. Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa dojednáva  
územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných pomôcok (notebooky,  
tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika) sa pre prípad živelnej udalosti, krádeže a vandalizmu  
rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého a prechodného bydliska,  
ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a pohybu  
(motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území Slovenskej republiky  
a krajín Európskej únie). 
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1.2.3  Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí proti odcudzeniu 
1.2.3.1  Odchylne od čl. 4, ods. 2 Doložky M-01 sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne  poistné plnenie 

za poistený hnuteľný majetok do výšky poistných súm* (limitov  poistného plnenia z jednej 
poistnej udalosti) nasledovne: 

 
 Poistná suma  do 5.000,00 €* –   uzamknutý objekt  /bez špecifikácie uzamykacieho  
  systému/,  
 
 
 Poistná suma do 8.300,00 €*   –  bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu  
  a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu 

 vložky, 
Poistná suma do 16.600,00 €* –   bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu  
 a bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu 
 vložky + pridaný ďalší zámok, bezpečnostná závora  
 a plechované dvere, 
Poistná suma do 33.200,00 €* –   bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu, 
 rozlomeniu a odvŕtaniu vložky, ďalej prídavný bezpečnostný 
 zámok. Dvere zabezpečené proti vysadeniu alebo 
 zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou 
 bezpečnostnou zámkou,  
Nad 33.200,00 €* –    trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna  službu, alebo 
 EZS  napojená na  pult centrálnej o chrany mestskej alebo 
 štátnej polície, 
Súčasne pri poistnej sume nad 16.600,00 €* - musia byť všetky kritické otvory chránené sklom 
osadeným v pevnom ráme, na ktorom je nalepená bezpečnostná fólia hrúbky min. 200 µm alebo 
osadenou oceľovou zvarovanou sieťou s priemerom prútu min. 6 mm a max. veľkosťou oka 225 
cm2, pripevnená po obvode do steny alebo do rámu okna zvonka nedemontovateľnými prvkami v 
minimálne 4 bodoch v max. odstupoch 500 mm. Pri poistnej sume do 16.600,00 €* sa pre kritické 
otvory vyžaduje zabezpečenie bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť  bez ich 
poškodenia. 

 

* Pre účely spôsobov zabezpečenia hnuteľných vecí proti odcudzeniu sa poistnou sumou rozumie limit 
poistného plnenia, do výšky ktorého poisťovateľ v prípade poistnej udalosti poskytne poistné plnenie. Výška 
limitu poistného plnenia závisí od úrovne zabezpečenia daného priestoru. 
 

 
1.2.3.2  Pre prípad krádeže peňazí - finančnej hotovosti umiestnených v uzamknutej pokladni alebo  

zásuvke, prepravy peňazí poslom sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia: 
 
V rozšírení Doložky M-01 a M-04 sa dojednáva:  
1. Pre finančnú hotovosť, ceniny, cennosti, cenné papiere, ktoré nie sú z prevádzkových dôvodov  

uložené počas alebo v uzamknutých zásuvkách alebo pokladni v čase:  
a) od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,  
b) uloženia peňazí v pokladni alebo uzamykateľnej zásuvke,  
c) prenosu peňazí oprávnenou osobou do uzamykateľnej zásuvky alebo pokladne v mieste  

poistenia musia byť splnené nasledujúce bezpečnostné opatrenia:  
- nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,  
- pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,  
- v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako 4 350,00 EUR musia  

byt' tieto bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,  
- prenos peňazí do uzamknutej pokladne alebo zásuvky v mieste poistenia musí byt' 
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vykonávaný oprávnenou osobou, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.  
 
2. Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, finančná hotovosť musí byt'  

uložená:  
a) do výšky 500,00 EUR v uzamknutej miestnosti s uzamykateľnou zásuvkou alebo pokladňou,  
b) do výšky 1 000,00 EUR v uzamknutej miestnosti s uzamykateľnou zásuvkou alebo poklad ňou  

a s ďalším zabezpečením. Ďalším zabezpečením sa rozumie trvalá strážna fyzická ochrana  
alebo strážna službu, alebo EZS napojená na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej  
polície.  

c) do výšky 3 000,00 Eur v uzamknutom trezore. Miestnosť v ktorej sa trezor nachádza musí byť  
v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byt' zatvorené.  

d) do výšky 20 600,00 EUR v uzamknutom trezore a s ďalším zabezpečením. Miestnosť v ktorej  
sa trezor nachádza musí byt' v dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byť  
zatvorené. Ďalším zabezpečením sa rozumie trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna  
službu, alebo EZS napojená na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.  

 
3. V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byt' splnené nasledovné spôsoby  

zabezpečenia:  
a) do sumy 5 000,00 EUR poverená osoba vybavená vhodným kufríkom alebo taškou,  
b) do sumy 16 600,00 EUR poverená osoba vybavená bezpečnostným kufríkom a ďalšia osoba  

vybavená strelnou zbraňou (napr. Mestská polícia). 
 
 
1.3  Poistenie strojov a zariadení  
 

Pre poistenie strojov a zariadení (poistenie technických rizík) je stanovený samostatný predmet poistenia so 
samostatnou poistnou sumou. 

 
V súlade s čl. 3 VPP-SE sa dojednáva poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a strojových 
zariadení vrátane elektroniky akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane 
nečakane a náhle a obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného stroja.  
 
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:  
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ' sa na ňu nevzťahuje záruka 

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

b) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,  
c) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,  
d) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,  
e) pádom stroja,  
f) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,  
g) skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu (prepätie, indukčné účinky blesku), 
h) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky, 
i) vniknutie cudzieho predmetu. 

1.3.1  Osobitné dojednania  
1. Odchylne od čl. 7 VPP-SE sa dojednáva, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá 

obstarávacej hodnote poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného.  
2. Odchylne od čl. 10 VPP-SE sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.  
3. Odchylne od čl. 9 VPP-SE sa dojednáva, že v prípade poistenia na časové ceny  sa bude plnenie pri 

parciálnych škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie 
poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú 
dosahovať výšku maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.  
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4. V rozšírení čl. 9, ods. 6 VPP-SE sa dojednáva, že že pri poistení strojov sú kryté aj nasledujúce 
viacnáklady s limitom plnenia 34 000,00 EUR pre každú poistnú udalosť.  
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne viacnáklady vrátane:  
a) náklady posudkového znalca,  
b) náklady na hľadanie príčiny škody,  
c) náklady na zemné a výkopové práce, 
d) náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a  

počas sviatkov, ako aj expresné príplatky.  
5. V rozšírení čl. 9, ods. 6 VPP-SE sa dojednáva, že pri poistení strojov sú poistením kryté aj náklady 

na leteckú prepravu náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia. 
Plnenie za tieto náklady je obmedzené sumou spolu 34 000,00 EUR.  

6. V rozšírení čl. 7 VPP-SE je poistenie možné dojednať aj na prvé riziko. Pod pojmom „poistenie na 1. 
riziko“ rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu 
poisteného obdobia v prípade poistenia na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo 
právo na poistné plnenie, poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného 
obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu 
vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy 
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu 
poistného obdobia vždy v pôvodnej výške. 

7. V súlade s čl. 2, ods. 1 VPP-SE sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne 
zabudované v hardwerovej časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a 
záznamov programového vybavenia strojov.  

1.4  Poistenie elektroniky  

Pre poistenie elektroniky (poistenie technických rizík) je stanovený samostatný predmet poistenia so 
samostatnou poistnou sumou. 

 
V súlade s čl. 3 VPP-SE je poistením elektroniky kryté akékoľvek náhle a nepredvídané poškodenie alebo 
zničenie elektronických zariadení, okrem výluk z poistenia, ktoré obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť 
poisteného zariadenia. 
 
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:  
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka 

výrobcu), 
b)  pádom stroja, 
c) skratom, prepätím, indukciou účinkom blesku, vadou izolácie, 
d)  chybou obsluhy, neopatrnosťou, nešikovnosťou, nedbalosťou, 
e)  zlyhanie meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky. 

1.4.1  Osobitné dojednania  
1. Odchylne od čl. 7 VPP-SE sa dojednáva, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá 

obstarávacej hodnote poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného.  
2. Odchylne od čl. 10 VPP-SE sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.  
3. Odchylne od čl. 9 VPP-SE sa dojednáva, že v prípade poistenia na časové ceny  sa bude plnenie pri 

parciálnych škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie 
poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú 
dosahovať výšku maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci.  
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4. V rozšírení čl. 9, ods. 6 VPP-SE sa dojednáva, že že pri poistení strojov sú kryté aj nasledujúce 
viacnáklady s limitom plnenia 34 000,00 EUR pre každú poistnú udalosť.  
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne viacnáklady vrátane:  

a)    náklady posudkového znalca, 
b)    náklady na hľadanie príčiny škody, 
c)   náklady na zemné a výkopové práce, 
d)  náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu 

a   počas sviatkov, ako aj expresné príplatky.  
5. Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky z motorového vozidla za podmienky, že  

motorové vozidlo bolo v čase poistnej udalosti uzamknuté a poistená elektronika sa nachádzala  
v kufri, alebo uzatvárateľnej prepážke motorového vozidla.  

6. Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa dojednáva  
územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných pomôcok (notebooky,  
tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika) sa pre prípad živelnej udalosti, krádeže a vandalizmu  
rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého a prechodného bydliska,  
ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a pohybu  
(motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území Slovenskej republiky a krajín  
Európskej únie).  

7. V rozšírení čl. 7 VPP-SE je poistenie možné dojednať aj na prvé riziko. Pod pojmom „poistenie na 1. 
riziko“ rozumie „poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu 
poisteného obdobia v prípade poistenia na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo 
právo na poistné plnenie, poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. 
Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej 
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému 
plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v 
pôvodnej výške.  

8. V súlade s čl. 2, ods. 1 VPP-SE sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne 
zabudované v hardwerovej časti riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a 
záznamov programového vybavenia strojov.  

1.5  Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla  

Pre poistenie skla je stanovený samostatný predmet poistenia so samostatnou poistnou sumou. 
 

V rozšírení čl. 10, ods. 6 VPP-M sa v súlade s čl. 9, ods. 1 VPP-M poistenie vzťahuje aj na: -sklo,          -
sklenené výplne, -fólie na sklách, -sklo so špeciálnou povrchovou úpravou / nápisy, maľby, gravírovanie, 
iná výzdoba na skle/, -svetelné a neónové nápisy a reklamy, ktoré boloi poškodené akoukoľvek náhodnou 
udalosťou okrem nasledovných prípadov:  

1.5.1  Poistenie sa nevzťahuje  
Na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy, na škody vzniknuté pri doprave 
poistených vecí, pri montáži a demontáži poistených vecí ani na škody, ktoré vznikli v súvislosti s 
vykonávaním stavebných prác vmieste poistenia.  

1.5.2  Poistné hodnoty  
V súlade s VPP-M je poistnou hodnotou hodnota nového skla rovnakého prevedenia, vrátane 
nalepených neodnímateľných snímačov zabezpečovacieho zariadenia, nalepených fólií, nápisov, 
malieb alebo inej výzdoby, ak sú súčasťou poisteného skla (poistenie na novú hodnotu).  

1.5.3  Poistenie sa dojednáva na 1. riziko 
V rozšírení čl. 14, ods. 4 a čl. 16, ods. 8 VPP-M  sa pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ rozumie 
„poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v 
prípade poistenia na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, 
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poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia.  
 
Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej 
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému 
plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v 
pôvodnej výške. 

1.5.4  Odchylne od čl. 17 VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.  
 

1.6  Požadovaný minimálny rozsah pre poistenie zodpovednosti za škodu  
1.6.1  Požadovaný rozsah limitov odškodnenia z poistenia zodpovednosti za škodu právnických 

osôb 
Poistník/poistený: Mesto Žiar nad Hronom  
Limit odškodnenia pre jednu a všetky poistné udalosti ktoré nastanú v priebehu poistného  
obdobia  
50 000,00 EUR 

1. V prípade vzniku nového subjektu patriaceho do pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom sa bude 
poistenie riadiť podmienkami dohodnutými v tejto poistnej zmluve  

2. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ' za neho nahradil  
poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla  
poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci  
ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za  
takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov.  

3. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na také škody, pre ktoré  
bolo v dobe trvania poistenia poistenému prvýkrát doručené písomné uplatnenie nároku  
poškodeného na náhradu škody (poistný princíp "claims made") a škoda vznikla najneskôr  
3 roky pred dňom platnosti a účinnosti poistnej zmluvy.  

1.6.2  Predmet poistenia:  
1. činnosti v súlade so zákonom číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov a všetky činnosti vyplývajúce poistenému z platných právnych predpisov  
a rozhodnutí štátnych orgánov, 

2. činnosti v zmysle Výpisu z obchodného registra a zriaďovacích listín, 
3. činnosti vykonávané subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti poisteného. 
4. Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody:  

a. vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho  
konajúce osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hnuteľných a  
nehnuteľných), ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem vecí,  

b. ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy, spôsobené na prenajatých  
budovách a ostatných nehnuteľnostiach,  

c. spôsobenú na veciach, ktoré poistený používa a na veciach, ktoré poistený prevzal na  
spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej  
pomoci,  

d. vzniknuté vynaložením nákladov na liečebnú starostlivosť, dávky nemocenského a  
dôchodkového poistenia ako regresné náhrady nákladov liečenia vynaložené zdravotnou  
poisťovňou a regresné náhrady Sociálnej poisťovne,  

e. na veciach, ktoré si zamestnanec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej  
súvislosti s ním na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom na  
mieste, kde sa obvykle odkladajú,  

f. zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou  
nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ' poistený za  
takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov,  
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g. vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia  
a ak je s prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolupoisteného spravidla spojené  
odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na  
mieste, kde sa obvykle odkladajú pokiaľ' poistený za takúto škodu zodpovedá podľa  
príslušných právnych predpisov,  

h. vzniknuté na zdraví alebo na veciach žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej  
pôsobnosti poisteného. Toto dojednanie sa vzťahuje aj na školské úrazy žiakov na  
lyžiarskom a plaveckom výcviku alebo iných akciách organizovaných školou alebo školským  
zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti poisteného.  

i. ktoré sú definované ako následná finančná ujma, resp. ušlý zisk. 

4.1  Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky ako aj na územie 
ostatných európskych štátov.  

4.2 Poistiteľ' ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na 
plnenie poistiteľa, za poisteného výdavky:  
a) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto  

 konanie bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia  
 poistiteľa, pokiaľ' je poistený povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia  
 poisteného, a to na všetkých stupňoch,  

b) náklady  mimosúdneho  prerokovávania  nárokov  poškodeného,  vzniknuté 
poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokiaľ' je poistený povinný ich uhradiť,  

c) obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom  
 v trestnom konaní vedenom proti poistenému.  

Článok III. 
Miesto poskytnutia služby 

 
1. Mesto Žiar nad Hronom, Štefana Moysesa 46, 96501 Žiar nad Hronom. 

Článok IV. 
Oznámenie poistnej udalosti 

 
1. Poistnú udalosť je poistený povinný oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu telefonicky na číslo  

infolinky poisťovateľa alebo písomne do 14 dní od okamihu, kedy sa o vzniku poistnej udalosti dozvedel, 
na adresu poisťovateľa. 

2. Lehota poskytnutia služby  
2.1 Začiatok poistenia: 01.01.2015, 00.00  hodín. 
2.2 Trvanie poistenia do:   31.12.2017, 24.00 hodín.  

Článok V. 
Cena za poskytnutia služby a spôsob stanovenia kritérií 

 
1. Cena za poskytnutia služby je stanovená podľa zákona Č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších  

predpisov a je vyjadrená v EUR.  
2. Sadzby pre výpočet poistného, uvedené v tejto poistnej zmluve sú záväzné po celú dobu poistenia.  
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2.1 Ročné poistné pre jednotlivé riziká je nasledovné: 

Riziko     Ročné poistné v EUR  
Poistenie majetku  
Komplexné prípadné združené živelné poistenie 4 162,23 
Poistenie pre prípad odcudzenia veci  574,24 
Poistenie pre prípad poškodenia  alebo zničenia skla  240,00 
                                                         Postenie majetku -  ročné poistné celkom   4 976,47 
Poistenie zodpovednosti za škodu   
                             Poistenie zodpovednosti za škodu  - ročné poistné celkom  5 000,00 
 
 
 

 

        POISTENIE MAJETKU + POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 
                                                ročné poistné celkom  9 976,47 

 
Spôsob platenia štvrťročne, a to nasledovne: 

Dátum úhrad jednotlivých splátok        Výška poistného za štvrťrok v EUR  
1. splátka k 15.01.2015,   15.01.2016,    15.01.2017  

 
2 494,12 

2. splátka k 15.04.2015,   15.04.2016,    15.04.2017    
 

2 494,12 
3. splátka k 15.07.2015,   15.07.2016,    15.07.2017     

 
2 494,12 

4. splátka k 15.10.2015,   15.10.2016,    15.10.2017     
 

2 494,12 
 
2.3  Celková cena ponúknutej služby za jedno poistné obdobie (jeden rok) je konečná. Poisťovacie služby sú 

oslobodené od DPH.  
Článok V.  

Záverečné ustanovenia  
 

1. Poistenie sa vzťahuje aj na spolupoistené subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad 
Hronom. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy možno vykonávať iba formou písomných dodatkov,  
podpísaných všetkými zmluvnými stranami.  

3. Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú  
príslušné súdy Slovenskej republiky.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej  
zverejnenia v zmysle osobitných právnych predpisov.  

5. Uchádzač nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v tejto časti svojimi Všeobecnými  
poistnými podmienkami. Zmluvné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných 
poistných podmienok. 

6. Na právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka. 

7. Spory vyplývajúce zo zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým  vzájomnou dohodou. Ak sa na  
riešení sporu nedohodnú, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu na území  
Slovenskej republiky.  

8. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a poisťovateľ 
jedno vyhotovenie. 

9. Poistným maklérom v tomto poistení je maklérska spoločnosť Jozef Sojka – UNKAS, s.r.o., ul. Horná 
67, 97401 Banská Bystrica. 

10. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a 

 13 



   VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 

účinnosť dňom 01.01.2015, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 
webovom sídle poistníka.  

12. Zmluvné strany berú na vedomie a potvrdzujú, že do plnenia svojich zmluvných záväzkov vstúpia dňom 
začatia poistného obdobia k predmetu poistenia.     

13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 -    Ponuka ceny služby 
Príloha č. 2 -    Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3 -    Návrh Poistnej zmluvy o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu   
Príloha č .4a -  Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických 

osôb (VPP-M),  
Príloha č. 4b -  Doložka M-01: Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie majetku,  
Príloha č. 4c -  Doložka M-04: Limity  plnenia  a   podmienky  zabezpečenia   cenností   pre  riziko  

lúpeže pri preprave,  
Príloha č. 4d -  Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a elektroniky právnických 

a podnikajúcich fyzických osôb (VPP-SE) 
Príloha č. 4e -  Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu právnických 

a podnikajúcich fyzických osôb (VPP-Z). 
  
 
V Žiari nad Hronom, dňa .........................               V Bratislave, dňa 22.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ..........................................................        ..........................................................       
                Mgr. Peter Antal                                                                                      Ing. Todor Todorov  
                       primátor                                                                                            člen predstavenstva 
        Mesto Žiar nad Hronom                                                                           Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
 
 
 
                                                                                                                  ..........................................................       

 Mgr. Marián Bilík 
                                prokurista 

                  Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
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   VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 

 
Príloha č. 1 k Rámcovej zmluve č. ....................... o poistení majetku a všeobecnej zodpovednosti 
za škodu 

        
                     Spôsob určenia ceny (ponuka ceny za 

služby)         
     

Predmet poistenia 
Komplexné prípadne združené živelné 

poistenie 

Poistná suma 
v EUR 

Spôsob 
poistenia 

Spoluúčasť 
v EUR 

Ročné poistné 
v EUR 

Nehnuteľný majetok – súbor Mesto Žiar nad 
Hronom a spolupoistené organizácie  

25 575 251,80 
EUR  Nová cena  

- 5%  z  vypočítanej   
náhrady   škody  
min. 300,00 EUR  
pre  poist.  riziká  
okrem  rizík  
povodne,  záplavy, 
zemetrasenia, 
rozbitia skla, 
prepätia, krádeže, 
lúpeže a 
vandalizmu; 

- 5%  z vypočítanej 
náhrady škody min. 
1 500,00 EUR pre 
poist. riziká 
povodne, záplavy a 
zemetrasenia; 

- 100,00 EUR pre 
poist. riziko 
prepätie. 

3 503,81 EUR 
Hnuteľný prevádzkový majetok ( stroje, 
prístroje, zariadenia, technológie, 
elektronik,) – súbor – Mesto Žiar nad 
Hronom a spolupoistené organizácie  

4 775 971,74 EUR  Nová cena  654,31 EUR 

odpratávacie, demolačné, demontážné a 
remontážne náklady  
náklady posudkového znalca  
náklady na hľadanie príčiny škody  
náklady na zemné a výkopové práce  
náklady na spojené s dodatoč.projektovými 
a plánovacími prác.  
náklady spojené s leteckou dopravou, s 
príplatkami  
za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a 
počas  
sviatkov, ako aj expresné príplatky  

30 000 EUR Nová cena 4,11 EUR 

 
Komplexné združené poistenie – ročné 

poistné v EUR celkom 
Súčet cien (ročného poistného) spolu - A 

 

  

 

4 162,23 EUR 

Predmet poistenia 
Poistenie pre prípad odcudzenia veci 

Poistná suma 
v EUR 

Spôsob 
poistenia 

Spoluúčasť 
v EUR 

Ročné poistné 
v EUR 

Stavebné súčastí a príslušenstvo nehnuteľností 
vrátane obstarania na 1.Riziko  16 600 EUR  Na 1. riziko, nová 

cena  

- 150,00 EUR pre 
poist. riziká 
krádeže, lúpeže 
a vandalizmu; 

83,00 EUR 
Prevádzkový hnuteľný majetok vrátane 
obstarania na 1.Riziko  16 600 EUR  Na 1. riziko, nová 

cena 83,00 EUR 
Peniaze, ceniny, drahé kovy, denná tržba  10 000 EUR  Nová cena  85,00 EUR 

Súbor objektov verejného osvetlenia  5 000 EUR  Na 1. riziko, nová 
cena  100,00 EUR 

Peniaze a ceniny - preprava poslom  1 660 EUR Nová cena 23,24 EUR 
Vandalizmus zistený, nezistený páchateľ' - 
hnuteľné a nehnuteľné  
veci na 1.Riziko  

10 000 EUR Na 1. riziko, nová 
cena 200,00 EUR 

 
Poistenie pre prípad odcudzenia veci -  

 
   

574,24 EUR 
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   VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 

  

ročné poistné v EUR celkom 
Súčet cien (ročného poistného) spolu - B 
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   VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 

 

Predmet poistenia 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla 

Poistná suma 
v EUR 

Spôsob 
poistenia 

Spoluúčasť 
v EUR 

Ročné poistné 
v EUR 

Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla 
vypĺňajúceho vonkajšie otvory budov, vrátane nápisov, fólií, 
malieb na  
1. Riziko  

 5 000 EUR Na 1. riziko, 
na nové 

ceny 

- 150,00 EUR pre 
poist. riziká 
rozbitia skla 100,00 EUR 

súbor skiel, pultov, vitrín vo vnútri budov na 1. Riziko  5 000 EUR 100,00 EUR 
Svetelné a neónové nápisy alebo reklamy na 1. Riziko  2 000 EUR 40,00 EUR 
 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla – 
ročné poistné v EUR celkom 

Súčet cien (ročného poistného) spolu - C 
 

  

 

240,00 EUR 
 
POISTENIE MAJETKU – ročné poistenie 

v EUR celkom 
Súčet cien spolu (ročné poistné spolu) 

A+B+C 
  

 

4 976,47 EUR 
Predmet poistenia 

Poistenie zodpovednosti za škodu 
Poistná suma 

v EUR 
Spôsob 
poistenia 

Spoluúčasť 
v EUR 

Ročné poistné 
v EUR 

všeobecná - prevádzková zodpovednosť  
zodpovednosť za veci vnesené – Mesto Žiar 

nad Hronom a spolupoistené organizácie 50 000 EUR 

Do výšky poistnej 
sumy 

33,00 EUR 
5 000,00 EUR 

 

regresné náhrady zdravotných a sociálnej 
poisťovne – Mesto Žiar nad Hronom 

a spolupoistené organizácie  
Do výšky poistnej 

sumy 

 
Poistenie zodpovednosti – ročné 

poistné v EUR celkom  
Súčet cien (ročného poistného)  spolu  - D 

 

  

 

5 000,00 EUR 

 
 

Predmet poistenia 
    

        Ročné 
poistné 
               v EUR 
          Súčet 
cien  
           
A+B+C+D 

 

 
Celkové poistné 

súboru          
majetku 

 poistné za  36 mesiacov 
v EUR 

 
 
Poistenie majetku a zodpovednosti za 
škodu  

  

   

9 976,47 EUR  29 929,41 EUR 
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   VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 
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Príloha č. 1 
 
Časť 1 -  Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu 
 

 
 
 
 

 
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 

 
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Ć. 25/2006 Z. z. 

O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŚÍCH PREDPISOV 
 
 

 
Obchodné meno uchádzača:      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:   Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 
 
 
(v prípade skupiny, názov skupiny a  údaje za každého člena skupiny) 
 
 
    
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
      
 
 
 

 
Kritérium 

 

 
Cena v EUR bez DPH 

 
 
Celková cena za predmet zákazky 
(celkové poistné súboru majetku za 36 mesiacov) 
 

 
 

29 929,41 EUR 

 
poistné služby sú oslobodené od DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Todor Todorov 
člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 



 Poistná zmluva č. - návrh 
  
Poistník 
/ Poistený: 

Mesto Žiar nad Hronom  
Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 321 125 
Štatistický úrad Slovenskej republiky, výpis z registra organizácií  

  
Poisťovateľ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 

Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B. 

  
 Uzatvárajú podľa § 11, §45 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene  a  doplnení  niektorých   zákonov   

v znení neskorších predpisov, ako aj § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka a v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov túto poistnú zmluvu (ďalej aj „zmluva“) 

  
Druh  
poistenia: 

Oddiel I:    Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb 
Oddiel II:   Poistenie strojov a zariadení 
Oddiel III:  Poistenie elektroniky 
Oddiel IV:  Poistenie zodpovednosti za škodu 

  
Začiatok poistenia, 
koniec poistenia, 
poistné obdobie: 

Začiatok poistenia Koniec poistenia Poistné obdobie Poistná doba 

01.01.2015 31.12.2017 1 rok Poistná zmluva sa 
uzatvára na dobu určitú 

  
  
 Oddiel I. 
 Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb 
  
Poistné 
podmienky: 

Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu: 
- Všeobecných poistných podmienok poistenia majetku právnických a  podnikajúcich fyzických osôb (ďalej aj „VPP-M“), s dňom 

účinnosti 01.10.2010; 
- Doložky M-01: Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie majetku (ďalej  aj „doložka M-01“); 

 - Doložky M-04: Limity  plnenia  a   podmienky  zabezpečenia   cenností   pre  riziko  lúpeže   pri   preprave   (ďalej  aj „doložka M-
04“); 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
  
Miesto poistenia: - adresy miest v rámci SR vedené v účtovnej evidencii poisteného  

- územná platnosť v zmysle Zmluvných dojednaní tejto zmluvy 
  
Predmet  
poistenia,  
poistná 
 suma,  
poistná  
hodnota: 

Predmet poistenia Poistná suma Poistná hodnota 
a)  Nehnuteľný majetok - súbor 25 575 251,80 Nová hodnota 
b)  Hnuteľný majetok - súbor 4 775 971,74 Nová hodnota 
c)  Náklady (odpratávacie, demolačné, demontážne, remontážne, 
      náklady na posudkového znalca, na hľadanie príčiny škody, na  
      zemné a výkopové práce, náklady spojené s dodatočnými  
      projektovými a plánovacími prácami, náklady spojené 
      s leteckou dopravou s príplatkami za nočnú prácu nadčas, 
      v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné príplatky)                                                                                     

30 000,00 Nová hodnota 1. riziko 

 d)   Stavebné súčasti poisteného nehnuteľ. majetku 16 600,00 Nová hodnota 1. riziko 
 e)   Hnuteľný majetok  16 600,00 Nová hodnota 1. riziko 
 f)   Peniaze, ceniny, drahé kovy, denná tržba 10 000,00 Nová hodnota 1. riziko 
 g)  Súbor objektov verejného osvetlenia 5 000,00 Nová hodnota 1. riziko 
 h)  Preprava peňazí a cenín 1 660,00 Nová hodnota 1. riziko 
 i)   Nehnuteľný a hnuteľný majetok - vandalizmus 10 000,00 Nová hodnota 1. riziko 
 j)   Sklo  

- súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vyplňujúce    
       vonkajšie otvory budov vrátane nápisov, fólií, malieb, 

- súbor skiel, pultov, vitrín, vo vnútri budov,  
- svetelné a neónové nápisy alebo reklamy 

 
5 000,00 
5 000,00 
2 000,00 

Nová hodnota 1. riziko 
 

    
Poistené  
riziká : 

Pre predmety poistenia uvedené pod písm. a), b), v tejto zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-M článkov:  
- 3 požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla (ďalej aj „FLExA“); 

 - 4 víchrica a krupobitie; 
 - 5 živelná udalosť - povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu; 
 - 6 voda z vodovodných zariadení; 
 - 8 náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov; 
 + odchylne od VPP-M sa poistenie dojednáva v rozsahu Zmluvných dojednaní tejto zmluvy, bod 1.1 Komplexné živelné riziko a bod 

1.1.1 Osobitné dojednania komplexného živelného rizika, ktoré upravujú resp. rozširujú dotknuté ustanovenia VPP-M  

 (čl. 4, 5, 6, 8,  body 1.1 a 1.1.1 Zmluvných dojednaní ďalej aj „EC“).  
 
 
 
 



 Pre predmet poistenia uvedený pod písm. c), v tejto zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-M článku:  
 - 10 ods. 3. písm. g)  vypratávacie náklady, h) demontážne, remontážne náklady, stav. úpravy; 
 + odchylne od VPP-M sa poistenie dojednáva v rozsahu Zmluvných dojednaní tejto zmluvy, bod 1.1.1, ods. 5 Osobitných dojednaní 

komplexného živelného rizika, ktoré upravujú resp. rozširujú dotknuté ustanovenia VPP-M. 
  
 Pre predmet poistenia uvedený pod písm. h), v tejto zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-M článku:  
 - 7 ods. 1. písm. c) lúpež pri preprave poistených vecí; 

+ odchylne od VPP-M sa poistenie dojednáva v rozsahu Zmluvných dojednaní tejto zmluvy, bod 1.2 Poistenie pre prípad odcudzenia 
veci a bod 1.2.1 Osobitné dojednania poistenia pre prípad odcudzenia veci, ktoré upravujú resp. rozširujú dotknuté ustanovenia 
VPP-M. 

  
Pre predmety poistenia uvedené pod písm. e), f), g), v tejto zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-M článku:  

 - 7 ods. 1. písm. a) krádež, b) lúpež v mieste poistenia, d) vandalizmom 
 + odchylne od VPP-M sa poistenie dojednáva v rozsahu Zmluvných dojednaní tejto zmluvy,  bod 1.2 Poistenie pre prípad 

odcudzenia veci a bod 1.2.1 Osobitné dojednania poistenia pre prípad odcudzenia veci, ktoré upravujú resp. rozširujú dotknuté 
ustanovenia VPP-M. 

  
Pre predmet poistenia uvedený pod písm. d), v tejto zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-M článku: 
- 10 ods. 5. písm. c) náklady na odstránenie škôd na stavebných súčastiach poisteného nehnuteľ. majetku poškodených, zničených 
alebo stratených v dôsledku krádeže, lúpeže alebo vandalizmu v zmysle čl. 7 VPP-M. 
 
V rámci predmetu poistenia uvedeného pod písm. i), v tejto zmluve sa odchylne od VPP - M dojednáva aj poistenie pre prípad 
úmyselného poškodenia alebo zničenia predmetov poistenia uvedených pod. písm. a), b), g), v tejto zmluve v dôsledku vandalského 
činu (ďalej aj "prostý vandalizmus") a to v rozsahu Zmluvných dojednaní tejto zmluvy, bod 1.2.1, ods. 3 a 4 Osobitných dojednaní 
poistenia pre prípad odcudzenia veci, ktoré upravujú resp. rozširujú dotknuté ustanovenia VPP-M.                               
 

 Pre predmet poistenia uvedený pod písm. j), v tejto zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-M článku: 
 - 9 ods. 1 poškodenie skla rozbitím  
 + odchylne od VPP-M sa poistenie dojednáva v rozsahu Zmluvných dojednaní tejto zmluvy, bod 1.5 Poistenie pre prípad poškodenia 

alebo zničenia skla, ktoré upravujú resp. rozširujú dotknuté ustanovenia VPP-M. 
  
Spoluúčasť: Pre každú poistnú udalosť počas poistného obdobia sa poistenie dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške: 

- 5%  z  vypočítanej   náhrady   škody  min. 300,00 EUR  pre  poist.  riziká  okrem  rizík  povodne,  záplavy, zemetrasenia, rozbitia 
skla, prepätia, krádeže, lúpeže a vandalizmu; 

- 5%  z vypočítanej náhrady škody min. 1 500,00 EUR pre poist. riziká povodne, záplavy a zemetrasenia; 
- 150,00 EUR pre poist. riziká rozbitia skla, krádeže, lúpeže a vandalizmu; 
- 100,00 EUR pre poist. riziko prepätie. 

   
Limit  
plnenia: 

Pre poistné riziká povodne a záplavy   
sa dojednáva poistenie s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti na jedno poistné obdobie 
5 000 000,00 EUR. 
 
Pre poistné riziká víchrice a krupobitia 
sa dojednáva poistenie s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti na jedno poistné obdobie 
6 500 000,00 EUR. 
 
Pre poistné riziká zemetrasenia, zosuvu pôdy, výbuchu sopky, tiaže snehu 
sa dojednáva poistenie s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti na jedno poistné obdobie 
16 500 000,00 EUR.  

  
Zmluvné 
dojednania: 
 

1.1  Komplexné živelné riziko:  
V súlade s VPP-M sa poistenie vzťahuje na škody spôsobené: 

a) požiarom,  
b) výbuchom,  
c) priamym úderom blesku,  
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu,  
e) víchricou - min. 76 km/h, 
f) povodňou alebo záplavou,  
g) ľadovcom, 
h) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ' k nim nedošlo v súvislosti  s priemyselnou alebo stavebnou 

činnosťou, 
ch)   zosúvaním alebo zrútením lavín,  
i) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci,  
j) zemetrasením,  
k) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a z vodovodných zariadení,  
l) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia,  
m) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,  
n) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení,  
o) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov,  
p) hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti,  
q) ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo 

do 72 hodín po skončení živelnej udalosti, 
r) atmosférickými zrážkami v dôsledku poškodenia stav. súčastí následkom živelnej udalosti, 
s) dymom vznikajúcim pri požiari,  
t) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým lejakom,  
u) krádež poistených hnuteľných vecí , ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie uvedenými náhodnými udalosťami, 
v) ťarchou snehu a námrazy, 
w) nárazom dopravného prostriedku, rázovou vlnou. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V rozšírení VPP-M sa poistenie vzťahuje aj na: 
- škody chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov – čl. 6, ods. 1, 
- poplatky / vodné, stočné/ za vodu, ktorá unikla z vodovodného potrubia z akejkoľvek príčiny – čl. 6, ods. 3, písm. d), 
- zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené katastrofickým lejakom – čl. 5, ods. 2.1, písm. f), 
- škody ľadochodmi, 
- škody prívalom bahna, 
- škody spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami v dôsledku 

katastrofického lejaku alebo záplavy následkom búrkového prívalu – čl. 5, ods. 2.1, písm. c), 
- škody nepriamym úderom blesku (prepätím) s ročným limitom poistného plnenia vo výške 1 660,00 EUR - čl. 3, ods. 3, písm. 

d). 
 
1.1.1  Osobitné dojednania  
1. V súlade s VPP-M sa poistenie vzťahuje aj na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné konanie 

smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného 
majetku. Ustanovenie nijakým spôsobom nevylučuje alebo neobmädzuje čl. 11, ods. 1 písm. h) VPP-M, ktorý ostáva v 
platnosti bez zmeny.  

2. Odchylne od čl. 10 ods. 7, písm. g) VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na protipovodňové ochranné hrádze, 
vodné nádrže, spevnené plochy a úpravy územia, zemné priehrady, pozemné komunikácie, mosty, oplotenia, koľajové dráhy, 
tunely, hrádze a objekty na tokoch, verejné vodovody, verejné kanalizácie, ČOV a iné vodohospodárske objekty, letiská a 
inžinierske siete, ktoré sú majetkom poisteného - sú vedené v účtovnej evidencii poisteného a zohľadnené v rámci poistnej 
sumy konkrétneho predmetu poistenia.  

3. V súlade s čl. 10 ods. 4 VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci 
upevnené na vonkajšej strane budovy.  

4. Odchylne od čl. 10 ods. 7, písm. i) VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na rozostavané stavby evidované na účte 
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a zohľadnené v rámci poistnej sumy konkrétneho predmetu poistenia.  

5. V súlade s čl. 10 ods. 3, písm. h) VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na 
demontáž a remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou 
vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti. Pre tieto položky je v rámci predmetu poistenia "Náklady 
po poistnej udalosti" stanovená samostatná poistná suma. 

 Súčasne v rozšírení čl. 10 ods. 3, písm. h) VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nahradí aj náklady na posudkového znalca, 
náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné a výkopové práce, náklady spojené s dodatočnými projektovými 
plánovacími prácami, náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas nedieľ a 
sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov zo zahraničia aj SR, prepravné 
náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy v SR aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej prepravy 
poškodenej veci alebo náhradných dielov. Pre tieto položky je v rámci predmetu poistenia "Náklady po poistnej udalosti" 
stanovená samostatná poistná suma. 

6. Odchylne od čl. 14 VPP-M sa dojednáva, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá obstarávacej hodnote 
poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného. Odchylne od čl. 17 VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nebude 
uplatňovať princíp podpoistenia.  

7. Odchylne od čl. 5, ods. 2.1, písm. d) VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené takým zaplavením 
územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží. 

8. Odchylne od čl. 16 VPP-M sa dojednáva, že v prípade poistenia na časové ceny  sa bude plnenie pri parciálnych škodách 
poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v časových cenách. Za parciálne škody sa 
budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne 40 % zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej veci. 

9. V súlade s čl. 2 ods. 2 VPP-M sa dojednáva, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody. 
10. Dojednáva sa, že poisťovňa bude v súlade s VPP-M a týmito Osobitnými dojednaniami likvidovať poistné udalosti aj na 

základe rozpočtov vypracovaných na základe schválených cenníkov.  Ak verejný obstarávateľ/poistený  neuskutoční opravu 
poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu do jedného roku od vzniku poistnej udalosti poisťovňa vyplatí 
poistné plnenie max. 80 % rozpočtovaných nákladov na opravu. 

11. V súlade s čl. 6, ods. 2 VPP-M sa dojednáva, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia 
zahŕňa aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, 
odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, potrubí klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo 
parného kúrenia, teplovodných čerpadiel, solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia 
potrubia. 

12. Odchylne od čl. 6, ods. 3, písm. d) VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie 
aj za uniknutú vodu do výšky 3 330,00 EUR za jednu poistnú udalosť, max. však 10 000,OO EUR za poistné obdobie.  

13. V súlade s čl. 10, ods. 7, písm. j) VPP-M sa dojednáva, že poistením sú kryté aj budovy na ktorých prebiehajú stavebné úpravy 
vrátane vecí v týchto budovách uložených. 

14. V súlade s čl. 16 ods. 3 VPP-M a týmito Osobitnými dojednaniami sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na náklady 
spojené so zachovaním pôvodných stavebných materiálov, stavebných technologických postupov a zhotovením umeleckých 
súčastí / uplatnených pri zhotovení budovy v minulosti/, ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej 
budovy. 

15. Odchylne od čl. 10 ods. 7, písm. g) VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa pri predmetoch poistenia Mesta Žiar nad Hronom 
vzťahuje aj na civilné inžinierske stavby, verejné pozemné komunikácie (vrátane podjazdov, nadjazdov, podchodov, 
nadchodov, mostov a tunelov), priehrady, a stavby povodňovej ochrany, železničná infraštruktúra, iné civilné inžinierske 
stavby, verejné rozvodové a distribučné siete vody, plynu, tepla a elektriny (líniové stavby) ktoré sú majetkom poisteného - sú 
vedené v účtovnej evidencii poisteného a zohľadnené v rámci poistnej sumy konkrétneho predmetu poistenia. 

16. V rozšírení VPP-M sa pre poistenie ciest verejných pozemných komunikácii platí, že za miesto poistenia sa považuje úsek 
komunikácie s dĺžkou 10 km. Pre identifikáciu opakujúcej sa poistnej udalosti za sledované obdobie sa tým pádom za jedno 
miesto poistenia považuje rádius 5 km od výskytu poistnej udalosti (vzdialenosť 5 km každým smerom komunikácie od miesta 
výskytu poistnej udalosti). 

17. V súlade s čl. 18 VPP-M sa dojednáva, že v prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia 
len raz. Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto zmluvy rozumie viac po sebe nasledujúcich škôd na jednej 
poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú príčinnú súvislosť. 

18. V súlade s VPP-M sa záplavou pre účely tejto zmluvy rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo 
prúdi v mieste poistenia. 

19. V rozšírení čl. 14, ods. 4 a čl. 16, ods. 8 VPP-M  sa pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ rozumie „poistenie na 1. riziko s 
automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade poistenia na prvé riziko nastala 
poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok 
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej 
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. 
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. V rozšírení čl. 5, ods. 2 písm. a) VPP-M sa povodňou pre účely tejto zmluvy rozumie aj definícia povodne v zmysle zákona č. 
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a to najmä prechodné výrazné zvýšenie hladiny vodného toku, pri ktorom 
bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva, platí to aj na stav, pri 
ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok a dochádza k zaplaveniu miesta poistenia vnútornými vodami. 
Zároveň sa pre účely tejto zmluvy povodňou rozumie aj vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity (stav pohotovosti) v mieste 
poistenia alebo vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity (stav ohrozenia) v mieste poistenia - v zmysle platných právnych 
predpisov. 

21. Odchylne od čl. 14 VPP-M sa dojednáva, že v prípade poistenia na modifikované ceny sa prepočet na modifikované ceny 
vykonáva nasledovne: obstarávacia cena poistenej veci, vedená v účtovníctve poisteného sa prenásobí  príslušným 
koeficientom podľa roku zaradenia poistenej veci. Výška koeficientu prepočtu na modifikované ceny je uvedená v nasledujúcej 
tabuľke: 

rok 
nadob. Index  

     -    do 1983 2,12   
 1984 až 1990 1,65   

 1991 až 1998 1,43   

 1999 až 2006 1,10   

 2007 až 2010 1,00   

22. Odchylne od čl. 16 VPP-M sa dojednáva, že v prípade poistenia na modifikované ceny  sa bude plnenie pri parciálnych 
škodách poskytovať v nových cenách a v prípade totálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v modifikovanej cene. Za 
parciálne škody sa budú považovať také škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne  80 % zo stanovenej poistnej hodnoty 
poistenej veci. Odchylne od čl. 17 VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia. 

23. Odchylne od čl. 17 VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia. 
24. V rozšírení VPP-M sa za škody prívalom bahna považujú škody v dôsledku deštruktívneho pôsobenia hmoty, s konzistenciou 

veľmi hustej tekutiny pohybujúcej sa smerom nadol, na poistenú vec. Vznik takéhoto prívalu (prúdu) bahna je náhly a je 
zapríčinený prírodnými vplyvmi. 

25. V rozšírení VPP-M sa za škody ľadochodmi považujú škody v dôsledku deštruktívneho pôsobenia pohybujúcich sa ľadových 
krýh, alebo ľadovej hmoty na poistenú vec. 

26. V rozšírení VPP-M sa katastrofickým lejakom rozumejú zrážky, ktoré sú klasifikované Hydrometeorologickým ústavom podľa 
Wusova ako katastrofický lejak. 

 
1.2  Poistenie pre prípad odcudzenia veci  
1.2.1  V súlade s čl. 7 VPP-M sa pre poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia poist. veci dojednáva, že poistenému 

vznikne právo na poistné plnenie, ak sa páchateľ zmocnil poistenej veci nasledujúcim spôsobom:  
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,  
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľné násilným spôsobom,  
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy, ktoré môžu byt' použité 

ako dôkazný prostriedok  
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou 

vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,  
e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jej riadne otvorenie,  
f) krádežou, pri ktorej páchateľ' preukázateľné prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú vec pred krádežou,  
g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho odpor bol vylúčený v 

dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byt' zodpovedný,  
h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ' použil proti poistenému, jeho pracovníkovi alebo inej osobe 

násilie alebo hrozbu násilia.  

1.2.2  Osobitné dojednania 
1. V súlade s VPP-M sa poistenie vzťahuje aj na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné konanie 

smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného 
majetku. Ustanovenie nijakým spôsobom nevylučuje alebo neobmädzuje čl. 11, ods. 1 písm. h) VPP-M, ktorý ostáva v 
platnosti bez zmeny.  

2. V súlade s čl. 7, ods. 5 VPP-M sa dojednáva, že poistné krytie zahŕňa aj vnútorný vandalizmus.  
 Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci spáchané inou osobou ako 

poisteným tým spôsobom, že si prerazí cestu do chráneného priestoru, prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet 
poistenia.  

3. V rozšírení čl. 7, ods. 5 VPP-M sa dojednáva, že poistné krytie zahŕňa aj vonkajší vandalizmus.  
 Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie alebo zničenie verejne prístupnej 

poistenej veci - vandalský čin ktorý nemusí byť viazaný na uskutočnenie krádeže vlámaním resp. po prekonaní prekážky. 
Povinnosťou poisteného v prípade vzniku škody je oznámiť škodovú udalosť polícii. Podmienkou pre poskytnutie poistného 
plnenia je, že škodová udalosť bude šetrená políciou. Poistenie podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na rozbitie skla.  

4. V rozšírení čl. 7, ods. 5 VPP-M sa pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj 
estetické poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi.  

5. Odchylne od čl. 4, ods. 3 Doložky M-01 sa dojednáva, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre 
prípad krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si 
vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia 
použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací prístroj, uhlova brúska a pod.).  

6. V rozšírení čl. 14, ods. 4 a čl. 16, ods. 8 VPP-M  sa pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ rozumie „poistenie na 1. riziko s 
automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade poistenia na prvé riziko nastala 
poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok 
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej 
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. 
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.  

7. V rozšírení čl. 16, ods. 3 VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov 
vypracovaných na základe schválených cenníkov.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Dojednáva sa, že poisťovňa bude pri poistných udalostiach na mobiliári (veci osadené v exteriéroch mesta), objektoch 
verejného osvetlenia a dopravnom značení akceptovať šetrenie Mestskou políciou a to do výšky škody 250 € .  

9. Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa dojednáva územná platnosť 
nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných pomôcok (notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika) sa 
pre prípad živelnej udalosti, krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého a 
prechodného bydliska,  
ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, 
autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie). 

 
1.2.3  Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí proti odcudzeniu 
1.2.3.1  Odchylne od čl. 4, ods. 2 Doložky M-01 sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie za poistený hnuteľný majetok 

do výšky poistných súm* (limitov poistného plnenia z jednej poistnej udalosti) nasledovne: 
 
 Poistná suma  do 5.000,00 €* –   uzamknutý objekt  /bez špecifikácie uzamykacieho systému/,  
 Poistná suma do 8.300,00 €*   –  bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci 

rozlomeniu a vylomeniu vložky, 
 Poistná suma do 16.600,00 €* –   bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a bezpečnostný štít zabraňujúci 

 rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok, bezpečnostná závora a 
plechované  dvere, 

 Poistná suma do 33.200,00 €* –   bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu, rozlomeniu a odvŕtaniu vložky, 
 ďalej prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti vysadeniu alebo 
 zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou bezpečnostnou zámkou,  

 Nad 33.200,00 €* –    trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS  napojená na  pult 
entrálnej  ochrany mestskej alebo štátnej polície, 

 Súčasne pri poistnej sume nad 16.600,00 €* - musia byť všetky kritické otvory chránené sklom osadeným v pevnom ráme, 
na ktorom je nalepená bezpečnostná fólia hrúbky min. 200 µm alebo osadenou oceľovou zvarovanou sieťou s priemerom 
prútu min. 6 mm a max. veľkosťou oka 225 cm2, pripevnená po obvode do steny alebo do rámu okna zvonka 
nedemontovateľnými prvkami v minimálne 4 bodoch v max. odstupoch 500 mm. Pri poistnej sume do 16.600,00 €* sa pre 
kritické otvory vyžaduje zabezpečenie bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť  bez ich poškodenia. 

 
* Pre účely spôsobov zabezpečenia hnuteľných vecí proti odcudzeniu sa poistnou sumou rozumie limit poistného plnenia, do výšky 
ktorého poisťovateľ v prípade poistnej udalosti poskytne poistné plnenie. Výška limitu poistného plnenia závisí od úrovne 
zabezpečenia daného priestoru. 
 
1.2.3.2  Pre prípad krádeže peňazí - finančnej hotovosti umiestnených v uzamknutej pokladni alebo  

zásuvke, prepravy peňazí poslom sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia: 
 
V rozšírení Doložky M-01 a M-04 sa dojednáva:  
1. Pre finančnú hotovosť, ceniny, cennosti, cenné papiere, ktoré nie sú z prevádzkových dôvodov uložené počas alebo v 

uzamknutých zásuvkách alebo pokladni v čase:  
a) od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,  
b) uloženia peňazí v pokladni alebo uzamykateľnej zásuvke,  
c) prenosu peňazí oprávnenou osobou do uzamykateľnej zásuvky alebo pokladne v mieste poistenia musia byť splnené 

nasledujúce bezpečnostné opatrenia:  
- nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,  
- pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,  
- v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako 4 350,00 EUR musia byt' tieto bezodkladne 
 uložené uzamknuté do trezora,  
- prenos peňazí do uzamknutej pokladne alebo zásuvky v mieste poistenia musí byt' vykonávaný oprávnenou osobou, 
 bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.  

2. Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, finančná hotovosť musí byt' uložená:  
a) do výšky 500,00 EUR v uzamknutej miestnosti s uzamykateľnou zásuvkou alebo pokladňou,  
b) do výšky 1 000,00 EUR v uzamknutej miestnosti s uzamykateľnou zásuvkou alebo pokladňou a s ďalším zabezpečením. 

Ďalším zabezpečením sa rozumie trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS napojená na pult 
centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.  

c) do výšky 3 000,00 Eur v uzamknutom trezore. Miestnosť v ktorej sa trezor nachádza musí byť v dobe neprítomnosti 
zamknutá, okná miestnosti musia byt' zatvorené.  

d) do výšky 20 600,00 EUR v uzamknutom trezore a s ďalším zabezpečením. Miestnosť v ktorej sa trezor nachádza musí byt' v 
dobe neprítomnosti uzamknutá, okná miestnosti musia byť zatvorené. Ďalším zabezpečením sa rozumie trvalá strážna 
fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS napojená na pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.  

3. V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byt' splnené nasledovné spôsoby zabezpečenia:  
a) do sumy 5 000,00 EUR poverená osoba vybavená vhodným kufríkom alebo taškou,  
b) do sumy 16 600,00 EUR poverená osoba vybavená bezpečnostným kufríkom a ďalšia osoba vybavená strelnou zbraňou 

(napr. Mestská polícia). 

1.5 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla  
 

V rozšírení čl. 10, ods. 6 VPP-M sa v súlade s čl. 9, ods. 1 VPP-M poistenie vzťahuje aj na: -sklo,  -sklenené výplne, -fólie na sklách,    
-sklo so špeciálnou povrchovou úpravou / nápisy, maľby, gravírovanie, iná výzdoba na skle/, -svetelné a neónové nápisy a reklamy, 
ktoré boloi poškodené akoukoľvek náhodnou udalosťou okrem nasledovných prípadov: 

1.5.1 Poistenie sa nevzťahuje  
Na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia zmluvy, na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí, pri 
montáži a demontáži poistených vecí ani na škody, ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác vmieste poistenia. 

 



 1.5.2 Poistné hodnoty  
V súlade s VPP-M je poistnou hodnotou hodnota nového skla rovnakého prevedenia, vrátane nalepených neodnímateľných 
snímačov zabezpečovacieho zariadenia, nalepených fólií, nápisov, malieb alebo inej výzdoby, ak sú súčasťou poisteného skla 
(poistenie na novú hodnotu).  

1.5.3  Poistenie sa dojednáva na 1. riziko 
V rozšírení čl. 14, ods. 4 a čl. 16, ods. 8 VPP-M  sa pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ rozumie „poistenie na 1. riziko s 
automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade poistenia na prvé riziko nastala 
poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok 
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej 
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. 
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške. 

1.5.4 Odchylne od čl. 17 VPP-M sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.  
 

  
 Oddiel II. 
 Poistenie strojov a zariadení 
  
Poistné  
podmienky: 

Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu: 
- Všeobecných poistných podmienok poistenia strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej aj „VPP-SE“), 
ktoré sú účinné od 01.05.2012; 

  
Miesto  
poistenia: 

- adresy miest v rámci SR vedené v účtovnej evidencii poisteného  
- územná platnosť v zmysle Zmluvných dojednaní tejto zmluvy 

  
Predmet  
poistenia,  
poistná  
suma,  
poistná  
hodnota: 

 

Predmet poistenia Poistná suma Poistná hodnota 
a) Stroje a strojné zariadenia podľa zoznamu v rámci prílohy  0,00 - 
b) Náklady po PU 0,00 - 

  
Spoluúčasť: Pre každú poistnú udalosť počas poistného obdobia sa poistenie dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 5% z vypočítanej 

náhrady škody min. 500,00 EUR.. 
  
Rozsah  
poistenia,  
poistené  
riziká: 

Pre predmet poistenia uvedený pod písm. a), v tejto zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-SE článku: 
- 3, ods. 1 - priamou fyzickou  škodou  v  dôsledku   náhodnej    poistnej    udalosti,   ktorá   nie   je  vo  VPP-SE,   Zmluvných 
dojednaniach alebo v tejto zmluve vylúčená (ďalej aj „technické riziká“), 
+ odchylne od VPP-SE sa poistenie dojednáva v rozsahu Zmluvných dojednaní tejto zmluvy, bod 1.3 Poistenie strojov a zariadení 
a bod 1.3.1 Osobitné dojednania poistenia strojov a zariadení, ktoré upravujú resp. rozširujú dotknuté ustanovenia VPP-SE. 
 
Pre predmet poistenia uvedený pod písm. b), v tejto zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-SE článku: 
- 9, ods. 6 - náklady na  mzdové   zvýhodnenie   vyplatené  za  nadčasovú  prácu,  prácu v noci, prácu vo  sviatok, expresné   
príplatky, letecké   dodávky   náhradných  dielov  a cestovné   náklady   technikov  a expertov, súvisiace s poistnou udalosťou, 
+ odchylne od VPP-SE sa poistenie dojednáva v rozsahu Zmluvných dojednaní tejto zmluvy, bod 1.3.1, ods. 4 a 5 Osobitných 
dojednaní poistenia strojov a zariadení, ktoré upravujú resp. rozširujú dotknuté ustanovenia VPP-SE. 

  
Zmluvné 
dojednania: 

1.3 Poistenie strojov a zariadení  
 
V súlade s čl. 3 VPP-SE sa dojednáva poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov a strojových zariadení vrátane 
elektroniky akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a obmedzuje alebo vylučuje 
funkčnosť poisteného stroja.  

 
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:  
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ' sa na ňu nevzťahuje záruka výrobcu), konštrukčná 

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

b) chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,  
c) pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom,  
d) nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch,  
e) pádom stroja,  
f) roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily,  
g) skrat el. prúdom a iným pôsobením el. prúdu (prepätie, indukčné účinky blesku), 
h) zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky, 
i) vniknutie cudzieho predmetu. 

 
1.3.1  Osobitné dojednania  
1. Odchylne od čl. 7 VPP-SE sa dojednáva, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá obstarávacej hodnote 

poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného.  
2. Odchylne od čl. 10 VPP-SE sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.  
3. Odchylne od čl. 9 VPP-SE sa dojednáva, že v prípade poistenia na časové ceny  sa bude plnenie pri parciálnych škodách 

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

 



 4. V rozšírení čl. 9, ods. 6 VPP-SE sa dojednáva, že že pri poistení strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady s limitom plnenia                  
34 000,00 EUR pre každú poistnú udalosť.  
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne viacnáklady vrátane:  
a) náklady posudkového znalca,  
b) náklady na hľadanie príčiny škody,  
c) náklady na zemné a výkopové práce, 
d) náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné 

príplatky.  
5. V rozšírení čl. 9, ods. 6 VPP-SE sa dojednáva, že pri poistení strojov sú poistením kryté aj náklady na leteckú prepravu 

náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia. Plnenie za tieto náklady je obmedzené sumou spolu 
34 000,00 EUR. 

6. V rozšírení čl. 7 VPP-SE je poistenie možné dojednať aj na prvé riziko. Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ rozumie „poistenie na 
1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade poistenia na prvé riziko 
nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok 
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej 
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. 
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.  

 7. V súlade s čl. 2, ods. 1 VPP-SE sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti 
riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového vybavenia strojov.  

 
V rámci poistenia technických rizík  
sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie až do výšky dojednanej poistnej sumy / limitu plnenia, ak boli dodržané 
všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a odporúčania stanovené výrobcom (predajcom) pre konkrétny druh 
zariadenia. 
 

  
 Oddiel III. 
 Poistenie elektroniky 
  
Poistné 
podmienky: 

Toto poistenie sa dojednáva v rozsahu: 
- Všeobecných poistných podmienok poistenia strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej aj „VPP-SE“), 
ktoré sú účinné od 01.05.2012; 

  
Miesto  
poistenia: 

- adresy miest v rámci SR vedené v účtovnej evidencii poisteného  
- územná platnosť v zmysle Zmluvných dojednaní tejto zmluvy 

  
Predmet  
poistenia,  
poistná  
suma,  
poistná  
hodnota: 

 

Predmet poistenia Poistná suma Poistná hodnota 
a) El. zariadenia podľa zoznamu v rámci prílohy  0,00 - 
b) Náklady po PU 0,00 - 

  
Spoluúčasť: Pre každú poistnú udalosť počas poistného obdobia sa poistenie dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 5% z vypočítanej 

náhrady škody min. 500,00 EUR.. 
  
Rozsah  
poistenia,  
poistené  
riziká: 

Pre predmet poistenia uvedený pod písm. a), v tejto zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-SE článku: 
- 3, ods. 1 - priamou fyzickou  škodou  v  dôsledku   náhodnej    poistnej    udalosti,   ktorá   nie   je  vo  VPP-SE,   Zmluvných 
dojednaniach alebo v tejto zmluve vylúčená (ďalej aj „technické riziká“), 
+ odchylne od VPP-SE sa poistenie dojednáva v rozsahu Zmluvných dojednaní tejto zmluvy, bod 1.4 Poistenie elektroniky a bod 
1.4.1 Osobitné dojednania poistenia elektroniky, ktoré upravujú resp. rozširujú dotknuté ustanovenia VPP-SE. 
 
Pre predmet poistenia uvedený pod písm. b), v tejto zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu VPP-SE článku: 
- 9, ods. 6 - náklady na  mzdové   zvýhodnenie   vyplatené  za  nadčasovú  prácu,  prácu v noci, prácu vo  sviatok, expresné   
príplatky, letecké   dodávky   náhradných  dielov  a cestovné   náklady   technikov  a expertov, súvisiace s poistnou udalosťou, 
+ odchylne od VPP-SE sa poistenie dojednáva v rozsahu Zmluvných dojednaní tejto zmluvy, bod 1.4.1, ods. 4 Osobitných dojednaní 
poistenia elektroniky, ktoré upravujú resp. rozširujú dotknuté ustanovenia VPP-SE. 

  
Zmluvné 
dojednania: 

1.4 Poistenie elektroniky  
 
V súlade s čl. 3 VPP-SE je poistením elektroniky kryté akékoľvek náhle a nepredvídané poškodenie alebo zničenie elektronických 
zariadení, okrem výluk z poistenia, ktoré obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného zariadenia. 
 
Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.:  
a) chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka výrobcu), 
b) pádom stroja, 
c) skratom, prepätím, indukciou účinkom blesku, vadou izolácie, 
d) chybou obsluhy, neopatrnosťou, nešikovnosťou, nedbalosťou, 
e) zlyhanie meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky. 

1.4.1  Osobitné dojednania  
1. Odchylne od čl. 7 VPP-SE sa dojednáva, že pri poistení na časové ceny, časová cena zodpovedá obstarávacej hodnote 

poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného.  
2. Odchylne od čl. 10 VPP-SE sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia.  
3. Odchylne od čl. 9 VPP-SE sa dojednáva, že v prípade poistenia na časové ceny  sa bude plnenie pri parciálnych škodách 

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

 
 
 
 
 



4. V rozšírení čl. 9, ods. 6 VPP-SE sa dojednáva, že že pri poistení strojov sú kryté aj nasledujúce viacnáklady s limitom plnenia                  
34 000,00 EUR pre každú poistnú udalosť.  
Odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne viacnáklady vrátane:  
a) náklady posudkového znalca, 
b) náklady na hľadanie príčiny škody, 
c) náklady na zemné a výkopové práce, 
d) náklady spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a   počas sviatkov, ako aj 

expresné príplatky.  
5. Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky z motorového vozidla za podmienky, že motorové vozidlo bolo v čase 

poistnej udalosti uzamknuté a poistená elektronika sa nachádzala v kufri, alebo uzatvárateľnej prepážke motorového vozidla. 
6. Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa dojednáva územná platnosť 

nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí - pracovných pomôcok (notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika) sa 
pre prípad živelnej udalosti, krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého a 
prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie - všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a pohybu 
(motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá - všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie).  

 7. V rozšírení čl. 7 VPP-SE je poistenie možné dojednať aj na prvé riziko. Pod pojmom „poistenie na 1. riziko“ rozumie „poistenie 
na 1. riziko s automatickým obnovením poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade poistenia na prvé riziko 
nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovateľ automaticky obnoví poistnú sumu na zvyšok 
poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovateľ urobí stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej 
udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. 
Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.  

8. V súlade s čl. 2, ods. 1 VPP-SE sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti 
riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového vybavenia strojov.  

 
V rámci poistenia technických rizík  
sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie až do výšky dojednanej poistnej sumy / limitu plnenia, ak boli dodržané 
všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a odporúčania stanovené výrobcom (predajcom) pre konkrétny druh 
zariadenia. 

  
 

 Oddiel IV. 
 Poistenie zodpovednosti za škodu 

  
Poistné podmienky: Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich 

fyzických osôb Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. ( ďalej aj VPP – Z ), s účinnosťou od 11.03.2007. 
  
Územná platnosť: Európa 
  
Poistená 
činnosť: 

Činnosti v súlade so zákonom číslo 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a všetky činnosti vyplývajúce 
poistenému z platných právnych predpisov  a rozhodnutí štátnych orgánov, 
Činnosti v zmysle Výpisu z obchodného registra a zriaďovacích listín, 
Činnosti vykonávané subjektmi v zriaďovateľskej pôsobnosti poisteného. 

  
Poistná suma: 50 000,00 EUR 
  
Poistené riziká: Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na 

náhradu škody, ktorá vznikla poškodenémuna zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci ako aj inú 
majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych 
predpisov. 

  
Spoluúčasť: Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 33,00 EUR pre jednu a každú „škodovú udalosť“ počas poistného 

obdobia 
  
Zmluvné  
dojednania: 

1. Odchylne od čl. 3 bodu 3 VPP-Z sa poistenie vzťahuje len na „škody“, z ktorých vyplývajúci nárok bol v písomnej forme doručený 
poistenému v čase trvania poistnej doby, pričom však sa toto poistenie nevzťahuje na „škody“, ktoré vznikli skôr než 3 roky pred dňom 
začiatku platnosti a účinnosti tejto poistnej zmluvy. 
 
2. Odchylne od čl. 4 bodu 1 písm. g.a) a g.b) VPP-Z sa poistenie vzťahuje aj na „škody“ spôsobené na veciach (hnuteľných a 
nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho konajúce osoby si ich požičali, prenajali, alebo ich inak užívajú a na veciach 
(hnuteľných a nehnuteľných), ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem vecí. 
 
3. Odchylne od čl. 4 bodu 1 písm. g.a) VPP-Z sa poistenie vzťahuje aj na „škody“ spôsobené na prenajatých budovách a ostatných 
nehnuteľnostiach. 
 
4. Odchylne od čl. 4 bodu 1 písm. g.b) VPP-Z sa poistenie vzťahuje aj na „škody“ spôsobené na veciach, ktoré poistený  prevzali na  
spracovanie, opravu, úpravu, predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci. 
 
5. V súlade s čl. 2 bodom 4 písm. b) VPP-Z sa pod pojmom „škoda na zdraví“ rozumejú aj náklady vynaložené na liečebnú 
starostlivosť, dávky nemocenského a dôchodkového poistenia ako aj náklady vynaložené  zdravotnou poisťovňou a regresné náhrady 
Sociálnej poisťovne. 
 
6. V súlade s čl. 2 bodom 4 písm. a) VPP-Z sa pod pojmom „škoda na veci“ rozumie aj škoda na  veciach, ktoré si zamestnanec 
odložil  pri  plnení  pracovných  úloh  alebo v priamej súvislosti  s ním na mieste  na to určenom, a  ak nie je také miesto určené, potom 
na  mieste, kde sa obvykle odkladajú. 
 
7. V súlade s čl. 2 bodom 3 VPP-Z sa pod pojmom „poistená činnosť“ rozumie aj výkon vlastníckeho práva, prevádzka a správa 
nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá podľa príslušných 
právnych predpisov. 
 
 
 
 



8. V súlade s čl. 2 bodom 4 písm. a) VPP-Z sa pod pojmom „škoda na veci“ rozumie aj škoda na veciach, ktoré boli ubytovanými 
osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia a ak je s prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolupoistenho spravidla 
spojené odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú 
pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov. 
  
9. V súlade s čl. 2 bodom 4 písm. a) a b) VPP-Z sa pod pojmom „škoda na zdraví“ a „škoda na veci“ rozumejú aj škody vzniknuté na 
zdraví alebo na veciach žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti poisteného. Toto dojednanie sa vzťahuje aj na 
školské úrazy žiakov na lyžiarskom a plaveckom výcviku alebo iných akciách organizovaných školou alebo školským zariadením 
v zriaďovateľskej pôsobnosti poisteného. 
 
10. V súlade s čl. 2 bodom 4 VPP Z sa pod pojmom škoda rozumejú aj následná majetková ujma a ušlý zisk,. 
 
11. Odchylne od čl. 3 bodu 5 VPP-Z poistiteľ nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na plnenie 
poistiteľa, za poisteného aj výdavky: 
a) obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca, člena) v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní vedenom proti 

poistenému, 
b) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie bolo potrebné na zistenie 

zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia 
poisteného, 

c) náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený 
povinný ich uhradiť. 

 
Všetky ostatné ustanovenia VPP-Z ostávajú bez zmeny v platnosti. 

  
 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 
  
Bežné poistné 
spolu za oddiely      
I. - IV.: 

 
                                                                                       9 976,47 EUR 

  
Platenie poistného: Poistné sa platí v štvrťročných splátkach.  

Splátky poistného sú splatné vždy do 15.01., 15.04., 15.07. a 15.10. príslušného poistného obdobia. 
Odchylne od VPP sa dojednáva, že sa nebude účtovať 5%-ná prirážka za štvrťročné platenie poistného. 

  
 Poistné je splatné na účet: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
 Tatra banka a.s., Bratislava;      

číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX 
konštantný symbol: 3558 
variabilný symbol: číslo PZ 

  
 Pri nezaplatení jednej splátky poistného je poisťovateľ oprávnený žiadať zaplatenie poistného za celé poistné obdobie vrátane úroku 

z omeškania za každý deň. 
  
 V zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie služby od DPH oslobodené. 

Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH rovná 0 a výška DPH rovná 0,- EUR. 
  
Záverečné 
ustanovenia: 

 
1. Poistenie sa vzťahuje aj na spolupoistené subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žiar nad Hronom. 
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy možno vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných všetkými zmluvnými 

stranami.  
3. Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú príslušné súdy Slovenskej 

republiky.  
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia v zmysle osobitných 

právnych predpisov.  
5. Na právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. 
6. Spory vyplývajúce zo zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým  vzájomnou dohodou. Ak sa na riešení sporu 

nedohodnú, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu na území Slovenskej republiky.  
7. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a poisťovateľ jedno vyhotovenie. 
8. Poistným maklérom v tomto poistení je maklérska spoločnosť Jozef Sojka – UNKAS, s.r.o., ul. Horná 67, 97401 Banská 

Bystrica. 
9. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 

01.01.2015,        od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poistníka.  
11. Zmluvné strany berú na vedomie a potvrdzujú, že do plnenia svojich zmluvných záväzkov vstúpia dňom začatia poistného 

obdobia k predmetu poistenia. 
12. Formy ukončenia poistenia oboma zmluvnými stranami upravujú príslušné Všeobecné poistné podmienky. 
13. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v  poistnej zmluve sú úplné a pravdivé a nezamlčal 

žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia. 
14. Poistník uzatvára poistnú zmluvu vo vlastnom mene. 
15. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto poistnej zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. 
16. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli mu a na znak súhlasu ju slobodne podpísali. 
17. Táto poistná zmluva sa uzatvára v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone č.297/2008 Z. z. o Ochrane pred 

legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pre financovaním terorizmu. V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. sa dojednáva, 
že poistník je povinný uhradiť prvú splátku poistného prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v úverovej inštitúcii, v 
opačnom prípade poisťovateľ v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. vykoná vo vzťahu ku klientovi základnu starostilovosť. 

18. Poistník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 
v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca 2010 v zmysle čl. 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. 
Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke poisťovateľa, na adrese: www.allianzsp.sk/pp_majetok_informacia. 

  
 
 

 



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

  
Prílohy:  
 - Vyúčtovanie poistného 

- Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb (VPP-M) 
- Doložka M-01: Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie majetku 

 - Doložka M-04: Limity  plnenia  a   podmienky  zabezpečenia   cenností   pre  riziko  lúpeže   pri   preprave 
- Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb (VPP-SE) 

 - Všeobecné poistné podmienky poistenia podnikateľov pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických a podnikajúcich 
fyzických osôb (VPP-Z) 

  
 Uvedené prílohy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
  
Vyhlásenie 
poistníka: 

 
Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v informačnom systéme 
poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami 
v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých 
záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov 
uvedených v zmluve. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Bratislava dňa  
 
 
 
 

........................................... ........................................... ........................................... ........................................... 
    
    
    
  

pečiatka a podpis poistníka pečiatka a podpis poisťovateľa 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vyúčtovanie k poistnej zmluve č. -návrh 
 
 

Poistník: Mesto Žiar nad Hronom  
Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 321 125 
Štatistický úrad Slovenskej republiky, výpis z registra organizácií   

 
 

Rozsah Poistná suma Sadzba Poistné
 krytia ( EUR )  ( ‰ ) ( EUR )

nehnuteľný majetok 25 575 251,80
hnuteľný majetok 4 775 971,74
náklady po PU 30 000,00

spolu 30 381 223,54 0,137 4 162,23
preprava cenností lúpež pri preprave 1 660,00 14,00 23,24
sklo rozbitie 12 000,00 20,00 240,00
nehnuteľ. a hnuteľ. majetok prostý vandal. 10 000,00 20,00 200,00
stav. súčasti NM 16 600,00 5,000 83,00
hnuteľný majetok 16 600,00 5,000 83,00
verejné osvetlenie 5 000,00 20,00 100,00
cennosti 10 000,00 8,500 85,00
poistenie strojov 0,00 0,00
poistenie elektroniky 0,00 0,00
zodpovednosť za škodu VPP - Z 50 000,00 5 000,00

Bežné poistné spolu 9 976,47

Štvrťročná splátka poistného: 2 494,12 EUR                        

VPP - SE

Predmet poistenia

FLEXA + EC

krádež / lúpež / 
vandalizmus

Bežné poistné: 9 976,47 EUR                        

 
 
 
Bežné poistné je splatné v štvrťročných splátkach v termínoch do 15.01., 15.04., 15.07. a 15.10, 
príslušného poistného obdobia na nižšie uvedené bankové spojenie: 

   
 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702   BIC: TATRSKBX 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: číslo PZ 
 
 
V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .................................................................................................................. 

 podpis a pečiatka poisťovateľa 
 

 



ččlláánnookk  11
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb platia všeobecne
záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-M“) 
a zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

2. VPP-M sa vzťahujú na zmluvné poistenie majetku (ďalej len „poistenie“) právnických
alebo podnikajúcich fyzických osôb vykonávajúcich činnosť v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistníkom je
osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v poistnej zmluve
uvedená podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa toto poistenie
vzťahuje.

ččlláánnookk  22
PPooiissttnnéé  rriizziikkáá

1. Poistenie je možné dojednať pre jednotlivé riziká, resp. ich skupiny uvedené v článkoch
3 – 9 VPP-M. Poistenie sa vždy vzťahuje len na jednotlivé riziká, prípadne skupiny rizík,
ktorých poistenie je v poistnej zmluve dojednané.

2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol poškodený, zničený alebo
stratený v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá bola spôsobená rizikom
dojednaným v poistnej zmluve. 

ččlláánnookk  33
RRiizziikkoo  šškkôôdd  ssppôôssoobbeennýýcchh  ppoožžiiaarroomm,,  úúddeerroomm  bblleesskkuu,,

vvýýbbuucchhoomm  aalleebboo  ppááddoomm  lliieettaaddllaa

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) požiarom,
b) úderom blesku,
c) výbuchom,
d) pádom lietadla. 

2. Podľa VPP-M sa považuje:
a) za ppoožžiiaarr oheň, ktorý sa vlastnou silou nekontrolovateľne rozšíril mimo určeného

ohniska,
b) za úúddeerr  bblleesskkuu bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho výboja

na poistenú vec so zanechaním stôp na poistenej veci alebo jeho účinky a následky
sú jednoznačne identifikovateľné technickými prostriedkami, 

c) za vvýýbbuucchh náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo
pár (explózia), 

d) za ppáádd  lliieettaaddllaa náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho častí alebo jeho
nákladu.

3. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené: 
a) skratom, ak sa plameň, ktorý vznikol stratom, ďalej nerozšíril,
b) tlením,
c) vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu,
d) prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických zariadeniach,
e) cielenou explóziou pri trhacích prácach a podobných prácach,
f) explóziou v spaľovacom priestore spaľovacích motorov alebo v iných zariadeniach,

v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva,
g) podtlakom (implózia).

ččlláánnookk  44
RRiizziikkoo  šškkôôdd  ssppôôssoobbeennýýcchh  vvíícchhrriiccoouu  aalleebboo  kkrruuppoobbiittíímm

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) víchricou,
b) krupobitím.

2. Podľa VPP-M sa považuje:
a) za vvíícchhrriiccuu prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne

75 km za hodinu. Ak nemôže byť rýchlosť prúdenia vzduchu zistená, poskytne
poisťovateľ poistné plnenie za škodu spôsobenú víchricou, ak poistený preukáže,
že pohyb vzduchu v bezprostrednom okolí miesta poistenia spôsobil škody na
stavbách alebo na veciach rovnako odolných, ktoré boli v čase bezprostredne pred
poistnou udalosťou v bezchybnom stave; za škodu spôsobenú víchricou sa považuje
aj vrhnutie predmetu na poistenú vec bezprostredne zapríčinené pôsobením
víchrice,

b) za kkrruuppoobbiittiiee jav, pri ktorom kúsky ľadu vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú
vec.

3. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo
nečistôt do budovy, ak k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných súčastí
následkom víchrice alebo krupobitia.

ččlláánnookk  55
RRiizziikkoo  šškkôôdd  ssppôôssoobbeennýýcchh  žžiivveellnnoouu  uuddaalloossťťoouu

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) povodňou, záplavou,
b) zemetrasením,
c) výbuchom sopky,
d) zosuvom pôdy,
e) lavínou alebo ťarchou snehu.

2. Podľa VPP-M sa považuje:
a) za ppoovvooddeeňň zaplavenie miesta poistenia vodou, ktorá sa prirodzeným spôsobom

vyliala z brehov povrchového vodstva alebo tieto brehy pretrhla. U ohradzovaného
vodného toku sa za breh vodného toku považuje teleso hrádze,

b) za zzááppllaavvuu vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi
v mieste poistenia a ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi. 

2.1 Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) povodňou, ktorá nebola spôsobená aspoň 10-ročným prietokom vody, 
b) vodou z vodovodného zariadenia,
c) spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia, okrem

prípadov, kedy bolo toto vystúpenie spôsobené povodňou alebo záplavou,
d) zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných

tokov alebo vodných nádrží,
e) vodou zo žľabov alebo zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky,
f) zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou alebo

záplavou,
g) vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy, ak k nemu došlo inak

než vplyvom poškodenia stavebných súčastí povodňou alebo záplavou.

2.2 Poistený je povinný zabezpečiť:
a) plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie,
b) inštaláciu uzáverov zabraňujúcich spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie,
c) v priestoroch budovy, ktoré ležia na úrovni alebo pod úrovňou prízemného podlažia,

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

3. Podľa VPP-M sa za zzeemmeettrraasseenniiee považujú otrasy zemského povrchu vyvolané 
geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené
zemetrasením, ktorého účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň
makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica).

4. Podľa VPP-M sa za vvýýbbuucchh  ssooppkkyy považuje uvoľnenie tlaku počas vytvorenia otvoru
v zemskej kôre, ktoré je sprevádzané výtokom lávy alebo vyvrhnutím popola, iných
materiálov alebo plynov.

5. Podľa VPP-M sa za zzoossuuvv  ppôôddyy považuje prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle zosunutie
alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál.
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) zosúvaním alebo zrútením pôdy, zeminy alebo skál zapríčineným akoukoľvek ľudskou

činnosťou,
b) sadaním pôdy, 
c) zosuvom pôdy, ktorý sa s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá predpokladať

- t.j. jeho výskyt bol častejší ako jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku
poistnej udalosti.

6. Podľa VPP-M sa považuje:
a) za llaavvíínnuu zosuv snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných svahov,
b) za ťťaarrcchhuu  ssnneehhuu poškodenie alebo zničenie poistenej veci nadmernou ťarchou

snehu, námrazy alebo ľadovej vrstvy. Za nadmernú ťarchu snehu, námrazy alebo
ľadovej vrstvy sa považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce normou
stanovené hodnoty.
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RRiizziikkoo  šškkôôdd  ssppôôssoobbeennýýcchh  vvooddoouu  zz  vvooddoovvooddnnééhhoo  zzaarriiaaddeenniiaa

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená vodou, kvapalinou alebo parou unikajúcou z/zo: 
a) privádzacieho alebo odvádzacieho potrubia vodovodného alebo kanalizačného

systému vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia,
b) vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho systému, vrátane armatúr alebo

iného s ním prepojeného zariadenia,
c) sprinklerových alebo iných automatických zariadení požiarnej ochrany,
d) zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky vrátane armatúr alebo iného s nimi

prepojeného zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo vnútri budovy,
e) akvária s objemom min. 50 litrov.

2. Ak predmetom poistenia je budova, poistenie sa vzťahuje aj na prasknutím poškodené
alebo zničené, k budove patriace:
a) privádzacie alebo odpadové potrubia vodovodného alebo kanalizačného systému

vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia,
b) vykurovacie, klimatizačné alebo solárne systémy vrátane armatúr alebo iného

s nimi prepojeného zariadenia,
c) sprinklerové alebo iné automatické zariadenia požiarnej ochrany,
d) zvody odvádzajúce atmosférické zrážky vrátane armatúr alebo iného s nimi

prepojeného zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo vnútri budovy.

3. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia,
b) pri vykonávaní tlakových skúšok, opravy alebo údržby zariadení uvedených v ods. 1,
c) sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inak než vodou unikajúcou zo zariadení uvedených

v ods. 1,
d) vzniknutými nákladmi za uniknutú vodu alebo médium,
e) na zariadeniach uvedených v ods. 1 následkom ich mechanického poškodenia

alebo prirodzeného opotrebenia; za mechanické poškodenie sa považuje prevŕtanie,
prerazenie a pod. poškodenie spôsobené ľudskou činnosťou a za prirodzené
opotrebenie korózia, erózia, vplyv hrdze, plesní, húb, hniloby a pod.

f) vodou unikajúcou zo strešných žľabov a voľne vedúcich vonkajších zvodov,
g) kondenzovanou vodou alebo médiom, bez poškodenia zariadení uvedených v ods. 1.

4. Poistený je povinný:
a) udržiavať zariadenia uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku v prevádzkyschopnom

stave a zabezpečiť ich pravidelnú kontrolu,

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY
PPooiisstteenniiee  mmaajjeettkkuu  pprráávvnniicckkýýcchh  aa  ppooddnniikkaajjúúcciicchh  ffyyzziicckkýýcchh  oossôôbb



b) zabezpečiť v priestoroch budovy, ktoré ležia na úrovni alebo pod úrovňou 
prízemného podlažia, uloženie zásob a vecí charakteru zásob minimálne 12 cm
nad úrovňou podlahy,

c) v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie budovy,
d) v prípade nutnosti uzatvoriť prívod vody a vypustiť potrubie.
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1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) krádežou,
b) lúpežou v mieste poistenia,
c) lúpežou pri preprave poistených vecí vymenovaných v čl. 10, ods. 3, písm. b)

VPP-M, (ďalej len „lúpež pri preprave“)
d) vandalizmom,
a ďalej ak príde k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci pri pokuse o vykonanie
činov uvedených v tomto odseku pod písm. a) až c).

2. Podľa VPP-M sa za kkrrááddeežž považuje zmocnenie sa poistenej veci vlámaním alebo
prekonaním prekážky:

2.1 Za vlámanie sa považuje:
a) vniknutie páchateľa do miesta poistenia tak, že ho otvoril:

a.a) nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
a.b) iným preukázateľne násilným spôsobom,
a.c) kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa zmocnil vlámaním

alebo lúpežou v mieste poistenia alebo mimo miesta poistenia.
b) vniknutie páchateľa do trezora, ktorého obsah je poistený, tak, že ho otvoril:

b.a) nástrojom alebo spôsobom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie,
b.b) spôsobom alebo kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa

zmocnil:
- vlámaním do úschovného objektu, ktorý je zabezpečený minimálne tak

ako trezor, v ktorom sú uložené poistené veci,
- vlámaním do úschovného objektu uzamykateľného dvoma zámkami,

ktorých kľúče sú uložené oddelene mimo miesta poistenia,
- lúpežou mimo miesta poistenia.

2.2 Za prekonanie prekážky sa považuje:
a) preukázateľné prekonanie prekážky alebo opatrenia chrániaceho poistenú vec

pred krádežou,
b) ukrytie sa páchateľa v mieste poistenia a zanechanie stôp dokazujúcich jeho

nepovolenú prítomnosť v mieste poistenia.

3. Podľa VPP-M sa za llúúppeežž  vv  mmiieessttee  ppooiisstteenniiaa považuje zmocnenie sa veci páchateľom:
a) použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému alebo

jeho zástupcovi,
b) využitím zníženého odporu poisteného alebo jeho zástupcu v dôsledku jeho fyzického

oslabenia po nehode (nie v príčinnej súvislosti s vedomým požitím alkoholu, drog
alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže byť 
zodpovedný.

Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril
poistené veci alebo osoby poverené strážou miesta poistenia.

4. Podľa VPP-M sa za llúúppeežž  pprrii  pprreepprraavvee považuje zmocnenie sa poistenej veci páchateľom:
a) spôsobom uvedeným v ods. 3 tohto článku,
b) vydieraním poisteného alebo jeho zástupcu vykonávajúceho prepravu,
c) podvedením poisteného alebo jeho zástupcu vykonávajúceho prepravu.
Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, osoby, ktorým poistený zveril
poistené veci alebo osoby poverené strážením poistených prepravovaných vecí.

5. Podľa VPP-M sa za vvaannddaalliizzmmuuss  považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci
páchateľom po vlámaní alebo prekonaní prekážky v zmysle ods. 2.1 alebo 2.2 tohto
článku.

6. Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) škody spôsobené úmyselným konaním zamestnancov poisteného, ak toto konanie

bolo uskutočnené v mieste poistenia počas doby, kedy bol umožnený prístup do
miesta poistenia pre týchto zamestnancov,

b) lúpež pri preprave vykonávanej na základe prepravnej zmluvy.

7. Poistený je povinný v prípade straty kľúča od vstupných dverí do miesta poistenia alebo
od úschovného objektu, kde sú poistené veci uložené v súlade s dojednanými 
podmienkami, bezodkladne zabezpečiť výmenu existujúceho zámku iným zámkom
minimálne rovnakého druhu a kvality.

ččlláánnookk  88
RRiizziikkoo  šškkôôdd  ssppôôssoobbeennýýcchh  nnáárraazzoomm  vvoozziiddllaa,,  ddyymmoomm,,  

rráázzoovvoouu  vvllnnoouu  aalleebboo  ppááddoomm  pprreeddmmeettoovv

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenej veci bola
spôsobená:
a) nárazom vozidla,
b) dymom,
c) rázovou vlnou,
d) pádom predmetov.

2. Podľa VPP-M sa za škodu spôsobenú nnáárraazzoomm  vvoozziiddllaa považuje poškodenie alebo
zničenie poistenej veci priamym stretom s vozidlom alebo jeho nákladom alebo
vrhnutím predmetu zapríčineným priamym stretom s vozidlom alebo jeho nákladom
pri dopravnej nehode.

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) vozidlami prevádzkovanými poisteným,
b) na vozidlách samotných a na ich náklade.

3. Podľa VPP-M sa za škodu spôsobenú ddyymmoomm považuje také poškodenie alebo zničenie
poistenej veci, ktoré spôsobil dym náhle uniknutý v dôsledku poruchy zo zariadení na
vykurovanie, spaľovanie, varenie alebo sušenie, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia.

4. Podľa VPP-M sa za škodu spôsobenú rráázzoovvoouu  vvllnnoouu považuje poškodenie alebo zničenie
poistenej veci spôsobené rázovou vlnou vzniknutou pri prelete nadzvukového lietadla,
ktoré prekročilo rýchlosť zvuku.

5. Pre účely tohto poistenia sa za škodu spôsobenú ppááddoomm  pprreeddmmeettoovv na poistenú vec
považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci spôsobené pádom stromov, stožiarov
alebo iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poškodených poistených vecí. Pádom sa
pre účely tohto poistenia rozumie taký pád stromu, stožiaru alebo iného predmetu,
ktorý má znaky voľného pádu spôsobeného zemskou gravitáciou. 

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené pádom stromov, stožiarov alebo iných
predmetov zapríčineným akoukoľvek ľudskou činnosťou.

ččlláánnookk  99
RRiizziikkoo  ppoošškkooddeenniiaa  aalleebboo  zznniiččeenniiaa  sskkllaa

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na poistenom skle vrátane
rámu, v ktorom je osadené (ďalej len „sklo“) bola spôsobená jeho rozbitím.

2. Podľa VPP-M sa za rozbitie skla považuje poškodenie skla akoukoľvek náhodnou
udalosťou, ktorá nie je vo VPP-M, zmluvných dojednaniach alebo poistnej zmluve
vylúčená.

3. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) škody spôsobené poškriabaním povrchu skla,
b) rozbitie skla, ktoré nastalo v čase jeho demontáže alebo inštalácie,
c) škody spôsobené krádežou alebo stratou skla.

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

alebo odstraňovaní náterov). 
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PPrreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

1. Predmetom poistenia sú veci vo vlastníctve poisteného, špecifikované v poistnej zmluve
podľa jednotlivých položiek.

2. Ak je v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie aj na veci vo vlastníctve cudzích
osôb, len ak ich poistený užíva alebo ich prevzal pri poskytovaní služby na základe
písomnej zmluvy.

3. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na:
a) nosiče dát a obnovu dát a záznamov výrobnej a prevádzkovej dokumentácie na

nich uložených, 
b) peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy a iné cennosti (zlato, striebro,

platina, perly, drahokamy, polodrahokamy, slonovina alebo výrobky z nich, náramkové
a vreckové hodinky s nákupnou hodnotou vyššou ako 200 EUR za kus),

c) veci umeleckej, zberateľskej, historickej hodnoty alebo starožitnosti,
d) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia nepoužiteľné

pre štandardnú produkciu,
e) veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do zamestnania a veci,

ktoré boli zamestnancom na miesto poistenia prinesené na žiadosť alebo so súhlasom
zamestnávateľa v súvislosti s plnením pracovných úloh alebo v priamej súvislosti
s ním,

f) stavebné úpravy, ktoré poistený vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva
na základe nájomnej zmluvy,

g) náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, vrátane strhnutia
stojacich častí, odvoz sutiny a iných zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie
alebo zničenie, 

h) náklady na demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí
a na stavebné úpravy vykonané v súvislosti so znovuzaobstaraním alebo opravou
vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti,

i) náklady na zamedzenie alebo skrátenie prerušenia prevádzky následkom poistnej
udalosti.

4. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie pre prípad škôd spôsobených
víchricou alebo krupobitím v zmysle čl. 4 VPP-M sa nevzťahuje na:
a) veci umiestnené na vonkajšej strane budovy (napr. firemné štíty, reklamné tabule,

markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie vedenie vrátane 
podporných konštrukcií),

b) hnuteľné veci nachádzajúce sa na voľnom priestranstve.

5. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie pre prípad škôd spôsobených
krádežou, lúpežou alebo vandalizmom v zmysle čl. 7 VPP-M sa nevzťahuje na:
a) automaty na vhadzovanie mincí a na automaty na vydávanie a vymieňanie peňazí

vrátane ich obsahu,
b) daň z pridanej hodnoty, ktorú je poistený povinný v zmysle zákona vrátiť do štátneho

rozpočtu Slovenskej republiky za poistené veci v prípade poistnej udalosti,
c) náklady na odstránenie škôd na stavebných súčastiach nehnuteľnosti poškodených,

zničených alebo stratených pri poistnej udalosti,
d) náklady na výmenu zámkov vstupných dverí do budovy v mieste poistenia, ak

prišlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate kľúča v dôsledku udalosti definovanej
v čl. 7, ods. 1, písm. a) až d) VPP-M a to aj mimo miesta poistenia. Nehradia sa
náklady na výmenu zámkov dverí od trezorov a trezorových miestností,

e) náklady na výmenu zámkov dverí od trezorov a trezorových miestností v mieste
poistenia, ak prišlo k poškodeniu, zničeniu alebo strate kľúča v dôsledku udalosti
definovanej v čl. 7, ods. 1, písm. a) až d) VPP-M a to aj mimo miesta poistenia.

6. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie pre prípad škôd na skle
spôsobených rozbitím v zmysle čl. 9 VPP-M sa nevzťahuje na:
a) sklené častí hnuteľných vecí (napr. zasklenie nábytku, zrkadlá, osvetľovacie telesá,

sklokeramické varné plochy a pod.),



b) veci umiestnené na vonkajšej strane budovy (napr. firemné štíty, reklamné tabule,
vonkajšie osvetlenie a pod.),

c) náklady na špeciálnu povrchovú úpravu zasklenia (napr. maľba, písmo, lept a pod.),
d) náklady na provizórnu opravu zasklenia,
e) náklady na lešenie alebo podobné pomocné prostriedky nutné na uskutočnenie

opravy zasklenia,
f) náklady na montáž a demontáž stavebných súčastí nutnú na uskutočnenie opravy

zasklenia (napr. ochranných mreží, markíz, uzáverov okien a pod.). 

7. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) vozidlá, ktoré sú vyrobené alebo schválené na účely prevádzky v premávke na

pozemných komunikáciách a podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel, 
b) plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére,
c) software a databázy údajov,
d) vodstvo, pôdu, polia a lesy,
e) náklady na dekontamináciu pôdy a vody,
f) vrtné veže vrátane príslušenstva,
g) verejné pozemné komunikácie (diaľnice, cesty, miestne komunikácie, verejné

účelové komunikácie) vrátane mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov,
verejné rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a verejné elektronické komunikačné siete,

h) atómové elektrárne a zariadenia na prípravu jadrového paliva pre tieto elektrárne,
vrátane príslušenstva,

i) veci, ktoré sú dlhodobo nevyužiteľné alebo nevyužívané, 
j) nehnuteľnosti, na ktorých sú vykonávané stavebné úpravy a ďalej na hnuteľné veci

v nich uložené, pokiaľ vykonávané stavebné úpravy mali vplyv na príčinu vzniku
alebo zväčšenie rozsahu následkov škody.

ččlláánnookk  1111
VVššeeoobbeeccnnéé  vvýýlluukkyy  zz  ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akejkoľvek povahy spôsobené,
vyplývajúce z/zo alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so:
a) vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového stavu alebo výnimočného stavu,

napadnutím alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu
na to, či bola vojna vypovedaná alebo nie),

b) revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou
vojnou, demonštráciou, zabavením, povinnosťami uloženými pri obrane štátu
(napr. poskytnutím vecných prostriedkov na plnenie úloh obrany štátu), alebo
represívnymi zásahmi štátnych orgánov, 

c) vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou,
d) akýmkoľvek teroristickým činom; vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri vykonávaní

opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo inak sa vzťahujúca k teroristickému
činu; pre účely tohto poistenia teroristický čin znamená čin zahrňujúci, ale nie
obmedzený na použitie sily alebo násilia a/alebo jeho hrozby osobou alebo skupinou
osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo v spojení s akoukoľvek organizáciou
alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských, ideologických alebo iných
podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo zastrašiť obyvateľstvo
alebo jeho časť,

e) jadrovou energiou alebo jadrovým žiarením akéhokoľvek druhu alebo rádioaktívnou
kontamináciou,

f) banskými rizikami,
g) znečistením, zamorením, kontamináciou vrátane presakovania, 
h) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania, alebo vedomou

nedbanlivosťou poisteného alebo inej osoby konajúcej na podnet poisteného,
osoby blízkej poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti, 
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1. Miestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto nachádzajúce sa na území
Slovenskej republiky, vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym územím
s číslom parcely (pozemku), kde sa poistené veci nachádzajú, ak nie je ďalej vo VPP-M
alebo v poistnej zmluve dojednané inak. 

2. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné miesto) ako miesto poistenia uvedené
v poistnej zmluve, pokiaľ poistený na nevyhnutnú dobu premiestni poistené veci 
z dôvodu bezprostredne hroziacej alebo už vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa
na náhradné miesto vzťahuje odo dňa premiestnenia poistených vecí, len ak poistený
oznámi poisťovateľovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí do 
14 kalendárnych dní od ich premiestnenia.

3. Miestom poistenia pre veci vymenované v čl. 10, ods. 3, písm. a) a b) VPP-M sú úschovné
objekty alebo trezory uvedené v zmluvných dojednaniach. Trezory musia spĺňať
podmienku klasifikácie podľa príslušnej technickej normy.

4. Miestom poistenia pre prepravované veci poistené pre prípad lúpeže v zmysle 
čl. 7, ods. 1, písm. c) VPP-M je územie Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej
zmluve uvedené inak. 
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1. Čas, na ktorý sa uzavrie poistná zmluva, je poistná doba. Časť poistnej doby dohodnutá
v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné, je poistné obdobie. Pri krátkodobých
poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba a poistné obdobie
totožné.

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

3. Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzavretia poistnej
zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

4. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného:
a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do

troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo

dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie
zanikne, ak nebude zaplatené. 

Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného. 

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

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

uplynutím,
c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného

plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne,

d) do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach,
ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany
neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy; poistenie v takom prípade
zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strane. 

6. Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 16, ods. 11 VPP-M.

7. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností
uvedených v čl. 20, ods. 1, písm. b), ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by
poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch
mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo zanikne.

8. Poistenie zanikne:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú),
b) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane,
c) zánikom poisteného.

9. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú
ustanoveniami tohto článku dotknuté.
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1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou
môže byť:
a) nová hodnota - hodnota, ktorú je nutné v mieste poistenia vynaložiť na 

znovunadobudnutie novej veci rovnakého druhu a kvality,
b) časová hodnota - nová hodnota znížená o zodpovedajúcu mieru opotrebovania

alebo iného znehodnotenia veci.

2. Vec je poistená na novú hodnotu, pokiaľ miera opotrebovania alebo iného znehodnotenia
veci nepresiahne 60 %. Pokiaľ miera opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci
presiahne 60 %, vec je poistená na časovú hodnotu.

3. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou
poistného plnenia za poistné obdobie. Poistná suma sa stanoví pre jednotlivé položky
predmetov poistenia a mala by zodpovedať ich poistnej hodnote. Poistnú sumu stanoví
vždy na vlastnú zodpovednosť poistník. 

4. Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajúcu poistnej hodnote alebo 
v prípadoch stanovených poisťovateľom, môže byť dojednané ppooiisstteenniiee  nnaa  pprrvvéé  rriizziikkoo,
kde poistník stanoví poistnú sumu pre položky predmetov poistenia. Takto stanovená
poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných
udalostí, ktoré nastali v poistnom období. Skutočnosť, že pre jednotlivé položky je
dojednané poistenie na prvé riziko, musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve.
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1. Poistné je cena za poskytnutú poistnú ochranu zo strany poisťovateľa, ktoré uhrádza
poistník
a) za poistné obdobie (bežné poistné) alebo 
b) ako poistné určené za celú poistnú dobu (jednorazové poistné)
v termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve.

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

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie
v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia splátok poistného sa
účtuje k poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných
splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo
dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že nezaplatením jednej splátky poistného
sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné
obdobie. Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania. 

4. Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu je pre zaplatenie
poistného rozhodujúci deň pripísania platby na účet poisťovateľa.

5. Ak príde v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom
pri uzavieraní poistnej zmluvy, je poisťovateľ oprávnený dňom tejto zmeny navrhnúť
poistníkovi úpravu výšky poistného.

6. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu od vzniku do zániku poistenia. Ak zanikne
poistenie pred uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, poisťovateľ
je povinný zvyšujúcu časť poistného vrátiť. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho
poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom
poistná udalosť nastala. 
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1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné plnenie) vznikne, ak nastala poistná
udalosť.

2. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa príslušných
ustanovení poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
Náhodnou škodovou udalosťou je taká udalosť, ktorá nastane v mieste poistenia počas
trvania poistenia náhle a nečakane, o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ
a poistený predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane.



3. Ak príde k poškodeniu, zničeniu alebo strate veci poistnou udalosťou, uhradí poisťovateľ
primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti
na jej opravu alebo znovunadobudnutie (rozhodujúca je nižšia suma z uvedených
nákladov). Poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky príslušnej hodnoty veci
stanovenej podľa čl. 14, ods. 1 a 2 VPP-M ku dňu vzniku poistnej udalosti, najviac však
poistnú sumu alebo limit poistného plnenia stanovené v poistnej zmluve (rozhodujúca je
nižšia suma).

4. Poistné plnenie za zásoby, ktoré poistený vyrobil alebo sú po záručnej dobe, je obmedzené
ich dosiahnuteľnou predajnou cenou.

5. Ak príde poistnou udalosťou k poškodeniu, zničeniu alebo strate poistených listinných
cenných papierov, peňazí alebo cenín, uhradí poisťovateľ:
a) v prípade listinných cenných papierov alebo peňazí, sumu vynaloženú na umorenie

a pokiaľ emitent nevydá ich duplikát, sumu, o ktorú sa majetok poisteného v listinných
cenných papieroch alebo peniazoch znížil a to v menovitej hodnote, v hodnote
vyjadrenej emisným kurzom alebo kurzom v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov,

b) v prípade cenín, pokiaľ emitent nevydá ich duplikát, sumu, o ktorú sa majetok
poisteného v ceninách znížil v ich nominálnej hodnote.

6. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu
poistného obdobia, maximálne vo výške:
a) poistnej sumy stanovenej pre príslušnú položku predmetu poistenia a poistné

obdobie,
b) súhrnného limitu poistného plnenia, dojednaného pre príslušnú položku predmetu

poistenia v poistnej zmluve.
Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm. 

7. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota
sa odpočítava od výšky škody.

8. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú položku predmetu
poistenia a poistné obdobie o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej
sumy môže byť na návrh poistníka pri doplatení poistného upravená.

9. Ak príde k zničeniu alebo strate veci poistenej na novú hodnotu, poskytne poisťovateľ
poistné plnenie presahujúce časovú hodnotu, len ak poistený do troch rokov od poistnej
udalosti zrealizuje znovunadobudnutie veci rovnakého druhu a kvality v mieste poistenia,
resp. aj na inom mieste Slovenskej republiky, ak nie je jej znovunadobudnutie v mieste
poistenia realizovateľné z dôvodov právnych alebo ekonomických.

10. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste
vzniku poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou na opatrenia vykonané
poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody alebo na zmiernenie
následkov škody, vrátane opatrení neúspešných, ak boli primerané okolnostiam.
Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením za poškodené veci je obmedzená
poistnou sumou pre jednotlivé položky predmetov poistenia. Ak boli tieto opatrenia
vykonané na pokyn poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu. Náklady
na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme,
poisťovateľ nehradí.

11. 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 poistné plnenie
z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia podľa tohto odseku
poistenie zanikne.

12. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie za vedomé porušenie povinností uvedených
vo VPP-M, zmluvných dojednaniach a poistnej zmluve primerane znížiť alebo zamietnuť.

13. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach
týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, nie je poisťovateľ
povinný poskytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti.

14. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrovanie nutné na
zistenie rozsahu svojej povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrovanie ukončené do 30 dní
po tom, ako sa poisťovateľ dozvedel o vzniku poistnej udalosti, poskytne poistenému
na jeho žiadosť primeraný preddavok.

15. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri
prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza
poisťovateľ z kurzu Európskej centrálnej banky ku dňu vzniku poistnej udalosti.

16. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému
poistnému.
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1. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivej položky predmetu
poistenia nižšia ako jej poistná hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je
k výške škody v rovnakom pomere ako poistná suma k poistnej hodnote. 

2. V prípade dojednania poistenia na prvé riziko podľa čl. 14, ods. 4 VPP-M sa ustanovenie
ods.1 tohto článku neuplatňuje.
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1. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti pevne stanovenou
sumou alebo percentom stanoveným v poistnej zmluve, resp. ich kombináciou (ďalej
len „spoluúčasť“).

2. Spoluúčasť dojednaná v poistnej zmluve sa odpočíta od výsledného poistného plnenia.
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1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovateľa
bude stanovená znaleckým konaním.

2. Pre znalecké konanie platí:
a) poistený aj poisťovateľ vymenujú svojho znalca do 15 dní od uzavretia dohody 

v zmysle ods. 1 tohto článku VPP-M a o jeho menovaní bezodkladne upovedomia
druhú stranu. Znalec nesmie mať voči strane, ktorou bol vymenovaný, žiadne
obchodné ani pracovnoprávne vzťahy, prípadnú námietku proti vymenovaniu
znalca musí druhá strana vzniesť pred začatím jeho činnosti,

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

c) obaja znalci vymenovaní zúčastnenými stranami spracujú nezávisle na sebe znalecký
posudok o sporných otázkach,

d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja znalci zároveň poistenému aj 
poisťovateľovi, v prípade existencie rozporov odovzdá poisťovateľ obidva spracované
posudky tretiemu znalcovi s hlasom rozhodujúcim. Tento znalec urobí rozhodnutie
v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie, ktoré je záväzné pre obe strany,
odovzdá poistenému aj poisťovateľovi,

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

3. Uskutočneným konaním znalcov nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného 
a poisťovateľa, upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými 
dojednaniami a VPP-M.
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1. Poistník a/alebo poistený je povinný:
a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, v prípade platenia poistného

prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu dodržiavať zúčtovacie dáta pre
platbu poistného určené poisťovateľom, 

b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa
dojednávaného poistenia,

c) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli
podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy,

d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických
noriem, VPP-M, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy,

e) viesť evidenciu poistených vecí uvedených v článku 10, ods. 3, písm. a) až d) a túto
spolu so záložnými nosičmi elektronických dát uložiť tak, aby v prípade poistnej
udalosti nemohla byť poškodená, zničená alebo stratená spolu s poistenými vecami,

f) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých položiek predmetu
poistenia, na rovnaké riziko u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodný názov
a výšku poistnej sumy,

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

2. V prípade vzniku škody je poistený povinný:
a) bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi,
b) bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich

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

si k tomu vyžiadať pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
d) nemeniť bez súhlasu poisťovateľa stav vzniknutý škodou, ak to nie je nevyhnutné

na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so všeobecným
záujmom,

e) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, podať
pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady
vyžiadané poisťovateľom,

f) umožniť poisťovateľovi alebo osobám ním povereným, všetky vyšetrovania potrebné
pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu potrebné
podklady a informácie,

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

h) bezodkladne začať umorovacie konanie listinných cenných papierov stratených pri
škode,

i) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie poistených vecí alebo ich zvyškov
stratených v súvislosti s poistnou udalosťou; pri prevzatí týchto vecí je povinný vrátiť
zodpovedajúcu časť poistného plnenia.

ččlláánnookk  2211
DDoorruuččoovvaanniiee  ppííssoommnnoossttíí

Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka
alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len
„adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom,
kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel.  V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli
nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte,
považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedo-
zvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu, že
adresáta nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresát neoznámil, písomnosť sa považuje
za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi.

ččlláánnookk  2222
ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Od ustanovení týchto VPP-M je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je 
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak. 

2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky. Pre riešenie
sporov, týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie, je založená právomoc súdov
Slovenskej republiky. 

3. VPP-M nadobúdajú účinnosť 1.10.2010.
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Doložka M–01: Limity plnenia a podmienky zabezpe čenia pre poistenie majetku  
 
 

článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Táto Doložka dopĺňa Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku 
právnických a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP-M“), a je 
neoddeliteľnou súčasťou horeuvedenej poistnej zmluvy. 
 

 
CASŤ I. 

Poistenie hnute ľných vecí 
 
 

článok 2 
Predmety poistenia, poistná suma  

 
1. Predmetmi poistenia sú hnuteľné veci (výrobné a prevádzkové 

zariadenia vrátane registračných pokladníc, zásoby, cudzie veci, veci 
zamestnancov) podľa VPP-M, čl. 10 ods. 1 a 2 poistené do výšky 
poistnej sumy stanovenej poistníkom, uvedenej v poistnej zmluve. 
Poistná suma môže byť stanovená na novú alebo časovú hodnotu 
v zmysle VPP-M, čl. 14 ods. 1, písm. a) alebo b). 

 

2. Veci poistené na časovú hodnotu sú predmetom poistenia len ak sú 
konkrétne uvedené v poistnej zmluve. 

 

3. Ak je to v poistnej zmluve osobitne dojednané, poistenie sa vzťahuje aj 
na hnuteľné veci, s ktorými sa poistený zúčastňuje na výstave alebo 
veľtrhu. V zmysle VPP-M čl. 10, ods. 1, 2, a odchylne od čl. 10 ods. 3 
písm. c) a d), a ods. 5 písm. b), sa dojednáva, že predmetom poistenia 
sú: 

  

a) hnuteľné veci vrátane registračných pokladníc,  
b) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia 

nepoužiteľné pre štandardnú produkciu,  
c) veci umeleckej, zberateľskej, historickej hodnoty alebo 

starožitnosti,   
 

pokiaľ sú tieto uvedené v zozname poistených vecí s popisom veci, 
výrobným resp. inventárnym číslom a poistnou hodnotou. Zoznam 
poistených vecí je súčasťou poistnej zmluvy.  

 
 

článok 3 
Limity poistného plnenia  

 
1. Pokiaľ sú v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané aj veci 

zamestnancov , vzťahuje sa poistenie na: 
  

a) veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do 
zamestnania. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie do výšky 200 EUR na jedného zamestnanca, 

b) veci zamestnancov, ktoré boli do miesta poistenia prinesené v 
súvislosti s výkonom povolania na žiadosť alebo so súhlasom 
zamestnávateľa. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie za všetky veci do výšky 650 EUR,  

Poistenie sa nevzťahuje na peniaze v hotovosti a cenné papiere 
zamestnancov.  
 

2. Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané zlomkové poistenie pre jednotlivé 
riziká, je horná hranica poistného plnenia určená stanoveným percentom 
z poistnej sumy, alebo limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej 
zmluve. Zlomkové poistenie sa vzťahuje iba na riziká, pre ktoré 
poisťovateľ poskytol zľavu za zlomkové poistenie.  

 

3. Ak príde k poškodeniu, zničeniu alebo strate poistenej veci poistnou 
udalosťou, poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období: 

  

a) za poistnou udalosťou postihnuté peniaze, listinné cenné papiere, 
ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti  (ďalej len „cennosti“) 
do výšky 650 EUR v prípade krádeže a do výšky 650 EUR v prípade 
lúpeže. Uvedené veci musia byť v mieste poistenia chránené: 

- v úschovných objektoch s požiarnou odolnosťou minimálne 60 P,  
- pre krádež v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne 

základným mechanickým zabezpečením, 
- pre lúpež pod dohľadom spoľahlivej osoby, 

b) za poistnou udalosťou postihnuté nosi če dát a záznamy ú čtovnej, 
výrobnej a prevádzkovej dokumentácie , ak vzniknú náklady na ich 
obnovenie, ktoré budú vykonané do dvoch rokov po poistnej udalosti, 
(ďalej len „náklady na obnovu dát“) do výšky 650 EUR. Uvedené veci 
musia byť v mieste poistenia uložené: 

- v úschovných objektoch s požiarnou odolnosťou minimálne 60 P 
(pre magnetické a optické nosiče dát 60 DIS), 

- pre krádež v uzamknutom priestore chránenom minimálne 
základným mechanickým zabezpečením, 

c) za poistnou udalosťou postihnuté veci umeleckej, zberate ľskej, 
historickej hodnoty, starožitnosti  (ďalej len „umelecké predmety“), 
výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia 
nepoužiteľné pre štandardnú produkciu (ďalej len „výstavné modely“) 
do výšky 650 EUR za umelecké predmety a do výšky 650 EUR za 
výstavné modely. Uvedené veci musia byť  pre krádež uložené v 
uzamknutom priestore chránenom minimálne základným 
mechanickým zabezpečením, 

d) nevyhnutné náklady na vypratanie miesta poistenia  vrátane 
strhnutia stojacich častí, odvoz sutiny a iných zvyškov na 
najbližšiu skládku a na ich uloženie alebo zničenie (ďalej len 
„náklady na vypratanie“) do výšky 650 EUR, 

e) nevyhnutné náklady na demontáž alebo remontáž ostatných 
nepoškodených poistených vecí  a na stavebné úpravy 
vykonané v súvislosti so znovuzaobstaraním alebo opravou vecí 
poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, do 
výšky 650 EUR,  

f) nevyhnutné náklady na odstránenie škôd na stavebných 
súčastiach budovy , ku ktorým prišlo v dôsledku krádeže, 
lúpeže alebo vandalizmu, ale len v priamej súvislosti s krádežou 
alebo pokusom o krádež poistených hnuteľných vecí, do výšky 
650 EUR, vrátane nevyhnutných nákladov na výmenu zámkov  
vonkajších dverí poistenej nehnuteľnosti v mieste poistenia 
v zmysle čl. 10 ods. 5 písm. e) VPP-M. Poistenie sa nevzťahuje 
na škody spôsobené postriekaním sprejmi a grafitmi, rozbitím 
skla  a na rozostavaných stavebných objektoch, 

g) náklady na odstránenie škôd na veciach umiestnených na 
vonkajšej strane budovy  (napr. firemné štíty, reklamné tabule, 
markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie 
vedenie vrátane podporných konštrukcií), ku ktorým prišlo 
v dôsledku víchrice, do výšky 650 EUR.  

Pre položky uvedené v tomto ods. môžu byť dohodnuté vyššie limity 
poistného plnenia, ak sú osobitne dojednané v poistnej zmluve. 

4. V prípade, že pre položky uvedené v ods. 3 a), b), c) tohto čl. budú 
v poistnej zmluve dojednané vyššie limity poistného plnenia, poistený 
musí splniť podmienky stanovené poisťovateľom v čl. 4. 

5. Pokiaľ je v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané sklo, 
vzťahuje sa poistenie aj na rám, v ktorom je sklo osadené, pokiaľ je 
hodnota rámu zahrnutá v poistnej sume. 

 
 

článok 4 
Spôsoby zabezpe čenia poistených vecí pre krádež, lúpež 

a vandalizmus 
 

1. Pre stanovenie výšky poistného plnenia je rozhodujúci stav 
zabezpečenia miesta poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti.  

2. Ak dôjde ku krádeži poistených hnute ľných vecí z uzamknutého 
priestoru  v zmysle čl. 7 VPP-M (alebo k ich poškodeniu vandalským 
činom), poskytne poisťovateľ poistné plnenie za výrobné 
a prevádzkové zariadenia, zásoby, cudzie veci a veci zamestnancov 
do výšky limitov poistného plnenia z jednej poistnej udalosti 
uvedených v tabuľke č. 1:  
 

       Tabuľka č.1 

 Bezpeč-
nostná Mechanické 

Zabezpečenie elektrickou 
zabezpečovacou signalizáciou (EZS)  

s vývodom signálu: 
trieda: zabezpečenie: bez 

EZS 
lokálny ATV PCO 

  Limity poistného plnenia (EUR): 
základné 7.000 35.000 120.000 350.000 
rozšírené 20.000 70.000 135.000 400.000 1, 2 
špeciálne 35.000 120.000 170.000 500.000 
základné 3.500 12.000 120.000 170.000 
rozšírené 12.000 25.000 135.000 335.000 3 
špeciálne 25.000 35.000 170.000 500.000 
rozšírené 0.00 3.500 35.000 170.000 4 
špeciálne 0.00 12.000 170.000 500.000 

5 špeciálne 0.00 0.00 0.00 500.000 
 
3. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí uložených  mimo 

uzamknutého priestoru na vo ľnom priestranstve  alebo 
k poškodeniu poistených vecí vandalizmom v zmysle čl. 7 VPP-M, 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie za odcudzené výrobné 
a prevádzkové zariadenia, zásoby, cudzie veci a veci zamestnancov, 
ktorých uskladnenie na voľnom priestranstve je obvyklé, nasledovne: 

 

a) do 1.650 EUR, ak je priestranstvo vybavené funkčným 
oplotením celého pozemku s minimálnou výškou 190 cm a 
uzamknutými vrátami, 

b) do 16.500 EUR,  ak je priestranstvo zabezpečené spôsobom 
uvedeným v písm. a) a  v mimopracovnej dobe strážené 
fyzickou strážou alebo ak je vybavené funkčnou elektrickou 
zabezpečovacou signalizáciou s lokálnym vývodom signálu, 

c) do 33.000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne v 
rozsahu písm. b) a s napojením elektrickej zabezpečovacej 
signalizácie na pult centralizovanej ochrany  alebo s trvalým 
strážením v mieste poistenia fyzickou strážou ozbrojenou 
strelnou zbraňou pripravenou na obranu alebo so služobným 
psom. 
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4. Ak dôjde k lúpeži poistených vecí spáchanej v budove alebo na  
pozemku v mieste poistenia , poskytne poisťovateľ poistné plnenie za 
odcudzené výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby, cudzie veci 
a veci zamestnancov: 

 

a) do 3.300 EUR, z toho cennosti do 700 EUR, 
b) do 16.500 EUR, z toho cennosti do 3.300 EUR, ak je miesto 

poistenia chránené elektrickou zabezpečovacou signalizáciou proti 
lúpežnému prepadnutiu s napojením na pult centralizovanej 
ochrany alebo s trvalým strážením fyzickou strážou ozbrojenou 
strelnou zbraňou pripravenou na obranu.  

 

Poistné plnenie prevyšujúce 700 EUR za cennosti sa započítava 
do poistného plnenia za položku výrobné a prevádzkové 
zariadenia alebo zásoby. Pokiaľ nebolo dojednané poistenie týchto 
položiek, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za cennosti len do 
700 EUR. 

 

5. Ak dôjde ku krádeži poistených cenností z uzamknutého trezoru , 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia 
uvedených v tabuľke č. 1. Limity poistného plnenia závisia od stupňa 
odolnosti trezoru, úrovne mechanického zabezpečenia priestoru a 
zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS). 

 

       Tabuľka č. 2 
Zabezpečenie elektrickou zabezpečovacou 

signalizáciou (EZS) s vývodom signálu: 
bez 
EZS 

lokálny ATV PCO 

Trieda 
odolnosti 
trezoru 
podľa 

STN EN 
1143-1 

Mechanické 
zabezpečenie 

Limity poistného plnenia (v EUR): 

základné 1.500 1.700 2.700 3.500 
rozšírené 2.000 2.500 4.000 5.000 

0. alebo 
necertifi-
kovaný špeciálne 2.700 3.400 5.500 6.700 

základné 3.500 5.000 6.700 13.500 
rozšírené 5.000 7.500 10.000 20.000 I. 
špeciálne 6.700 10.000 13.500 27.000 
základné 6.700 8.500 17.000 35.000 
rozšírené 10.000 13.000 25.000 50.000 II. 
špeciálne 13.500 17.000 35.000 67.000 

 
6. Ak dôjde ku krádeži alebo k poškodeniu vandalizmom na 

poistených umeleckých predmetoch alebo výstavných m odeloch , 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky 6.500 EUR, pokiaľ 
uvedené predmety poistenia boli uložené v priestore chránenom 
minimálne základným mechanickým zabezpečením. 

 

7. Ak je v súlade s čl. 2 ods. 3 tejto Doložky v poistnej zmluve dojednané 
poistenie hnuteľných vecí, s ktorými sa poistený zúčastňuje na výstave 
alebo veľtrhu a ak príde ku krádeži týchto poistených vecí z 
uzamknutého priestoru počas výstavy alebo veľtrhu vlámaním alebo 
k poškodeniu poistených vecí vandalským činom po uskutočnenom 
vlámaní (pokiaľ bolo poistenie vandalského činu dojednané), poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie za všetky veci poistené počas výstavy alebo 
veľtrhu do: 

 

a) 16.500 EUR, pokiaľ bude uzamknutý priestor chránený základným 
mechanickým zabezpečením a strážený minimálne jednočlennou 
fyzickou strážou - súkromnou bezpečnostnou službou (ďalej len 
SBS), 

b) 33.000 EUR, pokiaľ bude uzamknutý priestor chránený základným 
mechanickým zabezpečením a strážený minimálne jednočlennou 
fyzickou strážou - SBS ozbrojenou strelnou zbraňou, 

c) 66.000 EUR, pokiaľ bude uzamknutý priestor chránený základným 
mechanickým zabezpečením a minimálne dvojčlennou fyzickou 
strážou - SBS, pričom každý jej člen je ozbrojený strelnou 
zbraňou. 

 

8. Ak dôjde k lúpeži poistených pe ňazí z pokladne , poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie až do výšky dojednaných poistných súm uvedených 
v poistnej zmluve, pokiaľ: 
a) pokladňa bola umiestnená tak, aby bol obmedzený priamy pohľad 

cudzích osôb do priestoru peňažných priehradiek. V čase mimo 
prevádzky musia byť pokladnice otvorené a hotovosť z nich 
odstránená. 

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

 
 
 
 

Článok 5 
Výklad pojmov 

 
Definície mechanického zabezpečenia 
 

1. základné  - všetky vstupy do poisteného priestoru musia byť 
zabezpečené pevnými dverami, v zárubniach zabezpečených proti 
roztiahnutiu, uzamykateľnými bezpečnostnou profilovou cylindrickou 
vložkou alebo visiacim zámkom. Bezpečnostná profilová cylindrická 
vložka musí byť odolná voči vyhmataniu, vytlačeniu a chránená 
bezpečnostným štítom proti rozlomeniu. Ostatné otvory musia byť 
zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné 
vniknúť  bez ich poškodenia. 

 

2. rozšírené  –  vyžaduje sa základné zabezpečenie a navyše všetky 
kritické otvory musia byť chránené sklom osadeným v pevnom ráme, 
na ktorom je nalepená bezpečnostná fólia hrúbky min. 200 µm alebo 
za ktorým je z vnútornej strany priestoru osadená oceľová zvarovaná 
sieť s priemerom prútu min. 6 mm a max. veľkosťou oka 225 cm2, 
pripevnená po obvode do steny alebo do rámu okna. 

 

3. špeciálne  - všetky vstupy do poisteného priestoru musia byť 
zabezpečené prierazuvzdornými dverami, v zárubniach 
zabezpečených proti roztiahnutiu, uzamykateľnými bezpečnostnou 
profilovou cylindrickou vložkou, odolnou voči vyhmataniu, vytlačeniu a 
chránenou bezpečnostným štítom proti rozlomeniu. Dvere musia byť 
navyše uzamknuté prídavným bezpečnostným zámkom (resp. 
celoplošnou závorou alebo visiacim zámkom). Pokiaľ budú dvere 
zabezpečené viacbodovým bezpečnostným systémom, prídavný 
zámok sa nevyžaduje. Všetky kritické otvory musia byť zabezpečené 
funkčnými mrežami alebo certifikovanými uzamykateľnými 
bezpečnostnými roletami alebo certifikovaným bezpečnostným 
vrstveným sklom alebo sklom s nalepenou certifikovanou 
bezpečnostnou prierazuvzdornou fóliou hrúbky min. 300 µm. Fólia 
musí byť lepená po celej ploche skla, ktoré musí byť pevne vsadené 
do rámu tak, aby ho nebolo možné vytlačiť resp. vybrať bez 
deštrukcie rámu. Ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými 
stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich 
poškodenia. 

 

4. Visiaci zámok  – bezpečnostný visiaci zámok s tvrdeným strmeňom 
min. priemeru 10 mm, osadený na petlici rovnakej mechanickej 
pevnosti vrátane jej uchytenia. 

 

5. Kritický otvor  - otvor v konštrukcii stavby (napr. okno) s plochou 
väčšou ako 400 cm2 alebo s rozmerom väčším ako 20 cm v jednom 
smere, s výškou spodného okraja do 3 m vo vertikálnom smere od 
zeme alebo iného miesta umožňujúceho prístup. Najmenšia 
vzdialenosť od miesta umožňujúceho dosiahnuť úroveň otvoru v 
horizontálnom smere je 1,20 m (napr. od stromu, bleskozvodu, 
požiarneho rebríka a pod.)  Za kritický otvor sa považuje aj otvor na 
vstupných dverách. 

 

6. Mreže - musia byť tvorené oceľovými prútmi kruhového, štvorcového 
alebo obdĺžnikového profilu s min. prierezom 100 mm2, s veľkosťou 
oka max. 400 cm2.  Mreže musia byť pevne ukotvené v stene alebo 
ráme okna (resp. výkladu) zvonka nedemontovateľnými prvkami v 
minimálne 4 bodoch v max. odstupoch 500 mm. 

 

7. Fyzická stráž  – osoba alebo osoby musia vykonávať v mieste 
poistenia obhliadky kontrolovateľným spôsobom (napr. kontrolné 
hodiny, kontrola nadriadeným, kamerový systém so záznamom). 

 

8. Trezor  – uzamknutý viacstenný úschovný objekt o minimálnej 
hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovaný do steny alebo podlahy 
tak, aby ho nebolo možné odniesť bez otvorenia, minimálne s jedným 
trezorovým zámkom. Podmienky pre certifikované trezory sa riadia 
STN EN 1143-1. 

 

9. Služobný pes – pes spôsobilý pre strážnu službu s osvedčením 
o absolvovaní príslušného výcviku. 

 
Definície zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS): 
 

1. Elektrická zabezpe čovacia signalizácia (EZS, poplachový 
systém)  - systém musí byť inštalovaný podľa platných slovenských 
technických noriem pre poplachové systémy a osadený prvkami, 
homologizovanými príslušnými slovenskými certifikačnými 
inštitúciami. Prenosové prvky musia byť navyše schválené 
Telekomunikačným úradom SR. K systému musí byť vystavená 
východzia odborná prehliadka a sprievodná dokumentácia, musia sa 
na ňom vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky činnosti 
v zmysle platných technických noriem pre poplachové systémy. 

 

2. Rozsah ochrany  – pre prevádzky zaradené do 1., 2. a 3. 
bezpečnostnej triedy sa vyžaduje plášťová alebo priestorová ochrana 
EZS, pre prevádzky zaradené do 4. a 5. bezpečnostnej triedy sa 
vyžaduje plášťová a priestorová ochrana EZS. Ústredňa EZS musí 
byť homologizovaná pre prevádzky zaradené do 1. a 2. 
bezpečnostnej triedy  min. v IV. kategórii, pre prevádzky zaradené do 
3. a 4. bezpečnostnej triedy min. v III. kategórii a pre prevádzky 
zaradené do 5. bezpečnostnej triedy min. v II. kategórii. 

 

3. Lokálny vývod signálu  - vývod poplachového signálu na akustickú a 
optickú signalizáciu, umiestnenú priamo v chránenom priestore alebo 
jeho bezprostrednej blízkosti. Signalizácia (akustický a optický hlásič) 
musí byť umiestnená zvonka budovy tak, aby nebola ľahko 
dosiahnuteľná zo zeme, okien, balkónov a podobne, bez použitia 
pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). Uznané budú len 
inteligentné akustické hlásiče (s kontaktom samoochrany) a s 
vlastným zálohovaním. 

 

4. ATV (automatický telefónny voli č) - je zariadenie na prenos 
signalizácie zo systému EZS na minimálne dve navzájom nezávislé 
telefónne stanice, u ktorých sa v mimoprevádzkových hodinách 
zabezpečí prítomnosť osoby schopnej reagovať na prijatý signál zo 
zabezpečeného objektu a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie 
alebo zmiernenie následkov škody. 

5. PCO - pult centralizovanej ochrany prevádzkovaný políciou alebo 
súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), schválený príslušnými 
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slovenskými certifikačnými inštitúciami (musí spĺňať všetky požiadavky 
platných technických noriem pre poplachové systémy). Prevádzkovateľ 
pultu musí disponovať zásahovou jednotkou.  

 
 

ČASŤ II 
Poistenie budov 

 
článok 6 

Predmety poistenia, poistná suma 
 

1. V prípade, ak sa dojedná poistenie budov, hál a stavieb, sú poistené do 
výšky poistnej sumy stanovenej poistníkom, uvedenej v poistnej zmluve. 
Poistná suma môže byť stanovená na novú alebo časovú hodnotu 
v zmysle VPP-M čl. 14 ods. 1 písm. a) alebo b). 

 

2. V prípade, ak sa dojedná poistenie stavebných úprav v prenajatých 
priestoroch, vzťahuje sa poistenie na stavebné úpravy v mieste poistenia 
uvedenom v poistnej zmluve, ktoré poistený vykonal na svoje náklady 
v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej zmluvy. Stavebné úpravy 
musia byť presne špecifikované v zozname, ktorý je prílohou poistnej 
zmluvy. V ňom musí byť uvedený popis, rozsah, umiestnenie a hodnota 
jednotlivých stavebných úprav. Stavebné úpravy sú poistené do výšky 
poistnej sumy stanovenej poistníkom, uvedenej v poistnej zmluve. 
Poistná suma je stanovená na novú hodnotu v zmysle VPP-M čl. 14 ods. 
1 písmeno a). 

 
článok 7 

Limity poistného plnenia 
 
1. Ak príde k poškodeniu, zničeniu alebo strate poistenej veci poistnou 

udalosťou, poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období nevyhnutné 
náklady na: 

a) vypratanie miesta poistenia vrátane strhnutia stojacich častí, 
odvoz sutiny a iných zvyškov na najbližšiu skládku a na ich 
uloženie alebo zničenie, do výšky 650 EUR, pokiaľ nie je 
v poistnej zmluve dojednané inak, 

b) demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených 
poistených vecí a na stavebné úpravy vykonané v súvislosti so 
znovuzaobstaraním alebo opravou vecí poškodených, 
zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, do výšky 
650 EUR, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, 

c) odstránenie škôd na stavebných súčastiach poistenej budovy, 
ku ktorým prišlo v dôsledku krádeže, ale len v priamej súvislosti 
s krádežou hnuteľných vecí, do výšky 650 EUR, pokiaľ nie je 
v poistnej zmluve dojednané inak. Poistenie sa nevzťahuje na 
škody spôsobené postriekaním sprejmi a grafitmi a na 
rozostavaných stavebných objektoch, 

d) odstránenie škôd na poistených veciach umiestnených na 
vonkajšej strane budovy (napr. firemné štíty, reklamné tabule, 
markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie 
vedenie vrátane podporných konštrukcií), ku ktorým prišlo 
v dôsledku víchrice, do výšky 650 EUR, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dojednané inak. 

 

2. Pokiaľ je v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané sklo, 
vzťahuje sa poistenie aj na rám, v ktorom je sklo osadené, pokiaľ je 
hodnota rámu zahrnutá v poistnej sume. 

 
 

ČASŤ III 
Spolo čné ustanovenia 

 
článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 

Od ustanovení tejto Doložky je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to 
nie je v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak. 
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Doložka M–04: Limity plnenia a podmienky zabezpe čenia cenností  
                         pre riziko lúpeže pri prep rave  
 

 
   

 
Táto Doložka tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej poistnej zmluvy. Pre riziko lúpeže pri preprave cenností v zmysle čl. 10, 
ods. 3 písm. b) VPP-M platí nasledovné:  
 
1. Začiatok prepravy je daný okamihom prevzatia poistených cenností k bezprostredne nadväzujúcej preprave (vykonanej 

najkratšou cestou) a koniec prepravy ich odovzdaním na mieste určenia. 
 
2. Poistený je pri preprave cenností povinný dodržiavať tieto podmienky: 

a) prepravu cenností v zmysle čl. 7 ods. 4 VPP-M môžu zabezpečovať len osoby vyškolené pre tento druh činnosti 
a k tejto činnosti spôsobilé,  

b) vodič je považovaný za osobu vykonávajúcu prepravu, resp. za člena sprievodu, 
c) preprava vozidlom smie byť prerušená iba z dôvodov vyplývajúcich z pravidiel cestnej premávky, z iných dôvodov 

nesmie byť vozidlo otvorené v nechránenom priestore, 
d) druh a množstvo prepravovaných cenností, doba a trasa prepravy musia byť utajené pred nepovolanými osobami, 
e) osoby vykonávajúce prepravu ju musia zaisťovať počas celej doby trvania od začiatku nakládky (prevzatia) do 

skončenia vykládky (odovzdania) v mieste určenia, 
f) ozbrojeným členom prepravnej skupiny sa rozumie osoba vybavená minimálne krátkou strelnou zbraňou, ktorá je po 

celú dobu prepravy cenností v nabitom stave (s plným zásobníkom a nábojom umiestneným v nábojovej komore), 
riadne preškolená v zaobchádzaní so zverenou zbraňou a občiansky bezúhonná, 

g) pre výkon prepravy cenností musia byť poisteným vypracované presné a úplné prevádzkové a režimové opatrenia, 
ktoré musia byť osobami určenými pre prepravu cenností presne dodržiavané. Tieto opatrenia musia obsahovať 
najmä: 
- zásady pre prepravu cenností, 
- systém stanovenia doby a trasy prepravy cenností, 
- vykonávanie vhodných zmien prepravných trás a časov, 
- zabezpečenie mlčanlivosti osôb, ktoré sa podieľajú na preprave cenností, 
- zabezpečenie pravidelného školenia a špeciálnej prípravy osôb zaoberajúcich sa prepravou cenností, 
- zaistenie preškolenia osôb vykonávajúcich prepravu cenností v správaní sa v krízových situáciách, 
- zásady preverenia občianskej bezúhonnosti zamestnancov, ktorí sa podieľajú na preprave cenností. 

h) Vozidlo použité pre prepravu cenností musí byť:  
- v dobrom technickom stave a spôsobilé pre premávku na pozemných komunikáciách, 
- neoznačené sériové vozidlo, t.j. vozidlo bez špeciálneho označenia účelu použitia, bez firemného označenia a 

pod., 
i) bezpečnostný kufor musí byť vybavený zariadením pre zvukovú signalizáciu (predalarm, alarm) s následným 

znehodnotením obsahu signalizačnou dymovnicou s farbiacim účinkom, prípadne v kombinácii s termopatrónou 
alebo atramentovou patrónou. Spustenie alarmu je riešené uvoľnením stisku držadla, alebo diaľkovým  
bezdrôtovým ovládaním. Vo vymedzených prípadoch je prevoz kufra realizovaný po pripojení na ovládací 
mikroprocesor alebo počítač umiestnený v automobile – aktívny stav. 

 
3. Ak dôjde k lúpeži poistených cenností spáchanej pri ich preprave, poskytne poisťovateľ poistné plnenie za ukradnuté 

cennosti: 
 

a) do 10.000 EUR, ak vykonáva prepravu jedna osoba vybavená obranným sprejom a ak sú cennosti  uložené v pevnej 
riadne uzatvorenej schránke alebo kufri, 

b) do 20.000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby vybavené obranným sprejom a ak sú cennosti uložené v pevnej 
riadne uzatvorenej schránke alebo kufri, 

c) do 40.000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom aspoň jedna je ozbrojená strelnou zbraňou pripravenou 
na obranu, druhá osoba je vybavená obranným sprejom, a ak sú cennosti uložené v pevnej riadne uzatvorenej 
schránke alebo kufri, 

d) do 100.000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom vodič je vybavený obranným sprejom a druhá osoba je 
ozbrojená strelnou zbraňou pripravenou na obranu a ak sú cennosti uložené v dvoch bezpečnostných kufroch, ktoré 
sú vybavené zariadením na znehodnotenie obsahu (farbiaci modul); bezpečnostné kufre musia byť počas prepravy 
umiestnené vo vymedzenom priestore vozidla – transportných schránkach a musia byť počas prepravy trvalo 
v aktívnom stave. 

e) do 180.000 EUR, ak vykonávajú prepravu tri osoby, vybavené obranným sprejom pričom aspoň jedna je ozbrojená 
strelnou zbraňou pripravenou na obranu a ak sú cennosti uložené v dvoch bezpečnostných kufroch; bezpečnostné 
kufre musia byť počas prepravy umiestnené vo vymedzenom priestore vozidla – transportných schránkach a musia 
byť počas prepravy trvalo v aktívnom stave. 

f) do 330.000 EUR ak preprava cenností je zabezpečená rovnako ako do 180.000 EUR s policajným doprovodom 
v ďalšom vozidle alebo s doprovodom súkromnej bezpečnostnej služby v ďalšom vozidle,  
alebo 
ak preprava cenností je vykonávaná tromi osobami v špeciálnom vozidle určenom pre transport peňazí. Cennosti 
musia byť uložené v troch bezpečnostných kufroch, ktoré sú vybavené zariadením pre znehodnotenie bankoviek. 
Bezpečnostné kufre musia byť počas prepravy umiestnené vo vymedzenom priestore vozidla – transportných 
schránkach a musia byť počas prepravy trvalo v aktívnom stave. Všetci členovia prepravnej skupiny musia byť 
vybavení obranným slzotvorným prostriedkom a krátkou strelnou zbraňou pripravenou na obranu. 

  
Osobitné dojednanie: 



ččlláánnookk  11
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Pre poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb platia
všeobecne záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len
„VPP-SE) a zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

2. VPP-SE sa vzťahujú na zmluvné poistenie strojov a elektroniky (ďalej len „poistenie“)
právnických alebo  podnikajúcich fyzických osôb vykonávajúcich činnosť v súlade
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistníkom
je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v poistnej zmluve
uvedená podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa toto poistenie
vzťahuje.

ččlláánnookk  22
PPrreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

1. Predmetom poistenia sú stroje, strojné alebo elektronické zariadenia a prístroje (ďalej
aj „veci“) vo vlastníctve poisteného, špecifikované v poistnej zmluve podľa jednotlivých
položiek, ktoré úspešne prešli skúšobnými, preberacími a výkonovými skúškami a boli
v čase uzavretia poistnej zmluvy, ako aj v čase vzniku poistnej udalosti preukázateľne
v prevádzkyschopnom stave, riadne udržiavané a využívané na účely, na ktoré boli
určené. 

Poistenie sa vzťahuje na poistené veci počas ich prevádzky, prestávky v prevádzke,
alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia. Poistenie sa vzťahuje aj na škody
spôsobené demontážou, následnou spätnou montážou za účelom čistenia, údržby
alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia. 

Súčasne sú poistené:
a) elektronické súčasti poistenej veci, 
b) nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti riadiacej alebo regulačnej

jednotky poistenej veci, 
c) olejové alebo plynové náplne transformátorov, kondenzátory, elektrické meniče

a vypínače, ktoré sú súčasťou poistenej veci.

2. Ak je v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie aj na veci vo vlastníctve
cudzích osôb, len ak  ich poistený užíva na základe písomnej  zmluvy, alebo ich prevzal
pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy.

ččlláánnookk  33
PPooiissttnnéé  rriizziikkáá

Poistenie sa vzťahuje na priamu fyzickú škodu na poistenej veci spôsobenú náhodnou 
škodovou udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia v mieste poistenia a ktorá nie je
v týchto VPP-SE, v zmluvných dojednaniach, alebo v poistnej zmluve vylúčená.  

ččlláánnookk  44
VVýýlluukkyy  zz ppooiisstteenniiaa

VVyyllúúččeennéé  pprreeddmmeetty  
1. Poistenie sa nevzťahuje na:

a) vymeniteľné časti všetkých druhov, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu,
alebo diely, ktoré musia byť podľa ich určenia alebo charakteru počas obdobia
životnosti poistenej veci viackrát vymieňané z dôvodu ich opotrebenia, napr. vrtáky,
nože, frézy, pílové listy alebo iné ostria či brúsne kotúče alebo pásy, akékoľvek
náradie a nástroje, formy, matrice, raznice, vzorové a ryhované valce, kompozitové,
gumové či plastové výstieľky, sitá, pásy, laná, pneumatiky, predmety zo skla alebo
keramiky, drviace kladivá, 

b) pomocné a prevádzkové látky, ako napr. pohonné látky, filtračné hmoty a vložky,
chladivá, čistiace prostriedky, mazivá, olejové náplne (okrem olejových alebo
plynových náplní transformátorov), katalyzátory, chemikálie, kontaktné hmoty,

ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu poistenej veci, za ktoré je
poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie.

2. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) základy a podstavce strojov a zariadení,
b) výmurovky, výstieľky a nanesené vrstvy pecí, ohnísk, kotlov alebo iných zariadení

produkujúcich teplo, zariadení na produkciu pary a nádrží,
c) software, elektronické dáta, databázy údajov, obrazové, zvukové a iné záznamy,
d) motorové vozidlá kategórie M a L, 
e) podvozok, nápravy, prevodovku, motor, kabínu vrátane vybavenia vozidiel 

kategórie N a O; táto výluka neplatí v prípade škody spôsobenej pracovnou 
činnosťou vozidla, ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho 
jazdou,       

f) bicykle,
g) plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére, 
h) ultrazvukové zariadenia, endoskopy, mobilné telefóny, notebooky, kamery, 

fotoaparáty a iná prenosná spotrebná elektronika. 

VVyyllúúččeennéé  rriizziikkáá
3. Poistenie sa nevzťahuje na škody na poistených veciach spôsobené:

a) požiarom, hasením požiaru alebo následným strhnutím,
b) priamym úderom blesku, 
c) výbuchom,

d) nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu,
e) víchricou, krupobitím,
f) povodňou, záplavou, zemetrasením, výbuchom sopky, zosuvom pôdy, lavínou, ťarchou

snehu alebo ľadovej vrstvy, sadaním, 
g) vodou z vodovodného zariadenia,
h) krádežou alebo stratou,
i) dymom, rázovou vlnou vzniknutou pri prelete nadzvukového lietadla.

4. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené priamym následkom dlhodobého vplyvu
prevádzky (ako napríklad koróziou, eróziou, opotrebovaním, kavitáciou, oxidáciou,
únavou materiálu a pod.), dlhodobým pôsobením chemických, biologických alebo
atmosferických vplyvov, usadzovaním kotlového kameňa, hrdze, kalov alebo iných
sedimentov. Ak však vznikne následkom rizika uvedeného v predchádzajúcej vete
tohto odseku následná fyzická škoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie za takto vzniknutú následnú škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená.

5. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) chybou, alebo vadou, ktorú mala poistená vec už pri dojednávaní poistenia, a ktorá

bola alebo mohla byť známa poistníkovi alebo poistenému, bez ohľadu na to, či
bola známa poisťovateľovi,

b) povrchovým poškodením poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť,
c) montážou, demontážou, opravou, okrem prípadov uvedených v čl. 2 ods. 2 týchto

VPP-SE,
d) pri tunelových prácach alebo prácach pod zemou, 
e) premočením alebo zaplavením bahnom pri prácach na vodných stavbách, 
f) testovaním, skúšobnou prevádzkou, zámerným preťažením alebo experimentami

za abnormálnych podmienok,
g) prevádzkovaním stroja v rozpore s technickými podmienkami, alebo použitím

stroja na účel, na ktorý nie je určený,
h) nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením,
i) na elektronických súčastiach stroja a elektronických zariadeniach bez vonkajšej príčiny. 

6. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo vedomou 

nedbanlivosťou poisteného, jeho zástupcu alebo osoby konajúcej na podnet
poisteného, osoby blízkej poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej
domácnosti,

b) podvodom, spreneverou, alebo iným trestným činom, činom v rozpore s dobrými
mravmi, trestným činom alebo nepoctivým činom poisteného, alebo inej osoby
konajúcej na podnet poisteného,

c) zistením rozdielov pri inventúre alebo audite.

7. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akejkoľvek povahy spôsobené, vyplývajúce
z/zo alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so:
a) vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového alebo výnimočného stavu, napadnutím

alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či bola
vojna vypovedaná alebo nie),

b) revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou
vojnou, demonštráciou, zabavením, povinnosťami uloženými pri obrane štátu
(napr. poskytnutím vecných prostriedkov na plnenie úloh obrany štátu), alebo
represívnymi zásahmi štátnych orgánov,

c) vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou,
d) teroristickým činom; vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri vykonávaní opatrení

na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa inak vzťahujúca k teroristickému činu,
e) jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo rádioaktívnou kontamináciou
bez ohľadu na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede 
spolupôsobiace príčiny.

8. Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za nemateriálnu škodu akéhokoľvek
druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, sankcií, mánk, strát
vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu.

9. Z tohto poistenia ďalej nevzniká nárok na poistné plnenie za škody, za ktoré podľa
zákona alebo zmluvy zodpovedá dodávateľ alebo zmluvný partner poisteného, vrátane
škôd, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu alebo zhotoviteľa diela.

10. V poistnej zmluve je možné dojednať aj iné špecifické výluky z poistenia.

ččlláánnookk  55
MMiieessttoo  ppooiisstteenniiaa

1. Miestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto nachádzajúce sa na území
Slovenskej republiky, vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym
územím s číslom parcely (pozemku), kde sa poistené veci nachádzajú, ak nie je ďalej
vo VPP-SE, alebo v poistnej zmluve dojednané inak.  

2. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné miesto) ako miesto poistenia uvedené
v poistnej zmluve, pokiaľ poistený na nevyhnutnú dobu premiestni poistené veci
z dôvodu bezprostredne hroziacej alebo už vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa
na náhradné miesto vzťahuje odo dňa premiestnenia poistených vecí, len ak poistený
oznámi poisťovateľovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí do 14
kalendárnych dní od ich premiestnenia.

3. Miestom poistenia pojazdných strojov, ktoré sa pohybujú vlastnou motorickou silou,
alebo sú konštrukčne uspôsobené na jazdu na pozemných  komunikáciách  a nemajú
stabilné stanovisko, je celé územie SR.

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY
PPooiisstteenniiee  ssttrroojjoovv  aa  eelleekkttrroonniikkyy  pprráávvnniicckkýýcchh  aa  ppooddnniikkaajjúúcciicchh  ffyyzziicckkýýcchh  oossôôbb
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1. Čas, na ktorý sa v poistnej zmluve dojedná poistenie, je poistná doba. Časť poistnej
doby dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné, je poistné obdobie. Pri
krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba a poistné
obdobie totožné.

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

3. Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzavretia poistnej
zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

4. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného:
a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené

do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo

dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak  nebolo poistné zaplatené
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie
zanikne, ak nebude zaplatené. 

Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného. 

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

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

uplynutím,
c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného

plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne,

d) do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach,
ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany 
neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy. Poistenie v takomto prípade
zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strane.

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

7. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností
uvedených v čl. 13, ods. 1, písm. b) VPP-SE, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní
otázok by poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť
do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo zanikne.

8. Poistenie zanikne:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú),
b) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane,
c) zánikom poisteného.

9. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú
ustanoveniami tohto článku dotknuté.

ččlláánnookk  77
PPooiissttnnáá  hhooddnnoottaa,,  ppooiissttnnáá  ssuummaa

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou
v zmysle týchto VPP-SE je nová hodnota poistenej veci, t.j. hodnota, ktorú je nutné
vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci. 

2. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou
poistného plnenia za poistné obdobie. Poistná suma sa stanoví pre každú jednotlivú
poistenú vec alebo súbor vecí a mala by zodpovedať jej poistnej hodnote pre 
registrovaných platiteľov DPH bez započítania DPH a pre ostatných vrátane DPH.
Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poistník. 

ččlláánnookk  88
PPooiissttnnéé

1. Poistné je cena za poskytnutú poistnú ochranu zo strany poisťovateľa, ktoré uhrádza
poistník
a) za poistné obdobie (bežné poistné), alebo 
b) ako poistné určené za celú poistnú dobu (jednorazové poistné)
v termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve.

2. Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm pre jednotlivé poistené veci, alebo
pre súbor vecí. Výšku sadzby stanoví poisťovateľ.

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie
v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia splátok poistného
sa účtuje k poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných
splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo
dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že pre nezaplatenie jednej splátky
poistného môže poisťovateľ žiadať poistníka o zaplatenie všetkých splátok poistného
za celé poistné obdobie, v ktorom mal poistník splátku poistného zaplatiť; poistník je
povinný na základe takejto žiadosti splátky poistného poisťovateľovi zaplatiť.
Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.

4. Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo banky je pre zaplatenie poistného
rozhodujúci deň pripísania platby na účet poisťovateľa.

5. Ak príde v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom
pri uzavieraní poistnej zmluvy, je poisťovateľ oprávnený dňom tejto zmeny navrhnúť
poistníkovi úpravu výšky poistného.

6. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu od vzniku do zániku poistenia. Ak zanikne
poistenie pred uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, poisťovateľ

je povinný zvyšujúcu časť poistného vrátiť. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho
poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom
poistná udalosť nastala. 
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PPllnneenniiee  ppooiissťťoovvaatteeľľaa

1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné plnenie) vznikne, ak nastala poistná
udalosť.

2. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa poistnej
zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. 

3. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k ppoošškkooddeenniiuu ppooiisstteenneejj  vveeccii, uhradí poisťovateľ
primerané a hospodárne náklady zvyčajné v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti
na jej opravu, t.j.:
a) na náhradné diely a nevyhnutný materiál do výšky novej hodnoty nahradzovaných

dielov a materiálu v dobe poistnej udalosti,
b) na prácu, vrátane nákladov na rozobratie a opätovné zostavenie, 
c) na dopravu veci na miesto a z miesta opravy, colné a iné poplatky, ak tieto boli

zahrnuté v poistnej sume,
d) na provizórnu opravu len v prípade, ak tieto náklady sú súčasťou celkových nákladov

na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poisťovateľa, ak nerozhodne poisťovateľ
inak.

Ak náklady na opravu uvedené v ods. 3 písm. a) - d) tohto článku VPP-SE sa rovnajú
alebo prevyšujú časovú hodnotu poistenej veci bezprostredne pred poistnou udalosťou,
poistená vec sa bude považovať za zničenú a poisťovateľ bude postupovať podľa ods. 4
tohto článku VPP-SE.

4. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k zznniiččeenniiuu  ppooiisstteenneejj vveeccii, uhradí poisťovateľ
náklady na znovunadobudnutie veci, najviac však časovú hodnotu poistenej veci v čase
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. 

5. Poisťovateľ tiež poskytne poistné plnenie zodpovedajúce časovej hodnote veci v dobe
poistnej udalosti v prípade, ak: 
a) diely potrebné na opravu veci už nie sú na trhu, 
b) poistený do troch rokov od poistnej udalosti nezrealizuje opravu veci.

6. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za mzdové zvýhodnenie vyplatené za nadčasovú
prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok, expresné príplatky, letecké dodávky náhradných
dielov a cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou len pokiaľ
je to v poistnej zmluve vyslovene dojednané.

7. Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného stroja, za ktoré je  poisťovateľ
povinný poskytnúť poistné plnenie, poskytne poisťovateľ poistné plnenie v časovej
hodnote aj za veci uvedené v čl. 4, ods. 1 VPP-SE poškodené alebo zničené v príčinnej
súvislosti s poistnou udalosťou.

8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu
poistného obdobia, maximálne vo výške:
a) poistnej sumy stanovenej pre príslušnú poistenú vec alebo súbor vecí a poistné

obdobie,
b) súhrnného limitu poistného plnenia, dojednaného pre príslušnú  poistenú vec

v poistnej zmluve.
Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm. 

9. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota
sa odpočítava od výšky škody odsúhlasenej poisťovateľom.

10. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú poistenú vec,  alebo súbor
vecí a poistné obdobie o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej sumy
môže byť na návrh poistníka pri doplatení poistného upravená. Toto dojednanie nemá
vplyv na podpoistenie.

11. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste
vzniku poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou
udalosťou na opatrenia vykonané poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne
hroziacej škody alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení neúspešných,
ak boli primerané okolnostiam. Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením
za poškodené veci je obmedzená poistnou sumou, alebo súhrnným limitom poistného
plnenia (ak je v poistnej zmluve dohodnutý) pre jednotlivé poistené veci, alebo súbor
vecí. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú
poistnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť
vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí.

12. 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 poistné plnenie
z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia podľa tohto odseku
poistenie zanikne.

13. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť v prípade
porušenia povinností uvedených vo VPP-SE, zmluvných dojednaniach alebo poistnej
zmluve, pokiaľ takéto porušenie povinností  malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo rozsah následkov poistnej udalosti. 

14. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach
týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, nie je poisťovateľ
povinný poskytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti.

15. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie nutné na zistenie
rozsahu svojej povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrovanie ukončené do 30 dní



po tom, ako sa poisťovateľ dozvedel o vzniku poistnej udalosti, poskytne poistenému
na jeho žiadosť primeraný preddavok.

16. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri
prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza
poisťovateľ z kurzu Európskej centrálnej banky ku dňu vzniku poistnej udalosti.

17. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému
poistnému.

ččlláánnookk  1100
PPooddppooiisstteenniiee

1. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivej poistenej veci nižšia ako
jej poistná hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody
v rovnakom pomere ako poistná suma tejto veci k jej poistnej hodnote.

2. Ak je stanovená poistná suma pre súbor poistených vecí, posudzuje sa podpoistenie
v zmysle ods. 1 tohto článku vzhľadom na poistnú sumu pre súbor poistených vecí.  

ččlláánnookk  1111
SSppoolluuúúččaassťť

1. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti pevne stanovenou
sumou alebo percentom stanoveným v poistnej zmluve, resp. ich kombináciou (ďalej
len „spoluúčasť“).

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

ččlláánnookk  1122
ZZnnaalleecckkéé  kkoonnaanniiee

1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovateľa
bude stanovená v znaleckom konaní.

2. Pre znalecké konanie platí:
a) poistený aj poisťovateľ vymenujú svojho znalca do 15 dní od uzavretia dohody

v zmysle ods. 1 tohto článku VPP-SE a o jeho menovaní bezodkladne upovedomia
druhú stranu. Znalec nesmie mať voči strane, ktorou bol vymenovaný, žiadne
obchodné ani pracovnoprávne vzťahy, prípadnú námietku proti vymenovaniu
znalca musí druhá strana vzniesť pred začatím jeho činnosti,

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

c) obaja znalci vymenovaní zúčastnenými stranami spracujú nezávisle na sebe
znalecký posudok o sporných otázkach,

d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja znalci zároveň poistenému aj 
poisťovateľovi, v prípade existencie rozporov odovzdá poisťovateľ obidva spracované
posudky tretiemu znalcovi s hlasom rozhodujúcim. Tento znalec urobí rozhodnutie
v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie ktoré je záväzné pre obe strany,
odovzdá poistenému aj poisťovateľovi,

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

3. Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa,
upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami 
a VPP-SE.
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PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa,,  ppooiisstteennééhhoo

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

prostredníctvom pošty alebo banky dodržiavať zúčtovacie dáta pre platbu
poistného určené poisťovateľom, 

b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa
dojednávaného poistenia,

c) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli
podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy,

d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických
noriem, VPP-SE, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy,

e) udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave a dbať na odporúčania výrobcov
a predajcov,

f) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých vecí, na rovnaké riziko
u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodné meno a výšku poistnej sumy,

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

2.  V prípade vzniku škody je poistený povinný:
a) bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi,
b) bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich

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

si k tomu vyžiadať pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
d) nemeniť bez súhlasu poisťovateľa stav vzniknutý škodou, ak to nie je nevyhnutné

na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so všeobecným
záujmom,

e) preukázať poisťovateľovi vznik škody a rozsah jej následkov,
f) umožniť poisťovateľovi alebo osobám ním povereným, všetky vyšetrovania potrebné

pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu potrebné
podklady a informácie,

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

h) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie poistených vecí alebo ich zvyškov
stratených v súvislosti s poistnou udalosťou; pri prevzatí týchto vecí je povinný vrátiť
zodpovedajúcu časť poistného plnenia.
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DDoorruuččoovvaanniiee  ppííssoommnnoossttíí

Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka
alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len
„adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom,
kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel.  V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli
nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte,
považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení
nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu,
že adresáta nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresát neoznámil, písomnosť sa
považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi.
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VVýýkkllaadd  ppoojjmmoovv

Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom: 
- ččaassoovváá  hhooddnnoottaa poistenej veci jej nová hodnota znížená o zodpovedajúcu mieru

opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci,
- eelleekkttrroonniicckkéé  ddááttaa  údaje, pojmy a informácie upravené do formy použiteľnej pre prenos,

interpretáciu alebo spracovanie elektronickým či elektromechanickým spracovaním
dát alebo elektronicky riadeným zariadením a obsahujú programy, software a iné
kódované inštrukcie pre spracovanie a manipuláciu s dátami alebo pre riadenie a ovládanie
takýchto zariadení,

- kkaatteeggóórriiaa  vvoozziiddllaa - kategória uvedená v osvedčení o evidencii vozidla,
- nnááhhooddnnáá  šškkooddoovváá  uuddaalloossťť taká udalosť, pri ktorej vznikne na predmete poistenia

škoda, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane; ide
o udalosť o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený 
predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane,

-   nnáásslleeddnnáá  ffyyzziicckkáá  šškkooddaa – fyzická škoda na poistenej veci za ktorú vznikne poistenému
právo na poistné plnenie, ktorá vznikla ako bezprostredne priamy následok fyzickej
škody na inej poistenej veci, alebo jej časti, alebo inej časti poškodenej poistenej veci,

- oopprraavvaa uvedenie veci do takého prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná
vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre tak, ako v čase bezprostredne
pred poistnou udalosťou.
Za náklady za opravu sa nepovažujú:
a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné vynakladať aj bez

poistnej udalosti,
b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré poistený vykonal nad rámec

opravy stavu pred poistnou udalosťou,
c) náklady na práce a materiál, ktoré nie sú vynaložené na poistenom stroji, napr.

prispôsobením poisteného stroja do výrobnej linky,
- ppoošškkooddeenniiee  vveeccii  taká zmena stavu veci, alebo jej časti, ktorá obmedzuje, alebo 

vylučuje jej funkčnosť a použiteľnosť na pôvodný účel, pokiaľ je možné vec opravou 
uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu, 

- pprriiaammyy  úúddeerr  bblleesskkuu bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho 
výboja na poistenú vec, 

- ssttrraattaa zánik možnosti poisteného hmotne disponovať poistenou vecou alebo jej časťou,
za stratu sa tiež považuje zánik možnosti faktického ovládania poistenej veci alebo jej
časti (zánik detencie), 

- tteerroorriissttiicckkýý  ččiinn – čin zahrnujúci ale nie obmedzený na použitie sily alebo násilia a/alebo
jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo
v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských,
ideologických alebo iných podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo
zastrašiť obyvateľstvo alebo jeho časť,

- vvíícchhrriiccaa prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne 75 km/h
(resp. 20,8 m/s); za škodu spôsobenú víchricou sa považuje aj vrhnutie predmetu
na poistenú vec bezprostredne zapríčinené pôsobením víchrice,

--  zzeemmeettrraasseenniiee otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi vo vnútri
Zeme, ktorého účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň 
makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica),

- zznniiččeenniiee  vveeccii taká zmena stavu veci, ktorú nie je možné odstrániť opravou, a preto vec
už nie je možné používať na pôvodný účel,

- zznnoovvuunnaaddoobbuuddnnuuttiiee  vveeccii primerané a hospodárne obstaranie veci rovnakého druhu,
kvality a výkonu, vrátane nákladov súvisiacich s jej obstaraním. Pokiaľ v zmluve nie je
dojednané inak, nezapočítavajú sa do nákladov na znovunadobudnutie náklady
na opravu alebo vybudovanie základov či podstavcov strojov a zariadení. 
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ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Od ustanovení týchto VPP-SE je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak. 

2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky. Pre riešenie sporov,
týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie, je založená právomoc súdov Slovenskej
republiky. 

3. VPP-SE nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.



 

 

 
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
Poistenie zodpovednosti za škodu  

spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými oso bami 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-Z“) sa vzťahujú na poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a  podnikajúcimi fyzickými 
osobami (ďalej len „poistenie“) vykonávajúcich činnosť v súlade s príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je 
v zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa toto poistenie 
vzťahuje. 

3. Ostatné slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto VPP-Z uvedené 
v úvodzovkách majú svoj osobitný význam definovaný v Článku 2 Výklad pojmov. 

 
Článok 2 

Výklad  pojmov 
 
Pre účely tohto poistenia: 

1. „Infek čná choroba“  je ochorenie vyvolané mikroorganizmami, ktoré je prenosné 
z človeka na človeka, z človeka na zviera, zo zvieraťa na človeka alebo zo zvieraťa 
na zviera, alebo sa dá získať expozíciou z vonkajšieho prostredia. Pre účely tohto 
poistenia sa „infekčnou chorobou“ rozumie aj ochorenie na salmonelózu. 

2. „Motorové vozidlo“ je akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok s vlastným 
pohonom, príves alebo náves (vrátane akéhokoľvek zariadenia na nich 
pripevnenom), ktoré je používané alebo je určené na používanie na pozemných 
komunikáciách. 

3.  „Poistená činnos ť“  je činnosť uvedená v poistnej zmluve, ktorú poistený 
vykonáva na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov a činnosti s ňou súvisiace. Za činnosti súvisiace s „poistenou činnosťou“ 
sa pokladá aj výkon vlastníckych práv, správa a prevádzka nehnuteľností slúžiacich 
na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej zmluve, ďalej prevádzka sociálnych 
a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a organizácia podnikových 
podujatí.  

4. „Škoda“  znamená „škodu na veci“  a/alebo „škodu na zdraví“  pričom  
a) „Škoda na veci“  znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej 

majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo 
možnosti používať poškodenú vec.  

b) „Škoda na zdraví“  znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo 
usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku. 

5. „Škodová udalos ť“ je udalosť, počas ktorej dochádza ku vzniku škody, ktorá 
môže byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie poisťovateľa. 

6.  „Sublimit“ je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna 
výška náhrady, ktorú poisťovateľ vyplatí za „škody“, na ktoré sa sublimit podľa 
poistnej zmluvy vzťahuje. „Sublimit“ nezvyšuje poistnú sumu. 

7. „Výrobok“  je:  
a) akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo 

daná do obehu poisteným alebo ním poverenou osobou 
b) elektrina a plyn určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované poisteným, 

alebo 
c) práca vykonaná poisteným alebo ním poverenou osobou, vrátane materiálu 

alebo komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou. 

8. „Zne čisťujúce látky“  znamenajú akékoľvek nebezpečné alebo znečistenie 
spôsobujúce pevné, kvapalné alebo plynné materiály, látky, emisie či tepelné 
účinky, vrátane dymu, výparov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálií či 
odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na recykláciu. 

 
Článok 3 

Rozsah poistenia  
 

1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho v rozsahu a  za podmienok 
stanovených týmito VPP-Z vyplatil poškodenému náhradu „škody“, za ktorú 
poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá.  

2. Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť náhradu „škody“ je, 
že „škoda“ bola spôsobená:  
a) v súvislosti s „poistenou činnosťou“ poisteného uvedenou v poistnej zmluve,  
b) vadným „výrobkom“ poisteného, ale len v prípade, ak je poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným „výrobkom“ v poistnej zmluve 
výslovne dojednané.  

3. Poistenie sa vzťahuje len na „škodu“, ktorá vznikla počas poistnej doby ako 
následok „škodovej udalosti“.  

4. Poistenie sa vzťahuje len na „škodovú udalosť“, ktorá nastala na území uvedenom 
v poistnej zmluve v časti územná platnosť. 

5.  Poistený má právo na náhradu nákladov právnej obhajoby v súvislosti s nárokom 
vzneseným proti poistenému v dôsledku „škody“, na ktorú sa toto poistenie 
vzťahuje. Súčet náhrad „škôd“ a náhrad nákladov na právnu obhajobu však nesmie 
presiahnuť poistnú sumu alebo „sublimit“ uvedený v poistnej zmluve. Poisťovateľ si 
vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnať akýkoľvek nárok 
podľa vlastného uváženia. 

Článok 4 
Výluky z poistenia 

 
1. Toto poistenie sa nevzťahuje na: 

a) „Škodu“ spôsobenú úmyselne poisteným alebo inými osobami úmyselne 
konajúcimi z podnetu poisteného 

b) „Škodu“, ktorá vznikne poistenému 
c) Škodu“, za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebrania  zodpovednosti   

zmluvou alebo na základe dohody. Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ 
za ktorú by poistený na základe všeobecne záväzných právnych predpisov 
zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou 
nezaviazal,  

d)  „Škodu na zdraví“ zamestnanca poisteného alebo akejkoľvek osoby 
vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného alebo ním poverenú osobu, 
vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania, ak táto „škoda na zdraví“ 
vznikla počas alebo v dôsledku pracovnej činnosti pre poisteného alebo ním 
poverenú osobu. 

e) „Škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzky 
akéhokoľvek „motorového vozidla“ poisteným alebo ním poverenou osobou. 
Táto výluka sa však nevzťahuje na „škody“ spôsobené prevádzkou strojov na 
automobilovom podvozku ak „škoda“ nastane v dôsledku používania týchto 
strojov.  

f) „Škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy, údržby, prevádzky, 
nakladania, vykladania, zapožičania alebo zverenia akéhokoľvek: 
f.a) lietadla alebo iného vzdušného dopravného prostriedku, alebo 
f.b) plavidla  
poisteným alebo ním poverenou osobou. 

g) „Škodu“:  
g.a) spôsobenú na nehnuteľnostiach, ktoré poistený alebo ním poverená 

osoba  užíva, obýva alebo má v nájme, 
g.b) na hnuteľnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej osobe 

zverená, zapožičaná, ďalej veci, ktorú poistený alebo ním poverená 
osoba prevzala alebo ju používa, 

g.c) spôsobenú na tých častiach hnuteľných a nehnuteľných vecí,  na ktorých 
poistený alebo ním poverená osoba vykonáva akúkoľvek činnosť, ak 
„škoda“ vznikne v dôsledku alebo počas tejto činnosti, 

g.d) na tej časti hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci, ktorá musí byť obnovená, 
opravená alebo vymenená v dôsledku vadne vykonanej práce na nej 
poisteným alebo ním poverenou osobou, alebo 

g.e) spôsobenú na  „výrobku“ poisteného 
h) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku nemožnosti používať poisteného 

„výrobok“, alebo potreby stiahnuť z obehu, vymeniť, vyšetriť, opraviť, nastaviť 
alebo odstrániť poisteného „výrobok“, ak tento nárok súvisí so zistenou alebo 
predpokladanou vadou, nedostatkom alebo nebezpečným stavom „výrobku“.  

i) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku majetkovej ujmy vyplývajúcej 
z nemožnosti používať, spracovať, predať alebo dať do obehu hmotnú vec, ktorá 
síce nebola fyzicky poškodená, ale obsahuje „výrobok“ poisteného, ktorý je 
alebo o ktorom sa predpokladá, že je vadný, nevyhovujúci alebo nebezpečný.   

j) „Skodu“ spôsobenú na veci tým, že sa plánovane alebo úmyselne zmiešala 
s poisteného „výrobkom“, ktorý nedosahuje požadované funkčné alebo 
kvalitatívne parametre. 

k)  „Škodu“ vyplývajúcu alebo akýkoľvek nárok súvisiaci so skutočným, 
predpokladaným alebo hroziacim únikom, vypustením, rozptýlením alebo 
uvolnením akýchkoľvek „znečisťujúcich látok“: 
k.a) z miesta alebo na mieste, ktoré poistený vlastní, využíva, obýva alebo má 

v nájme 
k.b) z miesta alebo na mieste kde poistený alebo ním poverená osoba 

vykonáva alebo vykonávala akúkoľvek činnosť ak „znečisťujúce látky“ boli 
na dané miesto prinesené v súvislosti s touto činnosťou 

k.c) z ktoréhokoľvek miesta, využívaného poisteným alebo inými osobami pre 
poisteného alebo v mene poisteného na narábanie, skladovanie, 
likvidáciu, spracovanie alebo úpravu akéhokoľvek odpadu 

k.d) ktoré sú v ktoromkoľvek čase prepravované, narábané, skladované, 
likvidované, spracovávané alebo upravované poisteným alebo inou 
osobou pre poisteného  

Táto výluka sa však nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú tepelnými účinkami, 
sadzami alebo dymom pochádzajúcimi z „požiaru“. Pre účely tejto výluky sa 
„požiarom“ myslí oheň, ktorý vznikol alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo určené 
ohnisko. 

l) „Škodu“ spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vzburou, 
povstaním, masovými, občianskymi alebo inými nepokojmi alebo 
demonštráciami, štrajkom, terorizmom alebo so zásahom štátnej alebo úradnej 
moci. 

m) „Škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z:  
m.a) jadrovej energie alebo jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu, 
m.b) elektromagnetických polí alebo žiarení, 
m.c) genetických zmien organizmov alebo rastlín, 
m.d)  „infekčných chorôb“ akéhokoľvek druhu, 
m.e) formaldehydu, azbestu, kremíka, perzistentných organických látok, 

metyltercbutyl éteru,  olova alebo ortuti. 
m.f) neoprávneného používania, narábania alebo skladovania nebezpečných 

látok, vrátane horľavých alebo výbušných materiálov a jedovatých látok, 
m.g) vlastníctva, údržby alebo prevádzkovania železničných dráh, lanoviek, 

vlekov alebo koľajových dopravných prostriedkov, 
m.h) akejkoľvek výroby, projektovania, opravy, údržby, distribúcie alebo 

predaja lietadiel alebo iných vzdušných dopravných prostriedkov, ich 
súčastí alebo komponentov, 

m.i) plesní alebo húb akéhokoľvek druhu, 
m.j) tabaku alebo tabakových výrobkov, alebo 
m.k) nedodania „výrobku“ poisteného.   

n) „Škodu“ vzniknutú na peniazoch, cenných papieroch, ceninách, vkladných 
knižkách, akýchkoľvek platobných alebo úverových kartách, listinách alebo 
šperkoch. 

o)  „Škodu“ spôsobenú v dôsledku vibrácii, výkonu demolačných alebo búracích 
prác alebo prác s výbušninami. 

p) Poškodenie, zničenie alebo stratu elektronických dát. 
q) „Škodu“ na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokoľvek druhu. 
r) „Škodu“, z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, 

zákonného alebo povinne zmluvného poistenia. 
s) Nároky v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou orgánom miestne 

príslušným v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade rozhodovať 
o právach a povinnostiach právnických alebo fyzických osôb. 

2. Toto poistenie sa nevzťahuje na „škodu“ vyplývajúcu alebo súvisiacu 
s poskytovaním alebo zanedbaním poskytnutia alebo výkonu:  
a) zdravotnej starostlivosti alebo lekárnických služieb alebo činností, 
b) inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, ohodnocovacích, 

konzultačných, projekčných alebo právno-poradenských služieb alebo činností, 
alebo 
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c) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním akýchkoľvek 
máp, nákresov, názorov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, 
zadaní, špecifikácií alebo projektových dokumentácií. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych alebo trestných sankcií 
alebo pokút akéhokoľvek druhu vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary 
damages. 

4. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na „škodu“ spôsobenú: 
a) osobe, s ktorou poistený žije v spoločnej domácnosti, príbuzným v priamom 

rade, súrodencovi, manželovi alebo inej osobe, ktorá je s poisteným v pomere 
rodinnom alebo obdobnom, 

b) právnickej alebo fyzickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú účasť, pričom 
v prípade „škody“ bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej 
účasti poisteného v danom subjekte, alebo 

c) zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencovi poisteného. 
 
5. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle  Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti 
pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť 
alebo nápravu environmentálnych škôd. 

 
6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky. 
 

Článok 5 
Plnenie pois ťovate ľa, limit plnenia 

 
1. Poisťovateľ vyplatí za poisteného náhradu „škody“ vzniknutej ako následok jednej 

„škodovej udalosti“ maximálne do výšky poistnej sumy alebo „sublimitu“ 
dojednaných v poistnej zmluve, nezávisle na počte poistených, poškodených osôb, 
vznesených nárokov alebo súdnych konaní. 

2. Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých „škodových udalostí“ vzniknutých 
počas jedného poistného obdobia nesmie presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy 
dojednanej v poistnej zmluve, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

 
Článok 6 

Spoluú časť 
 
Poistený sa bude na plnení z každej „škodovej udalosti“, z ktorej vzniká poisťovateľovi 
povinnosť poskytnúť plnenie, podieľať sumou stanovenou v poistnej zmluve ako 
spoluúčasť.  

Článok 7 
Vznik a zánik poistenia 

 
1. Čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, je poistná doba. Časť poistnej doby 

dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné, je poistné obdobie. Pri 
krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba 
a poistné obdobie totožné. 

2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú. 

3. Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia 
poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.  

4. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného: 
a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené 

do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 
b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo 

dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, pokiaľ nebolo zaplatené  
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že 
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.  

Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť 
poistného.  

5. Poistenie zanikne výpoveďou: 
a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. 

Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne, 
b) ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred jeho 

uplynutím, 
c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného 

plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím 
poistenie zanikne, 

6. Poistenie zanikne aj: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú), 
b) zánikom poisteného. 

7. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie 
sú ustanoveniami tohto článku dotknuté. 

 
Článok 8 
Poistné 

 
1. Poistné je cena za poskytnutú ochranu zo strany poisťovateľa, ktoré uhrádza 

poistník za poistné obdobie v dohodnutých termínoch. 

2. Poistné sa stanovuje pevnou finančnou sumou alebo sadzbou z premennej 
hodnoty. 

3.  V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné 
obdobie v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia sa 
účtuje z ročného poistného prirážka, a to 3 % za platenie v polročných splátkach a 
5 % za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného 
v splátkach platí, že  nezaplatením jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim 
po dni jej splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie  a poisťovateľ 
má právo požiadať poistníka o jeho zaplatenie. Poisťovateľ má nárok na úrok 
z omeškania za každý deň omeškania.  

4. Ak je poistné stanovené sadzbou z premennej hodnoty, je poistník povinný 
prípadný doplatok poistného uhradiť po uplynutí poistného obdobia. Najneskôr do 
jedného mesiaca po uplynutí poistného obdobia je poistník povinný oznámiť 
poisťovateľovi skutočnú výšku hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky 
poistného. 

5. Doplatok k poistnému podľa ods. 4 tohto článku je splatný do jedného mesiaca od 
oznámenia jeho výšky poistníkovi alebo poistenému, prípadný preplatok 
poisťovateľ vráti do jedného mesiaca po oznámení hodnoty rozhodujúcej pre 
skutočnú výšku, pokiaľ nebolo dojednané minimálne poistné. 

 
Článok 9 

Povinnosti poistníka, poisteného a pois ťovate ľa 
 
1. Poistník je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, tieto VPP-Z a dojednania 
dohodnuté poistnou zmluvou. 

2. Poistník alebo poistený je ďalej povinný: 
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa 

dojednávaného poistenia, 
b) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi zmeny skutočností, 

ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by mohli mať 
vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti, ako i 
všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistený oznámil pri dojednávaní 
poistenia, 

c) umožniť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do všetkých účtovných a iných 
dokladov, pokiaľ je to nutné na zistenie alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich 
pre stanovenie poistného, 

d) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak, aby „škodová udalosť“ 
nenastala. Tiež nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo 
zmenšeniu nebezpečenstva vzniku „škodovej udalosti“, ku ktorým ho zaväzuje 
poistná zmluva , ani nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany 
tretích osôb. Je tiež povinný bezodkladne odstrániť každú chybu alebo 
nebezpečenstvo, o ktorých sa dozvie, a ktoré by mohlo mať za následok vznik 
„škodovej udalosti“, 

e) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že má dojednané ďalšie poistenie toho 
istého poistného rizika u iného poisťovateľa (názov a sídlo) a výšku dojednanej 
poistnej sumy, 

f) plniť ďalšie povinnosti, uložené v poistnej zmluve. 

3. Ak nastane udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, 
je poistený povinný: 
a) vykonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov prípadnej škody a 

zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody, podľa možnosti si k tomu vyžiadať 
pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi, 

b) okamžite, najneskôr do ôsmich dní odo dňa, kedy sa dozvedel o škodovej 
udalosti, poisťovateľovi písomne oznámiť jej miesto, dátum, príčiny a rozsah 
tejto udalosti a v tejto súvislosti predložiť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a 
umožniť poisťovateľovi preverenie oznámených skutočností a 

c) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, 
podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej 
lehote doklady vyžiadané poisťovateľom, 

4. Ak je voči poistenému súdne alebo mimosúdne uplatňovaný nárok na náhradu 
škody, je poistený povinný: 
a) poisťovateľovi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť, vyjadriť sa  

k požadovanej náhrade a jej výške a postúpiť poisťovateľovi bezodkladne všetky 
písomné materiály súvisiace s týmto uplatňovaným nárokom, 

b) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, pričom poistený nesmie bez 
súhlasu poisťovateľa priznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za 
prípadnú škodu, uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek 
náhradu „škody“, okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania 
alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na 
zabránenie vzniku hroziacich škôd, 

c) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania 
vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša poisťovateľ, 

d) bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgánom činným v trestnom konaní 
škodovú udalosť, ktorá nastala za okolností nasvedčujúcich spáchaniu trestného 
činu treťou osobou, 

e) v súlade s Článkom 10 Prechod práv bez zbytočného odkladu odovzdať 
poisťovateľovi všetky doklady potrebné na uplatňovanie práva prechádzajúceho 
z poisteného na poisťovateľa, vyvarovať sa úkonom, ktoré by toto právo mohli 
ohroziť a na žiadosť poisťovateľa spolupracovať pri vymáhaní tohto práva 
v potrebnom rozsahu vrátane vznesenia súdneho uplatnenia nároku, 

5. Ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností poistníka  alebo poisteného 
stanovených zákonom alebo dohodnutých v poistnej zmluve malo podstatný vplyv 
na vznik „škody“ alebo na zväčšenie jej následkov, má poisťovateľ voči  poistenému 
právo na primeranú náhradu z vyplatenej náhrady škody podľa toho, aký vplyv malo 
toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť. 

6. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že treba rozhodujúce 
skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ oprávnený požadovať od poisteného 
náhradu do plnej výšky týchto zvýšených nákladov a poistený ich je povinný 
zaplatiť. 

Článok 10 
Prechod práv 

 
1. Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného „škodu“, prechádza na neho právo 

poisteného na náhradu „škody“ alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti  
s jeho zodpovednosťou za „škodu“ vzniklo proti inému. 

2. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej 
sumy alebo na zníženie dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto 
právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil alebo za neho 
vypláca dôchodok. 

3. Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na úhradu tých nákladov konania  
o náhrade „škody“, ktoré sa poistenému priznali proti odporcovi, pokiaľ ich 
poisťovateľ za poisteného zaplatil. 

 
Článok 11 

Príslušnos ť súdov 
 

Pre riešenie sporov týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie sú príslušné 
výhradne súdy Slovenskej republiky. 
 

Článok 12 
Doručovanie písomností 

 
Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez 
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu 
poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo 
poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti 
adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa 
písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát  
v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto 
lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť 
vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník alebo 
poistený neoznámil. 
  

Článok 13 
Záverečné ustanovenia 

 
Tieto VPP–Z nadobúdajú účinnosť dňom 11.03.2007. 
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Časť 2 - Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou  
motorového vozidla 

 
Minimálne zmluvné podmienky  
 

 Rámcová zmluva č.  ...............................   
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla 

uzatvorená v súlade s podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  
neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a  
zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov  

(ďalej "rámcová  zmluva")  

Zmluvné strany 

Poistník:  Mesto Žiar nad Hronom  

Ulica, číslo Štefana Moysesa 46 
PSČ, obec 965 01 Žiar nad Hronom 
Zastúpený  Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
 
IČO:   00321125 
DIČ:   2020804478 
Bankové  VÚB, a.s. 
spojenie:  Číslo účtu: 14621422/0200 
IBAN:   SK8702000000000014621422 
  
  ďalej len "poistník" 

Poisťovateľ:  
Obchodné:  Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
meno 
Ulica, číslo Dostojevského rad 4 
PSČ, obec 815 74 Bratislava 
Zastúpený  Ing. Todor Todorov, člen predstavenstva  
                            Mgr. Marián Bilík, prokurista 
IČO:    00 151 700 
DIČ:                 2020374862 
Zapísaný:        Okresný súd Bratislava I, Obchodný register Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/ B 
Reg. č.:  
Ev. č.:   
Bankové  
spojenie:           Tatra banka, a.s. 
IBAN:                SK17 1100 0000 0026 2600 6702 
   
 
  ďalej len "poisťovateľ" 
 



Preambula 
 

Táto rámcová zmluva o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou 
motorového vozidla  sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona Č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník na 
obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 195/2014  pod číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014, ktorého úspešným uchádzačom 
sa stal poisťovateľ'. 
 

Článok I  
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy sú podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len "poistenie zodpovednosti"), t. j.  súboru vozidiel 
ktorých vlastníkom alebo držiteľom je Mesto Žiar nad Hronom (ďalej len "flotila"), záväzok poisťovateľa  
zabezpečiť poistníkovi služby v rozsahu definovanom v tejto zmluve a záväzok poistníka tieto služby 
prevziať a zaplatiť poisťovateľovi cenu poistného stanoveného v zmysle tejto zmluvy.  Súbor vozidiel je 
uvedený v Zozname vozidiel (ďalej len "Zoznam vozidiel"), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako 
Príloha č. 1. 

2. Predmetom tejto rámcovej zmluvy je tiež záväzok poisťovateľa na základe písomnej výzvy poistníka 
predložiť poistníkovi v lehote stanovenej poistníkom podpísaný návrh Poistnej zmluvy o povinnom 
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v 3 rovnopisoch 
(ďalej len „Poistná zmluva“), predmetom ktorej budú služby poisťovateľa v rozsahu definovanom v tejto 
rámcovej zmluve.  

3. Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
platia príslušné ustanovenia zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov príslušné. 

 
 

Článok II  
Vznik poistenia 

1. Poistenie vozidiel, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 - Zoznam vozidiel začína dňom 1.1.2015 a je v Zozname 
vozidiel uvedený ako začiatok poistenia.  

2. Poistenie vozidla flotily, ktoré nie je uvedené v Zozname vozidiel pri uzatváraní tejto zmluvy, môže vzniknúť aj 
rozšírením  Zoznamu vozidiel niektorým z nasledujúcich spôsobov:  

a) zaslaním riadne vyplnenej Prihlášky do poistenia (ďalej len "Prihláška"), v elektronickej podobe z 
elektronickej (e-mailovej) adresy kontaktnej osoby poistníka, resp. príslušného sprostredkovateľa 
poistenia, ktorý vykonáva starostlivosť o uvedenú zmluvu, ktorú sa poistník zaväzuje oznámiť 
poisťovateľovi bezodkladne po podpise tejto zmluvy. Poistenie prihláseného vozidla alebo vozidiel 
takýmto spôsobom začína dňom uvedeným na Prihláške..  

b) okamihom podpísania riadne vyplnenej Prihlášky oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
Začiatok poistenia vozidiel vstupujúcich do poistenia podpísaním Prihlášky je deň uvedený na 
Prihláške..  

c) poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti 

Článok III  
Doba poistenia, poistné obdobie  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2015 do 31.12.2017.  
Poistným obdobím flotily je kalendárny rok.  

 Prvé poistné obdobie je od 01.01.2015  do 31.12. 2015. Ďalším poistným obdobím je opakovane vždy 
 nasledujúci kalendárny rok.  



Článok IV  
Limity poistného plnenia  
 

1. Limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti sú:  
- 5 000 000,00 EUR za škodu na zdraví podľa  bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených a  
- 1 000 000,00 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, účelne 

vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov, škody na ušlom zisku 
a to bez ohľadu na počet poškodených pričom limity poistného plnenia pre jednotlivé vozidlá flotily sa 
uvádzajú do Zoznamu  vozidiel alebo na Prihlášku.  
 

Článok V Článok V  
Výška, platba a splatnosť poistného  

1. Výška poistného sa určí podľa sadzieb poistného v zmysle sadzobníka poisťovateľa pre flotilové povinné 
zmluvné poistenie (ďalej len "Sadzobník"), ktorý tvorí Prílohu  tejto zmluvy.  

2. Poisťovateľ' nebude uplatňovať bonus/malus .  
3. Poisťovateľ' poskytne poistníkovi celkovú zľavu vo výške 65 % zo základného poistného.  
4. Sadzby poistného uvedené v sadzobníku a zľava poistného uvedená v ods. č.3 tohto článku sú záväzné a 

nemenné počas celej doby trvania poistenia.  
5. Výška poistného je stanovená podľa § 3 Zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších 

predpisov.  
6. Podľa zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie 

služby od DPH oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH ako aj výška DPH rovná 0,- Eur. 
7. Poisťovateľ' pravidelne vykonáva predpis (vyúčtovanie) poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutému 

poistnému, a to vždy naraz pre celú flotilu, poistné je splatné k dátumu uvedenom na tomto predpise 
(vyúčtovaní) poistného, Predpisom (vyúčtovaním) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické 
oznámenie výšky a splatnosti poistného, ktoré poisťovateľ' zasiela poistníkovi.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené ročne k 15.01.2015, 15.01.2016, 15.01.2017.  
9. V prípade vzniku poistenia v priebehu poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné poistné, je poisťovateľ' 

oprávnený podľa sadzobníka predpísať poistníkovi prorátne (pomerné) poistné priebežne v závislosti od 
zvýšenia počtu vozidiel vo flotile. Poistník sa zaväzuje uhradiť poistné v termíne jeho splatnosti uvedenom v 
predpise (vyúčtovaní) takéhoto poistného,  

10. Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené dňom jeho 
pripísania na účet poisťovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.  

 
 

Článok VI 
Správa flotilového poistenia 

1. Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia, resp. pri prihlásení vozidla do poistenia riadne uviesť všetky 
požadované údaje o vozidlách flotily prostredníctvom Zoznamu vozidiel, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 
poistnej zmluvy,  

2. Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, ktorá má za následok zánik poistenia najneskôr do 
30 dní odo dňa jej vzniku, Oznámenie uvedenej skutočnosti sa vykoná zaslaním dokladu preukazujúcom 
príslušnú skutočnosť (ďalej len "doklad"), pričom zaslanie dokladu je možné vykonať elektronicky .  

3. Poisťovateľ' sa zaväzuje uskutočňovať zmeny v poistnej zmluve do 12 hodín od doručenia požiadavky po 
zaslanie potrebných dokladov (dopoistenie, od poistenie, iné zmeny v poistnej zmluve).  

4. Poisťovateľ' vydá poistníkovi na každé vozidlo flotily potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu,  
 

Článok VII 
 Zánik poistenia 

 

1. Poistenie zanikne uplynutím doby, na ktorú je dojednané. 
2. Poistnú zmluvu je možné vypovedať v lehote najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. 



3. Poistnú zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia, 
vypovedaná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne. 

 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Uchádzač nemôže znížiť rozsah poistenia dojednaný v tejto zmluve svojimi Všeobecnými  
poistnými podmienkami. Zmluvné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných poistných 
podmienok. 

2. Zánikom tejto zmluvy alebo zánikom posledného vozidla tejto zmluvy zaniká povinné zmluvné poistenie  
celej flotily tejto zmluvy. 

3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 

4. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve a v prílohách tejto 
zmluvy sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia.  

5. Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene.  
6. Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú príslušné 

súdy Slovenskej republiky. 
7. Prípadné súdne spory budú zmluvné strany najprv riešiť vzájomnou dohodou. V prípade že k dohode 

nedôjde, budú tieto riešiť súdnou cestou. Miestne príslušným je súd podľa sídla poisteného.  
8. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných 

ustanovení. 
9. Na strane poistníka vystupuje ako sprostredkovateľ poistenia Jozef SOJKA – UNKAS s.r.o., ul. Horná 67, 

Banská Bystrica. 
10. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne 

podpísali. 
11. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a poisťovateľ 

jedno vyhotovenie. 
12. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
dňom 01.01.2015, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle poistníka 

14. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 -  Zoznam vozidiel 
Príloha č. 2 -  Sadzobník 
Príloha č. 2 -  Všeobecné poistné  podmienky 

 Príloha č. 3 -   Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č.4 - Návrh Poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistenií za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla 

V Žiari nad Hronom, dňa .........................               V Bratislave, 22.10.2014 
 
   ..........................................................        .......................................................... 
   Mgr. Peter Antal                   Ing. Todor Todorov 
                    primátor                                                                                             člen predstavenstva,  
         Mesto Žiar nad Hronom                                                                       Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                  .......................................................... 
                                                                                                                                Mgr. Marián Bilík 
                                                                                                                                      prokurista 
                                                                                                                     Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 



Príloha č. 1 k Rámcovej zmluve č. .............. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
Zoznam vozidiel, spôsob určenia ceny (ponuka ceny za služby) 

P.č. Druh vozidla ŚPZ Tov. značka a typ vozidla VIN/číslo motora Rok 
výr. Farba Zdvih. 

objem Výkon Počet 
sed. 

Celk. 
hmot. Číslo TP LIMIT Základné 

poist. Zľava Výsledné 
RP 

1.   ZH413YC PV - 01 RV – 01 U5HVO630161RB0042 2006 šedá 0 0 0 400 SC965836 5,0/1,0 20,17  65%  7,06  
2. osobné  ZH273AX ŚKODA Octavia TMBAE61ZX72132543 2007 čierna 1968 103 5 2030 SD095623 5,0/1,0 235,43  65%   82,44  
3. osobné  ZH880AZ VW CADDY LIFE WV2ZZZ2KZ8X102095 2008 šedá met. 1595 75 5 2176 SF245546 5,0/1,0 154,9  65%   54,22  
4. nákladné špeciálne ZH398BF MERCEDES-BENZ 1824 AK 952.56 WDB9525631L456653 2010 oranžová 6374 175 2 18000 SD409113 5,0/1,0 667,14  65%   233,50  
5. nákladné špeciálne ZH397BF MERCEDES-BENZ 1824 AK 952.56 WDB9525631L456822 2010 oranžová 6374 175 2 18000 SD443974 5,0/1,0 667,14  65%   233,50  
6. nákladné špeciálne ZH396BF MITSUBISHI CANTER FE84 TYBFE84BE6DU19686 2010 oranžová 2977 107 3 6500 SD409048 5,0/1,0 402,52  65%   140,88  
7. nákladné špeciálne ZH461BF MERCEDES-BENZ 1828 957.54 WDB9575411V222261 2010 oranžová 6883 205 4 18000 SD444847 5,0/1,0 667,14  65%   233,50  
8. nákladné špeciálne ZH462BF MERCEDES-BENZ 1828 957.54 WDB9575421V222276 2010 oranžová 6883 205 4 18000 SD444848 5,0/1,0 667,14  65%   233,50  
9. náves špec.za traktor ZH506YC SEKO SAM 5/ 450/90 GC 1013994 2010 oranžová 0 0 0 6900 SD327060 5,0/1,0 36,04  65%   12,61  

10. náves špec.za traktor ZH507YC SEKO SAM 5/ 500/150 GC 1013923 2010 oranžová 0 0 0 10200 SD327059 5,0/1,0 36,04  65%   12,61  
11. nákladné špeciálne ZH970BF MERCEDES-BENZ 1824 950.50 WDB9505031L456050 2010 oranžová 6374 175 3 18000 SD443987 5,0/1,0 667,14  65%   233,50  
12. prac. stroj samohybný ZHZ011 BUCHER CITY CAT CC2020 TEB50CC20B8108073 2011 oranžová 2970 62 2 4500 NA030927 5,0/1,0 452,91  65%   158,52  
13. nákladné špeciálne ZH990BI MERCEDES-BENZ UNIMOG U400 WDB4051031V226950 2011 oranžová 4249 130 2 12500 NA117860 5,0/1,0 667,14  65%   233,50  
14. nákladné špeciálne ZH981BI MERCEDES-BENZ UNIMOG U400 WDB4051031V226929 2011 oranžová 4249 130 2 12500 NA117859 5,0/1,0 667,14  65%   233,50  
15. traktor koles. poľn. ZH546AD ZETOR 10541 PROXIMA PLUS 000R3B4J41KC01282 2009 červená 4156 74 2 6000 SD260885 5,0/1,0 61,57  65%   21,55  
16. traktor koles. poľn. ZH544AD ZETOR FORTERRA 125 000F4G4L41LS02900 2009 červená 4156 90 2 8000 SD366790 5,0/1,0 61,57  65%   21,55  
17. vysokozdvižný vozík   DESTA E20  3960122 2009 žlto-šedá 0   1     5,0/1,0 70,29  65%   24,60  
18. vysokozdvižný vozík   DESTA E20  3960123 2009 žlto-šedá 0   1     5,0/1,0  70,29 65%   24,60  
19. špeciálne  ZH971BJ MERCEDES-BENZ 1828 957.54 WDB9575411V227000 2011 oranžová 6883 205 3 18000 NA153680 5,0/1,0  667,17 65%   233,51  
20. špeciálne  ZH587BJ MERCEDES-BENZ 1828 957.54 WDB9575411V227015 2011 oranžová 6883 205 3 18000 NA153681 5,0/1,0  667,17 65%   233,51  
21. príves nákl. špec. ZH483YD HUFFERMANN HAR 18.70 W09HAR1870CH15085 2012 čierna 0 0 0 18000 NA046920 5,0/1,0  36,04 65%   12,61  
22. nákladné špeciálne ZH847BK MAN TGS 26, 320 30S WMA30SZZ6CP036414 2012 oranžová 10518 235 2 26000 NA192908 5,0/1,0  667,14 65%   233,50  
23. prac. stroj samohybný ZHZ023 TEREX TL210 TL02100327 2012 šedá tmavá 6702 119 1 14000 PA972768 5,0/1,0  637,11 65%   222,99  
24. prac. stroj samohybný ZHZ024 TEREX TL210 TL02100328 2012 šedá tmavá 6702 119 1 14000 PA972769 5,0/1,0  637,11 65%   222,99  
25. osobné  ZH808AV ŠKODA OCTAVIA TMBAE61Z772078540 2007 čierna metal. 1968 103 5 2030 PB549117 5,0/1,0  235,53 65%   82,44  
26. osobné  ZH149BR ŠKODA ROOMSTER 5J TMBNM25J4E5032693 2014 biela 1197 63 5 1676 NA405208 5,0/1,0  116,07 65%   40,62  
27. osobné  ZH267BR ŠKODA RAPID NH12F4 TMBEM6NH9E4536909 2014 biela 1197 63 5 1610 NA432515 5,0/1,0 116,07 65%  40,62 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                               Celkové ročné poistné v EUR bez DPH:  3517,93 

                                                                                                                                                                                                                       Celkové poistné v EUR bez DPH  za 36 mesiacov: 10553,78 
 



Allianz - Slovenská poisťovňa, www.allianzsp.sk

Sadzobník pre flotilové  
povinné zmluvné poistenie
platný pre flotilové poistné zmluvy so začiatkom poistenia od 01.10.2014

Legenda 
 
Limity poistných plnení
5 mil. / 1 mil. EUR 5 mil.  náhrada škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení

1 mil. náhrada vecných škôd a ušlého zisku
10 mil. / 5 mil. EUR 10 mil.  náhrada škôd na zdraví a nákladov pri usmrtení

5 mil. náhrada vecných škôd a ušlého zisku

Poznámka:
Ku každému flotilovému poisteniu sa pre dvojstopové motorové vozidlá (kategórie OA1 – OA4, MNA1 – MNA4, 
S1, S2, SA1 – SA4, ST1 – ST4, ZS1, ZS2) s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg poskytujú 
asistenčné služby zdarma.
Pri poistení vozidiel - druh použitia T,  A,  V  a  N  sa odporúča limit poistného plnenia 10 mil./ 5 mil.
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Sadzobník pre flotilové povinné zmluvné poistenie

Limit poistného plnenia 5 mil. / 1 mil. (Eur)

Bežná 
prevádzka 
“B”

Taxislužba / 
autopožičovňa 
“T” / “A”

Vozidlo s 
právom 
prednostnej 
jazdy “V”

Nebezpečný 
náklad “N”

Č. r. Druh vozidla Kód 
vozidla

Ročné 
poistné 
(Eur)

Ročné 
poistné  
(Eur)

Ročné 
poistné 
(Eur)

Ročné 
poistné 
(Eur)

1 Motocykel so zdvihovým objemom do 50 ccm vrátane alebo na elektrický pohon M1 36,63 109,89 54,95 73,26

2 nad 50 ccm do 350 ccm vrátane M2 69,43 208,29 104,15 138,86

3 nad 350 ccm M3 97,67 293,01 146,51 195,34

4 Motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou do 400 kg so zdvihovým objemom 
valcov

do 50 ccm vrátane alebo na elektrický pohon TRO1 35,39 106,17 53,09 70,78

5 nad 50 ccm do 350 ccm vrátane TRO2 44,29 132,87 66,44 88,58

6 nad 350 ccm TRO3 114,48 343,44 171,72 228,96

7 Motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg so zdvihovým objemom 
valcov

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon TRO4 132,57 397,71 198,86 265,14

8 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane TRO5 240,43 721,29 360,65 480,86

9 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane TRO6 316,14 948,42 474,21 632,28

10 nad 2500 ccm TRO7 450,43 1 351,29 675,65 900,86

11 Osobný automobil s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým objemom 
valcov

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon OA1 116,07 348,21 174,11 232,14

12 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane OA2 154,90 464,70 232,35 309,80

13 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane OA3 235,53 706,59 353,30 471,06

14 nad 2500 ccm OA4 257,14 771,42 385,71 514,28

15 Dodávkový a malý nákladný automobil s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so 
zdvihovým objemom valcov

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon MNA1 138,57 415,71 207,86 277,14

16 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane MNA2 205,14 615,42 307,71 410,28

17 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane MNA3 244,00 732,00 366,00 488,00

18 nad 2500 ccm MNA4 284,57 853,71 426,86 569,14

19 Nákladný automobil s celkovou hmotnosťou od 3500 kg do 12000 kg vrátane NA1 437,82 1 313,46 656,73 875,64

20 nad 12000 kg NA2 569,29 1 707,87 853,94 1 138,58

21 Ťahač návesov T 2 713,86 8 141,58 4 070,79 5 427,72

22 Špeciálny automobil s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým objemom 
valcov 

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon SA1 89,86 269,58 134,79 179,72

23 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane SA2 163,00 489,00 244,50 326,00

24 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane SA3 215,49 646,47 323,24 430,98

25 nad 2500 ccm SA4 279,74 839,22 419,61 559,48

26 Špeciálny automobil s celkovou hmotnosťou od 3500 kg do 12000 kg vrátane SA5 402,52 1 207,56 603,78 805,04

27 nad 12000 kg SA6 667,14 2 001,42 1 000,71 1 334,28

28 Pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým 
objemom valcov 

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon ST1 59,72 179,16 89,58 119,44

29 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane ST2 74,43 223,29 111,65 148,86

30 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane ST3 155,11 465,33 232,67 310,22

31 nad 2500 ccm ST4 335,69 1 007,07 503,54 671,38

32 Pojazdný pracovný stroj s evidenčným číslom s celkovou hmotnosťou od 3500 kg do 12000 kg vrátane ST5 452,91 1 358,73 679,37 905,82

33 nad 12000 kg ST6 637,11 1 911,33 955,67 1 274,22

34 Pojazdný pracovný stroj bez evidenčného čísla, pojazdný pracovný stroj a snežný skúter so zvláštnym evidenčným číslom “Z” ST7 70,29 210,87 105,44 140,58

35 Obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg O 165,86 497,58 248,79 331,72

36 Sanitný automobil do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon S1 168,26 504,78 252,39 336,52

37 nad 1300 ccm S2 329,00 987,00 493,50 658,00

38 Automobily banskej a vodnej záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi 
prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon ZS1 185,78 557,34 278,67 371,56

39 nad 1300 ccm ZS2 199,18 597,54 298,77 398,36

40 Ostatné automobily s evidenčným číslom s celkovou hmotnosťou od 3500 kg do 12000 kg vrátane OST1 811,10 2 433,30 1 216,65 1 622,20

41 nad 12000 kg OST2 1 069,18 3 207,54 1 603,77 2 138,36

42 Poľnohospodársky alebo lesný traktor s evidenčným číslom motorové vozidlo požívané výlučne na prevoz včelstiev s evidenčným 
číslom

TR1 61,57 184,71 92,36 123,14

43 Traktor, motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor bez evidenčného čísla TR2 76,43 229,29 114,65 152,86

44 Autobus len pre MHD ABM 1 237,71 3 713,13 1 856,57 2 475,42

45 Trolejbus TS 1 549,00 4 647,00 2 323,50 3 098,00

46 Ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou do 5000 kg vrátane AB1 509,42 1 528,26 764,13 1 018,84

47 nad 5000 kg AB2 847,87 2 543,61 1 271,81 1 695,74

48 Prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami s výnimkou motoro-
vých vozidiel uvedených v riadkoch 1-6, 21 a 43 s celkovou hmotnosťou

do 750 kg vrátane PV1 20,17 60,51 30,26 40,34

49 nad 750 kg PV2 36,04 108,12 54,06 72,08

50 Prípojné vozidlo - náves určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v riadku 21 PV3 137,56 412,68 206,34 275,12

51 Prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v riadkoch 1-6 a 43 PV4 Poistné je zahrnuté v sadzbách za tieto motorové vozidlá
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Sadzobník pre flotilové povinné zmluvné poistenie

Limit poistného plnenia 10 mil./ 5 mil. (EUR)

Bežná 
prevádzka 
“B”

Taxislužba / 
autopožičovňa 
“T” / “A”

Vozidlo s 
právom 
prednostnej 
jazdy “V”

Nebezpečný 
náklad “N”

Č. r. Druh vozidla Kód 
vozidla

Ročné 
poistné 
(Eur)

Ročné 
poistné 
(Eur)

Ročné 
poistné 
(Eur)

Ročné 
poistné 
(Eur)

1 Motocykel so zdvihovým objemom do 50 ccm vrátane alebo na elektrický pohon M1 41,83 115,09 60,15 78,46

2 nad 50 ccm do 350 ccm vrátane M2 78,63 217,49 113,35 148,06

3 nad 350 ccm M3 116,87 312,21 165,71 214,54

4 Motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou do 400 kg so zdvihovým objemom 
valcov

do 50 ccm vrátane alebo na elektrický pohon TRO1 40,59 111,37 58,29 75,98

5 nad 50 ccm do 350 ccm vrátane TRO2 52,69 141,27 74,84 96,98

6 nad 350 ccm TRO3 133,68 362,64 190,92 248,16

7 Motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg so zdvihovým objemom 
valcov

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon TRO4 158,57 423,71 224,86 291,14

8 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane TRO5 273,63 754,49 393,85 514,06

9 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane TRO6 349,34 981,62 507,41 665,48

10 nad 2500 ccm TRO7 483,63 1 384,49 708,85 934,06

11 Osobný automobil s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým objemom 
valcov

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon OA1 142,07 374,21 200,11 258,14

12 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane OA2 188,10 497,90 265,55 343,00

13 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane OA3 268,73 739,79 386,50 504,26

14 nad 2500 ccm OA4 290,34 804,62 418,91 547,48

15 Dodávkový a malý nákladný automobil s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so 
zdvihovým objemom valcov

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon MNA1 164,57 441,71 233,86 303,14

16 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane MNA2 238,34 648,62 340,91 443,48

17 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane MNA3 277,20 765,20 399,20 521,20

18 nad 2500 ccm MNA4 317,77 886,91 460,06 602,34

19 Nákladný automobil s celkovou hmotnosťou od 3500 kg do 12000 kg vrátane NA1 692,62 1 568,26 911,53 1 130,44

20 nad 12000 kg NA2 911,69 2 050,27 1 196,34 1 480,98

21 Ťahač návesov T 3 124,66 8 552,38 4 481,59 5 838,52

22 Špeciálny automobil s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým objemom 
valcov 

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon SA1 115,86 295,58 160,79 205,72

23 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane SA2 196,20 522,20 277,70 359,20

24 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane SA3 248,69 679,67 356,44 464,18

25 nad 2500 ccm SA4 312,94 872,42 452,81 592,68

26 Špeciálny automobil s celkovou hmotnosťou od 3500 kg do 12000 kg vrátane SA5 657,32 1 462,36 858,58 1 059,84

27 nad 12000 kg SA6 1 009,54 2 343,82 1 343,11 1 676,68

28 Pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým 
objemom valcov 

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon ST1 78,92 198,36 108,78 138,64

29 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane ST2 107,63 256,49 144,85 182,06

30 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane ST3 188,31 498,53 265,87 343,42

31 nad 2500 ccm ST4 368,89 1 040,27 536,74 704,58

32 Pojazdný pracovný stroj s evidenčným číslom s celkovou hmotnosťou od 3500 kg do 12000 kg vrátane ST5 707,71 1 613,53 934,17 1 160,62

33 nad 12000 kg ST6 979,51 2 253,73 1 298,07 1 616,62

34 Pojazdný pracovný stroj bez evidenčného čísla, pojazdný pracovný stroj a snežný skúter so zvláštnym evidenčným číslom “Z” ST7 81,49 222,07 116,64 151,78

35 Obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg O 199,06 530,78 281,99 364,92

36 Sanitný automobil do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon S1 194,26 530,78 278,39 362,52

37 nad 1300 ccm S2 362,20 1 020,20 526,70 691,20

38 Automobily banskej a vodnej záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi 
prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon ZS1 211,78 583,34 304,67 397,56

39 nad 1300 ccm ZS2 232,38 630,74 331,97 431,56

40 Ostatné automobily s evidenčným číslom s celkovou hmotnosťou od 3500 kg do 12000 kg vrátane OST1 1 065,90 2 688,10 1 471,45 1 877,00

41 nad 12000 kg OST2 1 411,58 3 549,94 1 946,17 2 480,76

42 Poľnohospodársky alebo lesný traktor s evidenčným číslom motorové vozidlo požívané výlučne na prevoz včelstiev s evidenčným 
číslom

TR1 72,77 195,91 103,56 134,34

43 Traktor, motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor bez evidenčného čísla TR2 83,63 236,49 121,85 160,06

44 Autobus len pre MHD ABM 1 402,11 3 877,53 2 020,97 2 639,82

45 Trolejbus TS 1 677,80 4 775,80 2 452,30 3 226,80

46 Ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou do 5000 kg vrátane AB1 753,42 1 772,26 1 008,13 1 262,84

47 nad 5000 kg AB2 1 231,47 2 927,21 1 655,41 2 079,34

48 Prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami s výnimkou motoro-
vých vozidiel uvedených v riadkoch 1-6, 21 a 43 s celkovou hmotnosťou

do 750 kg vrátane PV1 24,17 64,51 34,26 44,34

49 nad 750 kg PV2 43,24 115,32 61,26 79,28

50 Prípojné vozidlo - náves určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v riadku 21 PV3 170,76 445,88 239,54 308,32

51 Prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v riadkoch 1-6 a 43 PV4 Poistné je zahrnuté v sadzbách za tieto motorové vozidlá



Článok I
Úvodné ustanovenie

Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti”), ktoré dojednáva Allianz
- Slovenská poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ”), platia príslušné ustanovenia
zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon”), príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej
len „OZ”), tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP”) a osobitné poistné
podmienky (ďalej len „OPP”), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

Článok II
Vymedzenie pojmov

1) Motorovým vozidlom je samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom,
ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva
osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný
preukaz, a ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike alebo ktoré
nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ
majú trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo motorové
vozidlo, ktoré bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného členského
štátu, ak je Slovenská republika miestom určenia, a to po dobu 30 dní odo
dňa, keď kupujúci prevzal motorové vozidlo, aj keď motorové vozidlo nebolo
registrované v Slovenskej republike.

2) Poisťovateľom pre účely týchto VPP je Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
3) Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o poistení 

zodpovednosti (ďalej len „poistná zmluva“).
4) Poisteným je ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti.
5) Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má

nárok na náhradu škody podľa zákona. 
6) Škodovou udalosťou je skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva

poškodeného na plnenie poisťovateľa.
7) Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisťovateľa nahradiť vzniknutú škodu.
8) Prevádzkovateľom motorového vozidla je fyzická osoba alebo právnická 

osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým 
vozidlom.

9) Poistnou dobou je časový úsek, na ktorý je dojednané poistenie 
zodpovednosti.

10) Poistným obdobím je časový úsek, za ktorý sa platí poistné; poistným 
obdobím je jeden rok, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Prvé 
poistné obdobie začína v deň začiatku poistenia.

11) Evidenciou vozidiel je automatizovaný informačný systém o motorových 
vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.

12) Slovenskou kanceláriou poisťovateľov je právnická osoba zriadená zákonom
a pôsobiaca v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

13) Zelenou kartou je Medzinárodná karta automobilového poistenia.
14) Členským štátom je členský štát Európskych spoločenstiev alebo členský

štát Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal zmluvu 
o Európskom hospodárskom priestore.
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15) Spoluúčasť je peňažný záväzok poistníka, ktorého výška je dohodnutá 
medzi poistníkom a poisťovateľom v poistnej zmluve, a na ktorého splnenie 
vzniká poisťovateľovi voči poistníkovi nárok po zaplatení poistného plnenia 
poškodenému.

Článok III
Rozsah poistenia zodpovednosti

1) Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

2) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho 
nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, 
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri 

uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil 
povinnosti uvedené v čl. XII ods. 4) písm. a) alebo písm. b) alebo 
poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie alebo 
neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie, 

d) ušlého zisku.
3) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho 

nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady 
zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského 
zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové
dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného 
dôchodkového sporenia (ďalej len „náklady“), ak poistený je povinný ich 
nahradiť týmto subjektom. 

4) Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné
plnenie v rozsahu podľa odseku 2) tohto článku alebo náklady príslušnému 
subjektu podľa odseku 3) tohto článku, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto
škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá alebo v súvislosti s ktorou boli
vyplatené náklady, ktoré je poistený povinný týmto subjektom nahradiť, došlo
v čase trvania poistenia zodpovednosti, ak zákon neustanovuje inak.

5) Poistenie zodpovednosti platí na území všetkých členských štátov; poistenie

zodpovednosti platí aj na území iných štátov, ktoré poisťovateľ označil 
v zelenej karte.

6) Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na
území iného členského štátu, poisťovateľ poškodenému poskytne poistné 
plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov 
členského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, ak sa podľa 
zákona alebo na základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie 
v širšom rozsahu.

7) Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla občanovi členského
štátu na území cudzieho štátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária 
poisťovateľov, počas jeho cesty z územia jedného členského štátu na územie
iného členského štátu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, 
na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza.

Článok IV
Výluky z poistenia zodpovednosti

Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu,
ak ide o zodpovednosť za škodu:

a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda
spôsobená,

b) podľa čl. III ods. 2) písm. b) až d),
1. za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, 

ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti,
2. vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového

vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
3. vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom

a prípojným vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená 
prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie 
motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri 
poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva v rámci podnikateľskej
činnosti,

c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako
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aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom, s výnimkou
škody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby, okrem 
osôb podľa písmen a) a b) bodu 1., v čase, keď k dopravnej nehode 
došlo, na sebe alebo pri sebe,

d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený
osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu
o náhrade škody alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola 
schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovateľ nebol jedným
z týchto účastníkov,

e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických 
pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na
motorových vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej
prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať 
pravidlá cestnej premávky,

f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských
dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok
úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového 
zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia 
poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej
prevádzkou motorového vozidla,
1. ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
2. vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda

spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného

stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou,
h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo 

vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom
alebo s udalosťou.

Článok V
Limit poistného plnenia

1) Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri

jednej škodovej udalosti. Ak nie je v týchto VPP uvedené inak, poistnou
zmluvou je možné dojednať limit poistného plnenia A alebo limit poistného
plnenia B. Výška týchto limitov a čas, v ktorom v stanovenej výške platia, sú
uvedené v ods. 2, 3 a 4 tohto článku. 

2) Do 31. decembra 2008 z jednej škodovej udalosti je:
a) limit poistného plnenia A:

aa) 663 878,38 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) 
a nákladov podľa čl. III ods. 3) na každého zraneného alebo
usmrteného a

ab) 663 878,38 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) a d),
a to bez ohľadu na počet poškodených a 

b) limit poistného plnenia B:
ba) 1 991 635,13 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) 

a nákladov podľa čl. III ods. 3) na každého zraneného alebo
usmrteného a

bb) 1 991 635,13 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) a
d), a to bez ohľadu na počet poškodených.

3) Od 1. januára 2009 z jednej škodovej udalosti je:
a) limit poistného plnenia A:

aa) 2 500 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) 
a nákladov podľa čl. III ods. 3) bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených a

ab) 664 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) a d), 
a to bez ohľadu na počet poškodených a

b) limit poistného plnenia B:
ba) 3 800 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) 

a nákladov podľa čl. III ods. 3) bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených a

bb) 3 800 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) a
d), a to bez ohľadu na počet poškodených.

4) Od 1. januára 2012 z jednej škodovej udalosti je:
a)  limit poistného plnenia A:

aa) 5 000 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) 
a nákladov podľa čl. III ods. 3) bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených a

ab) 1 000 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) a d)
a to bez ohľadu na počet poškodených a
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b) limit poistného plnenia B:
ba) 10 000 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) a nákladov

podľa čl. III ods. 3) bez ohľadu na počet zranených alebo 
usmrtených a

bb) 5 000 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) 
a d), a to bez ohľadu na počet poškodených.

Ak je limit poistného plnenia podľa ustanovení poistnej zmluvy platných 
pred 1. januárom 2012 vyšší, v takom prípade platí vyšší limit poistného 
plnenia.

5) Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia
podľa odseku 2) písm. ab) alebo písm. bb) alebo odseku 3) písm. a) 
alebo písm. b) alebo odseku 4) písm. a) alebo písm. b) alebo podľa 
ustanovení poistnej zmluvy, poistné plnenie sa každému z nich znižuje
v pomere dojednaného limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých 
poškodených.

6) Limity poistného plnenia je možné dojednať odchylne od tohto článku.
V takom prípade platí limit uvedený v osobitnom dojednaní poistnej zmluvy.

Článok VI
Vznik poistenia zodpovednosti a predbežné 

poistenie zodpovednosti

1) Poistenie zodpovednosti vzniká okamihom uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve dohodnutý neskorší začiatok poistenia.

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

3) Poistenie zodpovednosti môže začať aj pred uzavretím poistnej zmluvy 
- predbežné poistenie zodpovednosti. Predbežné poistenie zodpovednosti 
a povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu podľa zákona začína dohodnutým 
dátumom a hodinou uvedenými v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

4) Predbežné poistenie zodpovednosti zaniká uzavretím poistnej zmluvy; 
poistná zmluva je v tomto prípade uzavretá okamihom, keď poistník 
(navrhovateľ) obdrží písomné vyrozumenie poisťovateľa o prijatí svojho 
návrhu. V prípade takéhoto uzavretia poistnej zmluvy sa do doby 
trvania poistenia zodpovednosti započítava aj doba trvania predbežného 
poistenia zodpovednosti, pričom za začiatok poistenia zodpovednosti 

sa považuje začiatok predbežného poistenia zodpovednosti. Poisťovateľ 
vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
Predbežné poistenie zodpovednosti zaniká aj následkom dôjdenia prejavu 
o odmietnutí návrhu na uzavretie poistnej zmluvy poistníkovi (navrhovateľovi), 
a to uplynutím ôsmych dní odo dňa dôjdenia takého prejavu.  

5) Poisťovateľovi patrí za dobu trvania predbežného poistenia zodpovednosti 
poistné aj vtedy, ak nebola poistná zmluva uzavretá. Podkladom pre určenie 
poistného za predbežné poistenie zodpovednosti budú v takomto prípade
údaje uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a poistné zverejnené
v zmysle čl. XI ods. 13), ak k takému zverejneniu nedošlo, poistné sa určí 
v súlade s poistnomatematickými zásadami a všeobecne záväznými právnymi
predpismi. 

Článok VII
Platenie a výška poistného

1) Poistník je povinný platiť poistné za poistné obdobie dohodnuté v poistnej
zmluve. 

2) Poistné je suma, ktorú platí poistník za poskytovanie dohodnutej poistnej
ochrany. 

3) Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia, v prípade dojednania
predbežného poistenia zodpovednosti je poistné splatné prvého dňa 
predbežného poistenia zodpovednosti, pokiaľ nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak.

4) Poistné je možné platiť v splátkach dohodnutých v poistnej zmluve.
5) Poistné pri poistení zodpovednosti podľa týchto VPP sa stanovuje vo výške

zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich 
z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby rezerv podľa osobitného predpisu. 
Výšku poistného stanovuje poisťovateľ v zmysle predchádzajúcej vety pre 
poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve. 

Článok VIII
Zmena a zánik poistenia zodpovednosti

1) Zmeny a úpravy v poistnej zmluve alebo v osobitných poistných podmienkach
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sa uskutočňujú písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán. 
Poisťovateľ vystaví dodatok k poistnej zmluve.

2) Poistenie zodpovednosti môže zaniknúť písomnou dohodou účastníkov 
zmluvy.

3) Poistenie zodpovednosti zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia;
výpoveď musí byť daná aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

4) Poistenie zodpovednosti zaniká aj okamihom:
a) zániku motorového vozidla,
b) zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii 

vozidiel,
c) vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel,
d) prijatia oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
e) vrátenia dokladu o poistení zodpovednosti poisťovateľovi pri motorových 

vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
f) vyradenia motorového vozidla z premávky na pozemných 

komunikáciách,
g) zmeny nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva 

s právom kúpy prenajatej veci.
O týchto skutočnostiach je poistník povinný bez zbytočného odkladu 
informovať poisťovateľa.

5) Poistník a poisťovateľ môžu vypovedať poistnú zmluvu po vzniku škodovej
udalosti do jedného mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi. 
V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia 
písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane.
Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

6) Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené 
do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti. Poistenie zodpovednosti 
zanikne uplynutím tejto lehoty. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach, lehota pre zánik poistenia zodpovednosti začne 
plynúť od dátumu splatnosti nezaplatenej splátky poistného a predlžuje sa tak,
že skončí uplynutím jedného mesiaca od dátumu splatnosti poslednej splátky
poistného. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

7) Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie
poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná 

uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším 
poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia 
s iným poisťovateľom je neplatná.

Článok IX
Povinnosti poistníka

Poistník je okrem povinností uložených mu všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ostatnými ustanoveniami týchto VPP a OPP povinný:
a) pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa, týkajúce sa 

dojednávaného poistenia zodpovednosti,
b) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa

údajov uvedených v poistnej zmluve, najmä zmenu údajov ako sú meno 
a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno 
a sídlo držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla, 
evidenčné číslo motorového vozidla a tiež zmeny majúce vplyv na výšku 
poistného; poistník je povinný doplatiť poistné, ktoré mu poisťovateľ 
v súvislosti s týmito zmenami stanoví,

c) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi skutočnosti 
uvedené v čl. VIII ods. 4),

d) dbať na to, aby škodová udalosť nenastala a udržiavať vozidlo, na ktoré sa
vzťahuje poistenie zodpovednosti, v dobrom technickom a výrobcom 
predpísanom stave a používať ho výlučne na účely stanovené výrobcom,

e) po zániku poistenia zodpovednosti bez zbytočného odkladu odovzdať 
poisťovateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

Článok X
Práva a povinnosti poisteného

1) Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej 
udalosti:
a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

2) Poistený je po oznámení škodovej udalosti povinný postupovať podľa 
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pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si 
poisťovateľ vyžiada.

3) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že:
a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa 

k požadovanej náhrade a jej výške,
b) v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté trestné stíhanie alebo 

konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich
priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný
oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho
obchodné meno a sídlo,

c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade 
je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa.

4) Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovateľovi, že nastali okolnosti
odôvodňujúce prechod práva podľa čl. XIV na poisťovateľa a odovzdať mu
doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.

5) Poistený je povinný dbať na to, aby škodová udalosť nenastala a udržiavať
vozidlo, na ktoré sa vzťahuje poistenie zodpovednosti, v dobrom technickom
a výrobcom predpísanom stave a používať ho výlučne na účely stanovené
výrobcom.

6) Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu 
poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku 
na náhradu škody, najmä:
a) svoje meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo,
b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie 

zodpovednosti,
c) číslo poistnej zmluvy.

7) Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovateľa o vydanie dokladu
o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania
zmluvného vzťahu, avšak najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich 
rokov trvania zmluvného vzťahu. 

Článok XI
Práva a povinnosti poisťovateľa

1) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez 
zbytočného odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

2) Poisťovateľ bez zbytočného odkladu ustanoví poistenému na základe jeho 
písomnej žiadosti právneho zástupcu v konaní o náhradu škody pred súdom,
na ktorú sa vzťahuje poistenie zodpovednosti.

3) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, 
za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťovateľ nárok 
na pomernú časť poistného ku dňu, kedy poistenie zodpovednosti zaniklo.
Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť, ak suma
presiahne 1,66 EUR.

4) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, 
za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, a v tomto poistnom období
dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť
škodu alebo náklady, má poisťovateľ právo na poistné až do konca tohto 
poistného obdobia.

5) Ak predbežné poistenie zodpovednosti zanikne odmietnutím návrhu poistníka
na uzavretie poistnej zmluvy a v čase trvania predbežného poistenia 
zodpovednosti dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť 
poisťovateľa nahradiť škodu alebo náklady, má poisťovateľ právo na poistné,
a to vo výške, ktorá zodpovedá poistnému za jedno poistné obdobie poistenia
zodpovednosti, ktoré by vzniklo na základe návrhu na uzavretie poistnej zmluvy,
ak by tento nebol odmietnutý. Na určenie výšky poistného sa v takomto 
prípade primerane použije ustanovenie čl. VI ods. 5).

6) Poisťovateľ je povinný do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať 
poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti. Ak poistník
nesplnil povinnosť podľa čl. IX písm. e), nie je poisťovateľ povinný do doby 
splnenia tejto povinnosti vrátiť poistné podľa odseku 3) tohto článku.

7) Poisťovateľ je povinný vydať poistenému doklad o škodovom priebehu 
podľa čl. X ods. 7) do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného. 

8) Poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poisťovateľa.
9) Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti

alebo úplne odmietnuť, ak poistený:
a) bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť

nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak poisťovateľ bol povinný 
poskytnúť podľa zákona,

b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c) neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.

10) Ak poruší poistený vedome povinnosti uvedené v čl. X ods. 5) a 6) a toto 
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porušenie malo podstatný vplyv na výšku plnenia poisťovateľa alebo týmto 
porušením došlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu plnenia, rozsahu 
alebo výšky škody, má poisťovateľ voči nemu právo na náhradu až do výšky 
poskytnutého plnenia.

11) Rovnaké právo ako v ods. 10) tohto článku vznikne poisťovateľovi v prípade, ak
poistený uvedie poisťovateľa do omylu o podstatných okolnostiach 
týkajúcich sa vzniku nároku na plnenie alebo jeho výšky.

12) V prípade, že poistník vedome poruší povinnosť uvedenú v čl. IX písm. a),
a ak bolo na základe týchto odpovedí určené nižšie poistné, má poisťovateľ 
právo na úhradu dlžného poistného vrátane úroku z omeškania.

13) Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov
pred uplynutím poistného obdobia:
a) výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie,
b) dátum skončenia poistného obdobia,
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď poistnej zmluvy v zmysle

čl. VIII ods. 3) týchto VPP.

Článok XII
Poistné plnenie

1) Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti
poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať. Na premlčanie nároku na 
náhradu škody proti poisťovateľovi platí rovnaká úprava ako na premlčanie 
nároku proti osobe, ktorá škodu spôsobila.

2) Poistné plnenie, t.j. náhradu škody, uhrádza poisťovateľ poškodenému. 
Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť priamo poškodenému, má právo,
aby mu poisťovateľ uhradil ním nahradenú škodu, a to až do výšky, v akej by
bol poisťovateľ povinný nahradiť škodu poškodenému.

3) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení 
prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa 
poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia 
súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva
iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.

4) Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné
na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch 
mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti: 

a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti 
poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného 
plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
a nárok na náhradu škody preukázaný,

b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré 
odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo 
poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným 
nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote 
preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené
dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať, alebo dňom, keď
ho pošta vrátila ako nedoručené.

Ak poisťovateľ nesplní povinnosť danú týmto ustanovením, je povinný zaplatiť
poškodenému úroky z omeškania podľa príslušných ustanovení OZ.

5) Uplatnené a preukázané nároky alebo náklady podľa čl. III ods. 2) a 3) 
poisťovateľ uhradí v rozsahu a výške podľa § 442 OZ alebo v rozsahu podľa 
predpisov upravujúcich právo príslušných subjektov podľa čl. III ods. 3) 
na náhradu nákladov podľa čl. III ods. 3). Škoda sa uhrádza v peniazoch, 
maximálne však do výšky limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej
zmluve.

Článok XIII
Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia

1) Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo 
jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou 
motorového vozidla, ak:
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom 

návykovej látky,
b) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo

v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo
iným príslušným orgánom,

c) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická
spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na
pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu a tento stav bol
v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
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d) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa 
podmienky na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu, 

e) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu, 
ktorá je poistnou udalosťou, 

f) v dobe, kedy nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného,
g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného

zreteľa porušil povinnosti podľa čl. X ods. 1) až 4),
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť 

návykovej látky v zmysle zákona.
2) Poisťovateľ má proti poistenému, ktorý nie je poistníkom, nárok na náhradu

poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody 
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak:
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom 

návykovej látky,
b) spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré použil 

neoprávnene,
c) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo

v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo
iným príslušným orgánom,

d) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická
spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na
pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu a tento stav bol
v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,

e) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa 
podmienky na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,

f) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu, 
ktorá je poistnou udalosťou,

g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného
zreteľa porušil povinnosti podľa čl. X ods. 1) až 4),

h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť 
návykovej látky v zmysle zákona.

3) Výška náhrady poistného plnenia alebo jej časti, na ktorú vznikne 
poisťovateľovi nárok podľa odseku 1) alebo 2) tohto článku, nesmie presiahnuť
úhrn poistných plnení, ktoré poisťovateľ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.

4) Právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa 
odseku 1) alebo 2) tohto článku sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia 
poistného plnenia.

Článok XIV
Prechod práva

Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej
sumy, na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo 
na poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu zaplatil alebo ju za neho vypláca.

Článok XV
Spoluúčasť

1) V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistník v prípade poistnej udalosti
splní poisťovateľovi dojednanú spoluúčasť.

2) Spoluúčasť je poistník povinný splniť poisťovateľovi po výplate poistného 
plnenia z každej jednotlivej poistnej udalosti.

3) Ak výška poistného plnenia, ktoré poisťovateľ vyplatil poškodenému alebo
poškodeným z jednej škodovej udalosti, je nižšia ako výška dohodnutej 
spoluúčasti, je poistník povinný splniť poisťovateľovi spoluúčasť len do výšky 
vyplateného poistného plnenia.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia

1) Všetky oznámenia a žiadosti týkajúce sa poistenia zodpovednosti sa podávajú
písomne. Oznámenia poisťovateľovi sú účinné ich doručením.

2) Písomnosti poisťovateľa poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát”) sa
doručujú spravidla poštou, môžu byť doručované aj zamestnancom alebo 
poverenou osobou poisťovateľa. Pokiaľ odoprie adresát písomnosť 
bezdôvodne prebrať, je písomnosť doručená dňom, kedy jej prijatie bolo 
odmietnuté. Pokiaľ nebol adresát zastihnutý a písomnosť poisťovateľa bola
uložená doručovateľom na pošte, považuje sa písomnosť za doručenú
posledným dňom úložnej lehoty, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel, 
ak nie je v týchto VPP uvedené inak.

3) Pokiaľ poistník nesplní povinnosť podľa čl. IX písm. b) a novú adresu neudá
ani pošte, považuje sa písomnosť za doručenú dňom vrátenia nedoručiteľnej
písomnosti poisťovateľovi.

V Bratislave, schválené dňa 15. 10. 2012
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Allianz  - Slovenská poisťovňa, a. s.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY                 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Osobitné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len
„poistenie zodpovednosti“) dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „VPP“) a tvoria spolu s VPP neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Článok I
Vymedzenie pojmov

1) Škodovým priebehom sa rozumie množstvo poistných udalostí vo vzťahu k neprerušenej dobe trvania poistenia. Pre účely systému 
bonus/malus je škodový priebeh vyjadrený jeho dobou (ďalej len „doba škodového priebehu“).

2) Bonusom sa rozumie zľava na poistnom za bezškodový priebeh poistenia. Triedy bonusu uvedené v čl. III ods. 7) spolu so základnou
triedou predstavujú kladnú dobu škodového priebehu.

3) Malusom sa rozumie prirážka k poistnému za škodový priebeh poistenia. Triedy malusu uvedené v čl. III ods. 7) predstavujú zápornú
dobu škodového priebehu.

4) Pre účely tohto poistenia sa vozidlom určeným k zvláštnemu účelu rozumie vozidlo, ktorého používanie je spojené so zvýšeným rizikom.
V poistnej zmluve musí byť zodpovedajúci druh použitia vozidla vždy uvedený.

Článok II
Platenie poistného

1) Poistné je tiež možné platiť v polročných alebo štvrťročných splátkach.
2) Pri uzavretí poistenia na dobu kratšiu ako jeden rok je celé poistné splatné v deň uzavretia poistenia.
3) Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného v štvrťročných splátkach, prvá splátka poistného je splatná v deň začiatku poistného

obdobia. Každá ďalšia splátka je splatná v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom začiatku poistného obdobia, a to tretieho kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola splatná predchádzajúca splátka poistného. 
Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného v polročných splátkach, prvá splátka poistného je splatná v deň začiatku poistného
obdobia. Druhá splátka je splatná v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom začiatku poistného obdobia, a to šiesteho kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola splatná prvá splátka poistného. 
Ak nie je v danom mesiaci príslušný deň splatnosti, pripadne deň splatnosti na posledný deň takého mesiaca. 

Článok III
Systém bonus/malus

1) Systém bonus/malus vstupuje do platnosti od 01.01.2002 a uplatňuje sa pre všetky druhy vozidiel s výnimkou motocyklov (vrátane 
trojkoliek a štvorkoliek) so zdvihovým objemom do 50 ccm, traktorov, samohybných pracovných strojov bez evidenčného čísla vozidla
a prípojných vozidiel okrem návesov.

2) Pre priznanie bonusu alebo uplatnenie malusu je rozhodujúca doba škodového priebehu v zmysle čl. I týchto osobitných poistných
podmienok, ktorá sa počíta v celých ukončených mesiacoch.

3) Pri uzavieraní poistnej zmluvy sa vozidlo zaraďuje do základnej triedy bonusu/malusu s dobou škodového priebehu nula mesiacov, 
pokiaľ nie je v týchto osobitných poistných podmienkach uvedené inak.

4) Za každú poistnú udalosť sa doba škodového priebehu znižuje o 36 mesiacov.
5) Doba škodového priebehu sa neznižuje za poistnú udalosť spôsobenú osobou, ktorá použila motorové vozidlo neoprávnene, alebo pokiaľ

bola poisťovateľovi v celom rozsahu uhradená čiastka, ktorú poisťovateľ vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou vozidla.
6) Kladná doba škodového priebehu je najviac 120 mesiacov a záporná doba škodového priebehu je najviac 60 mesiacov.
7) Bonus a malus sa podľa doby škodového priebehu člení do týchto tried s príslušnou výškou bonusu/malusu:

Trieda bonusu/malusu Doba škodového priebehu Výška bonusu/malusu

B10 120 mesiacov a viac 60 %
B9 108 až 119 mesiacov 55 % 
B8 96 až 107 mesiacov 50 %
B7 84 až 95 mesiacov 40 %
B6 72 až 83 mesiacov 30 %
B5 60 až 71 mesiacov 25 %
B4 48 až 59 mesiacov 20 %
B3 36 až 47 mesiacov 15 %
B2 24 až 35 mesiacov 10 %
B1 12 až 23 mesiacov 5 %
Z 0 až 11 mesiacov 0 %
M1 -1 až -12 mesiacov 10 %
M2 -13 až -24 mesiacov 20 %
M3 -25 až -36 mesiacov 30 %
M4 -37 až -48 mesiacov 40 %
M5 -49 až -60 mesiacov 60 %

základná trieda
trieda malusu (prirážky)

trieda bonusu (zľavy)
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8) V prípade splnenia podmienok majúcich vplyv na zaradenie do príslušnej triedy bonusu/malusu vykoná poisťovateľ zodpovedajúcu
zmenu výšky poistného s platnosťou od prvého dňa nasledujúceho poistného obdobia.

9) Pri uzavieraní poistnej zmluvy sa priznáva bonus alebo uplatňuje malus podľa naposledy vydaného dokladu o škodovom priebehu 
zaniknutého poistenia zodpovednosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak, pričom doba škodového priebehu pred 01.01.2002 sa nezapočítava.
Bonus sa nepriznáva, pokiaľ zaniklo predchádzajúce poistenie z dôvodu neplatenia poistného. Pokiaľ nepredloží poistník pri uzavieraní
poistnej zmluvy vyššie uvedené potvrdenie a poisťovateľ dodatočne zistí dôvody pre správne zaradenie do príslušnej triedy bonusu/malusu,
je poisťovateľ oprávnený doúčtovať zodpovedajúcu výšku poistného. Bonus sa priznáva alebo malus sa uplatňuje na základe dokladu
o škodovom priebehu zaniknutého poistenia zodpovednosti len pre rovnaký druh a kategóriu vozidla.

10) Pokiaľ netrvá doba od zániku poistenia zodpovednosti do vzniku nasledujúceho poistenia zodpovednosti dlhšie než jeden rok, doba
škodového priebehu sa nemení.

11) Pokiaľ doba od zániku poistenia zodpovednosti do vzniku nasledujúceho poistenia zodpovednosti trvá dlhšie než jeden rok, ale menej
než päť rokov, kladná doba škodového priebehu sa znižuje o počet celých mesiacov, ktoré uplynuli od jedného roka po zániku poistenia
zodpovednosti do vzniku nasledujúceho poistenia zodpovednosti, najviac však o celú kladnú dobu škodového priebehu. Záporná doba
škodového priebehu sa nemení. Pokiaľ doba od zániku poistenia zodpovednosti do vzniku nasledujúceho poistenia trvá dlhšie než päť
rokov, predchádzajúca kladná doba škodového priebehu sa nezapočítava, záporná doba škodového priebehu sa nemení.

12) Znenie ods. 9) až 11) je možné primerane použiť i pri predložení dokladu o škodovom priebehu zaniknutého poistenia vydaného 
zahraničným poisťovateľom, pričom doba škodového priebehu pred 01.01.2002 sa i v tomto prípade nezapočítava.

13) K jednému vozidlu je možné uplatniť iba jeden doklad o škodovom priebehu zaniknutého poistenia toho istého poistníka. Jeden doklad
o škodovom priebehu zaniknutého poistenia toho istého poistníka nie je možné uplatniť opakovane pri uzavieraní viacerých poistných
zmlúv.

14) Pokiaľ sa poisťovateľ dozvie o poistnej udalosti, ktorá nastala v danom poistnom období a ktorá má vplyv na zmenu triedy bonusu/malusu
až potom, čo už vyhotovil predpis poistného na nasledujúce poistné obdobie, má poisťovateľ právo na doúčtovanie rozdielu na poistnom.

Článok IV
Potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelená karta

Potvrdenie o poistení zodpovednosti vydáva poisťovateľ s platnosťou na celú dobu poistenia dohodnutú v poistnej zmluve. Zelenú kartu 
poisťovateľ vydáva s platnosťou na jedno poistné obdobie.

Článok V
Druh použitia vozidla

Na základe informácie uvedenej poistníkom v poistnej zmluve poisťovateľ môže navýšiť poistné pre tieto druhy použitia:
a) vozidlo s právom prednostnej jazdy (s výstražným zariadením) - V,
b) vozidlo prevážajúce nebezpečný náklad - N,
c) taxislužba - T,
d) autopožičovňa - A.

Článok VI
Prechodné ustanovenia

Zaraďovanie do príslušných tried a zodpovedajúcej výšky poistného v systéme bonus/malus vykonáva poisťovateľ s účinnosťou od 01.01.2002.

V Bratislave, schválené dňa 15. 10. 2012
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V·EOBECNÉ PODMIENKY
PRE POSKYTOVANIE ASISTENâN¯CH SLUÎIEB

K POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU ZODPOVEDNOSTI ZA
·KODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Tieto v‰eobecné podmienky (ìalej len „VPTA“) sú záväzné pokyny pre vyuÏívanie sluÏieb technickej
asistencie vozidlám (ìalej len „asistenãné sluÏby“) Allianz Assistance. Allianz Assistance môÏe zaruãiÈ
vãasné a kvalitné poskytovanie asistenãn˘ch sluÏieb iba vtedy, ak sú tieto VPTA dodrÏiavané.

1. Kto vyuÏíva asistenãné sluÏby Allianz Assistance?
1.1. Asistenãné sluÏby sa vzÈahujú na vozidlo poistené v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti

za ‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uzavretom v Allianz - Slovenskej
poisÈovni, a.s. (ìalej len „vozidlo”), ktoré zabezpeãuje Allianz Assistance priamo alebo
prostredníctvom svojich zmluvn˘ch partnerov, ktor˘m budú poskytnuté Va‰e osobné údaje.

1.2. Asistenãné sluÏby vyuÏíva vodiã a osoby prepravované vo vozidle (ìalej len „Vy”). Poãet osôb,
na ktoré sa asistenãné sluÏby vzÈahujú, je obmedzen˘ poãtom sedadiel uveden˘m v osvedãení
o evidencii vozidla.

1.3. VPTA sú platné pre dvojstopové motorové vozidlá s najväã‰ou prípustnou celkovou hmotnosÈou
do 3500 kg s platn˘m slovensk˘m osvedãením o evidencii.

2. Kde a kedy moÏno vyuÏiÈ asistenãné sluÏby Allianz Assistance?
2.1. Asistenãné sluÏby moÏno vyuÏívaÈ v Slovenskej republike a v âeskej republike (ìalej len „SR

a âR“) a vo v‰etk˘ch ostatn˘ch krajinách Európy vrátane európskej ãasti Ruska a európskej
ãasti Turecka (ìalej len „zahraniãie“). Asistenãné sluÏby sa neposkytujú v Moldavsku a Bielorusku.

2.2. Ak vznikne v jednom poistnom období viac ‰kôd, je moÏné asistenãné sluÏby vyuÏiÈ
opakovane.

3. V˘klad pojmov
3.1. Nehodou sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie: 

-  náhodná udalosÈ, pri ktorej sa vozidlo po‰kodí alebo zniãí, napr. náraz, stret, ‰myk, zídenie
z komunikácie,

- defekt pneumatiky, 
- zámena paliva vo vozidle,
- po‰kodenie alebo zniãenie vozidla v dôsledku pokusu o odcudzenie vozidla,
- odcudzenie kolies (aj jedného) z vozidla, po‰kodenie alebo odcudzenie spínacej skrinky,

zámkov a bezpeãnostného vybavenia vozidla, ak bola v dôsledku takéhoto po‰kodenia alebo
odcudzenia spôsobená nepojazdnosÈ vozidla,

- po‰kodzovanie cudzej veci v zmysle príslu‰n˘ch ustanovení Trestného zákona, resp. zákona
o priestupkoch v platnom znení (vandalizmus), ak bola v dôsledku takéhoto po‰kodenia alebo
odcudzenia spôsobená nepojazdnosÈ vozidla.

3.2 Poruchou sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie akákoºvek mechanická, elektrická alebo
elektronická chyba, v dôsledku ktorej bola spôsobená nepojazdnosÈ vozidla, s úpln˘m
vylúãením garanãnej prehliadky alebo údrÏby odporuãenej v˘robcom.

Tl. ã. 1061/1m - IV./2012



22

3.3. Odcudzením sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie úmyselné protiprávne konanie spoãívajúce
v lúpeÏi, krádeÏi, neoprávnenom pouÏívaní vozidla alebo v pokuse o dokonanie niektorého
z uveden˘ch ãinov.

4. Charakteristika asistenãn˘ch sluÏieb
4.1. Vozidlo je po nehode alebo poruche nepojazdné:
4.1.1. Allianz Assistance zorganizuje a uhradí na území SR a âR v maximálnej v˘‰ke 70 EUR alebo

v zahraniãí v maximálnej v˘‰ke 150 EUR:
- náklady na príchod a odchod cestnej sluÏby,
- náklady na opravu vozidla na mieste (Allianz Assistance nehradí náhradné diely),
- náklady na manipuláciu a vyprostenie vozidla,
- náklady na odtiahnutie vozidla do najbliÏ‰ej autoopravovne, ktorá je schopná vozidlo opraviÈ;

v SR do zmluvnej autoopravovne Allianz - Slovenskej poisÈovne, a.s.
4.1.2. Ak podºa tabuºky ãasov˘ch noriem v˘robcu oprava vozidla presiahne 2 hodiny a nemôÏe byÈ

vykonaná v ten ist˘ deÀ, Allianz Assistance zorganizuje rezerváciu a uhradí Vá‰ pobyt
v hoteli na území SR a âR v maximálnej v˘‰ke 40 EUR za noc a osobu, alebo v zahraniãí
v maximálnej v˘‰ke 70 EUR za noc a osobu, a to najviac na 1 noc. Allianz Assistance Vám
zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ aj odvoz do hotela. Náklady spojené s odvozom Allianz
Assistance nehradí.

4.1.3. Ak vozidlo zostane nepojazdné viac ako 2 dni a ãas opravy podºa tabuºky ãasov˘ch noriem
v˘robcu presahuje 8 hodín, Allianz Assistance Vám zorganizuje a uhradí cestovn˘ lístok
na vlak 1. triedy, autobus, alebo ak ste v zahraniãí a cesta vlakom trvá dlh‰ie neÏ 6 hodín,
letenku turistickou triedou, aby ste sa mohli vrátiÈ do miesta Vá‰ho bydliska alebo pokraãovaÈ
v ceste, maximálne v‰ak do v˘‰ky nákladov, ktoré by vynaloÏila Allianz Assistance na Vá‰
návrat do miesta bydliska.

4.1.4. Allianz Assistance hradí uschovanie nepojazdného vozidla poãas 2 pracovn˘ch dní na území
SR a âR v maximálnej v˘‰ke 10 EUR na deÀ, alebo  v zahraniãí v maximálnej v˘‰ke 15 EUR
na deÀ. Uschovanie nepojazdného vozidla v sobotu, nedeºu a poãas dní pracovného voºna sa
hradí taktieÏ v maximálnej stanovenej v˘‰ke na deÀ.

4.1.5. Allianz Assistance Vám zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ prenájom náhradného vozidla,
s pristavením a odstavením na miesto, ktoré urãíte Vy. Kategória a v˘bava náhradného vozidla
sa môÏe lí‰iÈ od vozidla. Náklady spojené s prenájmom náhradného vozidla, jeho pristavenie,
odstavenie,  pohonné hmoty a ostatné prevádzkové náplne Allianz Assistance nehradí.
Allianz Assistance zároveÀ nezodpovedá za nemoÏnosÈ zorganizovaÈ prenájom náhradného
vozidla v prípade prekáÏok objektívneho charakteru, ktoré nemôÏe ovplyvniÈ (napr. ak
nesplníte podmienky autopoÏiãovne).

4.2. Vozidlo bolo odcudzené:
4.2.1. V SR a âR, Allianz Assistance zorganizuje rezerváciu a uhradí Vá‰ pobyt v hoteli 

v maximálnej v˘‰ke 40 EUR za noc a za osobu, a to najviac na 1 noc. Allianz Assistance Vám
zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ aj odvoz do hotela. Náklady spojené s odvozom Allianz
Assistance nehradí.

4.2.2. V zahraniãí, Allianz Assistance zorganizuje rezerváciu a uhradí Vá‰ pobyt v hoteli
v maximálnej v˘‰ke 70 EUR za noc a za osobu, a to najviac na 1 noc. Allianz Assistance Vám
zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ aj odvoz do hotela. Náklady spojené s odvozom Allianz
Assistance nehradí.

4.2.3. Ak odcudzené vozidlo nebolo nájdené do 48 hodín, Allianz Assistance Vám zorganizuje
a uhradí cestovn˘ lístok na vlak 1. triedy, autobus, alebo ak ste v zahraniãí a cesta vlakom trvá
dlh‰ie neÏ 6 hodín, letenku turistickou triedou, aby ste sa mohli vrátiÈ do miesta Vá‰ho bydliska
alebo pokraãovaÈ v ceste, maximálne v‰ak do v˘‰ky nákladov, ktoré by  vynaloÏila Allianz
Assistance na Vá‰ návrat do miesta bydliska.

4.2.4. Allianz Assistance Vám zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ prenájom náhradného vozidla,
s pristavením a odstavením na miesto, ktoré urãíte Vy. Kategória a v˘bava náhradného vozidla
sa môÏe lí‰iÈ od vozidla. Náklady spojené s prenájmom náhradného vozidla, jeho pristavenie,
odstavenie, pohonné hmoty a ostatné prevádzkové náplne Allianz Assistance nehradí.
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Allianz Assistance zároveÀ nezodpovedá za nemoÏnosÈ zorganizovaÈ prenájom náhradného
vozidla v prípade prekáÏok objektívneho charakteru, ktoré nemôÏe ovplyvniÈ (napr. ak
nesplníte podmienky autopoÏiãovne).

4.2.5 V prípade odcudzenia celého vozidla je nevyhnutné oznámiÈ túto udalosÈ príslu‰nému
policajnému orgánu.

5. V˘luky z asistenãn˘ch sluÏieb
V súvislosti s udalosÈami uveden˘mi v kapitole 4. t˘chto VPTA nebudú asistenãné sluÏby
poskytnuté a vzniknuté náklady nebudú zo strany Allianz Assistance uhradené, ak: 

5.1. boli zaplatené bez predchádzajúceho súhlasu Allianz Assistance, s v˘nimkou prípadov
opravy nepojazdného vozidla na mieste nehody alebo poruchy alebo jeho odtiahnutia
do autoopravovne, ak preukáÏete, Ïe ste sa nemohli z objektívnych dôvodov spojiÈ s Allianz
Assistance,

5.2. sa nevzÈahujú k nehode, poruche alebo odcudzeniu vozidla,
5.3. vznikli následkom vedenia vozidla osobou, ktorá nemá predpísané vodiãské oprávnenie

k vedeniu vozidla,
5.4. vznikli následkom nesprávnej údrÏby, opravy alebo obsluhy vozidla alebo jeho preÈaÏovaním,
5.5. vznikli následkom Vá‰ho úmyselného konania, alebo úmyselného konania ostatn˘ch osôb

z posádky vozidla, ãi v dôsledku samovraÏdy alebo pokusu o samovraÏdu,
5.6. vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku obãianskej ãi medzinárodnej vojny, vzbury,

povstania, teroristického aktu, sabotáÏe ãi atentátu,
5.7. vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku úãinku rádioaktivity, extrémnych klimatick˘ch

zmien, pôsobením prírodn˘ch Ïivlov alebo ekologick˘ch katastrof,

ASISTENâNÉ SLUÎBY SR a âR ZAHRANIâIE

Vozidlo je po nehode
alebo poruche nepojazdné:
• príchod a odchod cestnej sluÏby 70 EUR pozri § 4.1.1. 150 EUR pozri § 4.1.1.
• oprava vozidla na mieste
• manipulácia a vyprostenie vozidla
• odtiahnutie vozidla

Ubytovanie v núdzi po nehode 40 EUR 70 EUR
alebo poruche vozidla osoba/noc pozri § 4.1.2. osoba/noc pozri § 4.1.2.

po dobu 1 noci po dobu 1 noci

Rezervácia ubytovania a odvoz Organizácia pozri § 4.1.2. Organizácia pozri § 4.1.2.
do hotela po nehode alebo poruche

Návrat do miesta bydliska Reálne náklady pozri § 4.1.3. Reálne náklady pozri § 4.1.3.
po nehode alebo poruche vozidla

Uschovanie nepojazdného vozidla 10 EUR/deÀ pozri § 4.1.4. 15 EUR/deÀ pozri § 4.1.4.
po nehode alebo poruche po dobu dvoch po dobu dvoch

pracovn˘ch dní pracovn˘ch dní

Náhradné vozidlo po nehode alebo poruche Organizácia pozri § 4.1.5. Organizácia pozri § 4.1.5.

Ubytovanie v núdzi po odcudzení vozidla 40 EUR 70 EUR
osoba/noc pozri § 4.2.1. osoba/noc pozri § 4.2.2.

po dobu 1 noci po dobu 1 noci

Rezervácia ubytovania a odvoz Organizácia pozri § 4.2.1 Organizácia pozri § 4.2.2.
do hotela po odcudzení vozidla

Návrat do miesta bydliska po odcudzení vozidla Reálne náklady pozri § 4.2.3. Reálne náklady pozri § 4.2.3.

Náhradné vozidlo po odcudzení vozidla Organizácia pozri § 4.2.4. Organizácia pozri § 4.2.4.
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5.8. vypl˘vajú zo ‰kody, ktorú zapríãinil vodiã vozidla po poÏití alkoholu, drog, omamn˘ch ãi
psychotropn˘ch látok,

5.9. vypl˘vajú zo ‰kody vzniknutej v dôsledku Va‰ej aktívnej úãasti s vozidlom na pretekoch,
prehliadkach a súÈaÏiach, vrátane prípravy na ne,

5.10. vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku nedostatoãného mnoÏstva pohonn˘ch hmôt a in˘ch
prevádzkov˘ch náplní vo vozidle,

5.11. vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku vybitej batérie vozidla,
5.12. vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku zamrznutia motora, zámkov, batérie alebo b⁄zd

vozidla,
5.13. vznikli v súvislosti s otvorením vozidla pri zabuchnutí, zlomení, strate alebo odcudzení kºúãov,
5.14. vznikli so ‰kodami, ktoré uÏ boli predmetom poskytnutia asistenãnej sluÏby alebo pri ktor˘ch Vás

Allianz Assistance vyzvala, aby ste príãinu vzniku ‰kody odstránili,
5.15. vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku pracovnej ãinnosti vozidla ako pracovného stroja.

6. Ako postupovaÈ, keì potrebujete vyuÏiÈ asistenãné sluÏby Allianz Assistance?
6.1. Ak nastane situácia popísaná v kapitole 4. t˘chto VPTA, spojte sa telefonicky s asistenãnou

centrálou Allianz Assistance, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku.
Ak voláte z Bratislavy, voºte ãíslo 529 33 112.
Ak voláte z iného miesta v SR alebo z mobilného telefónu, voºte ãíslo 02 529 33 112.
Ak voláte zo zahraniãia, voºte ãíslo + 421 2 529 33 112.
Pozn.: Znamienko + alebo vo väã‰ine krajín 00, je tzv. rozli‰ovacie ãíslo /international code/
pre medzinárodn˘ telefonick˘ hovor. Ak zistíte, Ïe rozli‰ovacie ãíslo v krajine, v ktorej sa
nachádzate, neplatí, kontaktujte miestnu telekomunikaãnú spoloãnosÈ.

6.2. Uveìte operátorovi nasledujúce informácie:
● Va‰e meno a priezvisko
● ão sa Vám stalo
● telefónne ãíslo, z ktorého voláte
● miesto, kde sa presne nachádzate
● typ vozidla, farbu a evidenãné ãíslo (Eâ)
● VIN

6.3. Operátor na základe informácií rozhodne o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny. Asistenãné
sluÏby sú poskytované v rozsahu krytia uvedenom v kapitole 4. t˘chto VPTA. V‰etky náklady
nad rámec tohto krytia ste povinní uhradiÈ Vy.

7. Hlásenie zmeny údajov
Ak dôjde ku zmene Va‰ich údajov alebo údajov vozidla (adresa, Eâ vozidla a pod.), volajte,
prosím, bezplatnú Infolinku 0800 122 222.

8 . Závereãné ustanovenia
Tieto VPTA nadobúdajú platnosÈ a úãinnosÈ 02.07.2011.



ZOZNAM VOZIDIEL
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
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FPZ CISPRIH PLATCA_ICO POIST_IDENT RC ICO TITUL1 MENO PRIEZVISKO TITUL2 ULICA PSC MESTO TELEFON DATZP SPLATKY CISLZ DATKLZ LIMIT DRVOZ EVC

Poistenie predmetných vozidiel sa riadi flotilovou poistnou zmluvou č. ..................................................... pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

Dátum podpísania Zoznamu vozidiel zmluvnými stranami:

Podpis poistníka: Podpis oprávneného zástupcu poisťovateľa:



ZOZNAM VOZIDIEL
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
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ROKVYR ZNACKA MODEL POCSED CISMOT FARBA ZDVIH CISTP VIN HMOTNOST DRPOUZ SPLAT_POIST ROC_POIST ZK BON_MESIACE ZLAVA DAT_DOJED SPECIAL_BONUS_PCT



Názov stĺpca Význam stĺpca Príklad vyplnenia

FPZ Číslo flotilovej poistnej zmluvy
CISPRIH Číslo prihlášky - poradové číslo 
PLATCA_ICO IČO platcu 31321111

Poistník POIST_IDENT IČO alebo rodné číslo poistníka 31321111
RC Rodné číslo - vyplňuje sa iba pre fyzické osoby
ICO IČO - vyplňuje sa pre podnikajúce fyzické a právnické osoby 31321111
TITUL1 Titul pred menom - uvedie sa len pri fyzickej osobe
MENO Krstné meno - uvedie sa len pri fyzickej osobe
PRIEZVISKO Obchodné meno / Priezvisko - ak je držiteľom podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba, uvedie sa 

obchodné meno podľa výpisu z obchodného alebo živnostenského registra - aj s medzerami, pomlčkami, 
lomítkami alebo čiarkami; ak je držiteľom fyzická osoba, uvedie sa jej priezvisko podľa občianskeho preukazu

Import Slovakia, a.s.

TITUL2 Titul za menom - uvedie sa len pri fyzickej osobe
ULICA Ulica, číslo - uvedie sa názov ulice sídla podnikania (bydliska) a číslo budovy/vchodu, kde je adresa sídla miesta 

podnikania (bydliska)
Lazaretská 12

PSC Poštové smerovacie číslo - uvedie sa bez medzery 81475
MESTO Mesto / obec - uvedie sa názov mesta (obce) Bratislava
TELEFON Telefónné číslo 02/44448888
DATZP Dátum začiatku poistenia - uvedie sa v tvare dd.mm.yyyy 01.03.2014
SPLATKY Splátky poistného - uvedie sa podľa dojednaní FPZ (01  = ročné, 02 = polročné, 04 = štvrťročné, 12 = mesačné) 04

CISLZ Číslo leasingovej zmluvy 1043001
DATKLZ Dátum konca leasingovej zmluvy - uvedie sa v tvare dd.mm.yyyy 28.02.2017
LIMIT Limit poistného plnenia v zmysle dojednaní FPZ (5,0/1,0 alebo 10,0/5,0) 5,0/1,0

Vozidlo DRVOZ Druh vozidla - uvedie sa kód zo sadzobníka pre flotilové PZP (OA1, OA2, MNA1, T, PV3...) OA3
EVC Evidenčné číslo / EČ - uvedie sa evidenčné číslo vozidla bez medzier a bez pomlčiek BL256GZ
ROKVYR Rok výroby - uvedie sa údaj podľa OE 2014
ZNACKA Továrenská značka - uvedie sa údaj podľa OE ŠKODA
MODEL Obchodný názov, typ, variant, verzia - uvedie sa podľa OE úplný slovný a/alebo číselný názov pridelený vozidlu OCTAVIA ELEGANCE

POCSED Počet miest na sedenie - uvedie sa podľa OE 5
CISMOT Výrobné číslo motora - uvedie sa údaj podľa OE bez pomlčiek, lomítiek, medzier, bodiek CAYCG14666
FARBA Uvedie sa farba vozidla podľa OE MODRÁ
ZDVIH Zdvihový objem valcov v cm3 - uvedie sa podľa OE 1899
CISTP Číslo osvedčenia o evidencii (TP) - uvedie sa bez medzier NA116951
VIN Výrobné číslo podvozku - uvedie sa údaj podľa OE bez pomlčiek, lomítiek, medzier, bodiek TMBEGF613W08144411
HMOTNOST Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) - uvedie sa podľa OE 1699
DRPOUZ Druh použitia vozidla - uvedie sa podľa toho, na aké účely je vozidlo používané (B = bežná prevádzka, N = 

nebezpečný náklad, T = taxislužba, A = autopožičovňa, V = vozidlo s právom prednostnej jazdy, C = vozidlá 
používané na poľnohospodárske a lesné práce)

B

Ostatné údaje SPLAT_POIST Výška splátky poistného (EUR) 63,82
ROC_POIST Výška ročného poistného (EUR) 255,27
ZK Zelená karty - uvedie sa, či sa zelená karta má (1 = áno vydať, 0 = nie nevydávať) 1
BON_MESIACE Uvedie sa dĺžka rozhodujúcej doby v mesiacoch
ZLAVA Uvedie sa výška zľavy so znamienkom mínus -35
DAT_DOJED Uvedie sa dátum dojednania (prihlásenia vozidla do poistenia) v tvare dd.mm.yyyy 28.02.2014
SPECIAL_BONUS_PCT Uvedie sa výška flotilového bonusu so znamienkom mínus (bez znamienka %; napr. "-25")

Držiteľ vozidla

Poistka

V prípade, že je dojednaný bonus a/alebo zľava, v stĺpcoch SPLAT_POIST a ROC_POIST sa uvedie poistné po zohľadnení bonusu a zľavy



LLiimmiitt  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa  AA v zmysle ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

PPooiissttnnííkk IČO / Rodné číslo

Obchodné meno / priezvisko, meno, titul

II..  PPOOVVIINNNNÉÉ  ZZMMLLUUVVNNÉÉ  PPOOIISSTTEENNIIEE  ZZOODDPPOOVVEEDDNNOOSSTTII  ZZAA  ŠŠKKOODDUU  SSPPÔÔSSOOBBEENNÚÚ  PPRREEVVÁÁDDZZKKOOUU  MMOOTTOORROOVVÉÉHHOO  VVOOZZIIDDLLAA  ((PPZZPP))

LLiimmiitt  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa  BB  v zmysle ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Ročné poistné v EUR Zľava

% 1/

PPRRIIHHLLÁÁŠŠKKAA  DDOO  PPOOIISSTTEENNIIAA  --  PPRRÍÍLLOOHHAA  KK  FFLLOOTTIILLOOVVEEJJ  PPOOIISSTTNNEEJJ  ZZMMLLUUVVEE

PPooiissťťoovvaatteeľľ::  Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, zapísaná v obch. registri
Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 196/B

pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 

DDrržžiitteeľľ  (vyplní sa v prípade, ak je odlišný od poistníka) IČO / Rodné číslo

Obchodné meno / priezvisko, meno, titul

Sídlo / trvalé bydlisko (ulica, číslo, obec, PSČ)

VVllaassttnnííkk  vvoozziiddllaa  (vyplní sa v prípade, ak je odlišný od poistníka) IČO / Rodné číslo

Obchodné meno / priezvisko, meno, titul

Sídlo / trvalé bydlisko (ulica, číslo, obec, PSČ)

pre poistenie Moje auto KASKO č.

VVoozziiddlloo Kód zo sadzobníka
PZP

EČ

Značka

Zdvihový objem
valcov (cm3)

Počet miest
na sedenie (sedadiel)

Výkon motora
(kW)

Najväčšia prípustná
celková hmotnosť (kg)

Farba

Obchodný názov,
typ, variant, verzia

Kategória
vozidla

VIN

Rok výroby / dátum
1. evidencie

Číslo osvedčenia
o evidencii (TP)

A - autopožičovňaAk má vozidlo iný druh
použitia ako bežná
prevádzka, uveďte aký

N - vozidlo prevážajúce nebezpečný náklad T - taxislužba

C - vozidlá používané na poľnohospodárske 
a lesné práce (iba PZP)

P - pancierované vozidlo
(iba Moje auto KASKO)

V - vozidlo s právom
prednostnej jazdy

. .. .

DDeeňň  vvyyppllnneenniiaa  pprriihhlláášškkyy PPooiisstteenniiee  zzooddppoovveeddnnoossttii  oodd  //  ZZaaččiiaattookk  ppooiisstteenniiaa  MMoojjee  aauuttoo  KKAASSKKOO  oodd

:

,

SSppllááttkkoovvéé  ppooiissttnnéé  vv  EEUURR  ((PPZZPP))

,

Splátky

PPooiissttnnáá  ssuummaa

VVýýbbaavvaa  vvoozziiddllaa
Značka a typ autorádia

Doplnková výbava
vozidla

Iná výbava/popis samostatnej
technickej jednotky

CD menič navigačný systém
(pevne zabudovaný)

disky kolies
z ľahkých zliatin

kožené
čalúnenie

xenónové
svetlomety

Poistná suma
v EUR

,
Poistná suma (cena) vozidla
určená poistníkom %Percento

poistenia
Cena vozidla je uvedená s DPH, ak nie je
krížikom označené „Cena vozidla bez DPH“.

Cena vozidla
bez DPH

IIII..  MMOOJJEE  AAUUTTOO  KKAASSKKOO

číslo strany 1 z 3



3 roky 4 roky 5 rokov

,Ročné poistné v EUR

,
Bez náhrady spoluúčasti
z primárneho poistenia

Obstarávacia 
cena v EUR

Dojednáva sa pripoistenie finančnej straty s náhradou spoluúčasti z primárneho poistenia,
ak nie je krížikom vyznačené „Bez náhrady spoluúčasti z primárneho poistenia“. Doba poistenia

44))  PPrriippooiisstteenniiee  ffiinnaannččnneejj  ssttrraattyy Obstarávacia cena vozidla je uvedená s DPH, ak nie je
krížikom označené „Obstarávacia cena vozidla bez DPH“.

Obstarávacia cena
vozidla bez DPH

%Sadzba poistného ,

,Ročné poistné v EUR

% z ročného poistného za dojednaný
modul poistného krytiaSadzba poistného

11))  MMoodduull  ppooiissttnnééhhoo  kkrryyttiiaa BBAASSIICC BBAASSIICC++ OOPPTTIIMMAALL OOPPTTIIMMAALL++

Vinkulácia poistného plnenia: áno

22))  PPrriippooiisstteenniiee  zzrráážžkkyy  vvoozziiddllaa  ssoo  zzvviieerraaťťoomm
(k modulu poistného krytia BASIC, BASIC+)

Spoluúčasť %,Iná EUR

-násobokKoeficient za druh
použitia vozidla ,

%Sadzba poistného ,
Ročné poistné

v EUR,
Dojednáva sa územná platnosť Európa, ak nie je 
krížikom vyznačená „Územná platnosť SR+ČR“. 

Územná 
platnosť SR+ČR

Vinkulácia poistného plnenia: áno

Kód vozidla

5%, min.
65 EUR

5%, min.
150 EUR

10%, min.
330 EUR

Mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s vozidlom - značka, typ
kľúčov 

od vozidla
servisných

kľúčov
kľúčov od zabezp.

zariadení

alarm v kľúči

ovládačov 
od alarmuPPooččeett  ((kkss))

IInnffoorrmmáácciiee  oo  kkľľúúččoocchh // oovvllááddaaččoocchh  oodd  vvoozziiddllaa  aa  zzaabbeezzppeeččoovvaaccíícchh  zzaarriiaaddeenníí (vyplnené na základe informácie uvedenej poistníkom)

imobilizér imobilizér v
kľúči

33))  PPrriippooiisstteenniiee  ččeellnnééhhoo  sskkllaa  ppooiisstteennééhhoo  vvoozziiddllaa 200 EURPoistná suma 400 EUR 700 EUR 1000 EUR

,Ročné poistné v EUR

,
Ročné poistné za dojednaný
modul poistného krytia v EUR

77))  ÚÚrraazzoovvéé  pprriippooiisstteenniiee  oossôôbb  vvoo  vvoozziiddllee

,Ročné poistné v EURPoistná suma 
na jedno sedadlo v EUR

Úrazový balík

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

,Ročné poistné v EURPoistná suma 
na jedno sedadlo v EURPoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu

,Ročné poistné v EURPoistná suma 
na jedno sedadlo v EUR

Poistenie denného odškodného pri pobyte 
v nemocnici

,Ročné poistné v EUR

Ročné poistné
spolu v EUR

Poistná suma 
na jedno sedadlo v EUR

,
Ročné poistné v EUR

za úrazový balík

,

Poistenie denného odškodného počas doby 
nevyhnutného liečenia

50 EUR 100 EURPoistná 
suma 5 dní 10 dníDoba prenájmu

náhradného vozidla
55))  PPrriippooiisstteenniiee  nnááhhrraaddnnééhhoo vvoozziiddllaa

600 EUR 1200 EURPoistná 
suma66))  PPrriippooiisstteenniiee  bbaattoožžiinnyy

88))  PPrriippooiisstteenniiee  nnaaddššttaannddaarrddnneejj    vvýýbbaavvyy  vvoozziiddllaa

Nadštandardná výbava Poistná suma určená poistníkom v EUR

,

,

,

%Sadzba poistného ,

Ročné poistné v EUR

,
Celková poistná
suma v EUR , ,

,Ročné poistné v EUR

,Ročné poistné v EUR

99))  PPrriippooiisstteenniiee  vvoozziiddllaa  pprrii  pprraaccoovvnneejj  ččiinnnnoossttii

,Ročné poistné v EUR‰Sadzba poistného ,

Spoluúčasť 5%, min.
300 EUR

10%, min.
300 EUR200 EURKód

číslo strany 2 z 3

Toto pripoistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.

Spoluúčasť sa dojednáva
rovnaká ako v uzavretom
module poistného krytia.



Podpis poistníka Podpis oprávneného zástupcu poisťovateľa (odtlačok pečiatky)

Telefón
Získateľské číslo
oprávneného zástupcu
poisťovateľa 2

/

Získateľské číslo
oprávneného zástupcu
poisťovateľa 1

Priezvisko a meno / 
obchodné meno

Ročné poistné pre poistenia dojednané
v Moje auto KASKO v EUR (súčet 1), 2), 3), 5 až 9)) ,

A) Ročné poistné pre poistenia dojednané v Moje auto KASKO po zľave v EUR ,

B) Ročné poistné pre pripoistenie finančnej straty v EUR ,
Celkové ročné poistné pre poistenia dojednané v Moje auto KASKO v EUR
(súčet z r. A) a B)) ,

%Zľava

1/ Splátkové poistné v EUR (Moje auto KASKO)
,

Splátky

číslo strany 3 z 3

Poznámka



Príloha č. 1 
 
Časť 2 -  Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou  
motorového vozidla 
 
 
 

 
 

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
 

ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Ć. 25/2006 Z. z. 
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŚÍCH PREDPISOV 

 
 

 
 
Obchodné meno uchádzača:      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:   Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 
 
 
(v prípade skupiny, názov skupiny a  údaje za každého člena skupiny) 
 
 
 
    
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
      
 
 
 

 
Kritérium 

 

 
Cena v EUR bez DPH 

 
 
Celková cena za predmet zákazky 
(celkové poistné súboru vozidiel  za 36 mesiacov) 
 

 
 

10 553,78 

 
poistné služby sú oslobodené od DPH 
 
 
 
 
 
 

Ing. Todor Todorov 
člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 
 
 
 
        



„Návrh“  
Flotilová poistná zmluva 

pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou  
motorového vozidla 

 
 
Zmluvné strany: 
 
Poistník: Mesto Žiar nad Hronom 
so sídlom:  Štefana Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom  
IČO:  00321125 
DIČ:  2020804478 
bankové spojenie: Všeobecná  úverová banka, a.s. 
č. účtu: 14621422/0200 
IBAN:                         SK8702000000000014621422 
Zastúpená:  
Titul. Meno a Priezvisko: Mgr. Peter Antal  
Funkcia: primátor mesta  
Rodné číslo/ dátum narodenia:   ...........……………………………  
Preukaz totožnosti č.:  ……………………………………  
Št. príslušnosť:  ……………………………………  
( ďalej len  „poistník“) 
 
a 
 
Poisťovateľ 
Obchodné meno: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., 
so sídlom:  Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava 
IČO:  00 151 700 
IČ DPH:  SK2020374862 
DIČ: 2020374862 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
č. účtu: SK3411000000002622740600 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
Oddiel:                  Sa, vložka č.: 196/B 
Zastúpená: Ing. Todor Todorov, člen predstavenstva 
 Mgr. Marián Bilík, prokurista  
( ďalej len „poisťovateľ“) 
 
 

uzatvárajú v zmysle § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 
381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“) a vyhlášky ,ktorou sa tento zákon vykonáva (ďalej len „vyhláška“) 
 

flotilovú poistnú zmluvu 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla č. 8080.............  

(ďalej len „zmluva“) 

Článok I 
Predmet zmluvy 

  
1. Predmetom tejto zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

(ďalej len „poistenie zodpovednosti“), súboru vozidiel ktorých vlastníkom alebo držiteľom je Mesto Žiar nad Hronom (ďalej 
len „flotila“). Tento súbor vozidiel  je uvedený v Zozname vozidiel (ďalej len „Zoznam vozidiel“), ktorý je neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1. 

2. Poistenie zodpovednosti sa riadi zákonom, vyhláškou a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ďalej sa 
poistenie riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.10.2012 (ďalej len „VPP“) a Osobitnými poistnými podmienkami pre povinné 
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.10.2012 (ďalej len 
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„OPP“), ktoré poistník obdržal a bol s nimi oboznámený, čo potvrdzuje podpisom na tejto zmluve. VPP a OPP tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozdielov medzi ustanoveniami tejto zmluvy 
a ustanoveniami VPP alebo OPP, majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. 

 
 
 
 

Článok II 
Vznik poistenia 

 
1. Poistenie vozidiel, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 -  Zozname vozidiel začína dňom 1.1.2015 a je v Zozname vozidiel  

uvedený ako začiatok poistenia, nie ale skôr ako je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
2. Poistenie vozidla flotily, ktoré nie je uvedené v Zozname vozidiel pri uzatváraní tejto zmluvy, môže vzniknúť aj rozšírením 

Zoznamu vozidiel niektorým z nasledujúcich spôsobov: 
       a) doručením doplneného Zoznamu vozidiel (len s uvedením vozidiel vstupujúcich do poistenia dodatočne) 
       v elektronickej forme tak, ako je uvedené nižšie v tomto článku, alebo 

b) doručením scanu vyplnenej Prihlášky v elektronickej forme tak, ako je uvedené nižšie v tomto článku, alebo 
c) doručením originálu podpísaného Zoznamu vozidiel, alebo 
d) doručením vyplnenej Prihlášky, tak ako je uvedené nižšie v tomto článku. 

3. Prihlásenie vozidiel do poistenia podľa ods. 2. písm. a) a b)  tohto článku vykoná poisťovateľ na základe doplneného 
Zoznamu vozidiel alebo vyplnenej Prihlášky, doručených v elektronickej forme, a to  z elektronickej adresy (ďalej len „e-
mailovej adresy“) kontaktnej osoby poistníka. Poistenie vozidla alebo vozidiel prihlásených takýmto spôsobom začína 
dňom uvedeným v Zozname vozidiel alebo na Prihláške, nie však skôr ako v deň doručenia niektorého z uvedených 
dokumentov na e-mailovú adresu kontaktnej osoby poisťovateľa.  

4. Prihlásenie vozidiel do poistenia podľa ods. 2. písm. c) a d) tohto článku vykoná poisťovateľ na základe riadne 
doplneného a podpísaného Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
Začiatok poistenia vozidiel vstupujúcich do poistenia je deň uvedený na Zozname vozidiel alebo Prihláške, nie však skôr 
ako je deň podpísania Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky obidvoma zmluvnými stranami. Poistník je povinný originál  
Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky doručiť poisťovateľovi najneskôr do 3 dní od takéhoto prihlásenia vozidla do poistenia. 

5. V prípade, ak Zoznam vozidiel alebo Prihláška nebude zo strany poistníka vyplnená riadne (najmä nebudú vyplnené 
všetky potrebné údaje, resp. uvedené údaje nebudú v súlade so skutočným stavom), poisťovateľ vyzve poistníka na 
doplnenie (opravu) Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky (ďalej len „intervencia“). Poistník je povinný doplnený (opravený) 
Zoznam vozidiel alebo Prihlášku zaslať poisťovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa obdržania intervencie poisťovateľa. Ak 
si poistník uvedenú povinnosť nesplní riadne a včas, poisťovateľ má právo od takto dojednaného poistenia odstúpiť, 
pričom poistenie doručením odstúpenia poistníkovi zaniká od začiatku.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vzniku poistenia oznámia druhej zmluvnej strane údaje o kontaktných osobách. 
Akúkoľvek zmenu kontaktných osôb poistníka alebo poisťovateľa alebo zmenu ich kontaktných údajov, je možné vykonať 
písomne a to doručením informácie o novej kontaktnej osobe alebo o jej nových kontaktných údajoch osobne alebo jej 
zaslaním prostredníctvom pošty, alebo elektronickou formou. Zmeny kontaktných osôb alebo zmeny ich kontaktných 
údajov nadobúdajú účinnosť dňom doručenia takejto informácie druhej zmluvnej strane. 

 
 

Článok III 
Doba poistenia, poistné obdobie 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 01.01.2015 do 31.12.2017. 
     Poistným obdobím flotily je kalendárny rok. 
     Pre prvé poistné obdobie sa osobitne dojednáva, že plynie  od 01.01.2015 do 31.12.2015. Ďalším poistným obdobím je  
opakovane vždy nasledujúci kalendárny rok. 
2. Poistné obdobie jednotlivých vozidiel poistených vo flotile sa riadi poistným obdobím flotily. Prvé poistné obdobie pre 

poistenie vozidla flotily, ktorého poistenie začalo po dni začiatku poistného obdobia flotily (ods. 1) začína dňom začiatku 
poistenia uvedeným  na Prihláške. Koniec prvého poistného obdobia takéhoto dodatočne poisteného vozidla je zhodný s 
koncom poistného obdobia tejto flotilovej zmluvy. Ďalšie poistné obdobia takéhoto vozidla plynú zhodne s poistným obdobím 
flotily. Poistné za prvé poistné obdobie bude u takéhoto vozidla stanovené pomerne podľa dĺžky trvania poistenia, ktoré 
vzniklo v zmysle čl. II. ods. 2 tejto zmluvy , s výnimkou, ak poistenie takéhoto vozidla zanikne a zároveň v tomto poistnom 
období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu.  V takomto prípade je prvým 
poistným obdobím vozidla flotily jeden rok a začína odo dňa začiatku poistenia takéhoto vozidla (čl. II. ods.2) , pričom  
poisťovateľovi prináleží poistné za celé poistné obdobie poistenia príslušného. Výška ročného poistného pre takéto vozidlo 
sa určí v zmysle ustanovení čl. V tejto zmluvy. 
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Článok IV 

Limity poistného plnenia 
 
1. Limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti sú 
 
5 000 000,00 Eur za škodu podľa čl. III ods. 2 písm. a) a nákladov podľa čl. III ods. 3) VPP bez ohľadu na počet zranených  
alebo usmrtených a 
1 000 000,00 Eur za škodu podľa čl. III ods. 2 písm. b), c) a d) VPP a to bez ohľadu na počet poškodených  
 
pričom limity poistného plnenia pre jednotlivé vozidlá flotily sú uvedené v Zozname vozidiel alebo v Prihláške. 

 
. 
 

 
Článok V 

Výška poistného, zľava, platenie a splatnosť poistného 
 
1. Výška ročného poistného sa určí podľa sadzieb poistného v zmysle sadzobníka poisťovateľa pre flotilové povinné zmluvné 

poistenie (ďalej len „Sadzobník“), ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 
2. Poisťovateľ nebude uplatňovať bonus/malus systém v zmysle OPP. 
3. Poisťovateľ poskytne poistníkovi celkovú zľavu vo výške 65% zo základného ročného poistného určeného v zmysle ods. 1 

tohto článku zmluvy.  
4. Sadzby poistného uvedené v sadzobníku v zmysle ods. 1 tohto článku a zľava poistného uvedená v ods. č.3 tohto článku  

sú záväzné a nemenné počas celej doby trvania poistenia. 
5. Výška poistného je stanovená podľa § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. 
6. Podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie služby od DPH 

oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH ako aj výška DPH rovná 0,- Eur. 
7. Poisťovateľ pravidelne vykonáva predpis (vyúčtovanie) poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutému poistnému, a to 

vždy naraz pre celú flotilu. Odlišne od VPP a OPP sa dojednáva, že poistné je splatné k dátumu uvedenom na tomto 
predpise (vyúčtovaní) poistného. Predpisom (vyúčtovaním) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické  oznámenie 
výšky a splatnosti poistného, ktoré poisťovateľ zasiela poistníkovi. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené ročne k 15.01.príslušného kalendárna roka. 
9. V prípade vzniku poistenia v priebehu poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné poistné, je poisťovateľ oprávnený  

podľa sadzobníka predpísať poistníkovi  prorátne (pomerné) poistné priebežne v závislosti od zvýšenia počtu vozidiel vo 
flotile. Poistník sa zaväzuje uhradiť  poistné v termíne jeho splatnosti uvedenom v predpise (vyúčtovaní) takéhoto poistného. 

10. Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania na účet 
poisťovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 
 

Článok VI 
Správa flotilového poistenia  

 
1. Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia, resp. pri prihlásení vozidla do poistenia riadne uviesť všetky požadované údaje 

o vozidlách flotily prostredníctvom Zoznamu vozidiel, resp. Prihlášky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť  poistnej zmluvy. 
2. Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, ktorá má  za následok zánik poistenia najneskôr do 30 dní odo dňa 

jej vzniku. Oznámenie uvedenej skutočnosti sa vykoná zaslaním dokladu preukazujúcom  príslušnú skutočnosť (ďalej len 
„doklad“), pričom zaslanie dokladu  je možné vykonať elektronickou formou (e-mailom)  z elektronickej adresy poistníka na 
elektronickú adresu poisťovateľa (čl. II. ods. 2)   alebo zaslaním  dokladu  prostredníctvom faxu alebo pošty.  

3.  Poisťovateľ sa zaväzuje uskutočňovať zmeny v poistnej zmluve do 12 hodín od doručenia požiadavky po zaslanie 
        potrebných dokladov (dopoistenie, od poistenie, iné zmeny v poistnej zmluve). 
4. Poisťovateľ vydá poistníkovi na každé vozidlo flotily potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu. 
5. Odlišne od VPP (čl. X ods. 1) sa dojednáva, že poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti: 

- do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR 
- do 60 dní po jej vzniku, ak vznikla v zahraničí 

 
 

Článok VII 
Ochrana informácií a údajov 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne odovzdané podklady, know-how, marketingové informácie a obdobné 

informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva, budú považovať za dôverné, neprezradia ich tretím osobám a budú ich 
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chrániť pred stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím, neoprávneným sprístupnením a neoprávneným poskytnutím. 
Uvedené sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú zrejmé z tlačených a reklamných publikácii alebo sú inak všeobecne známe 
a informácie, ktoré sú zmluvné strany povinné sprístupniť alebo poskytnúť na základe všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

2. Poistník je povinný poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať (kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním) 
osobné údaje, identifikačné údaje, kontaktné údaje, doklady a ďalšie iné údaje v zmysle zákona č. 8/2008 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj doklady a údaje 
požadované poisťovateľom pri uzavretí zmluvy.  

3. Poistník týmto vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z §15 ods.1 zákona č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a 
dáva poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním týchto údajov tretím stranám a s ich spracúvaním tretími 
stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením; súhlas sa udeľuje na dobu do 
vysporiadania všetkých záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať.  

4. Na účely asistenčných služieb je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb spoločnosť Mondial Assistence s.r.o., 
Jankovcova 1596/14b,  170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá podniká na území Slovenskej republiky 
prostredníctvom Mondial Assistance s.r.o. organizačná zložka, Čajakova 18, 811 05 Bratislava. Súhlas sa udeľuje na dobu 
platnosti tejto zmluvy, počas ktorej ho nie je možné účinne odvolať. 

5. Spoločnosť Tatra Billing, s.r.o., Ivánska cesta 2C, 821 04 Bratislava, IČO: 35810572 je oprávnená spracúvať tlačové 
výstupy s osobnými údajmi pre styk s klientmi. 

6. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. 
7. V prípade, že má poisťovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto 

oznamovacia povinnosť môže byť splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke 
poisťovateľa. 

8. Ak sú v tejto zmluve, resp. v jej prílohách uvedené osobné údaje inej osoby, je poistník povinný preukázať poisťovateľovi 
kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje jej písomným súhlasom k použitiu jej osobných údajov v súvislosti s touto 
zmluvou.  

 
Článok VIII 

 
Zánik poistenia 

1. Poistenie zanikne uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané. 

2. Poistnú zmluvu  je možné vypovedať v lehote najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. 

3. Poistnú zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od jej uzavretia, výpovedná lehota je osem 
dní, jej uplynutím poistenie zanikne. 

 
 

 
Článok IX 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zánikom tejto zmluvy alebo zánikom posledného vozidla tejto zmluvy zaniká povinné zmluvné poistenie celej flotily tejto 

zmluvy. 
2. Spôsob zániku poistení jednotlivých vozidiel flotily upravujú VPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako 
          Príloha č. 5. 
3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 
4. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve, v Zozname vozidiel, resp. Prihláške 

sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia. 
5. Poistník zároveň vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím tejto zmluvy oboznámený s jej obsahom 

a že v písomnej forme prevzal Informáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. 
6. Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. 
7. Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú príslušné súdy Slovenskej 

republiky. 
8. Prípadné súdne spory budú zmluvné strany najprv  riešiť vzájomnou dohodou. V prípade že k dohode nedôjde, budú tieto 

riešiť súdnou cestou. Miestne príslušným je súd podľa sídla poisteného. 
9. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. 
10. Na strane poistníka vystupuje ako sprostredkovateľ poistenia Jozef SOJKA – UNKAS, ul. Horná 67, Banská Bystrica. 
11. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne podpísali. 
12. Táto poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a poisťovateľ jedno 

vyhotovenie. 
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13. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

14. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných  strán a účinnosť dňom 
01.01.2015, od 00.00 hod , nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poistníka. 
Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi dátum zverejnenia zmluvy na webovom sídle a to najneskôr v  deň  jej 
zverejnenia. Písomné oznámenie o zverejnení zmluvy môže poistník podať aj zo svojej  elektronickej adresy a následne ho 
doručiť aj poštou. 

15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
 
Príloha č. 1: Zoznam vozidiel (stanovenie poistného) 
Príloha č. 2: Zoznam vozidiel  
Príloha č. 3: Vzor Prihlášky  
Príloha č. 4: Sadzobník 
Príloha č.5: Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu  spôsobenú prevádzkou 
                   motorového vozidla zo dňa 15.10.2012 
Príloha č. 6: Osobitné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla zo dňa 15.10.2012 
Príloha č. 7 : Všeobecné podmienky pre poskytovanie asistenčných služieb 
 
 
V Žiari nad Hronom, dňa .........................                               V Bratislave, dňa 22.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ..........................................................                                    ..........................................................       
                Mgr. Peter Antal                                                                                  Ing. Todor Todorov  
                       primátor                                                                                          člen predstavenstva 
        Mesto Žiar nad Hronom                                                                           Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  ..........................................................       

 Mgr. Marián Bilík 
                                prokurista 

                  Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
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Časť 3  - Poistenie motorových a prípojných vozidiel – KASKO 
 
 

    Minimálne zmluvné podmienky  
 

    Rámcová zmluva č.  ...........................  
o poistení motorových a prípojných vozidiel – KASKO 

uzatvorená v súlade s podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení  
neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a  
zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
neskorších predpisov  

    Zmluvné strany 

Poistník:  Mesto Žiar nad Hronom  

Ulica, číslo Štefana Moysesa 46 
PSČ, obec 965 01 Žiar nad Hronom 
Zastúpený  Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
 
IČO:   00321125 
DIČ:   2020804478 
Bankové  VÚB, a.s. 
spojenie:  Číslo účtu: 14621422/0200 
IBAN:   SK8702000000000014621422 
  
  ďalej len "poistník" 

Poisťovateľ:  

 
Obchodné:  Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
meno 
Ulica, číslo Dostojevského rad 4 
PSČ, obec 815 74 Bratislava 
Zastúpený  Ing. Todor Todorov, člen predstavenstva  
                            Mgr. Marián Bilík, prokurista 
IČO:    00 151 700 
DIČ:                 2020374862 
Zapísaný:        Okresný súd Bratislava I, Obchodný register Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/ B 
Reg. č.:  
Ev. č.:   
Bankové  
spojenie:           Tatra banka, a.s. 
IBAN:                SK17 1100 0000 0026 2600 6702 
 
  ďalej len "poisťovateľ" 
 
 



 
 
Preambula  
 

Táto rámcová zmluva na poistenie “Motorových a prípojných vozidiel – KASKO“ sa uzatvára ako výsledok 
verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník na obstaranie predmetu zmluvy použil postup 
verejného obstarávania podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod 
číslom 23857-WYS dňa 07.10.2014, ktorého úspešným uchádzačom sa stal poisťovateľ'.  
 

 
Článok I  

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy sú podmienky pre poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel, častí 

vozidiel a príslušenstva tvoriaceho štandardnú a povinnú výbavu vozidiel, ktorých vlastníkom alebo držiteľom 
je Mesto Žiar nad Hronom (ďalej len "flotila"), záväzok poisťovateľa zabezpečiť poistníkovi služby poistenia 
definované v tejto zmluve a záväzok poistníka tieto služby prevziať a zaplatiť poisťovateľovi cenu poistného 
stanoveného v zmysle tejto zmluvy.  Súbor vozidiel je uvedený v Zozname vozidiel (ďalej len "Zoznam 
vozidiel"), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako Príloha č. 1.  

2. Predmetom tejto rámcovej zmluvy je tiež záväzok poisťovateľa predložiť poistníkovi na základe písomnej 
výzvy poistníka v lehote stanovenej poistníkom podpísaný návrh na uzavretie Poistnej zmluvy o poistení 
motorových a prípojných vozidiel – KASKO (ďalej len „Poistná zmluva“), predmetom  ktorej bude záväzok 
poisťovateľa poskytnúť poistníkovi služby poistenia v  rozsahu definovanom v tejto zmluve  

 
 

Článok II 
Vznik poistenia 

 
1. Poistenie vozidiel, ktoré sú uvedené v prílohe č: 1 začína dňom 1.1.2015 a  je v Zozname vozidiel uvedený 

ako začiatok poistenia..  
2. Poistenie vozidla flotily, ktoré nie je uvedené v Zozname vozidiel pri uzatváraní tejto zmluvy, môže vzniknúť aj 

rozšírením Zoznamu vozidiel niektorým z nasledujúcich spôsobov:  
a) Zaslaním Prihlášky do poistenia (ďalej len "Prihláška"), v elektronickej podobe z elektronickej (e-mailovej) 

adresy kontaktnej osoby poistníka, resp. príslušného sprostredkovateľa poistenia, ktorý vykonáva 
starostlivosť o uvedenú zmluvu, ktorú sa poistník zaväzuje oznámiť poistovetelovi bezodkladne po 
podpise tejto zmluvy. Poistenie prihláseného vozidla alebo vozidiel takýmto spôsobom začína dňom 
uvedeným na Prihláške, nie však skôr ako je deň doručenia Prihlášky v dohodnutej forme na elektronickú 
(e-mailovú) adresu poisťovateľa, ktorá bude poistníkovi oznámená bezodkladne po podpise tejto zmluvy. 
Poistník je povinný najneskôr do 3 dní od takéhoto prihlásenia vozidla do poistenia, doručiť poisťovateľovi 
požadované doklady týkajúce sa vozidiel a to najmä: osvedčenie o evidencii vozidla (resp. technický 
preukaz), faktúra (resp. doklad o stanovení poistnej sumy vozidla). Ak si túto povinnosť nesplní, 
poisťovateľ má právo od takto dojednaného poistenia odstúpiť; pričom poistenie zaniká od počiatku dňom 
doručenia odstúpenia poistníkovi.  

b) Okamihom podpísania Prihlášky oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Začiatok poistenia 
vozidiel vstupujúcich do poistenia podpísaním Prihlášky je deň uvedený na Prihláške, nie však skôr ako 
je deň podpísania Prihlášky obidvoma zmluvnými stranami. Poistník je povinný najneskôr do 3 dní od 
takéhoto prihlásenia vozidla do poistenia, doručiť poisťovateľovi podpísanú prihlášku a požadované 
doklady týkajúce sa vozidiel a to najmä: osvedčenie o evidencii vozidla (resp. technický preukaz), faktúra 
(resp. doklad o stanovení poistnej sumy vozidla). Ak si túto povinnosť nesplní, poisťovateľ má právo od 
takto dojednaného poistenia odstúpiť; pričom poistenie zaniká od počiatku dňom doručenia odstúpenia 
poistníkovi.  

 



Článok III  
Doba poistenia, poistné obdobie  
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2015 do 31.12.2017.  
Poistným obdobím flotily je kalendárny rok.  
Prvé poistné obdobie je od 01.01.2015 do 31.12. 2015. Ďalším poistným obdobím je opakovane vždy 
nasledujúci kalendárny rok.  

2. Poistné obdobie jednotlivých vozidiel poistených vo flotile sa riadi poistným obdobím flotily. Prvé poistné 
obdobie pre poistenie vozidla flotily, ktorého poistenie začalo po dni začiatku poistného obdobia flotily začína 
dňom začiatku poistenia uvedeným na Prihláške. Koniec prvého poistného obdobia takéhoto dodatočne 
poisteného vozidla je zhodný s koncom poistného obdobia tejto flotilovej zmluvy. Ďalšie poistné obdobia 
takéhoto vozidla plynú zhodne s poistným obdobím flotily. Poistné za prvé poistné obdobie bude u takéhoto' 
vozidla stanovené pomerne podľa dĺžky trvania poistenia, ktoré vzniklo v zmysle čl. II. ods. 2 tejto zmluvy, s 
výnimkou, ak poistenie takéhoto vozidla v prvom poistnom období zanikne z dôvodu poistnej udalosti - totálnej 
škody. V takomto prípade je prvým poistným obdobím vozidla flotily jeden rok a začína odo dňa začiatku 
poistenia takéhoto vozidla(čl. II. ods.2), pričom poisťovateľovi prináleží poistné za celé poistné obdobie 
poistenia príslušného vozidla.  

 
Článok IV 

Rozsah poistenia 
 

1. Vozidlá poistníka sú u poisťovateľa poistené pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, 
pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti( bez výluky len pri totálnej škode), 
pre prípad odcudzenia vozidla a jeho častí (od počiatku) a pre prípad vandalizmu (akéhokoľvek)..  

2. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou 0 Eur pre všetky vozidlá poistené v zmysle tejto zmluvy. 
3. V rámci havarijného poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel. Poistenie čelných skiel sa 

dojednáva so spoluúčasťou 0 Eur. 
4. V rámci havarijného poistenia je dojednané aj poistenie batožiny v osobných motorových vozidlách, na 

poistnú sumu 1 000 Eur na jedno vozidlo, bez spoluúčasti.   
5. Územná platnosť poistenia: geografické územie Európy.  
6. Poisťovateľ' akceptuje aktuálny spôsob zabezpečenia motorových vozidiel pre prípad odcudzenia, 

vstupujúcich do poistenia k začiatku účinnosti tejto zmluvy.  
7. Dojednáva sa, že v prípade opravy motorového vozidla v zmluvnom servise poisťovateľa, poisťovateľ' 

akceptuje servisom fakturovanú normohodinu bez obmedzenia. Ak došlo k poistnej udalosti v zahraničí je 
poistený povinný  preukázať jej vznik predovšetkým potvrdením policajných orgánov alebo vyplnením 
správy o nehode, zápisom o poškodení vyhotoveným  zahraničným partnerom poisťovateľa, prípadne po 
dohode s poisťovateľom iným hodnoverným spôsobom. Poisťovateľ uhradí náklady na vyprostenie, 
odtiahnutie a uskladnenie poškodeného vozidla v zahraničí, ako aj náklady na nutnú opravu a spojazdnenie 
vozidla. 

8. Poisťovateľ' poskytne poistníkovi možnosť bezplatne využívať asistenčné služby  .  
9. V rámci poistenia je dojednanie aj úrazové poistenie osôb vo vozidle. Dojednáva sa poistenie pre prípad 

smrti následkom úrazu s poistnou sumou 5 000.-EUR, Trvalé následky úrazu s poistnou sumou 5 000 EUR 
a denné odškodné v nemocnici so sumou 5 EUR/ deň. 

 
Článok V  

Výška, platba a splatnosť poistného  
 
1. Pre výpočet poistného pre osobné, dodávkové a malé nákladné vozidlá s celkovou najväčšou prípustnou 

hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg platí sadzba poistného vo výške 1,50% . Táto sadzba je platná pre 
prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku 
živelnej udalosti , pre prípad odcudzenia vozidla a jeho častí a pre prípad vandalizmu , na geografickom 
území Európy.  

2. Pre výpočet poistného pre nákladné, prípojné a špeciálne vozidlá s celkovou najväčšou prípustnou 



hmotnosťou nad 3 500 kg, pre traktory s prideleným evidenčným číslom platí sadzba poistného vo výške 
0,8% . Táto sadzba je platná pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, poškodenia 
alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti, pre prípad odcudzenia vozidla a jeho častí a pre prípad 
vandalizmu, na geografickom území Európy.  

3. Sadzby poistného v zmysle ods. 1 a ods.2 tohto článku sú záväzné a nemenné počas celej doby trvania 
poistenia.  

4. Dojednáva sa, že poisťovateľ' nebude uplatňovať systém malus za nepriaznivý škodový priebeh.  
5. Výška poistného je stanovená podľa § 3 Zákona NR SR Č. 18/1996 Z.Z. o cenách, v znení neskorších 

predpisov.  
6. Podľa zákona Č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie 

služby od DPH oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH ako aj výška DPH rovná 0,- Eur  
7. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené ročne. Poisťovateľ' pravidelne vykonáva 

predpis(vyúčtovanie) poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutému poistnému, a to vždy naraz pre celú 
flotilu.  Dojednáva sa, že poistné je splatné k dátumu uvedenom na tomto predpise (vyúčtovaním) 
poistného Predpisom (vyúčtovaním) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické oznámenie výšky a 
splatnosti poistného, ktoré poisťovalel' zasiela poistníkovi.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené ročne k 15.01.2015, 15.01.2016, 15.01.2017.  
9. Poisťovateľ' nebude uplatňovať prirážku za polročné splátky poistného.  
10. V prípade vzniku poistenia v priebehu poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné poistné, je poisťovateľ' 

oprávnený podľa sadzobníka predpísať poistníkovi prorátne (pomerné) poistné priebežne v závislosti od 
zvýšenia počtu vozidiel vo flotile. Poistník sa zaväzuje uhradiť poistné v termíne jeho splatnosti uvedenej v 
predpise (vyúčtovaní) takéhoto poistného.  

11. Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené dňom jeho 
pripísania na účet poisťovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.  

 
Článok VI  

Správa flotilového poistenia  
 

1. Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia uviesť všetky požadované údaje o vozidlách flotily 
prostredníctvom  
Zoznamu vozidiel, resp. Prihlášky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.  

2. Poistník je povinný vozidlá odhlasovať z poistenia do 30 dní od zmeny majúcej za následok zánik poistenia 
dokladovaním tejto zmeny príslušným dokladom. Odhlásenie vozidla z poistenia je možné vykonať 
elektronickou formou zaslaním oznámenia z elektronickej adresy poistníka na elektronickú adresu 
poisťovateľa a doložením príslušného dokladu, preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z poistenia alebo 
zaslaním odhlásenia a príslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z poistenia 
prostredníctvom faxu alebo pošty.  

3. Poisťovateľ' sa zaväzuje uskutočňovať zmeny v poistnej zmluve do 12 hodín od doručenia požiadavky po 
zaslanie potrebných dokladov (dopoistenie, od poistenie, iné zmeny v poistnej zmluve).  

 
 

Článok VII 
Zánik poistenia 

 
1. Poistenie zanikne uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané.  
2. Poistnú zmluvu je možné vypovedať v lehote najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.  
3. Poistnú zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od jej uzavretia, výpovedná 

lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne.  
 
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenie 

 



1. Uchádzač nemôže znížiť rozsah poistenia dojednaný v tejto zmluve svojimi Všeobecnými  
poistnými podmienkami. Zmluvné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných poistných 
podmienok. 

2. Zánikom tejto zmluvy alebo zánikom posledného vozidla tejto zmluvy zaniká havarijné poistenie celej flotily 
tejto zmluvy.  

3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.  

4. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve a v prílohách zmluvy  
sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia.  

5. Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene.  
6. Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú príslušné 

súdy Slovenskej republiky.  
7. Prípadné spory budú zmluvné strany najprv riešiť vzájomnou dohodou. V prípade že k dohode nedôjde, 

budú tieto riešiť cestou príslušného súdu podľa sídla poisteného. 
8. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných 

ustanovení. 
9. Na strane poistníka vystupuje ako sprostredkovateľ poistenia Jozef SOJKA – UNKAS s.r.o. , ul. Horná 67, 

Banská Bystrica. 
10. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne podpísali. 
11. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a poisťovateľ jedno 

vyhotovenie. 
12. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 

dňom 01.01.2015, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle poistníka. 

14. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva obdrží poistník a jeden poisťovateľ. 
15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:  
 Príloha č. 1 – Zoznam vozidiel 
 Príloha č. 2 – Všeobecné poistné podmienky 
 Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií 
 Príloha č. 4 - Návrh Poistnej zmluvy  o poistení motorových a prípojných vozidiel – KASKO 
 
 

 
 
V Žiari nad Hronom, dňa .........................               V Bratislave, dňa 22.10.2014 
 
 
   ..........................................................        .......................................................... 
   Mgr. Peter Antal                          Ing. Todor Todorov 
                    primátor                                                                                             člen predstavenstva 
         Mesto Žiar nad Hronom                                                                       Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
                                                                                                                          
                                                                     
                                                                                                                  .......................................................... 
                                                                                                                                 Mgr. Marián Bilík 
                                                                                                                                     prokurista 
                                                                                                                     Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
 



Príloha č. 1 k Rámcovej zmluve č . ........................... o poistení motorových a prípojných vozidiel – KASKO 
 
 

 
Zoznam vozidiel, spôsob určenia ceny (ponuka ceny za služby) 

 

 
 
 
 
 
 
 

P.č. ŠPZ Tov. značka a typ vozidla VIN/číslo motora Rok 
výr. Farba Zdvih. 

objem KW Celk. 
hmot. Číslo TP Úz. platn. Spolu- 

účasť Riziká Poistná 
suma Sadzba Ročné 

poistné 

1. ZH413Y
C Prív. vozík- 01 RV - 01 U5HVO630161RB0042 2006 šedá 0 0 400 SC965836 SR,ČR,EU 0 H-Ž-O-V 726,95 1,50%  10,90  

2. ZH273AX ŠKODA Octavia TMBAE61ZX72132543 2007 čierna 1968 103 2030 SD095623 SR,ČR,EU 0 H-Ž-O-V 36 303,86  1,50% 549,24 

3. ZH880AZ VW CADDY LIFE WV2ZZZ2KZ8X102095 2008 šedá 1595 75 2176 SF245546 SR,ČR,EU 0 H-Ž-O-V 21 011,49  1,50% 319,85  

4. ZH546A
D 

ZETOR 10541 PROXIMA 
PLUS 000R3B4J41KC01282 2009 červená 4156 74 6000 SD260885 SR,ČR,EU 0 H-Ž-O-V 74 434,50  0,80% 598,99  

5. ZH544A
D ZETOR FORTERRA 125 000F4G4L41LS02900 2009 červená 4156 90 8000 SD366790 SR,ČR,EU 0 H-Ž-O-V 69 674,50  0,80% 560,91  

6. ZH808AV ŠKODA OCTAVIA TMBAE61Z772078540 2007 čierna 
metal. 1968 103 2030 PB549117 SR,ČR,EU 0 H-Ž-O-V 28 017,00  1,50% 424,94  

7. ZH149B
R ŠKODA ROOMSTER 5J TMBNM25J4E5032693 2014 biela 1197 63 1676 NA405208 SR,ČR,EU 0 H-Ž-O-V 12 260,00  1,50% 188,58  

8. ZH267B
R ŠKODA RAPID NH12F4 TMBEM6NH9E4536909 2014 biela 1197 63 1610 NA432515 SR,ČR,EU 0 H-Ž-O-V 13 015,00 1,50% 199,91 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                Celkové ročné poistné v EUR bez DPH:  
 

2853,30 
                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                   Celkové poistné v EUR bez DPH za 36 mesiacov: 
 

8559,91 



Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
Moje auto KASKO
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Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
Moje auto KASKO

VVššeeoobbeeccnnéé  uussttaannoovveenniiaa

ČČlláánnookk  II
VVýýkkllaadd  ppoojjmmoovv

1) AAkkttiivvoovvaanniiee  zzaabbeezzppeeččoovvaaccíícchh  zzaarriiaaddeenníí::  uvedenie zabezpečovacích zariadení do činnosti tak,
aby bránili vniknutiu neoprávneným osobám do vozidla a následnej manipulácii s ním.

2) CCeennnnííkk  oojjaazzddeennýýcchh  vvoozziiddiieell:: cenník obsahujúci priemerné predajné hodnoty ojazdených
vozidiel v tuzemskej  mene, vydávaný subjektom zaoberajúcim sa prieskumom
automobilového spotrebného trhu v Slovenskej republike.

3) DDookkllaadd  oo  eevviiddeenncciiii  vvoozziiddllaa:: osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II, príp. iný
platný doklad osvedčujúci zápis vozidla v evidencii vozidiel Slovenskej republiky.

4) DDooppllnnkkoovváá  vvýýbbaavvaa  vvoozziiddllaa:: príslušenstvo a doplnky uvedené v poistnej zmluve, ktorými môže
byť vozidlo vybavené (v ňom alebo na ňom upevnené) nad rámec povinnej a štandardnej
výbavy, pričom jej použitie vo vozidle nie je povinné.

5) DDrržžiitteeľľ  vvoozziiddllaa::  fyzická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba,
ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v dokladoch vozidla; v ostatných prípadoch je pre účely
týchto VPP držiteľom osoba, ktorá je vlastníkom vozidla alebo jeho užívateľom.

6) HHaavváárriiaa:: náraz alebo stret vozidla, pričom náraz je zrážka vozidla s nepohyblivou prekážkou
a stret je zrážka vozidla s pohyblivým objektom.

7) HHiissttoorriicckkéé  vvoozziiddlloo:: vozidlo, ktoré má platný preukaz historického vozidla vydaný príslušným
národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA.

8) JJeeddnnoottlliivvoo  ddoovveezzeennéé  vvoozziiddlloo:: vozidlo nové alebo ojazdené, ktoré bolo jednotlivo dovezené
do Slovenskej republiky a ktorého typové schválenie alebo schválenie jednotlivo dovezeného
vozidla uznal alebo jednotlivo dovezené vozidlo schválil príslušný okresný úrad.

9) KKrrááddeežž:: prisvojenie si poistenej veci páchateľom. 

10) KKrruuppoobbiittiiee:: jav, pri ktorom kúsky ľadu vytvorené v atmosfére dopadajú na poistenú vec.
11) LLaavvíínnaa::  zosuv snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných svahov.
12) LLúúppeežž:: zmocnenie sa poistnej veci použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia.
13) NNaaddššttaannddaarrddnnáá  vvýýbbaavvaa  vvoozziiddllaa:: taká doplnková výbava, ktorej poistenie sa dojednáva

v pripoistení nadštandardnej výbavy vozidla. 
14) NNeeoopprráávvnneennéé  ppoouužžíívvaanniiee  ccuuddzziieehhoo  vvoozziiddllaa:: zmocnenie sa vozidla v úmysle prechodne ho

používať.
15) OObbssttaarráávvaacciiaa  cceennaa  (pre potreby pripoistenia finančnej straty):

a) pre nové vozidlá zakúpené v sieti autorizovaných predajcov vozidiel v Slovenskej
republike, ktorých dátum prvej evidencie uvedený v doklade o evidencii vozidla je
maximálne 2 mesiace pred dátumom dojednania pripoistenia finančnej straty, to je
nadobúdacia cena vozidla po zohľadnení všetkých poskytnutých zliav uvedená na faktúre
alebo v inom daňovom doklade vzťahujúcom sa k vozidlu a jeho štandardnej a povinnej
výbave, prípadne aj doplnkovej výbave, ak je zahrnutá v cene vozidla a vzťahuje sa na ňu
primárne poistenie,

b) pre ostatné vozidlá (ak nie je k dispozícii faktúra alebo iný daňový doklad alebo
od dátumu vystavenia takéhoto dokladu uplynula dlhšia doba než je uvedená v písmene
a)), to je priemerná predajná hodnota vozidla ku dňu dojednania pripoistenia finančnej
straty (vrátane hodnoty jeho štandardnej a povinnej výbavy, prípadne aj doplnkovej
výbavy, ak sa na ňu vzťahuje aspoň primárne poistenie), určená podľa cenníka
ojazdených vozidiel.
Do obstarávacej ceny stanovenej podľa písm. a) alebo písm. b) tohto odseku sa
nezapočítavajú akékoľvek ceny služieb (napr. finančné a poisťovacie produkty) spojené so
zaobstaraním alebo prevádzkou vozidla, ani akékoľvek poplatky spojené s kúpou, držbou,
vlastníctvom a evidenciou vozidla.  

ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

Pre poistenie Moje auto KASKO fyzických a právnických osôb (ďalej len „poistenie“), ktoré dojednáva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho
zákonníka (ďalej len „OZ“), tieto Všeobecné poistné podmienky pre Moje auto  KASKO (ďalej len „VPP“) a Osobitné poistné podmienky k poisteniu Moje auto  KASKO (ďalej len „OPP“), ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je osoba, na majetok ktorej sa poistenie vzťahuje, ak tieto VPP, OPP alebo poistná zmluva nestanovujú inak.
Dojednáva sa, že Osobitné ustanovenia týchto VPP majú vo veciach, ktoré upravujú rozdielne od Všeobecných ustanovení týchto VPP, prednosť.
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16) OOddccuuddzzeenniiee:: úmyselné protiprávne konanie spočívajúce v lúpeži, v krádeži, v neoprávnenom
používaní cudzieho vozidla alebo v pokuse o dokonanie niektorého z uvedených činov.

17) OOpprraavvaa  ččeellnnééhhoo  sskkllaa:: súhrn úkonov, ktorými sa odstraňujú následky mechanického poškodenia
čelného skla poisteného vozidla, ktorých výsledkom je obnovenie jeho správnych a všeobecne
záväznými právnymi predpismi stanovených funkcií, bez nutnosti jeho fyzickej výmeny.

18) OOpprráávvnneennáá  oossoobbaa:: osoba, ktorá je poverená poistníkom, poisteným alebo nimi splnomocnenými
osobami na vedenie poisteného vozidla. 

19) OOrriiggiinnáállnnee  nnááhhrraaddnnéé  ddiieellyy:: náhradné diely, ktoré majú tú istú akosť ako komponenty použité
pri výrobe vozidla a ktoré sú vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem poskytnutých
výrobcom vozidla na výrobu  komponentov alebo náhradných dielov pre príslušné vozidlo. Sú
to náhradné diely, ktoré sú vyrobené na tej istej výrobnej linke ako tieto komponenty.
Predpokladá sa, pokiaľ sa nepreukáže opak, že diely sú originálne náhradné diely, ak výrobca
dielu osvedčí, že diely sa svojou akosťou zhodujú s komponentmi použitými pri výrobe
príslušného vozidla a boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla.

20) PPáádd  pprreeddmmeettoovv:: pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov, ktorý má znaky voľného pádu
spôsobeného zemskou gravitáciou. Za pád sa nepovažuje pád stromov, stožiarov alebo iných
predmetov zapríčinený  akoukoľvek ľudskou činnosťou.

21) PPooddppooiisstteenniiee:: stanovenie nižšej poistnej sumy ako je poistná hodnota poistnej veci v čase
dojednania poistenia.

22) PPooiisstteennáá  vveecc:: vec, ktorá je predmetom poistenia v zmysle čl. II ods. 4), 5), 7), 8), 11) a 12)
týchto VPP.

23) PPooiissttnnáá  hhooddnnoottaa:: hodnota novej poistenej veci. 
24) PPooiissttnnáá  ssuummaa:: suma určená ako najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa.
25) PPooiissttnnéé  oobbddoobbiiee:: časové obdobie dojednané v poistnej zmluve, za ktoré sa platí v stanovených

intervaloch poistné, ak nie je dohodnuté inak.
26) PPooiissttnnýý  rrookk:: obdobie, ktoré začína okamihom  začiatku poistenia a končí dňom pred najbližším

nasledujúcim výročným dňom. Každý ďalší poistný rok začína výročným dňom a končí dňom
pred najbližším nasledujúcim výročným dňom. 

27) PPoošškkooddzzoovvaanniiee  ccuuddzzeejj  vveeccii:: zničenie, poškodenie alebo spôsobenie neupotrebiteľnosti cudzej
veci.

28) PPoovviinnnnáá  vvýýbbaavvaa  vvoozziiddllaa:: prostriedky a pomôcky, ktorými musia byť v zmysle všeobecne
záväzného právneho predpisu vybavené jednotlivé druhy a kategórie vozidiel. Jednotlivé
predmety povinnej výbavy sú poistené v rozsahu a do výšky poistnej sumy dojednanej
v poistnej zmluve.

29) PPoovvooddeeňň:: zaplavenie územných celkov vodou, ktorá sa prirodzeným spôsobom vyliala z brehov
povrchového vodstva alebo tieto brehy pretrhla. Pri ohradzovanom vodnom toku sa za breh
vodného toku považuje teleso hrádze. Za povodeň sa nepovažuje zaplavenie územia, ktoré
bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov alebo vodných nádrží.

30) PPoožžiiaarr:: oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežiadúco a nekontrolovateľne rozšíril mimo
určeného ohniska alebo takéto ohnisko opustil. Za požiar sa nepovažujú účinky dymu náhle
uniknutého v dôsledku poruchy poistenej veci.

31) PPrriieemmeerrnnáá  pprreeddaajjnnáá  hhooddnnoottaa  vvoozziiddllaa:: priemerná hodnota vozidla v Slovenskej republike
v tuzemskej mene, pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy trhu
(predajnosť typu vozidla). Vyjadruje  priemernú hodnotu vozidla pri jeho predaji obvyklým
spôsobom na voľnom trhu.

32) PPrriimmáárrnnee  ppooiisstteenniiee:: poistenie vozidla podľa čl. XVI týchto VPP alebo poistenie vozidla podľa
čl. XVI týchto VPP spolu s pripoistením zrážky vozidla so zvieraťom podľa čl. XIX týchto VPP.

33) SSaammoossttaattnnáá  tteecchhnniicckkáá  jjeeddnnoottkkaa:: doplnková výbava – zariadenie, ktoré je pevnou alebo
odnímateľnou časťou vozidla, môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla a svojím
určením slúži na výkon pracovnej činnosti, napr. hydraulická ruka, polievacie zariadenie,
snehová radlica, korba a pod.

34) ŠŠkkooddoovváá  uuddaalloossťť:: skutočnosť sprevádzaná vznikom škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku
práva na plnenie poisťovateľa.

35) ŠŠppoorrttoovvéé  vvoozziiddlloo:: vozidlo, ktoré má platný preukaz športového vozidla vydaný príslušným
národným orgánom Medzinárodnej organizácie automobilov FIA alebo národným orgánom
Medzinárodnej organizácie motocyklov FIM.

36) ŠŠttaannddaarrddnnáá  vvýýbbaavvaa  vvoozziiddllaa:: príslušenstvo a doplnky dodávané výrobcom pre konkrétny typ
a model vozidla v základnej cene vozidla v roku jeho výroby; ak nie je rok výroby známy,
považuje sa za rok výroby modelový rok vozidla.

37) TTeecchhnniicckkáá  hhooddnnoottaa:: zvyšok technickej životnosti poistenej veci vyjadrený v peniazoch
(v tuzemskej mene).

38) TTeerroorriissttiicckkýý  ččiinn:: čin, vrátane použitia sily alebo násilia, akejkoľvek osoby, skupiny alebo skupín
ľudí konajúcich samostatne, v mene alebo v súvislosti s akoukoľvek organizáciou, vykonaný
z politických, náboženských alebo ideologických dôvodov, vrátane úmyslu ovplyvniť
ktorúkoľvek vládnu moc alebo zastrašiť verejnosť.

39) TToottáállnnaa  šškkooddaa:: taká škoda, pri ktorej náklady na opravu poisteného vozidla podľa normatívov
výrobcu dosiahnu 70% všeobecnej hodnoty vozidla vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho
povinnú, štandardnú a doplnkovú výbavu.

40) ÚÚddeerr  bblleesskkuu:: bezprostredné pôsobenie energie blesku aleboteploty jeho výbojanapoistenú vec.
41) ÚÚrraazz:: akékoľvek neúmyselné, náhle, neočakávané a neprerušované pôsobenie vonkajších síl,

vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, elektrického prúdu alebo jedov
(s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), následkom ktorého bolo
poistenému nezávisle od jeho vôle počas trvania poistenia spôsobené poškodenie zdravia. Za
poškodenie zdravia sa v zmysle definície úrazu považuje aj stav spôsobený:
a) lokálnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej

úrazom, 
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b) nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze, diagnostickými, liečebnými a preventívnymi
zákrokmi, kozmetickými a plastickými operáciami vykonanými za účelom liečenia
následkov úrazu.

Za úraz sa považuje i stav, keď v dôsledku zvýšenej svalovej sily vyvinutej na končatinu alebo
chrbticu dôjde k vyskočeniu kĺbu alebo pretrhnutiu svalov, šliach, väzov alebo jeho puzdier.
Za úraz sa nepovažuje:
a) vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, vznik a zhoršenie

aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, mazových vačkov
a epikondylitíd, náhle platničkové chrbticové syndrómy, náhle cievne príhody
a odlupovanie sietnice z chorobných príčin,

b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením (vynímajúc nákazy tetanom
a besnotou),

c) choroby z povolania,
d) zhoršenie choroby následkom úrazu,
e) samovražda, pokus o samovraždu, úmyselné sebapoškodenie a zámerné privodenie

telesného poškodenia,
f) telesné poškodenie spôsobené dlhodobým preťažením organizmu,
g) duševné poruchy a zmeny psychického stavu, ak neboli spôsobené úrazom,
h) úrazy tých častí organizmu, ktoré boli pred dojednaním poistenia poškodené úrazom či

ochorením a ktorých percentuálne poškodenie pred dojednaním poistenia bolo 70 %
a viac,

i) patologické zlomeniny,
j) poškodenie zdravia, infekcia a smrť spôsobené vírusom HIV,
k) stratu končatín alebo ich častí u diabetikov a poistených s obliteráciami ciev končatín.

42) VVeekk  vvoozziiddllaa:: doba prevádzky poisteného vozidla v celých rokoch, ktoré uplynuli od roku jeho
výroby k dátumu začiatku primárneho poistenia. 

43) VVíícchhrriiccaa:: prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistnej udalosti rýchlosť min. 75 km/hod.
44) VViinnkkuulláácciiaa  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa:: viazanie poistného plnenia v prospech tretej osoby, ktoré vzniká

vydaním potvrdenia o zriadení vinkulácie poistného plnenia.
45) VVnnúúttoorrnnéé  nneeppookkoojjee:: občianska vojna, vzbura, občianske nepokoje nadobúdajúce rozmery

rovnajúce sa ľudovému povstaniu, vojenská vzbura, povstanie, rebélia, revolúcia, stanné právo
alebo stav obliehania alebo akákoľvek udalosť alebo príčina, ktoré vedú k vyhláseniu alebo
udržaniu stanného práva alebo stavu obliehania, konfiškácii, zabraniu pre vojenské účely,
rekvirácii alebo znárodneniu.

46) VVoojjnnoovvéé  uuddaalloossttii:: vojna, invázia, činy zahraničného nepriateľa, nepriateľské akcie alebo vojne
podobné operácie bez ohľadu na to, či bola alebo nebola vojna vyhlásená.

47) VVoozziiddlloo:: samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez
vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva doklad o evidencii vozidla a ktoré podlieha evidencii

vozidiel v Slovenskej republike, ak nie je dojednané inak. Prípojným vozidlom je každé cestné
nekoľajové vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu.

48) VVššeeoobbeeccnnáá  hhooddnnoottaa:: hodnota poistenej veci v danom mieste a čase, pri stanovení ktorej sú
okrem vplyvu opotrebenia či iného znehodnotenia zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnosť).
Vyjadruje hodnotu poistenej veci pri jej predaji obvyklým spôsobom  na voľnom trhu v čase
bezprostredne pred škodovou udalosťou.

49) VVýýbbuucchh:: náhly ničivý prejav tlakovej sily, spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár. Za výbuch
tlakovej nádoby so stlačeným plynom alebo parou sa považuje roztrhnutie stien nádoby
v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby
(explózia). Za výbuch sa nepovažuje výbuch v spaľovacom priestore motora alebo
aerodynamický tresk.

50) VVýýrrooččnnýý  ddeeňň  ppooiisstteenniiaa:: deň, ktorý sa svojím číselným označením dňa a mesiaca zhoduje
s dňom začiatku primárneho poistenia alebo úrazového pripoistenia osôb vo vozidle, ak bolo
úrazové pripoistenie osôb vo vozidle dojednané ako samostatné pripoistenie. Ak začiatkom
poistenia je 29.2., tak je výročným dňom v neprestupných rokoch deň 28.2.

51) ZZááppllaavvaa:: vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi
v mieste poistnej udalosti, pričom jej vytvorenie bolo spôsobené prírodnými vplyvmi.

52) ZZeemmeettrraasseenniiee:: otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi
vo vnútri Zeme, ktorého účinky dosiahnu v mieste poistnej udalosti minimálne
6. stupeň makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska
makroseizmická stupnica).

53) ZZoossuuvv  ppôôddyy:: prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle zosunutie alebo zrútenie pôdy, zeminy
alebo skál.

ČČlláánnookk  IIII
PPooiisstteenniiee  aa  pprreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

1) V rámci poistenia je možné dojednať:
a) poistenie vozidla (čl. XVI týchto VPP),
b) pripoistenie zrážky vozidla so zvieraťom (čl. XIX a XX týchto VPP), ale len spolu

s poistením vozidla v rozsahu modulu poistného krytia BASIC alebo BASIC+,
c) pripoistenie čelného skla poisteného vozidla (čl. XXI až XXIII týchto VPP), ale len spolu

s primárnym poistením,
d) pripoistenie finančnej straty (čl. XXIV a XXV týchto VPP), ale len spolu s primárnym

poistením,
e) pripoistenie náhradného vozidla (čl. XXVI až XXVIII týchto VPP), ale len spolu

s primárnym poistením,
f) pripoistenie batožiny (čl. XXIX až XXXII týchto VPP), ale len spolu

s primárnym poistením,
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g) pripoistenie nadštandardnej výbavy vozidla (čl. XXXIII a XXXIV týchto VPP), ale len spolu
s primárnym poistením,

h) pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti (čl. XXXV týchto VPP), ale len spolu
s primárnym poistením,

i) úrazové pripoistenie osôb vo vozidle (čl. XXXVI až XXXXII týchto VPP), a to buď spolu
s primárnym poistením alebo ako samostatné poistenie bez dojednaného primárneho
poistenia.

2) Poistenie vozidla je možné dojednať prostredníctvom modulov poistného krytia.

3) Moduly poistného krytia BASIC a BASIC+ je možné dojednať výlučne pre osobné vozidlá
(kategória M1) alebo nákladné (dodávkové) vozidlá (kategória N1) s najväčšou prípustnou
celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

4) Predmetom poistenia vozidla a pripoistenia vozidla pri pracovnej činnosti je vozidlo uvedené
v poistnej zmluve, jeho časti a príslušenstvo tvoriace jeho povinnú a štandardnú výbavu, ak sú
vo vozidle uložené alebo v ňom alebo na ňom upevnené (ďalej len „poistené vozidlo“).

5) Predmetom poistenia vozidla podľa ods. 4) tohto článku je tiež doplnková výbava poisteného
vozidla, (menovite uvedené jej prvky s poistnými sumami v poistnej zmluve), a ak je
v poistenom vozidle v čase poistnej udalosti uložená alebo v ňom alebo na ňom upevnená.

6) Vozidlo je možné poistiť, len ak je pre neho vydaný platný slovenský doklad o evidencii a
slovenské evidenčné číslo vozidla a zároveň, ak je nepoškodené a v riadnom technickom stave.
Poistenie v zmysle týchto VPP nie je možné uzavrieť pre historické alebo športové vozidlo, ak
nie je dojednané inak.

7) Predmetom pripoistenia zrážky vozidla so zvieraťom je osobné vozidlo (kategória M1) alebo
nákladné (dodávkové) vozidlo (kategória N1) s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
neprevyšujúcou 3 500 kg uvedené v poistnej zmluve a jeho časti a príslušenstvo tvoriace jeho
povinnú, štandardnú a doplnkovú výbavu, ak sú vo vozidle uložené alebo v ňom alebo na ňom
upevnené.

8) Predmetom pripoistenia čelného skla  poisteného vozidla je čelné sklo osobného vozidla
(kategória M1) alebo nákladného (dodávkového) vozidla (kategória N1) s najväčšou
prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg uvedené v poistnej zmluve.

9) Predmetom pripoistenia finančnej straty je finančná strata predstavujúca rozdiel medzi
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MMOODDUULLYY PPOOIISSTTNNÉÉHHOO KKRRYYTTIIAA

BASIC

Modul poistného krytia BASIC obsahuje poistenie vozidla pre riziká:
- poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie s tým, že pri

poškodení alebo zničení vozidla v dôsledku havárie je poistné plnenie
poskytnuté len ak je zároveň takéto poškodenie alebo zničenie vozidla
ako škoda kryté systémom povinného zmluvného poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani
čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená
osoba,

- poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
- poškodenia alebo zničenia vozidla pôsobením hlodavcov na vozidlo,
- mechanického poškodenia čelného skla vozidla akoukoľvek náhodnou

udalosťou, ktorá nie je týmito VPP vylúčená a je takéto poškodenie
možné odstrániť opravou čelného skla poisteného vozidla a zároveň
nedošlo k inému poškodeniu vozidla.

BASIC+

Modul poistného krytia BASIC+ obsahuje poistenie vozidla pre riziká
v rozsahu modulu BASIC a poistenie vozidla pre riziká: 
- odcudzenia časti vozidla,
- poškodzovania cudzej veci v zmysle príslušných ustanovení Trestného

zákona, resp. zákona o priestupkoch v platnom znení (vandalizmus),
- odcudzenia celého vozidla.

OPTIMAL

Modul poistného krytia OPTIMAL obsahuje poistenie vozidla pre riziká:
- poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
- poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
- poškodenia alebo zničenia vozidla pôsobením hlodavcov na vozidlo,
- mechanického poškodenia čelného skla vozidla akoukoľvek náhodnou

udalosťou, ktorá nie je týmito VPP vylúčená a je takéto poškodenie
možné odstrániť opravou čelného skla poisteného vozidla a zároveň
nedošlo k inému poškodeniu vozidla..

OPTIMAL+

Modul poistného krytia OPTIMAL+ obsahuje poistenie vozidla pre riziká
v rozsahu modulu OPTIMAL a poistenie vozidla pre riziká: 
- odcudzenia časti vozidla,
- poškodzovania cudzej veci v zmysle príslušných ustanovení Trestného

zákona, resp. zákona o priestupkoch v platnom znení (vandalizmus),
- odcudzenia celého vozidla.



obstarávacou cenou poisteného vozidla a jeho všeobecnou hodnotou vzniknutá v dôsledku
totálnej škody na poistenom vozidle alebo v dôsledku odcudzenia poisteného vozidla.

10) Predmetom pripoistenia náhradného vozidla sú náklady spojené s prenájmom náhradného
vozidla za poistené vozidlo.

11) Predmetom pripoistenia batožiny je batožina osôb prepravovaných v poistenom vozidle
vrátane vodiča. Batožinou sa rozumejú veci osobnej potreby osoby cestujúcej v poistenom
vozidle, ktoré si vzala so sebou na cestu alebo ktoré nadobudla počas cesty, a ktoré sú obvyklé
pre daný účel cesty.

12) Predmetom pripoistenia nadštandardnej výbavy sú jednotlivé predmety výbavy vozidla
dodané do vozidla ešte pred dojednaním ich poistenia, ktoré nepatria do povinnej, štandardnej
a doplnkovej výbavy, ktoré boli menovite uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
a ktoré sú v čase poistnej udalosti uložené vo vozidle, v ňom alebo na ňom upevnené.

13) Predmetom úrazového pripoistenia osôb vo vozidle je zdravie a život osôb prepravovaných
vozidlom uvedeným v poistnej zmluve v čase poistnej udalosti (poistený). V poistnej zmluve sa
dojednáva poistná ochrana pre každú prepravovanú osobu vrátane vodiča, pričom platí, že
poistenie sa dojednáva na celkový počet miest na sedenie (sedadiel) vrátane sedadla vodiča
uvedený v doklade o evidencii vozidla.

ČČlláánnookk  IIIIII
VVyymmeeddzzeenniiee  ppooiissttnneejj  uuddaalloossttii

Poistnou udalosťou je akákoľvek nepredvídaná a náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa týchto
VPP a OPP spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie, ak nie je v poistnej zmluve
dojednané inak.

ČČlláánnookk  IIVV
ZZaaččiiaattookk  ppooiisstteenniiaa

1) Poistenie vzniká okamihom uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dojednaný neskorší deň a hodina začiatku poistenia.

2) Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak nie je dojednané inak.
3) Poistenie je možné dohodou poisťovateľa a poistníka rozširovať o pripoistenia. Začiatkom

pripoistenia je deň uzavretia takejto dohody, pokiaľ nie je v dohode dojednaný neskorší deň a
hodina začiatku pripoistenia.

ČČlláánnookk  VV
PPrráávvnnee  vvzzťťaahhyy

1) Podmienky poistenia upravené v poistnej zmluve, VPP a OPP platné pre poistníka platia
primerane pre poisteného, ako aj pre všetky oprávnené osoby. Povinnosťou poistníka je
oboznámiť poisteného a oprávnené osoby s poistnou zmluvou, VPP a OPP.

2) Uplatnenie práv vyplývajúcich z poistnej zmluvy náleží výhradne poistníkovi, ak nie je týmito
VPP stanovené inak, alebo nie je dojednané inak.

3) Práva na poistné plnenie nesmú byť bez súhlasu poisťovateľa postúpené inej osobe, a to až do
ukončenia vyšetrenia škodovej udalosti.

4) Právne úkony právnickej osoby môže vykonávať výlučne osoba oprávnená konať v jej mene
alebo osoba splnomocnená.

5) Poisťovateľ má právo overovať si pravdivosť a úplnosť údajov potrebných pre výpočet poistného
a poistného plnenia a používať zistené údaje pre účely správy poistenia a likvidácie poistných
udalostí.

ČČlláánnookk  VVII
ÚÚzzeemmnnáá  ppllaattnnoossťť  ppooiisstteenniiaa

1) Poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým v priebehu trvania poistenia došlo na
geografickom území Európy, ak nie je týmito VPP stanovené inak alebo nie je dojednané inak.

2) V poistnej zmluve je možné dojednať poistenie aj pre iné územie; poistné sa v takom prípade
dohodne na základe rozsahu poistného krytia, doby platnosti poistenia a ohodnotenia
poistného rizika na takomto území.

ČČlláánnookk  VVIIII
ZZmmeennaa  aa  zzáánniikk  ppooiisstteenniiaa

1) Akékoľvek zmeny v poistnej zmluve sa uskutočňujú so súhlasom oboch zmluvných strán, ak nie
je týmito VPP stanovené inak. 

2) Zmenou v osobe vlastníka poisteného vozidla poistenie nezaniká, ak nie je týmito VPP
stanovené inak.

3) Poistenie zanikne okamihom  zápisu prevodu držby vozidla uvedeného v poistnej zmluve na
inú osobu v evidencii vozidiel, ak nie je dojednané inak. Poisťovateľ vráti poistníkovi
nespotrebované poistné. Zápis prevodu držby vozidla je poistník povinný najneskôr do
7 kalendárnych dní po tom, ako táto skutočnosť nastala, písomne oznámiť poisťovateľovi
a doložiť dokladom osvedčujúcim túto zmenu.

4) Poistenie, primárne poistenie a pripoistenie môže zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.
5) Poistenie, primárne poistenie a pripoistenie zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia.

Výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr 6 týždňov pred uplynutím
poistného obdobia.

6) Ak dôjde k úmrtiu poistníka alebo vyhláseniu za mŕtveho počas existencie poistenia, poistenie
zanikne dňom, ktorý platí za deň smrti poistníka, ak nie je týmito VPP stanovené inak alebo nie
je dojednané inak.

7) Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho
z manželov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu na poistené vozidlo patriace do bezpodielového
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spoluvlastníctva manželov, vstupuje do poistenia na jeho miesto pozostalý/á manžel/ka,
pokiaľ je naďalej jeho vlastníkom alebo spoluvlastníkom.

8) Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov inak ako z dôvodov uvedených v ods. 7)
tohto článku, a poistnú zmluvu uzavrel jeden z manželov, považuje sa za poistníka  ten manžel,
ktorému poistené vozidlo pripadlo pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
manželov. Ak však pri vysporiadaní poistené vozidlo pripadlo do podielového spoluvlastníctva,
pôvodný poistník sa nemení.

9) Pri splynutí, zlúčení alebo rozdelení právnickej osoby, ktorá je poistníkom, prechádzajú všetky
práva a povinnosti vyplývajúce z poistného vzťahu na nástupnícku spoločnosť, ak nie je
dojednané inak. Zánikom právnickej osoby, ktorá je poistníkom, bez právneho nástupcu,
poistenie zaniká, ak nie je dojednané inak.

10) Poistenie zaniká okamihom vzniku totálnej škody, prijatím oznámenia príslušným orgánom, že
vozidlo bolo  odcudzené, okamihom zničenia vozidla alebo tým, že inak odpadla možnosť, aby
na vozidle uvedenom v poistnej zmluve nastala poistná udalosť. Pokiaľ došlo k zániku poistenia
v dôsledku poistnej udalosti, za ktorú poisťovateľ poskytol poistné plnenie, patrí poisťovateľovi
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

11) Poistenie, primárne poistenie a pripoistenie dojednané na dobu určitú zaniká uplynutím doby,
na ktorú bolo v poistnej zmluve dojednané.

12) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo
zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie
poistné obdobie nebolo zaplatené do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa
obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného.

13) Poistenie, primárne poistenie a pripoistenie môže vypovedať každý z účastníkov do 2 mesiacov
po jeho uzavretí. Výpovedná lehota je 8-dňová a jej uplynutím vypovedané poistenie, primárne
poistenie a pripoistenie zanikne.

14) Poistenie zaniká aj dňom, kedy bolo vozidlo uvedené v poistnej zmluve natrvalo vyradené
z premávky na pozemných komunikáciách alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel. Túto
skutočnosť je poistník povinný najneskôr do 7 kalendárnych dní po tom, ako nastala, písomne
oznámiť poisťovateľovi a doložiť dokladom osvedčujúcim túto zmenu.

15) Dňom zániku poistenia vozidla zanikajú spolu s poistením vozidla aj všetky pripoistenia 
dojednané v poistnej zmluve.

16) Ak poisťovateľ zistí, že poistník alebo poistený vedome nepravdivo alebo neúplne odpovedal
na písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo ak sa po uzavretí
poistnej zmluvy preukáže, že na poistenom vozidle boli pozmenené výrobné čísla podvozku,
karosérie (VIN), motora alebo výrobné (továrenské) štítky, alebo ak sa poisťovateľ dozvie,
že doklady predložené poistníkom pri uzavretí poistenia boli pozmenené, sfalšované alebo

obsahovali nepravdivé údaje, alebo ak dodatočne zistí, že vozidlo uvedené v poistnej zmluve
bolo v čase dojednania poistenia poškodené, nespĺňalo po technickej alebo právnej stránke
požiadavky na uzavretie poistnej zmluvy uvedené v týchto VPP alebo v OPP (napr. poistené
vozidlo nebolo vybavené určeným zabezpečovacím zariadením alebo kombináciou určených
zabezpečovacích zariadení), môže poisťovateľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak by pri pravdivom
a úplnom zodpovedaní otázok alebo pri zistení uvedených skutočností poistnú zmluvu
neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do 3 mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť
zistil, inak právo zanikne. 
Zmluvné strany sú povinné vrátiť si všetko, čo podľa poistnej zmluvy dostali, pričom poisťovateľ
má právo na odpočítanie nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uzavretím poistnej zmluvy.

17) Poistník aj poisťovateľ majú právo po každej poistnej udalosti písomne vypovedať poistenie,
primárne poistenie alebo pripoistenie, ku ktorému sa poistná udalosť vzťahuje, najneskôr však
do 1 mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia poisťovateľom. Výpovedná
lehota je 15-dňová a jej uplynutím  poistenie zanikne. Toto ustanovenie sa netýka úrazového
pripoistenia osôb vo vozidle, ak je dojednané ako samostatné poistenie. 

18) Ak bolo vozidlo poistené na rovnaký účel u viacerých poisťovateľov a poistník túto skutočnosť
neoznámil poisťovateľovi, je poisťovateľ oprávnený po poistnej udalosti vypovedať poistnú
zmluvu aj bez výpovednej lehoty. Poistenie zaniká doručením výpovede poistníkovi.

19) V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má
poisťovateľ právo jednostranne upraviť výšku poistného na ďalší poistný rok. Výšku poistného
je poisťovateľ oprávnený upraviť, ak dôjde k zvýšeniu cien náhradných dielov a opravárenských
prác alebo k rastu indexu spotrebiteľských cien.
Ak poisťovateľ zvýši poistné na ďalší poistný rok a poistník do konca poistného roka písomne
oznámi poisťovateľovi, že so zvýšením poistného pre ďalší poistný rok nesúhlasí, zaniká
poistenie ku koncu poistného roka, v ktorom bolo zmenené poistné oznámené.
Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalší poistný rok a poistník zaplatí za prvé poistné obdobie
ďalšieho poistného roka poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok poistného
poistníkovi.

ČČlláánnookk  VVIIIIII
PPllaatteenniiee  aa  vvýýšškkaa  ppooiissttnnééhhoo

1) Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia, ak nie je dojednané inak.
2) Pri poistení dojednanom na dobu určitú je poistné splatné naraz za celú dobu poistenia

(jednorazové poistné) alebo sa môže platiť ako bežné poistné. Jednorazové poistné je splatné
v deň dojednania poistnej zmluvy, ak nie je dojednané inak.

3) Výška poistného je dojednaná v poistnej zmluve.
4) Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia; poisťovateľ vráti poistníkovi

nespotrebované poistné.
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ČČlláánnookk  IIXX
PPrreecchhoodd  pprráávvaa

Ak má poistník, resp. poistený, voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou,
prechádza toto právo na poisťovateľa, a to až do výšky poistného plnenia, ktoré mu poisťovateľ
poskytol.

ČČlláánnookk  XX
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee

1) Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie určené podľa týchto
VPP, OPP a podmienok dojednaných v poistnej zmluve poistníkovi, ak nie je týmito VPP
stanovené inak alebo nie je dojednané inak. Na poistné plnenie sa použijú platné právne
predpisy upravujúce daň z pridanej hodnoty.

2) Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení vyšetrenia poisťovateľa potrebného
na zistenie rozsahu jeho povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrenie škody ukončené
do 1 mesiaca po tom, keď sa poisťovateľ o poistnej udalosti dozvedel, je poisťovateľ povinný, ak
je základ nároku na poistné plnenie nesporný, na písomné požiadanie poskytnúť primeraný
preddavok.

3) Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike v tuzemskej mene, ak nie je dojednané inak.
4) Poisťovateľ odpočíta od poistného plnenia dojednanú spoluúčasť, hodnotu zvyškov poistenej

veci, dlžné poistné, regresné (postihové) nároky, či iné vzájomné pohľadávky.
5) Ak je poistná suma, ktorú si poistník dojednal v primárnom poistení, nižšia ako poistná

hodnota predmetu poistenia v čase dojednania poistenia, predmet poistenia je podpoistený
a výška poistného plnenia sa znižuje v pomere dojednanej poistnej sumy k poistnej hodnote
predmetu poistenia.

6) Ak urobil poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba opatrenia, ktoré vzhľadom
k okolnostiam prípadu bolo možné považovať za nevyhnutné k odvráteniu bezprostredne
hroziacej poistnej udalosti alebo k zmierneniu jej následkov, je poisťovateľ povinný poskytnúť
poistné plnenie zodpovedajúce nákladom, ktoré na takéto opatrenia účelne vynaložil, ak boli
úmerné všeobecnej hodnote poistenej veci v čase vzniku poistnej udalosti. Ak by také poistné
plnenie malo spolu s ďalšími poistnými plneniami z jednej poistnej udalosti prekročiť poistnú
sumu, poisťovateľ je povinný zaplatiť náklady len do výšky rozdielu poistného plnenia z titulu
škody na poistenej veci a poistnej sumy.

7) Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie zodpovedajúce nákladom, ktoré bolo možné
považovať za nevyhnutné z dôvodov bezpečnostných, hygienických alebo z iného verejného
záujmu na odpratanie zvyškov poisteného vozidla, ktoré bolo zničené alebo poškodené
poistnou udalosťou. To neplatí, ak ide o nároky tretej osoby voči poistníkovi alebo voči
poistenému. Ak by také poistné plnenie malo spolu s ďalšími poistnými plneniami z jednej

poistnej udalosti prekročiť poistnú sumu, poisťovateľ je povinný zaplatiť náklady len do výšky
rozdielu poistného plnenia z titulu škody na poistenom vozidle a poistnej sumy.

8) Poisťovateľ je oprávnený viazať výplatu poistného plnenia z poistenia vozidla na splnenie
povinností ustanovených v čl. XIV ods. 1) písm. s) a čl. XIV ods. 3) týchto VPP.

9) Ak je predmet poistenia poistený na rovnaký účel u viacerých poisťovateľov a ak prevyšuje úhrn
poistných súm poistnú hodnotu predmetu poistenia alebo ak prevyšuje úhrn súm, ktoré by
z uzavretých poistných zmlúv z tej istej poistnej udalosti poisťovatelia boli povinní plniť, je
poisťovateľ povinný poskytnúť plnenie do výšky hodnoty predmetu poistenia alebo dojednanej
poistnej sumy len v pomere sumy, ktorú by bol povinný plniť podľa svojej poistnej zmluvy,
k sumám, ktoré by boli úhrnom povinní plniť všetci poisťovatelia, okrem úrazového
pripoistenia osôb vo vozidle.

10) Náklady na určenie príčin vzniku a stanovenie rozsahu poškodenia poistenej veci znaleckým
skúmaním poisťovateľ uhradí iba v prípade, ak o to sám znalca požiada. 

11) Znehodnotenie alebo zhodnotenie poistenej veci opravou, jej obvyklá údržba alebo ošetrenie
nie je predmetom poistného plnenia, a preto sa na ne neprihliada pri výpočte poistného
plnenia. Poisťovateľ rovnako nehradí prípadnú majetkovú ujmu vzniknutú morálnym alebo
bežným opotrebením poistenej veci.

12) Ak poisťovateľ zistí, že poistné plnenie bolo neoprávnene vyplatené, je poisťovateľ oprávnený
požadovať od osoby, ktorej bolo vyplatené poistné plnenie, vrátenie poistného plnenia. Osoba,
ktorej bolo neoprávnene vyplatené poistné plnenie, je povinná vyplatené poistné plnenie vrátiť
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho vrátenie.

13) Poistné plnenie je možné vinkulovať – viazať v prospech tretej osoby dojednaním v poistnej
zmluve, alebo osobitnou zmluvou, s výnimkou pripoistenia náhradného vozidla, pripoistenia
batožiny a úrazového pripoistenia osôb vo vozidle.

14) Ustanovenia ods. 4) až 11) tohto článku sa nevzťahujú na úrazové pripoistenie osôb vo vozidle.
15) Poistné plnenie je ďalej bližšie špecifikované v osobitných ustanoveniach týchto VPP.

ČČlláánnookk  XXII
ZZnníížžeenniiee  aa  zzaammiieettnnuuttiiee  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa

1) Poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť poistné plnenie:
a) v prípade porušenia povinnosti poistníka nahlásiť poistnú udalosť poisťovateľovi v zmysle

čl. XIV ods. 1) písm. i) týchto VPP,
b) v prípade porušenia povinnosti poistníka zabezpečiť prechod jeho práva na náhradu

škody voči tretej osobe na poisťovateľa,
c) ak na základe nepravdivej alebo neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné,
d) pokiaľ poistníkom alebo poisteným alebo oprávnenou osobou došlo k vedomému

porušeniu povinností ustanovených OZ, všeobecne záväznými právnymi predpismi,
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týmito VPP alebo OPP alebo povinností dojednaných v poistnej zmluve, ktoré malo
podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej
udalosti,

e) ak poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba viedla v čase poistnej udalosti vozidlo
uvedené v poistnej zmluve pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok alebo sa
bezdôvodne odmietla podrobiť skúške alebo vyšetreniu na požitie alkoholických nápojov
alebo návykových látok,

f) ak poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba viedla vozidlo uvedené v poistnej
zmluve pod vplyvom liekov, s ktorými je spojený zákaz vedenia vozidla; to platí aj pre
lekársky zákaz, s ktorým je po určitú dobu spojený zákaz vedenia vozidla alebo dočasná
nespôsobilosť vedenia vozidla,

g) za ponechanie dokladu o evidencii vo vozidle v prípade odcudzenia vozidla, 
h) ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci z dôvodu, že táto nebola udržiavaná

v riadnom technickom a výrobcom predpísanom stave (napr. slabý účinok bŕzd,
deformácia náprav, pneumatiky s ojazdeným dezénom, poškodenie pruženia a tlmičov,
zjavné unikanie paliva a oleja, poruchy v osvetlení, zjavné poškodenie podvozku alebo
karosérie a pod.),

i) ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci nesprávne uloženým nákladom alebo
batožinou; za nesprávne uložený náklad alebo batožinu sa rozumie prepravovaná vec
alebo súbor prepravovaných vecí, ktoré nie sú vzhľadom na ich hmotnosť a rozmery
adekvátne zabezpečené voči pohybu alebo ktoré sa nenachádzajú na mieste, ktoré je
k tomuto účelu určené,

j) ak sa vo vozidle uvedenom v poistnej zmluve v čase poistnej udalosti prepravovalo viac
osôb (bez ohľadu na ich vek) ako je počet sedadiel uvedený v doklade o evidencii vozidla
(vrátane sedadla vodiča); poistné plnenie z úrazového pripoistenia osôb vo vozidle sa
potom vypočíta v pomere počtu sedadiel k počtu prepravovaných osôb vo vozidle;
u sanitiek sa do počtu sedadiel započítavajú všetky miesta na sedenie a ležanie uvedené
v doklade o evidencii vozidla.

2) Ustanovenia ods. 1) písm. b), h) a i) tohto článku sa nevzťahujú na prípady, keď k poškodeniu
alebo zničeniu došlo v čase od odcudzenia vozidla do jeho vrátenia. 

3) Ak bol počas trvania primárneho poistenia vyhotovený ďalší kľúč alebo ovládač k poistenému
vozidlu a/alebo zabezpečovaciemu zariadeniu, ktorým je poistené vozidlo vybavené
brániacemu vniknutiu neoprávneným osobám do poisteného vozidla a následnej manipulácii
s poisteným vozidlom, (ďalej len „zabezpečovacie zariadenie“) a túto skutočnosť poistník alebo
poistený alebo oprávnená osoba neoznámila poisťovateľovi ešte pred vznikom poistnej
udalosti, je poisťovateľ oprávnený zamietnuť poistné plnenie.

4) Ak poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba v prípade odcudzenia poisteného vozidla

neodovzdá všetky originály a kópie kľúčov od poisteného vozidla, kľúče a ovládače od
zabezpečovacích zariadení a štítky s kódom od kľúčov, je poisťovateľ oprávnený zamietnuť
poistné plnenie, resp. podľa okolností ho primerane znížiť. Ak sa preukáže, že niektorý
z odovzdaných kľúčov, ovládačov alebo štítkov s kódom od kľúčov neprináleží k  odcudzenému
vozidlu, je poisťovateľ oprávnený zamietnuť poistné plnenie.

5) Ak v čase poistnej udalosti nebolo poistené vozidlo riadne zatvorené a uzamknuté a určené
zabezpečovacie zariadenie, ktorým je poistené vozidlo vybavené a zariadenie proti
neoprávnenému použitiu vozidla, ktorým je poistené vozidlo vybavené z hľadiska splnenia
podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim podmienky
premávky vozidiel na pozemných komunikáciách nebolo aktivované, je poisťovateľ oprávnený
zamietnuť, resp. podľa okolností primerane znížiť poistné plnenie.

6) Poisťovateľ je oprávnený zamietnuť poistné plnenie, ak poistník alebo poistený alebo
oprávnená osoba:
a) nepravdivo alebo neúplne uvedie podstatné skutočnosti týkajúce sa vzniku a priebehu

poistnej udalosti,
b) nepravdivo alebo neúplne uvedie skutočnosti ovplyvňujúce podmienky likvidácie poistnej

udalosti, najmä určenie výšky poistného plnenia.
7) Ustanovenia ods. 1) písm. a), b), g), h), i), ods. 3), 4) a 5) tohto článku sa nevzťahujú

na úrazové pripoistenie osôb vo vozidle.
8) Ustanoveniami tohto článku ostávajú ostatné práva poisťovateľa nedotknuté. 

ČČlláánnookk  XXIIII
VVýýlluukkyy  zz  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa

1) Poistenie sa nevzťahuje na škody a úraz poisteného spôsobené:
a) úmyselným konaním poistníka alebo poisteného alebo oprávnenej osoby alebo osoby

konajúcej na podnet niektorej z týchto osôb,
b) v dôsledku podvodu, sprenevery, nátlaku, hrubého nátlaku, vydierania alebo porušovania

povinností pri správe cudzieho majetku v zmysle príslušných ustanovení Trestného
zákona v platnom znení,

c) na poistenej veci, ktorá bola použitá v čase škodovej udalosti na trestnú činnosť osôb
uvedených v písm. a) tohto odseku,

d) v prípade, že vodič poisteného vozidla alebo jeho spolujazdec (ak je pre spolujazdca táto
povinnosť ustanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi) v čase vzniku škodovej
udalosti nemal predpísané príslušné vodičské oprávnenie, mal zadržaný vodičský
preukaz alebo mal uložený zákaz viesť motorové vozidlo,

e) na poistenej veci, ktorá bola použitá na iný druh použitia, ako bolo dojednané v poistnej
zmluve alebo na účely vojenské,
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f) priamo alebo nepriamo povstaním, vnútornými nepokojmi, teroristickým činom,
vojnovými udalosťami, zásahom úradnej alebo štátnej moci, vyššou mocou, priamym
alebo nepriamym pôsobením jadrovej energie.

2) Ustanovenia ods. 1) písm. d) a e) tohto článku sa nevzťahujú na prípady, keď k poškodeniu
alebo zničeniu poistenej veci došlo v čase od jej odcudzenia do jej vrátenia.

3) Ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa rovnako nevzťahuje na škody a úraz
poisteného vzniknuté:
a) pri pretekoch a súťažiach akéhokoľvek druhu,
b) pri tréningových a prípravných jazdách pre akcie uvedené v písm. a) tohto odseku.

4) Poistenie sa nevzťahuje na škody na:
a) - pneumatikách a diskoch kolies - v moduloch poistného krytia BASIC a BASIC+, ak

nedošlo súčasne k inému poškodeniu poisteného vozidla, za ktoré je poisťovateľ povinný
poskytnúť poistné plnenie;
- pneumatikách - v moduloch poistného krytia OPTIMAL a OPTIMAL+, ak nedošlo súčasne
k inému poškodeniu poisteného vozidla, za ktoré je poisťovateľ povinný
poskytnúť poistné plnenie.
Ak došlo k poškodeniu len pneumatík protiprávnym zásahom  inej osoby (moduly
poistného krytia BASIC+ a OPTIMAL+), ako poistník alebo poistený, poisťovateľ vyplatí
poistné plnenie vo výške nákladov na ich opravu, maximálne však do výšky ich technickej
hodnoty,

b) poistenej veci spôsobené funkčným namáhaním, prirodzeným opotrebením, únavou
materiálu, konštrukčnou alebo výrobnou vadou,

c) poistenej veci pri vykonávaní opravy alebo údržby, ktoré vzniknú v priamej súvislosti
s týmito prácami, ak nie je týmito VPP stanovené inak,

d) predmete poistenia počas skúšobných jázd v areáli výrobcu alebo na skúšobnej dráhe,
e) poistenej veci spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou (najmä nedostatok

pohonných alebo mazacích hmôt, prehriatie motora a pod.), 
f) poistenom vozidle spôsobené pri pracovnej činnosti poisteného vozidla,  ak nie je

v poistnej zmluve dojednané inak,
g) poistenej veci spôsobené výbuchom a/alebo požiarom dopravovaného nákladu

(výbušnina, vysoko horľavá látka, chemikálie a pod.), ak poistené vozidlo nie je určené na
prepravu nebezpečného nákladu,

h) poistenej veci, za ktoré je zodpovedný opravca alebo dodávateľ podľa všeobecne
záväzného právneho predpisu alebo podľa zmluvy,

i) poistenej veci spôsobené požiarom alebo výbuchom, pokiaľ sa preukáže neoprávnený
zásah inej osoby; toto ustanovenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie
poisteného vozidla, ktoré sa v čase takého požiaru alebo výbuchu nachádzalo v dosahu
jeho účinkov a neoprávnený zásah nebol proti nemu smerovaný,

j) poistenej veci spôsobené ťarchou snehu, 
k) skladacích garážach a autoplachtách určených na zakrytie zaparkovaných vozidiel,
l) náhradných dieloch, okrem náhradných dielov patriacich do povinnej výbavy poisteného

vozidla,
m) nosičoch zvukových, obrazových, dátových a iných záznamov vrátane záznamov na nich,
n) počítačových zariadeniach, ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla slúžiacou

na prevádzku poisteného vozidla,
o) doplnkoch poisteného vozidla, ktoré nie sú povolené príslušnými všeobecne záväznými

právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku vozidiel,
p) doplnkovej výbave poisteného vozidla, ktorá nie je predmetom poistenia.

5) Ustanovenia ods. 4) písm. a), d), e), f), g), i) a j) tohto článku sa nevzťahujú na prípady, keď
došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného vozidla v čase od jeho odcudzenia do jeho vrátenia.

6) V zmysle týchto VPP nevzniká právo na plnenie z dôvodu finančnej ujmy za nespotrebované
pohonné hmoty, ktoré boli v čase poistnej udalosti v poistenom vozidle, za následné škody
(napr. ušlý zisk, nemožnosť používať poistené vozidlo, únik pohonných hmôt a pod.) a za
vedľajšie výdavky (náklady na právne zastupovanie, poštovné, platby za telefónne hovory,
expresné príplatky).

7) Okrem výluk z poistného plnenia uvedených v ods. 1) až 6) tohto článku sa z poistného
plnenia uplatňujú aj výluky uvedené v osobitných ustanoveniach týchto VPP.

ČČlláánnookk  XXIIIIII
ZZvvyyšškkyy  ppooiisstteenneejj  vveeccii

Pokiaľ nebude vopred s poisťovateľom  písomne dojednané inak, zostatková hodnota zvyškov
poistenej veci bude pri totálnej škode z poistného plnenia odpočítaná.

ČČlláánnookk  XXIIVV
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa

1) Poistník je okrem povinností, uložených mu všeobecne záväznými právnymi predpismi,
ostatnými ustanoveniami týchto VPP a OPP povinný:
a) pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa

dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti,
b) pri dojednávaní poistenia, počas trvania poistenia a po ohlásení škodovej udalosti

umožniť poisťovateľovi obhliadku poistenej veci a zistenie jej technického stavu, umožniť
vyhotoviť fotodokumentáciu poistenej veci, predložiť všetky doklady týkajúce sa
predmetu poistenia požadované poisťovateľom; poistník je zároveň povinný umožniť
poisťovateľovi kontrolu výrobného čísla podvozku, karosérie (VIN), motora alebo
výrobných (továrenských) štítkov poisteného vozidla, či neboli pozmenené, vymenené
alebo iným spôsobom upravené,
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c) písomne oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa poistenia v rozsahu údajov
uvedených v poistnej zmluve alebo predmetu poistenia, najneskôr do 3 pracovných dní
odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala,

d) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, udržiavať poistené vozidlo v riadnom
technickom a výrobcom predpísanom stave a vyhnúť sa takému konaniu, o ktorom má
alebo by mohol mať vedomosť, že má alebo môže mať podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti,   

e) používať poistenú vec výlučne na účely stanovené výrobcom a dojednané v poistnej
zmluve,

f) dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na používanie a premávku vozidiel na
pozemných komunikáciách,

g) v čase opustenia vozidla zabezpečiť poistené vozidlo proti vniknutiu neoprávnených osôb
do poisteného vozidla a následnej manipulácii s ním aktivovaním všetkých určených
zabezpečovacích zariadení, ktorými je poistené vozidlo vybavené proti neoprávnenému
použitiu vozidla a aktivovaním zariadení proti neoprávnenému použitiu vozidla, ktorými
je poistené vozidlo vybavené z hľadiska splnenia podmienok ustanovených všeobecne
záväzným právnym predpisom upravujúcim podmienky premávky vozidiel
na pozemných komunikáciách,

h) v čase opustenia vozidla neponechať vo vozidle doklad o evidencii poisteného vozidla,
kľúče od poisteného vozidla, kľúče a ovládače od všetkých zabezpečovacích zariadení
a štítky s kódom od kľúčov,

i) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne nahlásiť, že nastala škodová udalosť -
najneskôr do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky, resp. do 30
dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky, ak nie je týmito VPP
stanovené inak, a
- podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku, rozsahu jej následkov,
- v prípade poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla v dôsledku havárie

preukázať, kto zodpovedá za škodu a v akom rozsahu, ak bolo v čase poistnej
udalosti dojednané poistenie vozidla prostredníctvom modulu poistného krytia
BASIC alebo BASIC+,

- predložiť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada (najmä právoplatné rozhodnutie
policajného orgánu vyšetrujúceho dopravnú nehodu, právoplatné súdne
rozhodnutie vo veci škodovej udalosti, vyplnené a všetkými účastníkmi škodovej
udalosti podpísané tlačivo určené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody
(tzv. správa o nehode), nadobúdacie doklady k poistenej doplnkovej výbave, doklad
o evidencii vozidla) a

- umožniť poisťovateľovi vyhotovenie kópií týchto dokladov a vykonanie vyšetrenia
o príčinách a rozsahu vzniknutej škody,

j) ihneď nahlásiť príslušnému orgánu polície dopravnú nehodu podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov; ak sa jedná o škodovú udalosť, s ostatnými účastníkmi nehody
vyplniť a podpísať tlačivo určené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody (tzv. správa
o nehode),

k) ihneď nahlásiť príslušnému orgánu polície stratu alebo odcudzenie dokladu o evidencii
poisteného vozidla, odcudzenie kľúčov od poisteného vozidla a kľúčov a ovládačov
od zabezpečovacích zariadení a štítkov s kódom od kľúčov, a následne takéto nahlásenie
príslušnému orgánu polície preukázať poisťovateľovi,

l) umožniť poisťovateľovi obhliadku poškodenej poistenej veci za účelom zistenia rozsahu jej
poškodenia a bez súhlasu poisťovateľa neodstraňovať vzniknutú škodu; ak poistník poruší
túto povinnosť, určí poisťovateľ výšku poistného plnenia výlučne na základe
preukázateľného rozsahu poškodenia; to však neplatí, ak bolo odstránenie škody nutné
z bezpečnostných, hygienických alebo iných závažných dôvodov, alebo preto, aby sa rozsah
škody nezväčšoval; v takom prípade je však poistník povinný existenciu týchto dôvodov
preukázať a uschovať poškodené časti poistenej veci do doby ich obhliadky poisťovateľom,
prípadne zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu a príčine poistnej udalosti,
napr. fotodokumentáciou, videozáznamom, svedectvom tretích osôb a pod.,

m) urobiť opatrenia, aby nedošlo k premlčaniu alebo zániku práva na náhradu škody, ktoré
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo týchto VPP prechádza
na poisťovateľa,

n) predložiť poisťovateľovi faktúru za opravu poškodenej poistenej veci, ak tak neurobí,
stanoví poisťovateľ na základe písomnej žiadosti poistníka náklady na opravu v zmysle
ustanovení OPP,

o) umožniť poisťovateľovi obhliadku poistenej veci po jej oprave po poistnej udalosti, za
ktorú si uplatnil nárok na poskytnutie poistného plnenia, ak o to poisťovateľ požiada,

p) pri dojednaní primárneho poistenia uviesť, koľko kľúčov od poisteného vozidla, servisných
kľúčov, kľúčov od zabezpečovacích zariadení a ovládačov od elektronického
poplachového systému (autoalarmu) dostal pri nadobudnutí vozidla; každú stratu,
odcudzenie, výmenu kľúčov od poisteného vozidla, kľúčov a ovládačov
od zabezpečovacích zariadení a štítkov s kódom od kľúčov, ako aj vyhotovenie ďalšieho
kľúča alebo ovládača k poistenému vozidlu alebo zabezpečovacím zariadeniam je
poistník povinný bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi, najneskôr však
do 3 pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala,

q) v prípade jednotlivo dovezeného vozidla predložiť doklady požadované poisťovateľom
ešte pred dojednaním primárneho poistenia,

r) písomne oznámiť poisťovateľovi, že predmet poistenia poistil na rovnaký účel u iného
poisťovateľa a uviesť rozsah poisteného rizika, poistnú hodnotu a poistnú sumu
predmetu poistenia najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa dojednania poistenia u iného
poisťovateľa, s výnimkou úrazového pripoistenia osôb vo vozidle,
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s) ešte pred výplatou poistného plnenia za odcudzené vozidlo odovzdať poisťovateľovi
všetky kľúče od poisteného vozidla, kľúče a ovládače od zabezpečovacích zariadení
(originály aj kópie), ktorými je poistené vozidlo vybavené a doklady od týchto
zabezpečovacích zariadení a štítky s kódom od kľúčov, ktoré obdržal pri ich nadobudnutí;
všetky doklady, najmä doklady preukazujúce nadobudnutie poistenej veci, doklady o jej
prípadných opravách a správu o výsledku vyšetrenia príslušného policajného orgánu;
v prípade odcudzenia poisteného vozidla ďalej je povinný odovzdať najmä doklad
o evidencii poisteného vozidla, ktorý musí byť opatrený záznamom z príslušného
dopravného inšpektorátu o tom, že poistené vozidlo bolo odcudzené, prípadne servisnú
knižku, pri vozidlách používaných na podnikateľské účely prevádzkovú knižku poisteného
vozidla (záznamy o jazdách poisteného vozidla); pri vozidlách prenajatých na základe
leasingovej zmluvy leasingovú zmluvu spolu s podmienkami, za ktorých bolo poistené
vozidlo prenajaté a preberací protokol resp. iný zápis o prevzatí poisteného vozidla
(ak bol vyhotovený); pri vozidlách autopožičovní zmluvu o zapožičaní, resp. prenájme
poisteného vozidla; pri jednotlivo dovezených vozidlách doklad o prepustení poisteného
vozidla do voľného obehu a doklad z krajiny dovozu osvedčujúci evidenciu poisteného
vozidla,

t) ak zistí, že sa odcudzená poistená vec našla po oznámení poistnej udalosti alebo
po výplate poistného plnenia, túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť 
poisťovateľovi, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti
dozvedel,

u) písomne oznámiť poisťovateľovi, najneskôr do 3 dní, kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel,
ak v súvislosti s poistnou udalosťou bolo začaté trestné alebo priestupkové konanie
a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich výsledkoch; ak má poistník právneho
zástupcu, je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo
jeho obchodné meno a sídlo, 

v) uviesť všetky poisťovateľom požadované údaje o osobe oprávnenej na poistné plnenie, ak
na následky úrazu zomrel poistený, ktorý nemal trvalé bydlisko na území Slovenskej
republiky,

w) na požiadanie poisťovateľa predložiť doklad preukazujúci dátum a čas zaplatenia
poistného.

2) Ak sa po výplate poistného plnenia poistená vec nájde, poistník nesmie nájdenú poistenú vec
prevziať od orgánu činného v trestnom konaní alebo od iného príslušného orgánu, prípadne od
inej fyzickej alebo  právnickej osoby, ale je povinný ponechať ju poisťovateľovi až do svojho
rozhodnutia, či si ponechá nájdenú poistenú vec alebo vyplatené poistné plnenie. Poistník je
povinný svoje rozhodnutie písomne oznámiť poisťovateľovi ihneď, najneskôr do 15 dní odo
dňa, kedy sa dozvedel, že poistená  vec bola nájdená a ďalej je povinný: 

a) ak sa rozhodne nájdenú poistenú vec si ponechať, vrátiť poisťovateľovi po skončení
vyšetrenia poisťovateľa vyplatené poistné plnenie znížené o prípadné primerané náklady
na opravu poistenej veci a nutné na odstránenie závad, ktoré vznikli v čase, keď bol
zbavený možnosti s poistenou vecou disponovať, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
výzvy poisťovateľa na vrátenie poistného plnenia; poisťovateľ po vrátení poistného
plnenia vydá poistenú vec poistníkovi; ak poistník v stanovenej lehote nevráti
poisťovateľovi poistné plnenie, poisťovateľ a poistník postupujú podľa písm. b) tohto
odseku,

b) ak si vyplatené poistné plnenie ponechá, splnomocniť poisťovateľa, aby zaobstaral predaj
nájdenej poistenej veci a takto získané finančné prostriedky si ponechal na úhradu svojho
poistného plnenia; náklady spojené s predajom tejto veci nesie poisťovateľ. Ak poistník
nájdenú poistenú vec prevezme bez vedomia poisťovateľa, je poisťovateľ oprávnený
požadovať od poistníka vrátenie poistného plnenia. Poistník je povinný vyplatené
poistné plnenie vrátiť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho
vrátenie.

3) Na zabezpečenie pohľadávky poisťovateľa podľa ods. 2) tohto článku je poistník povinný
podpísať plnú moc a zmluvu o zabezpečení pohľadávky, ktorá vznikne poisťovateľovi
v budúcnosti, t.j. v prípade nájdenia odcudzenej poistenej veci, ešte pred výplatou poistného
plnenia alebo jeho časti.

4) Poistné je povinný platiť poistník, ak nie je dojednané inak.
5) Ak po výplate poistného plnenia poisťovateľ zistí, že poistné plnenie bolo vyplatené

neoprávnene, je poistník povinný vrátiť vyplatené poistné plnenie najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho vrátenie.

6) Okrem týchto povinností má poistník aj povinnosti uvedené v osobitných ustanoveniach
týchto VPP.

7) Predchádzajúce odseky sa primerane týkajú tiež poisteného a oprávnených osôb.

ČČlláánnookk  XXVV
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissťťoovvaatteeľľaa

Poisťovateľ je povinný:
a) dodržiavať povinnosti uložené mu všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatnými

ustanoveniami týchto VPP a OPP,
b) vystaviť poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy,
c) ak vznikla povinnosť plniť, poskytnúť poistné plnenie v dojednanom  rozsahu,
d) písomne oznámiť poistníkovi výsledky vyšetrenia, výšku poistného plnenia a na požiadanie

poistníka poskytnúť vysvetlenia k likvidácii poistnej udalosti.
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OOssoobbiittnnéé  uussttaannoovveenniiaa

ČČlláánnookk  XXVVII
PPooiisstteenniiee  vvoozziiddllaa  

Poistenie vozidla sa dojednáva pre tieto poistné riziká:
a) poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie,
b) poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti, t.j. bezprostredným vplyvom 

víchrice, krupobitia,
úderu blesku, zosuvu pôdy,
lavíny, pádu predmetov,
požiaru, výbuchu,
povodne, záplavy,
zemetrasenia,

c) poškodenie alebo zničenie vozidla pôsobením hlodavcov na vozidlo,
d) mechanické poškodenie čelného skla vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je

týmito VPP vylúčená a je takéto poškodenie možné odstrániť opravou čelného skla poisteného
vozidla a zároveň nedošlo k inému poškodeniu vozidla,

e) odcudzenie časti vozidla,
f) poškodzovanie cudzej veci v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona, resp. zákona

o priestupkoch v platnom znení (vandalizmus),
g) odcudzenie celého vozidla.

ČČlláánnookk  XXVVIIII
SSppoolluuúúččaassťť

1) Poistenie vozidla sa uzaviera so spoluúčasťou, ktorej rozsah je dojednaný v poistnej zmluve, ak
nie je dojednané inak.

2) Dojednaná spoluúčasť sa odpočítava z poistného plnenia pri každej jednotlivej poistnej
udalosti, okrem prípadov uvedených v ods. 5) tohto článku.

3) Pokiaľ je nahlásená jedna poistná udalosť, ale z charakteru poškodenia poisteného vozidla
je jednoznačne zrejmé, že ide o viacero poistných udalostí, poisťovateľ odpočíta spoluúčasť
z každej z nich.

4) Za poistnú udalosť, pri ktorej je výška škody nižšia ako dojednaná spoluúčasť, sa poistné
plnenie neposkytuje, okrem prípadov uvedených v ods. 5) tohto článku.

5) Spoluúčasť sa z poistného plnenia neodpočíta v prípade:
a) poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla v dôsledku havárie, ak je takéto

poškodenie alebo zničenie poisteného vozidla ako škoda kryté systémom povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového

vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie poisteného vozidla, a to ani
čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba,

b) opravy čelného skla poisteného vozidla, ak došlo k mechanickému poškodeniu čelného
skla poisteného vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je týmito VPP
vylúčená, a ak je takéto poškodenie možné odstrániť opravou čelného skla poisteného
vozidla a zároveň nedošlo k inému poškodeniu poisteného vozidla.

ČČlláánnookk  XXVVIIIIII
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee

1) Pri poškodení,  zničení a pri odcudzení časti poisteného vozidla sú poistným plnením, ak nie je
dojednané inak, účelne vynaložené a primerané náklady na opravu v zmysle ustanovení OPP.
Náklady na opravu poškodených pneumatík a diskov poisťovateľ uhradí podľa ustanovenia
čl. XII ods. 4) písm. a) týchto VPP. Na poistné plnenie sa použijú platné právne predpisy
upravujúce daň z pridanej hodnoty.

2) V prípade totálnej škody poisteného vozidla alebo jeho odcudzenia je poistným plnením
všeobecná hodnota.

3) Pri dojednanom module poistného krytia BASIC alebo BASIC+ bude v prípade vzniku
povinnosti poisťovateľa plniť za poškodenie alebo zničenie poisteného vozidla v dôsledku
havárie, poistné plnenie poskytnuté až na základe preukázania skutočností, že ku škode
skutočne došlo v dôsledku havárie, pri ktorej vzniknutá škoda je krytá systémom povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a že
osoba, ktorá zodpovedá za škodu vzniknutú takouto haváriou, je iná ako poistník alebo
poistený alebo oprávnená osoba.

4) Po oprave poškodeného čelného skla v opravovni a predložení účtovného dokladu za opravu
poisťovateľ uhradí náklady vynaložené na opravu čelného skla vo výške účtovanej opravovňou,
maximálne však do výšky 30 EUR vrátane DPH, bez ohľadu na počet opravovaných poškodení
súvisiacich s danou poistnou udalosťou.

PPrriippooiisstteenniiee  zzrráážžkkyy  vvoozziiddllaa  ssoo  zzvviieerraaťťoomm

ČČlláánnookk  XXIIXX
RRoozzssaahh  pprriippooiisstteenniiaa  

1) Týmto pripoistením sa poskytuje poistná ochrana pre prípad poškodenia alebo zničenia
poisteného vozidla v dôsledku nárazu alebo stretu poisteného vozidla so zvieraťom.   

2) Poistná suma, spoluúčasť, územná platnosť, poistná doba, poistné obdobie, koeficient
za druh použitia vozidla a vinkulácia poistného plnenia sú rovnaké ako v uzavretom poistení
vozidla.
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ČČlláánnookk  XXXX
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee  

1) Pri poškodení poisteného vozidla sú poistným plnením účelne vynaložené a primerané
náklady na opravu v zmysle ustanovení OPP. Náklady na opravu poškodených pneumatík
a diskov poisťovateľ uhradí podľa ustanovenia čl. XII ods. 4) písm. a) týchto VPP. Na poistné
plnenie sa použijú platné právne predpisy upravujúce daň z pridanej hodnoty.

2) V prípade totálnej škody poisteného vozidla je poistným plnením všeobecná hodnota. 

PPrriippooiisstteenniiee  ččeellnnééhhoo  sskkllaa  ppooiisstteennééhhoo  vvoozziiddllaa

ČČlláánnookk  XXXXII
RRoozzssaahh  pprriippooiisstteenniiaa  

1) Týmto pripoistením sa poskytuje poistná ochrana pre prípad:
a) poškodenia alebo zničenia čelného skla poisteného vozidla akoukoľvek náhodnou

udalosťou, ktorá nie je týmito VPP vylúčená, a zároveň nedošlo k inému poškodeniu
poisteného vozidla,

b) odcudzenia celého čelného skla poisteného vozidla,
c) poškodzovania cudzej veci v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona, resp.

zákona o priestupkoch v platnom znení (vandalizmus).
2) Poistnú sumu určuje poistník v poistnej zmluve. 
3) Pripoistenie čelného skla sa dojednáva bez spoluúčasti, ak nie je v poistnej zmluve dojednané

inak.
4) Územná platnosť, poistná doba, poistné obdobie a vinkulácia poistného plnenia sú rovnaké ako

v uzavretom primárnom poistení vozidla.

ČČlláánnookk  XXXXIIII
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee  

1) Pri poškodení alebo zničení čelného skla poisteného vozidla sú poistným plnením účelne
vynaložené a primerané náklady na výmenu čelného skla. Náklady na inštaláciu snímačov
zabezpečovacích zariadení, fólií, nápisov, malieb, inej výzdoby, prípadne iných zariadení
inštalovaných na čelnom skle (napr. zariadenie na vyhrievanie čelného skla)  alebo špeciálnu
povrchovú úpravu sú poistením kryté iba v prípade,  že boli poistené ako súčasť  štandardnej,
doplnkovej, resp. nadštandardnej výbavy. 

2) Dojednaná poistná suma je maximálnou výškou poistného plnenia v priebehu jedného
poistného roka, t.j. súčet poistných plnení vyplatených za poistené čelné sklo z poistných
udalostí, ktoré nastali v priebehu jedného poistného roka, nesmie presiahnuť poistnú sumu
dojednanú v poistnej zmluve.

3) Na poistné plnenie sa použijú platné právne predpisy upravujúce daň z pridanej hodnoty.

ČČlláánnookk  XXXXIIIIII
VVýýlluukkyy  zz  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa  

1) Poisťovateľ neplní za škody uvedené v čl. XII týchto VPP.
2) Predmetom poistného krytia nie sú poškodené, zničené alebo odcudzené snímače

zabezpečovacích zariadení, fólie, nápisy, maľby, iná výzdoba, prípadne iné zariadenia
inštalované na čelnom skle alebo špeciálna povrchová úprava, ak nie sú poistené ako súčasť
štandardnej, doplnkovej, resp. nadštandardnej výbavy.

3) Predmetom poistného plnenia nie sú náklady spojené s výmenou diaľničnej známky, známky
emisnej kontroly, technickej kontroly, kontroly originality, emisnej plakety a dokladov k nim.

4) Ďalej poisťovateľ neplní za škody spôsobené v dôsledku poškodenia alebo chyby, ktorú malo
čelné sklo pred začiatkom pripoistenia a ktorá bola alebo mohla byť známa poistníkovi,
poistenému alebo oprávnenej osobe bez ohľadu na to, či bola známa poisťovateľovi.

PPrriippooiisstteenniiee  ffiinnaannččnneejj  ssttrraattyy

ČČlláánnookk  XXXXIIVV
RRoozzssaahh  pprriippooiisstteenniiaa  

1) Pripoistením finančnej straty sa poskytuje poistná ochrana pre prípad:
a) vzniku totálnej škody na vozidle v dôsledku poistnej udalosti v primárnom poistení za

podmienky, že poisťovateľovi vznikla povinnosť poskytnúť poistné plnenie z primárneho
poistenia alebo

b) odcudzenia celého vozidla, ktoré je poistnou udalosťou v primárnom poistení,
za podmienky, že poisťovateľovi vznikla povinnosť poskytnúť poistné plnenie
z primárneho poistenia.

2) V poistnej zmluve sa môže dojednať pripoistenie finančnej straty s náhradou spoluúčasti
z primárneho poistenia.

3) Doba, na ktorú je uzavreté pripoistenie finančnej straty, je dojednaná v poistnej zmluve.
4) Obstarávacia cena a výbava vozidla uvedené v poistnej zmluve pri uzavretí pripoistenia

finančnej straty sa považujú za pevne stanovené pre celú dobu pripoistenia finančnej straty.
5) Územná platnosť a poistné obdobie sú rovnaké ako v uzavretom primárnom poistení vozidla.

ČČlláánnookk  XXXXVV
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee  

1) Poistné plnenie v pripoistení finančnej straty sa poskytne v rozsahu finančného rozdielu medzi
obstarávacou cenou poisteného vozidla uvedenou v poistnej zmluve a jeho všeobecnou hodnotou.

2) Maximálna výška poistného plnenia je 25 000 EUR; v prípade pripoistenia finančnej straty
s náhradou spoluúčasti z primárneho poistenia je maximálna výška poistného plnenia
30 000 EUR vrátane plnenia poskytnutého ako náhrada spoluúčasti z primárneho poistenia.  
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3) Náhrada spoluúčasti z primárneho poistenia je vo výške spoluúčasti odpočítanej z poistného
plnenia z primárneho poistenia, max. však 5 % zo všeobecnej hodnoty vozidla, max. 3 320 EUR.

4) Ak poisťovateľ zníži poistné plnenie z primárneho poistenia v zmysle podmienok dojednaných
v poistnej zmluve alebo týchto VPP, rovnakou mierou zníži aj poistné plnenie z pripoistenia
finančnej straty.

PPrriippooiisstteenniiee  nnááhhrraaddnnééhhoo  vvoozziiddllaa

ČČlláánnookk  XXXXVVII
RRoozzssaahh  pprriippooiisstteenniiaa

1) Týmto pripoistením sa poskytuje poistná ochrana pre prípad vynaloženia nákladov spojených
s prenájmom náhradného vozidla za dobu:
a) nevyhnutnú na opravu poisteného vozidla, maximálne však za dobu určenú počtom dní

v poistnej zmluve, ak došlo v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu poisteného vozidla,
poistené vozidlo bolo preto opravované v opravovni a poisťovateľovi vznikla povinnosť
poskytnúť poistné plnenie z primárneho poistenia, pričom náhradné vozidlo bolo
prenajaté počas doby opravy poisteného vozidla alebo

b) určenú počtom dní uvedenú v poistnej zmluve, ak došlo v dôsledku poistnej udalosti
k totálnej škode na poistenom vozidle alebo k odcudzeniu poisteného vozidla
a poisťovateľovi vznikla povinnosť poskytnúť poistné plnenie z primárneho poistenia,
pričom náhradné vozidlo bolo prenajaté v dôsledku takejto poistnej udalosti najneskôr do
15 dní od jej vzniku.

2) Maximálna výška poistného plnenia za jeden deň prenájmu náhradného vozidla a maximálny
počet dní prenájmu náhradného vozidla, za ktoré poisťovateľ poskytuje poistné plnenie
v priebehu jedného poistného roka, sú dojednané v poistnej zmluve.

3) Doba nevyhnutná na opravu poisteného vozidla začína plynúť dňom prijatia poškodeného
poisteného vozidla do opravovne a končí dňom vystavenia faktúry za opravu tohto vozidla
alebo dňom odovzdania opraveného poisteného vozidla do užívania, a to podľa toho, ktorý deň
nastane skôr.

4) Územná platnosť, poistná doba a poistné obdobie sú rovnaké ako v uzavretom primárnom
poistení vozidla.

ČČlláánnookk  XXXXVVIIII
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee  

1) Poistným plnením je suma predstavujúca výšku nákladov preukázateľne vynaložených na
prenájom náhradného vozidla v maximálnej dennej výške dojednanej v poistnej zmluve
s výnimkou nákladov na pohonné hmoty, prevádzkové hmoty, údržbu, umývanie a iných
nákladov, ktoré nemajú povahu odplaty za prenájom náhradného vozidla.

2) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie za podmienky, že poistník preukáže prenájom
náhradného vozidla zmluvou a faktúrou vystavenou opravovňou, autopožičovňou alebo
osobou, ktorá má oprávnenie podľa príslušných právnych predpisov na vykonávanie tejto
podnikateľskej činnosti.

3) Nárok na poistné plnenie z pripoistenia náhradného vozidla nevzniká, ak bude poistné plnenie
z primárneho poistenia vyplatené rozpočtom.

ČČlláánnookk  XXXXVVIIIIII
PPoovviinnnnoossttii  vv  pprrííppaaddee  ppooiissttnneejj  uuddaalloossttii  

1) Poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba sú povinné oznámiť poisťovateľovi prenájom
náhradného vozidla do:
a) 15 dní od prvého dňa prenájmu, ak náhradné vozidlo bolo prenajaté v Slovenskej republike,
b) 30 dní od prvého dňa prenájmu, ak náhradné vozidlo bolo prenajaté v zahraničí.

2) V prípade porušenia povinnosti poistníka nahlásiť poistnú udalosť poisťovateľovi v uvedených
lehotách, je poisťovateľ oprávnený primerane znížiť poistné plnenie.

PPrriippooiisstteenniiee  bbaattoožžiinnyy

ČČlláánnookk  XXXXIIXX
RRoozzssaahh  pprriippooiisstteenniiaa  

1) Poisťovateľovi vzniká povinnosť plniť, ak došlo:
a) k poškodeniu, zničeniu alebo strate batožiny pri havárii poisteného vozidla,
b) k poškodeniu, zničeniu alebo strate batožiny pri živelnej udalosti, ktorou bolo poškodené

poistené vozidlo,
c) k odcudzeniu batožiny z poisteného vozidla,
d) k odcudzeniu batožiny spolu s poisteným vozidlom.

2) V prípade odcudzenia batožiny podľa ods. 1) písm. c) a d) tohto článku vzniká povinnosť
poisťovateľa plniť len ak:
a) poistník, resp. osoba prepravovaná v poistenom vozidle (vrátane vodiča),  ktorej batožina

bola odcudzená z poisteného vozidla, vierohodne preukáže, že došlo k násilnému
vniknutiu do poisteného vozidla a krádeži batožiny, a

b) batožina bola uložená v uzamknutom batožinovom priestore alebo v uzavretej pevne
zabudovanej odkladacej schránke poisteného vozidla tak, že ju nebolo zvonku vidieť, a

c) poistené vozidlo bolo riadne zatvorené a uzamknuté a boli aktivované zabezpečovacie
zariadenia brániace vniknutiu neoprávneným osobám do vozidla, ktorými je poistené
vozidlo vybavené a následnej manipulácii s ním.

3) Ak sa preukáže lúpež batožiny z poisteného vozidla, platia ustanovenia ods. 2) tohto článku
primerane podľa okolností.
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4) Územná platnosť, poistná doba a poistné obdobie sú rovnaké ako v uzavretom primárnom
poistení.

ČČlláánnookk  XXXXXX
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee  

1) Poistné plnenie sa vypláca vo výške technickej hodnoty.
2) Poistné plnenie nemôže prevýšiť skutočnú škodu spôsobenú poistnou udalosťou. Škody

spôsobené poistnou udalosťou nepriamo (napr. ušlý zisk) poisťovateľ nehradí.
3) Za všetky poškodené, zničené, stratené alebo odcudzené veci z poisteného vozidla poskytne

poisťovateľ poistné plnenie maximálne vo výške dojednanej poistnej sumy.
4) Za jednu vec poskytne poisťovateľ poistné plnenie maximálne vo výške uvedenej v poistnej

zmluve.
5) Poisťovateľ poskytne poistné plnenie osobe, ktorá cestovala v poistenom vozidle a na ktorej

batožinu sa poistná udalosť vzťahuje.
6) Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie znížiť o náhradu škody, ktorá bola poskytnutá treťou

osobou povinnou škodu vyplývajúcu z poistnej udalosti nahradiť.

ČČlláánnookk  XXXXXXII
VVýýlluukkyy  zz  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa  

1) Poisťovateľ neplní za škody uvedené v čl. XII týchto VPP.
2) Ďalej tiež poisťovateľ neplní za škody spôsobené na týchto predmetoch:

a) doklady, platobné, čipové a magnetické karty, cestovné lístky, letenky, peniaze
v hotovosti, cenné papiere, ceniny a kľúče,

b) bicykle, prívesy motorových vozidiel (vrátane obytných), športové náradie a výstroj,
windsurfy, surfy, potápačské prístroje a výstroj, člny, lode (okrem nafukovacích člnov bez
motora), iné dopravné prostriedky a ich príslušenstvo,

c) lyže, snowboardy, sane a ich príslušenstvo,
d) veci slúžiace na zárobkové účely alebo na výkon povolania,
e) umelecké predmety, starožitnosti a veci zberateľskej hodnoty,
f) okuliare, kontaktné šošovky, protézy všetkého druhu a iné zdravotnícke prístroje a materiál,
g) vozíky pre invalidov, ak k ich poškodeniu alebo zničeniu nedošlo v dôsledku havárie

poisteného vozidla,
h) príslušenstvo a zariadenie vozidiel (vrátane detských autosedačiek, snehových reťazí,

strešných nosičov a pod.) a plavidiel,
i) elektronické hry a ich príslušenstvo vrátane herných konzol,
j) zvieratá a rastliny,
k) klenoty a predmety z drahých kovov, kameňov alebo perál,
l) hodinky, kožuchy a zbrane vrátane ich príslušenstva a streliva,

m) fotografické a filmovacie prístroje, počítače, mobilné telefóny, prístroje audiovizuálnej
techniky, elektronické a optické prístroje a ich príslušenstvo,

n) detské kočíky,
o) lieky, potraviny, tabakové výrobky, alkohol a iné požívatiny.

3) Poistenie sa tiež nevzťahuje na škodu na batožine spôsobenú odcudzením alebo porušením
povinnosti pri správe cudzieho majetku spáchaného zamestnancom poistníka alebo
poisteného alebo oprávnenej osoby pri výkone jeho zamestnania alebo inou osobou
poverenou poistníkom správou majetku.

ČČlláánnookk  XXXXXXIIII
PPoovviinnnnoossttii  vv  pprrííppaaddee  ppooiissttnneejj  uuddaalloossttii

1) V prípade poistnej udalosti má osoba prepravovaná v poistenom vozidle (vrátane vodiča)
a ktorej batožina bola poškodená, zničená, stratená alebo odcudzená z poisteného vozidla,
primerane práva a povinnosti poistníka a je povinná dodržiavať primerane ustanovenia čl. XIV
týchto VPP.

2) Ak bola batožina nájdená skôr než bolo poskytnuté poistné plnenie, je osoba, ktorá cestovala
v poistenom vozidle a ktorej batožina bola stratená alebo odcudzená z poisteného vozidla,
povinná nájdenú batožinu prevziať späť. Poisťovateľ uhradí primerané náklady na opravu tejto
batožiny, nutné na odstránenie závad, ktoré vznikli v čase, keď bola zbavená možnosti
s batožinou disponovať.

3) Ak bolo poistné plnenie poskytnuté pred nájdením batožiny, je osoba, ktorá cestovala
v poistenom vozidle a ktorej batožina bola stratená alebo odcudzená z poisteného vozidla,
povinná nájdenú batožinu prevziať späť a vrátiť poisťovateľovi vyplatené poistné plnenie
znížené o prípadné primerané náklady na opravu batožiny nutné na odstránenie závad, ktoré
vznikli v čase, keď bola zbavená možnosti s batožinou disponovať, najneskôr do 30 dní odo dňa
doručenia výzvy poisťovateľa na vrátenie poistného plnenia.

PPrriippooiisstteenniiee  nnaaddššttaannddaarrddnneejj  vvýýbbaavvyy  vvoozziiddllaa

ČČlláánnookk  XXXXXXIIIIII
RRoozzssaahh  pprriippooiisstteenniiaa  

1) Týmto pripoistením sa poskytuje poistná ochrana pre prípad odcudzenia, poškodenia alebo
zničenia nadštandardnej výbavy vozidla. 

2) Predmet nadštandardnej výbavy dodaný do vozidla dodatočne po dojednaní poistenia nie je
predmetom pripoistenia nadštandardnej výbavy vozidla, ak nebolo jeho poistenie dodatočne
dojednané.

3) Rozsah, územná platnosť, poistná doba, poistné obdobie a vinkulácia poistného plnenia
sú rovnaké ako v uzavretom primárnom poistení.
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ČČlláánnookk  XXXXXXIIVV
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee  

1) Pri poškodení nadštandardnej výbavy vozidla sa poskytne poistné plnenie v rozsahu účelne
vynaložených a primeraných nákladov na opravu v zmysle ustanovení OPP. Na poistné plnenie
sa použijú platné právne predpisy upravujúce daň z pridanej hodnoty.

2) V prípade totálnej škody alebo odcudzenia nadštandardnej výbavy vozidla  sa poskytne poistné
plnenie v rozsahu  technickej hodnoty.  

PPrriippooiisstteenniiee  vvoozziiddllaa  pprrii  pprraaccoovvnneejj  ččiinnnnoossttii  

ČČlláánnookk  XXXXXXVV
1) Týmto pripoistením sa poskytuje poistná ochrana pre prípad poškodenia alebo zničenia

poisteného vozidla pri výkone pracovnej činnosti, na ktorú je určené. 
2) Pre toto pripoistenie neplatí výluka uvedená v ustanovení čl. XII ods. 4) písm. f) týchto VPP.
3) Podmienky tohto pripoistenia upravuje poistná zmluva a dokumenty, na ktoré poistná zmluva

odkazuje v súvislosti s týmto pripoistením.

ÚÚrraazzoovvéé  pprriippooiisstteenniiee  oossôôbb  vvoo  vvoozziiddllee

ČČlláánnookk  XXXXXXVVII
VVýýkkllaadd  ppoojjmmoovv  pprree  úúččeellyy  úúrraazzoovvééhhoo  pprriippooiisstteenniiaa  oossôôbb  vvoo  vvoozziiddllee

1) OOssoobbaa  oopprráávvnneennáá  nnaa  ppooiissttnnéé  ppllnneenniiee:: osoba určená v zmysle Občianskeho zákonníka, ktorá má
v prípade smrti poisteného právo na poistné plnenie.

2) PPooiisstteennýý:: akákoľvek fyzická osoba prepravovaná vozidlom uvedeným v poistnej zmluve, ku
ktorému bolo dojednané úrazové pripoistenie osôb vo vozidle.

ČČlláánnookk  XXXXXXVVIIII
RRoozzssaahh  pprriippooiisstteenniiaa  

1) Úrazovým pripoistením osôb vo vozidle (ďalej aj „úrazové pripoistenie“) sa rozumie  poistné
krytie pre prípad:
a) smrti následkom úrazu,
b) trvalých následkov úrazu v rozsahu vybraných diagnóz (ďalej len „trvalé následky úrazu“),
c) denného odškodného pri pobyte v nemocnici,
d) denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia.

2) Poistnou udalosťou je úraz, s ktorým je spojený vznik povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné
plnenie poistenému alebo osobe oprávnenej na poistné plnenie, ku ktorému došlo:
a) počas jazdy vozidlom alebo pri havárii vozidla a prepravované osoby sa nachádzali na

miestach určených na prepravu osôb,

b) pri nastupovaní do vozidla bezprostredne pred začiatkom jazdy,
c) pri vystupovaní z vozidla bezprostredne po skončení jazdy,
d) pri uvádzaní motora vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy,
e) pri krátkodobých zastávkach vozidla, ktoré boli nutné z dôvodu opravy alebo odstránenia

bežnej poruchy vzniknutej počas jazdy alebo z dôvodu úpravy vozidla, pokiaľ sa úraz
stane vo vozidle alebo v jeho bezprostrednej blízkosti na pozemnej komunikácii.

3) Územná platnosť úrazového pripoistenia je neobmedzená.

ČČlláánnookk  XXXXXXVVIIIIII
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee  

Posúdenie nároku na poistné plnenie sa riadi nasledujúcimi ustanoveniami:
1) Plnenie pre prípad smrti následkom úrazu.

Ak zomrie poistený na následky úrazu do 3 rokov odo dňa, kedy k tomuto úrazu došlo,
a tento úraz nastal počas trvania poistného krytia pre prípad smrti následkom úrazu, vzniká
osobe oprávnenej na poistné plnenie nárok na plnenie vo výške poistnej sumy dojednanej
v poistnej zmluve pre prípad smrti.

2) Plnenie pre prípad trvalých následkov úrazu.
a) Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistenému

poistné plnenie, ktorého výška je stanovená percentom z poistnej sumy pre prípad
trvalých následkov úrazu. Toto percento je určené rozsahom ustálených trvalých
následkov konkrétneho telesného poškodenia uvedeného v Tabuľke pre hodnotenie
trvalých následkov úrazu – Moje auto, pokiaľ v týchto VPP nie je uvedené inak. Výšku
poistného plnenia určuje poisťovateľ podľa Tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov
úrazu – Moje auto platnej v dobe vzniku poistnej udalosti.

b) V prípade, že sa trvalé následky úrazu neustálili do 3 rokov po úraze, vyplatí poisťovateľ
sumu, ktorá zodpovedá percentu poškodenia na konci tejto lehoty.

c) Poistený je oprávnený každoročne, najdlhšie však po dobu 3 rokov po poistnej udalosti,
znovu požiadať poisťovateľa o stanovenie rozsahu trvalých následkov úrazu, ak nastalo
ich podstatné zhoršenie.

d) Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred
úrazom, poisťovateľ zníži poistné plnenie za trvalé následky úrazu o toľko percent, koľkým
percentám zodpovedalo predchádzajúce poškodenie určené tiež podľa Tabuľky pre
hodnotenie trvalých následkov úrazu – Moje auto.

e) Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo viacerých úrazoch týkajú toho istého údu,
orgánu alebo ich častí, hodnotí ich poisťovateľ ako celok, a to najviac percentom
uvedeným v Tabuľke pre hodnotenie trvalých následkov úrazu – Moje auto.

f) Celkové poistné plnenie poisťovateľa poistenému za trvalé následky úrazu je obmedzené
poistnou sumou dojednanou pre prípad trvalých následkov úrazu v poistnej zmluve.
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3) Denné odškodné pri pobyte v nemocnici.
a) Za každý deň z lekárskeho hľadiska nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu

liečenia následkov úrazu sa vyplatí dojednaná suma denného odškodného pri pobyte
v nemocnici. Celkový počet dní strávených v nemocnici je daný počtom polnocí
strávených v nemocnici. Denné odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu z lekárskeho
hľadiska nevyhnutnej hospitalizácie sa vypláca najdlhšie za dobu 1 rok odo dňa úrazu.

b) Denné odškodné za pobyt v sanatóriách, zotavovniach, rehabilitačných ústavoch
a kúpeľných zariadeniach sa neposkytuje.

4) Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia.
a) Podmienkou plnenia denného odškodného je vznik úrazu počas trvania poistenia

a zároveň doba nevyhnutného liečenia úrazu dlhšia ako 14 dní; ak je táto podmienka
splnená, poisťovateľ poskytne denné odškodné od prvého dňa doby nevyhnutného
liečenia následkov úrazu. 

b) Poisťovateľ stanoví poistné plnenie podľa tabuľky plnenia za priemerný čas nevyhnutného
liečenia (ďalej len „oceňovacia tabuľka“) platnej v čase vzniku úrazu poisteného.
Nevyhnutné liečenie následkov úrazu a jeho skutočná dĺžka musia byť doložené
dostatočnou zdravotnou dokumentáciou so zápisom o prvotnom ošetrení, priebehu
liečenia a rehabilitácie, ktorá slúži ako základný podklad pre stanovenie výšky poistného
plnenia. V oceňovacej tabuľke je stanovený priemerný čas nevyhnutného liečenia
telesného poškodenia. 

c) Výška poistného plnenia sa stanovuje podľa nasledujúcich pravidiel: 
ca) ak je skutočný čas nevyhnutného liečenia kratší ako priemerný čas nevyhnutného

liečenia podľa oceňovacej tabuľky, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie
zodpovedajúce skutočnému času nevyhnutného liečenia, 

cb) ak je skutočný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako priemerný čas nevyhnutného
liečenia podľa oceňovacej tabuľky, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie
zodpovedajúce skutočnému času nevyhnutného liečenia s výnimkou vybraných
následkov úrazu uvedených v oceňovacej tabuľke, pri ktorých poisťovateľ vyplatí
poistné plnenie zodpovedajúce priemernému času nevyhnutného liečenia, 

cc) ak telesné poškodenie, ako následok úrazu, nie je uvedené v oceňovacej tabuľke,
určí sa výška poistného plnenia podľa času nevyhnutného liečenia, ktorý je
primeraný druhu a rozsahu tohto telesného poškodenia. 

d) Poistná suma denného odškodného sa nevypláca za dobu, počas ktorej sa poistený
podroboval občasným zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii, ktorá bola zameraná
na zmiernenie subjektívnych ťažkostí.

e) Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia sa vypláca najdlhšie za dobu 1 rok
odo dňa úrazu.

5) V prípade, že sa telesné poškodenie prejavilo alebo smrť následkom úrazu nastala po skončení

úrazového pripoistenia, poisťovateľ je povinný plniť vtedy, ak nastal úraz počas trvania
úrazového pripoistenia.

6) Poistník a poistený majú právo u poisťovateľa nahliadnuť do Tabuľky pre hodnotenie trvalých
následkov úrazu – Moje auto a oceňovacej tabuľky. Poisťovateľ má právo Tabuľku pre hodnotenie
trvalých následkov úrazu – Moje auto a oceňovaciu tabuľku dopĺňať a meniť, najmä v závislosti
od vývoja lekárskej vedy alebo lekárskej praxe. Aktuálna verzia Tabuľky pre hodnotenie trvalých
následkov úrazu – Moje auto a oceňovacej tabuľky je k nahliadnutiu v pobočkách poisťovateľa;
poisťovateľ zverejňuje aktuálnu verziu Tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov úrazu – Moje
auto a oceňovaciu tabuľku aj na svojej internetovej stránke www.allianzsp.sk. 

ČČlláánnookk  XXXXXXIIXX
ZZnníížžeenniiee  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa  

1) Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie primerane podľa ustanovení čl. XI týchto VPP.
2) Ďalej je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie, ak:

a) vznik poistnej udalosti nastane v súvislosti s konaním poisteného, ktoré bolo v rozpore so
všeobecne záväzným právnym predpisom. Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený
poistné plnenie znížiť až do výšky 50 % podľa toho, ako uvedená skutočnosť prispela
k vzniku poistnej udalosti,

b) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku  spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady,
pričom toto spolupôsobenie predstavuje podiel minimálne 25 %. Poisťovateľ je
v takomto prípade oprávnený poistné plnenie znížiť v pomere k podielu spolupôsobenia
tejto choroby alebo telesnej vady,

c) vznik poistnej udalosti je spôsobený zjavným precenením vlastných telesných síl,
schopností a znalostí, prípadne nedbalosťou. Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený
poistné plnenie znížiť až do výšky 50 % podľa toho, ako uvedená skutočnosť prispela
k vzniku poistnej udalosti,

d) poistený zomrie v súvislosti s konaním, pri ktorom spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví,
alebo smrť v zmysle Trestného zákona v platnom znení v čase vzniku poistnej  udalosti,
alebo inak hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti. Poisťovateľ je v takomto prípade
oprávnený poistné plnenie pre prípad smrti znížiť až do výšky 50 %,

e) poistený utrpel úraz počas jazdy vozidla alebo pri havárii, pričom nebol v okamihu vzniku
poistnej udalosti pripútaný bezpečnostným pásom alebo iným bezpečnostným
zariadením, ktorým výrobca vozidlo vybavil alebo jeho použitie je povinné podľa
všeobecne platných právnych predpisov. Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený
poistné plnenie znížiť až do výšky 50 %.

3) Ak bolo v dôsledku poistníkom nesprávne uvedených údajov o počte sedadiel stanovené nižšie
poistné, pri poistnej udalosti bude výška poistného plnenia znížená v pomere k skutočnému
počtu sedadiel podľa dokladu o evidencii vozidla.



ČČlláánnookk  XXXXXXXX
VVýýlluukkyy  zz  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa  

1) Poisťovateľ neplní za škody a úraz poisteného uvedené v čl. XII týchto VPP.
2) Poisťovateľ ďalej nie je povinný poskytnúť poistné plnenie poistenému, ak úraz poisteného vznikne:

a) v súvislosti s jeho samovraždou, jeho úmyselným  sebapoškodením alebo zámerným
privodením telesného poškodenia vrátane ich následkov,

b) v bezprostrednej alebo následnej súvislosti s vojnovými udalosťami a pri aktívnej účasti
na občianskej vojne a vnútroštátnych nepokojoch,

c) v súvislosti s konaním poisteného pri úmyselnom trestnom čine, za ktorý bol súdom
právoplatne odsúdený,

d) v dôsledku priameho alebo nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov
jadrovej energie (s výnimkou ich pôsobenia v rámci liečebného procesu pod lekárskym
dohľadom),

e) v dôsledku duševnej poruchy, duševnej choroby,  zmeny psychického stavu (t.j. diagnózy
F00 až F99 podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb) alebo poruchy vedomia, mozgovej
mŕtvice, infarktu myokardu, epileptického záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý
zachváti celé telo poisteného (s výnimkou duševnej poruchy alebo poruchy vedomia
spôsobenej úrazom),

f) v dôsledku otravy požitím alebo aplikáciou pevných alebo kvapalných látok, s  výnimkou
detí do dovŕšenia 10. roku života, u ktorých sú z plnenia vylúčené len otravy potravinami,

g) na tých častiach organizmu, ktoré boli pred dojednaním poistenia poškodené úrazom či
ochorením a ktorých percentuálne poškodenie pred dojednaním poistenia bolo 70% a viac,

h) pri jazde odcudzeným vozidlom alebo vozidlom používanom neoprávnene, ak poistený
o tejto skutočnosti vedel alebo mohol vedieť,

i) pri dopravnej nehode, ktorej vznik mal byť podľa príslušného právneho predpisu ohlásený
príslušnému orgánu, a k tomuto ohláseniu nedošlo.

ČČlláánnookk  XXXXXXXXII
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa  aa  ppooiisstteennééhhoo  

1) V prípade poistnej udalosti má osoba, ktorej vznikne právo na poistné plnenie
z úrazového pripoistenia, primerane práva a povinnosti poistníka a je povinná dodržiavať
primerane ustanovenia čl. XIV týchto VPP.

2) Osoba, ktorej vznikne právo na poistné plnenie, je povinná bezodkladne poisťovateľovi
písomne oznámiť, že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej
následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada. Pre vyjasnenie povinnosti
plniť je poisťovateľ oprávnený vykonávať ďalšie prešetrenia.

3) Ten, komu má smrťou poisteného vzniknúť právo na poistné plnenie, toto právo nenadobudne,
ak spôsobil poistenému smrť úmyselným trestným činom, pre ktorý bol uznaný súdom

za vinného. Ak nemohlo byť voči nemu začaté trestné stíhanie, pretože pri čine zomrel, vyplatí
poisťovateľ poistné plnenie osobám určeným v zmysle ustanovení OZ vo vzťahu k poistenému.

4) Po vyrozumení poisťovateľa o poistnej udalosti poisťovateľ zašle formulár o oznámení poistnej
udalosti, ktorý je potrebné pravdivo vyplniť a obratom zaslať späť poisťovateľovi. Všetky údaje
týkajúce sa poistnej udalosti je rovnako potrebné bezodkladne oznámiť.

5) Ak dôjde k vzniku poistnej udalosti následkom úrazu pri dopravnej nehode, ktorú sú jej
účastníci povinní podľa príslušného právneho predpisu ohlásiť alebo ak dôjde k vzniku poistnej
udalosti následkom úrazu pri dopravnej nehode v cudzine, je potrebné hlásenie o poistnej
udalosti doložiť správou o výsledku vyšetrovania polície. V ostatných prípadoch je potrebné
vždy doložiť, že k vzniku poistnej udalosti došlo za okolností uvedených v článku XXXVII ods. 2)
týchto VPP; pravdivosť takéhoto dokladu je okrem poisteného povinný potvrdiť aj poistník.
Ak o to poisťovateľ požiada, je poistník, resp. poistený povinný zabezpečiť písomné vyjadrenie
osôb, ktoré môžu podať informácie o vzniku poistnej udalosti.

6) V prípade úrazu, na ktorý sa vzťahuje poistenie, je poistený povinný bezodkladne vyhľadať
lekára. Poistený sa musí riadiť pokynmi lekára, a ak je to možné, prispievať k zmierneniu
následkov úrazu.

7) Poistený je povinný zabezpečiť, aby všetky správy a posudky, ktoré si poisťovateľ vyžiada, boli
bezodkladne vyhotovené.

8) Poisťovateľ je oprávnený preskúmať zdravotný stav poisteného a vyžiadať si prehliadku
poisteného lekárom. Poistený je povinný dať sa vyšetriť lekárom, ktorého určí poisťovateľ.
Náklady s tým spojené, okrem náhrady ušlej mzdy poisteného, znáša poisťovateľ. Poisťovateľ je
oprávnený odmietnuť poistenému úhradu nákladov vynaložených na lekárske vyšetrenia, ak
pri likvidácii poistnej udalosti zistí, že mu nevznikla povinnosť poskytnúť poistné plnenie.
Uvedené platí aj v prípade, ak bol zistený úmysel poisteného získať poistné plnenie
uvedením poisťovateľa do omylu.

9) Poistený je povinný umožniť poisťovateľovi získať všetku zdravotnú dokumentáciu, ktorú si
poisťovateľ vyžiada. Ďalej je povinný zbaviť mlčanlivosti všetkých lekárov, ktorí poisteného
liečili alebo vyšetrovali a splnomocniť ich na podanie všetkých informácií.

10) Poistník je povinný bezodkladne oznámiť a preukázať poisťovateľovi skutočnosti rozhodné
pre zánik poistenia (napr. zmenu vlastníctva alebo zápis prevodu držby vozidla na inú osobu
v evidencii vozidiel), ako aj akékoľvek zmeny súvisiace so zmenou údajov o vozidle (napr.
zmenu evidenčného čísla). Za prípadné škody vzniknuté nedodržaním týchto povinností
zodpovedá poistník.

11) Ak bola niektorá z povinností podľa ods. 1) až 9) tohto článku porušená, poisťovateľ je
oprávnený primerane, vzhľadom k závažnosti porušenia, znížiť poistné plnenie. 

12) Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede na otázky poisťovateľa môžu mať podľa
príslušných ustanovení OZ za následok primerané zníženie plnenia z poistnej zmluvy,
odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie plnenia z poistnej zmluvy.
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13) Ak fyzickej osobe, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalé bydlisko, vzniklo právo na
poistné plnenie z úrazového pripoistenia, je povinná poisťovateľovi predložiť:
a) lekárske správy a zdravotnú dokumentáciu týkajúcu sa poistnej udalosti v slovenskom

jazyku (úradne overený preklad),
b) ostatné doklady požadované poisťovateľom v slovenskom jazyku (úradne overený preklad).

ČČlláánnookk  XXXXXXXXIIII
ZZáánniikk  úúrraazzoovvééhhoo  pprriippooiisstteenniiaa  oossôôbb  vvoo  vvoozziiddllee

1) Zánik úrazového pripoistenia sa riadi ustanoveniami čl. VII týchto VPP.
2) Úrazové pripoistenie, ak bolo dojednané samostatne (bez poistenia vozidla), zaniká tiež

zmenou v osobe vlastníka vozidla uvedeného v poistnej zmluve, ak poistníkom je osoba
totožná s vlastníkom vozidla.

ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa

ČČlláánnookk  XXXXXXXXIIIIII
FFoorrmmaa  pprráávvnnyycchh  úúkkoonnoovv

1) Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná písomná forma.
2) Návrh na uzatvretie poistnej zmluvy sa považuje za doručený poisťovateľovi dňom jeho

prevzatia oprávneným zástupcom poisťovateľa. Ostatné písomnosti určené poisťovateľovi sa
považujú za doručené dňom potvrdenia prevzatia písomnosti poisťovateľom.

3) Písomnosti poisťovateľa určené poistníkovi, resp. poistenému sa doručujú poštou, môžu byť
však doručené aj zástupcom poisťovateľa, a to na poslednú poisťovateľovi známu adresu.
Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje
za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie
písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta
s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú
v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola
písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil.

4) Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, SMS,
fax) pre vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným alebo nimi splnomocnenou osobou
v súvislosti so správou poistenia, riešením škodových udalostí a ponukou produktov a služieb
poisťovateľa. Tieto prostriedky však nenahrádzajú písomnú formu úkonov v prípadoch, kedy
písomnú formu vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo poistná zmluva. 

5) Niektoré zmeny poistnej zmluvy, zmeny v poistení a poistné udalosti je možné oznámiť aj
telefonicky na telefónnom čísle poisťovateľa. Prehľad oznámení, ktoré možno realizovať
telefonicky, poisťovateľ zverejňuje na svojej internetovej stránke www.allianzsp.sk. Vykonanie
zmien telefonicky poisťovateľ potvrdí písomne. Ak poistník s vykonanou zmenou nesúhlasí, je

povinný v lehote uvedenej v písomnom potvrdení poisťovateľa túto skutočnosť písomne
poisťovateľovi oznámiť.

6) Poistník a poistený, ak je iný než poistník, uzavretím poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi
súhlas s vyhotovovaním a následným archivovaním zvukových záznamov telefonických
hovorov uskutočnených medzi ním a poisťovateľom v súvislosti s poistením a likvidáciou
poistných udalostí podľa tejto poistnej zmluvy, a to na technických prostriedkoch
umožnujúcich ich zachytenie, zachovanie a reprodukciu. Poistník a poistený uzavretím
poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil tieto záznamy a ich
kópie pri uplatňovaní práv a povinností z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy
počas doby ich uchovania chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

7) Nároky z poistenia sa premlčia v 3-ročnej premlčacej dobe. Premlčacia doba začína plynúť rok
po vzniku poistnej udalosti.

8) V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od jednotlivých ustanovení týchto VPP, ak všeobecne
záväzné právne predpisy neustanovujú inak. Akákoľvek odchýlka od týchto VPP dojednaná
v poistnej zmluve je účinná najskôr momentom, kedy sa zmluvné strany na tejto zmene
písomne dohodli.

ČČlláánnookk  XXXXXXXXIIVV
SSppôôssoobb  vvyybbaavvoovvaanniiaa  ssťťaažžnnoossttii

1) Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne. Ústne podanú
sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ podať osobne, zaslať
poštou na adresu sídla poisťovateľa, prípadne emailom na dialog@allianzsp.sk.

2) Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka (predmet
sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí
obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom právnická
osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby.

3) Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho
požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie
sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom
bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený.

4) V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku
Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou poisťovateľa.

V Bratislave, schválené dňa 21.10.2013
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Osobitné poistné podmienky k poisteniu
Moje auto KASKO

ČČlláánnookk  II
PPooiissttnnáá  ssuummaa

1) Poistná suma poisteného vozidla je určená najvyššou možnou výškou poistného plnenia
z jednej poistnej udalosti krytej poistením vozidla. Ak nie je poistná suma vozidla určená
poistníkom v poistnej zmluve, má sa za to, že maximálna výška poistného plnenia poisťovateľa
z jednej poistnej udalosti krytej poistením vozidla je 150 000 EUR.  

2) Ak poistnú sumu vozidla určil poistník v poistnej zmluve, musí zodpovedať poistnej hodnote
vozidla.

3) Poistnú sumu doplnkovej výbavy poisteného vozidla určuje poistník v poistnej zmluve, pričom
táto predstavuje časť poistnej sumy poisteného vozidla. Poistná suma doplnkovej výbavy
určená v poistnej zmluve poistníkom predstavuje cenu doplnkovej výbavy s DPH v čase
uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve vyznačená „Cena vozidla bez DPH“. 
Ak je v poistnej zmluve vyznačená „Cena vozidla bez DPH“, poistná suma doplnkovej výbavy
určená v poistnej zmluve poistníkom predstavuje cenu doplnkovej výbavy bez DPH v čase
uzavretia poistnej zmluvy.

4) Pripoistenie čelného skla poisteného vozidla sa dojednáva na poistnú sumu uvedenú v poistnej
zmluve. 

5) Pripoistenie batožiny sa dojednáva na poistnú sumu uvedenú v poistnej zmluve. Poistná suma
je limitom plnenia pri jednej poistnej udalosti pre batožinu všetkých osôb cestujúcich vo vozidle.

6) Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle sa dojednáva v rozsahu a na poistné sumy uvedené
v poistnej zmluve alebo v rozsahu úrazového balíka.
Úrazový balík zahŕňa poistné krytie pre prípad:
a) smrti následkom úrazu na poistnú sumu 5 000 EUR na jedno sedadlo,
b) trvalých následkov úrazu na poistnú sumu 5 000 EUR na jedno sedadlo,
c) denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia na poistnú sumu 5 EUR/deň

na jedno sedadlo,
d) denného odškodného pri pobyte v nemocnici na poistnú sumu 5 EUR/deň na jedno sedadlo.

7) Pre úrazové pripoistenie platí, že súčin počtu miest na sedenie (sedadiel) vozidla, ku  ktorému
sa toto pripoistenie dojednáva a dojednanej poistnej sumy pre jedno sedadlo pre prípad smrti
následkom úrazu alebo trvalých následkov úrazu musí byť nižší ako 500 000 EUR.

8) Poistná suma pre pripoistenie nadštandardnej výbavy musí zodpovedať jej poistnej hodnote.

ČČlláánnookk  IIII
DDrruuhh  ppoouužžiittiiaa  vvoozziiddllaa

1) Poisťovateľ môže navýšiť poistné pre tieto druhy použitia:
a) vozidlo s právom prednostnej jazdy (s výstražným zariadením) - V,
b) vozidlo prevážajúce nebezpečný náklad - N,
c) taxislužba - T,
d) autopožičovňa – A,
e) pancierované vozidlá - P.

2) Poisťovateľ neuplatní navýšenie poistného v:
a) pripoistení čelného skla poisteného vozidla,
b) pripoistení finančnej straty,
c) pripoistení náhradného vozidla,
d) pripoistení batožiny,
e) úrazovom pripoistení osôb vo vozidle,
f) pripoistení nadštandardnej výbavy vozidla,
g) pripoistení  vozidla pri pracovnej činnosti.

ČČlláánnookk  IIIIII
PPooiissttnnéé  oobbddoobbiiee

Dojednať možno štvrťročné, polročné alebo ročné poistné obdobie, ak nie je dojednané inak.

ČČlláánnookk  IIVV
PPoovviinnnnéé  vvyybbaavveenniiee  zzaabbeezzppeeččoovvaaccíímm  zzaarriiaaddeenníímm

1) Osobné a nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg musia byť
pri dojednaní a počas poistenia modulom poistného krytia BASIC+ alebo OPTIMAL+ povinne
vybavené určeným zabezpečovacím zariadením alebo kombináciou rôznych určených
zabezpečovacích zariadení podľa pokynu poisťovateľa, resp. v závislosti od poistnej hodnoty vozidla
(vrátane príslušenstva tvoriaceho povinnú, štandardnú a doplnkovú výbavu vozidla) nasledovne:
a) do 20 000,00 EUR s DPH – jedno určené zabezpečovacie zariadenie, 
b) od 20 000,01 EUR do 83 000,00 EUR s DPH – kombinácia dvoch určených

zabezpečovacích zariadení,

Osobitné poistné podmienky k poisteniu  Moje auto KASKO (ďalej len „OPP“) dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie Moje auto KASKO (ďalej len „VPP") a sú
spolu s VPP neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
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c) nad 83 000,00 EUR s DPH – kombinácia troch určených zabezpečovacích zariadení.
2) Určeným zabezpečovacím zariadením sa v zmysle týchto OPP rozumie:

a) mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s vozidlom,
b) imobilizér,
c) elektronický poplachový systém (autoalarm) alebo
d) elektronický vyhľadávací systém.

3) Motocykle, autobusy, nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
prevyšujúcou 3 500 kg a špeciálne vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
prevyšujúcou 3 500 kg musia byť počas poistenia modulom poistného krytia OPTIMAL+
povinne vybavené odnímateľným mechanickým zabezpečovacím zariadením alebo
mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s vozidlom alebo imobilizérom
alebo elektronickým poplachovým systémom (autoalarmom) alebo elektronickým
vyhľadávacím systémom.

4) U traktorov, ostatných poľnohospodárskych strojov, stavebných strojov a prípojných vozidiel sa
vybavenie zabezpečovacím zariadením proti odcudzeniu nevyžaduje. 

5) Odnímateľným mechanickým zabezpečovacím zariadením sa rozumie vybavenie vozidla
mechanickým zariadením proti neoprávnenému použitiu vozidla schváleného typu, ktoré nie
je pevne spojené s konštrukciou vozidla, napr. zariadenie blokujúce volant riadenia, ovládacie
pedále spojky, prevádzkovej brzdy, páku ručnej brzdy a pod. 

6) Určeným mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s vozidlom sa rozumie
vybavenie vozidla mechanickým zariadením proti neoprávnenému použitiu vozidla
schváleného typu, ktoré je pevne a nerozoberateľne spojené s konštrukciou vozidla a ktoré
blokuje radenie prevodových stupňov zaparkovaného vozidla v polohe spätný chod
u mechanických prevodoviek, v polohe parkovanie u automatických prevodoviek alebo
mechanizmus riadenia vozidla, napr. volantovú tyč. Za určené zabezpečovacie zariadenie
podľa ods. 2) písm. a) tohto článku sa nepovažuje mechanické zariadenie proti
neoprávnenému použitiu vozidla, ktorým je vozidlo vybavené z hľadiska splnenia podmienok
ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim podmienky
premávky vozidiel na pozemných komunikáciách ako napr. zámky dverí, mechanizmus
uzamknutia volantu riadenia a pod., s výnimkou zariadenia spĺňajúceho podmienky
ustanovené v ods. 5) tohto článku.

7) Imobilizérom sa rozumie zariadenie schváleného typu, ktoré je určené na to, aby zabránilo
prevádzke vozidla jeho vlastnou motorickou silou pomocou znemožnenia funkcie aspoň dvoch
samostatných obvodov vozidla, ktoré sú potrebné na prevádzku vozidla jeho vlastnou
motorickou silou alebo kódovým rušením aspoň jednej ovládacej jednotky, potrebnej
na prevádzku vozidla. Imobilizér sa musí samočinne aktivovať po vytiahnutí kľúča zo spínacej
skrinky bez akéhokoľvek doplňujúceho zásahu vodiča.

8) Elektronickým poplachovým systémom sa rozumie elektronický systém schváleného typu

určený na montáž pre rôzne typy motorových vozidiel, konštruovaný tak, aby zvukovým
a/alebo optickým signálom upozornil na akékoľvek vniknutie neoprávnenej osoby do vozidla
alebo na zásah do vozidla a ako doplnkovú ochranu poskytuje ochranu proti neoprávnenému
použitiu vozidla vlastnou motorickou silou tak, že pri neoprávnenom vniknutí do vozidla
automaticky blokuje elektronické systémy vozidla a zamedzuje tým jeho naštartovaniu.
Elektronický poplachový systém montovaný spolu s imobilizérom nenahrádza imobilizér
a musí blokovať elektronické systémy vozidla, ktoré sú rozdielne od elektronických systémov,
ktoré blokuje imobilizér.

9) Elektronickým vyhľadávacím systémom sa rozumie systém, ktorý je založený na technológii
GSM a GPS a slúži na aktívnu lokalizáciu polohy a pohybu vozidla. V prípade neoprávneného
použitia vozidla alebo vniknutia do vozidla vyšle signál určenému subjektu (polícia, pult
centrálnej ochrany).

10) Poistník je povinný udržiavať určené zabezpečovacie zariadenia a zariadenia proti
neoprávnenému použitiu vozidla, ktorým je vozidlo vybavené z hľadiska splnenia podmienok
ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim podmienky premávky
vozidiel na pozemných komunikáciách, v prevádzkyschopnom a funkčnom stave a aktivovať
ich predpísaným spôsobom  pri každom opustení vozidla.

11) Pri dojednaní pripoistenia nadštandardnej výbavy vozidla sa výškou poistnej hodnoty
rozhodujúcej pre povinné vybavenie vozidla určeným zabezpečovacím zariadením rozumie
súčet poistnej hodnoty vozidla, ak poistnú sumu určil v poistnej zmluve poistník v zmysle
ustanovenia čl. I ods. 2) a poistnej hodnoty jeho nadštandardnej výbavy. 
Ak poistná suma vozidla nebola určená poistníkom v poistnej zmluve, počet a kombináciu
zabezpečovacích zariadení, ktorými musí byť vozidlo vybavené pri dojednaní a počas
pripoistenia nadštandardnej výbavy vozidla, určí poisťovateľ pred dojednaním pripoistenia
nadštandardnej výbavy vozidla.

ČČlláánnookk  VV
ŚŚkkooddoovvýý  pprriieebbeehh

1) BONUS - zľava z poistného za primárne poistenie a MALUS – zníženie priznaného bonusu (zľavy)
z poistného za primárne poistenie sa priznáva výlučne v individuálnych poistných zmluvách
dojednaných na dobu neurčitú, za podmienok, že poistníkom je fyzická osoba a poistené je
vozidlo, ktorého držiteľom je fyzická alebo podnikajúca fyzická osoba, ak nie je dojednané inak. 

2) Ak poistník preukáže dosiahnutie priaznivej doby škodového priebehu havarijného /KASKO
poistenia u Allianz - Slovenskej poisťovne, a.s., resp. u iného poisťovateľa, ktoré zaniklo
najneskôr pred piatimi rokmi od jeho preukázania (ďalej pre účely ustanovení tohto článku len
„rozhodné poistenie“), poisťovateľ dosiahnutú dobu škodového priebehu:
a) eviduje (v mesiacoch), ak je primárne poistenie dojednané modulom poistného krytia

BASIC alebo BASIC+,
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b) eviduje (v mesiacoch) a prizná bonus, ak je primárne poistenie dojednané modulom
poistného krytia OPTIMAL alebo OPTIMAL+. 

Ak rozhodné poistenie zaniklo z dôvodu neplatenia poistného, poisťovateľ nemá povinnosť
dosiahnutú dobu priaznivého škodového priebehu evidovať ani priznať bonus. Doba od
ukončenia rozhodného poistenia do začiatku poistenia u poisťovateľa, ak presiahla jeden rok,
sa od doby evidovaného bezškodového priebehu odpočíta.

3) Dosiahnutú priaznivú dobu škodového priebehu je možné uplatniť len pre rovnakú kategóriu
vozidla, ak nie je dojednané inak. 

4) Jeden doklad o dosiahnutí priaznivej doby škodového priebehu rozhodného poistenia je možné
uplatniť len pre účely jednej poistnej zmluvy.

5) Výška bonusu závisí od dosiahnutej a preukázanej priaznivej doby škodového priebehu: 

6) Ak vznikol poistníkovi nárok na bonus, priznáva sa od začiatku účinnosti primárneho poistenia
(v zmysle ods. 2) písm. b) tohto článku) a počas jeho účinnosti sa nemení; pokiaľ nenastala
rozhodujúca udalosť v zmysle ods. 9) až 11) tohto článku.

7) Za každú rozhodujúcu udalosť je poisťovateľ oprávnený uplatniť malus - zníženie priznaného
bonusu (zľavy) z poistného za primárne poistenie. Malus sa uplatňuje od najbližšieho
výročného dňa primárneho poistenia po rozhodujúcej udalosti. 

8) Výška malusu je závislá od počtu rozhodujúcich udalostí v jednom poistnom roku, ak nastali
počas účinnosti primárneho poistenia podľa ods. 2) písm. b) tohto článku. 
Za: 
a) jednu rozhodujúcu udalosť, hodnota bonusového koeficientu sa zvýši o 0,1; maximálne

však na hodnotu 1, 
b) dve rozhodujúce udalosti, hodnota bonusového koeficientu sa zvýši o 0,25; maximálne

však na hodnotu 1, 
c) tri a viac rozhodujúcich udalostí, nárok na bonus zaniká. 
Výška bonusu (zľavy) v % po uplatnení malusu = (1 - hodnota bonusového koeficientu
po uplatnení malusu)*100.
Poisťovateľ má právo započítať aj rozhodujúce udalosti z uplynulých poistných rokov, za ktoré
ešte nebol uplatnený malus.

9) Rozhodujúcou udalosťou je každá poistná udalosť vzťahujúca sa k poistenému vozidlu, ak ďalej
nie je uvedené inak.

10) Ak rozhodujúca udalosť nastane tak, že poistník, poistený alebo oprávnená osoba viedla
vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok alebo sa bezdôvodne odmietla podrobiť
skúške alebo vyšetreniu na požitie alkoholických nápojov alebo návykových látok, nárok
na bonus zaniká.

11) Za rozhodujúcu udalosť sa nepovažuje poistná udalosť v dôsledku:
a) havárie, ktorá preukázateľne nebola zavinená poistníkom, poisteným alebo oprávnenou

osobou a zároveň poistník, poistený alebo oprávnená osoba má voči inému právo
na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou (regres), 

b) živelnej udalosti,
c) pôsobenia hlodavcov na vozidlo,
d) odcudzenia celého vozidla, alebo jeho časti, pokiaľ bolo hlásené na polícii,
e) zrážky vozidla so zvieraťom,
f) mechanického poškodenia čelného skla vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá

nie je vylúčená z poistného krytia, a je takéto poškodenie možné odstrániť opravou
čelného skla, a zároveň nedošlo k inému poškodeniu vozidla,

g) poškodzovania cudzej veci v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona, resp.
zákona o priestupkoch v platnom znení (vandalizmus),
alebo poistná udalosť:

h) za ktorú poisťovateľ neplnil (napr. zamietnutie nároku poisťovateľom, neuplatnenie
nároku poistníkom, škoda nižšia než spoluúčasť a pod.),

i) z iného než primárneho poistenia dojednaného modulom poistného krytia OPTIMAL
alebo OPTIMAL+.

12) Po zániku poistenia má poistník právo na vystavenie potvrdenia (zápočtového listu)
o škodovom priebehu  poistenia.

ČČlláánnookk  VVII
NNáákkllaaddyy  nnaa  oopprraavvuu  ppooiisstteennééhhoo  vvoozziiddllaa

1) Nákladmi na opravu sa rozumejú účelne vynaložené a primerané náklady na opravu
poškodeného poisteného vozidla.

2) Poisťovateľ môže odporučiť opravovňu, ktorá vykoná opravu poškodeného poisteného vozidla.
3) Po oprave poškodeného poisteného vozidla v opravovni a predložení účtovného dokladu

za opravu poisťovateľ uhradí náklady vynaložené na opravu poškodeného poisteného vozidla
súvisiace s danou poistnou udalosťou vo výške účtovanej opravovňou, najviac však:
a) materiálové náklady maximálne do výšky cien originálnych náhradných dielov

a materiálu stanovených výrobcom/dovozcom vozidiel a/alebo výrobcom/dovozcom
náhradných dielov a materiálu pre danú značku a typ poisteného vozidla, ktoré boli
použité pri jeho oprave,

b) náklady na prácu stanovené na základe časových noriem a technologických postupov

3

Dosiahnutá priaznivá doba
škodového priebehu v mesiacoch

Bonus (zľava) z poistného
Hodnota bonusového

koeficientu
60 a viac 50% 0,5
59 – 24 25% 0,75
23 – 12 10% 0,9
11 – 0 0% 1



dodávaných výrobcom pre danú značku a typ poisteného vozidla a hodinovej sadzby
za opravu účtovanej opravovňou, v ktorej bolo poškodené poistené vozidlo opravené,
maximálne však do výšky obvyklej hodinovej sadzby účtovanej  opravovňami obdobnej
technologickej výbavy a v rozsahu opravárenských služieb pre danú značku a typ
poisteného vozidla v mieste opravy poškodeného poisteného vozidla v Slovenskej
republike, ak nie je dojednané inak.

4) Ak sa na území Slovenskej republiky pre danú značku alebo typ poisteného vozidla nenachádza
autorizovaná opravovňa, po oprave poškodeného poisteného vozidla v opravovni a predložení
účtovného dokladu za opravu súvisiacu s danou poistnou udalosťou poisťovateľ uhradí náklady
vynaložené na opravu poškodeného poisteného vozidla súvisiace s danou poistnou udalosťou
vo výške účtovanej opravovňou, najviac však:
a) materiálové náklady maximálne do výšky cien originálnych náhradných dielov a materiálu

stanovených výrobcom/dovozcom vozidiel a/alebo výrobcom/dovozcom náhradných
dielov a materiálu, ktoré boli použité pri oprave poisteného vozidla a ktoré účtuje
najbližšia zahraničná autorizovaná opravovňa pre danú značku a typ poisteného vozidla,

b) náklady na prácu stanovené na základe časových noriem a technologických postupov
dodávaných výrobcom pre danú značku a typ poisteného vozidla a hodinovej sadzby
za opravu účtovanej najbližšou zahraničnou autorizovanou opravovňou pre danú značku
a typ poisteného vozidla.

5) Po oprave poškodeného čelného skla v opravovni a predložení účtovného dokladu za opravu
poisťovateľ uhradí náklady vynaložené na opravu čelného skla poisteného vozidla vo výške
účtovanej opravovňou, maximálne však do výšky 30 EUR vrátane DPH, bez ohľadu na počet
opravovaných poškodení súvisiacich s danou poistnou udalosťou.

6) Ak poistník písomne požiada o stanovenie nákladov na opravu poškodeného poisteného
vozidla rozpočtom, poisťovateľ uhradí náklady súvisiace s danou poistnou udalosťou nasledovne:
a) materiálové náklady do výšky cien náhradných dielov a materiálu vyhovujúcej akosti;

ak náhradné diely a materiál vyhovujúcej akosti nie sú k dispozícii, poisťovateľ
uhradí materiálové náklady maximálne do výšky cien originálnych náhradných dielov
a materiálu stanovených výrobcom/dovozcom vozidiel a/alebo výrobcom/dovozcom
náhradných dielov a materiálu pre danú značku a typ poisteného vozidla vrátane DPH,

b) náklady na prácu stanovené na základe časových noriem a technologických postupov
dodávaných výrobcom vozidiel pre danú značku a typ poisteného vozidla a hodinovej
sadzby za opravu vo výške 10 EUR s DPH.

7) Ods. 1) až 4) a ods. 6) tohto článku sa primerane týkajú tiež opravy poškodenej poistenej
nadštandardnej výbavy vozidla.

8) Poisťovateľ uhradí účelne vynaložené náklady na vyprostenie, odtiahnutie a uskladnenie
poškodeného poisteného vozidla z miesta poistnej udalosti do miesta uskladnenia alebo
opravy v plnom rozsahu, ak vznikli na základe jeho pokynu.

9) Náklady na uskladnenie vozidla poškodeného pri poistnej udalosti uhradí poisťovateľ za dobu
nevyhnutnú z dôvodov bezpečnostných, hygienických alebo z iného verejného záujmu,
najviac však za dobu 30 dní.

ČČlláánnookk  VVIIII
PPoossttuupp  vv  pprrííppaaddee  ppooiissttnneejj  uuddaalloossttii  mmiimmoo  úúzzeemmiiaa  SSlloovveennsskkeejj  rreeppuubblliikkyy

1) Ak došlo k poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky, je poistník povinný preukázať
jej vznik predovšetkým potvrdením policajných orgánov a vyplnením správy o nehode,
zápisom o poškodení vyhotoveným zahraničným partnerom poisťovateľa, prípadne po dohode
s poisťovateľom iným hodnoverným spôsobom.

2) O každom odťahu na územie Slovenskej republiky rozhoduje poisťovateľ alebo ním poverená osoba.
3) Poisťovateľ uhradí náklady na vyprostenie, odtiahnutie a uskladnenie vozidla poškodeného

mimo územia Slovenskej republiky v zmysle ustanovení čl. VI ods. 8) a ods. 9) týchto
OPP. O účelnosti, možnosti, spôsobe a rozsahu opravy vozidla v zahraničí rozhodne poisťovateľ
ešte pred začatím opravy.

4) Náklady na najnutnejšiu opravu, ktoré uhradí poistník (alebo oprávnená osoba) v zahraničí
sám, budú hradené v tuzemskej mene podľa aktuálneho výmenného kurzu vyhláseného
oprávneným subjektom ku dňu vystavenia faktúry, a to v rozsahu poistenia dojednaného
v poistnej zmluve.

5) Ak bolo poskytnuté poistné plnenie zahraničným partnerom poisťovateľa a pre poisťovateľa
nevznikla povinnosť poskytnúť ďalšie poistné plnenie, je poistník povinný hodnotu spoluúčasti
do 15 dní po skončení vyšetrenia poistnej udalosti vrátiť poisťovateľovi. Ak je hodnota spoluúčasti
vyššia než poistné plnenie poskytnuté zahraničným partnerom poisťovateľa, je poistník povinný
vrátiť poisťovateľovi hodnotu poistného plnenia, a to v tuzemskej mene podľa platného kurzu
vyhláseného oprávneným subjektom ku dňu plnenia zahraničným partnerom poisťovateľa.

6) Ak náklady vyplatené zahraničným partnerom poisťovateľa v súvislosti s poistnou udalosťou
presiahli poistné plnenie, ktoré je poisťovateľ povinný vyplatiť, je poistník povinný vrátiť rozdiel
oboch plnení poisťovateľovi do 15 dní po skončení vyšetrenia poistnej udalosti.

7) Ak sa v dôsledku poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky poistník (alebo
oprávnená osoba) nemôže s vozidlom vrátiť na územie Slovenskej republiky, poisťovateľ uhradí
náklady na jeho prepravu do miesta jeho trvalého bydliska, vrátane nákladov na prepravu
cestujúcich, ktorí sa preukázateľne prepravovali poisteným vozidlom, a to do výšky cestovného
vlakom II. triedy s miestenkou.

8) Na to, čo pre prípad poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky nie je upravené v tomto
článku OPP, sa použije čl. VI týchto OPP.

V Bratislave, schválené dňa 21.10.2013
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IInnffoorrmmáácciiaa  oo  ppooddmmiieennkkaacchh  uuzzaavvrreettiiaa  ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy
v súlade s § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z.

o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

IInnffoorrmmáácciiee  oo  ppooiissťťoovvaatteeľľoovvii
Obchodné meno a právna forma: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika
Sídlo: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1

CChhaarraakktteerriissttiikkaa  ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy

11.. NNáázzoovv  ppooiissttnnééhhoo  pprroodduukkttuu
MMoojjee  aauuttoo  KKAASSKKOO
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie Moje auto KASKO
zo dňa 21.10.2013 (VPP) a Osobitnými poistnými podmienkami k poisteniu Moje auto
KASKO zo dňa 21.10.2013 (OPP). Pre pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti v poistení
Moje auto KASKO platia okrem VPP a OPP aj Všeobecné poistné podmienky Poistenie strojov
a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb zo dňa 1.5.2012 (VPP-SE)
a Osobitné poistné podmienky Poistenie strojov a elektroniky zo dňa 21.10.2013 (OPP-SE)
s odchýlkami špecifikovanými v prílohe poistnej zmluvy - Príloha č. 1 - Odchylnosti od
ustanovení VPP-SE a OPP-SE pre účely pripoistenia vozidla pri pracovnej činnosti v poistení
Moje auto KASKO.

22.. PPooppiiss  ppooiissttnnééhhoo  pprroodduukkttuu

2.1. Poistené riziká (čl.  II VPP, čl. XVI VPP, čl. XXI VPP, čl. XXIV VPP, čl. XXVI VPP, čl. XIX VPP,
čl. XXXIII VPP, čl. XXXV VPP, čl. XXXVII VPP, čl. I OPP)
• PPooiisstteenniiee  vvoozziiddllaa pre poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku:

a) havárie,
b) živelnej udalosti,
c) pôsobenia hlodavcov na vozidlo,
d) mechanického poškodenia čelného skla vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou,

ktorá nie je VPP vylúčená a je takéto poškodenie možné odstrániť opravou čelného
skla poisteného vozidla a zároveň nedošlo k inému poškodeniu vozidla,

e) odcudzenia časti vozidla,
f) odcudzenia celého vozidla,
g) poškodzovania cudzej veci v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona,

resp. zákona o priestupkoch v platnom znení (vandalizmus).
Poistenie vozidla je možné dojednať prostredníctvom modulov poistného krytia:

• pripoistenie zrážky vozidla so zvieraťom,
• pripoistenie čelného skla poisteného vozidla,
• pripoistenie finančnej straty,
• pripoistenie náhradného vozidla,
• pripoistenie batožiny,
• úrazové pripoistenie osôb vo vozidle

- poistenie smrti následkom úrazu, 
- poistenie trvalých následkov úrazu, 
- poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici, 
- poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia,

• pripoistenie nadštandardnej výbavy vozidla,
• pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti.

2.2.  Výhody produktu
• poistenie nových aj ojazdených vozidiel,
• poistenie vozidla prostredníctvom modulov poistného krytia výberom zo štyroch modulov

poistného krytia,
• možnosť voľby spoluúčasti a územnej platnosti,
• možnosť dojednania samostatného úrazového pripoistenia osôb vo vozidle 

(bez poistenia vozidla),

• možnosť voľby ročného, polročného alebo štvrťročného poistného obdobia,
• asistenčné služby pre prípad nehody, poruchy a odcudzenia vozidla,
• možnosť nahlasovania poistnej udalosti cez telefón, internet alebo mobilnou

aplikáciou,
• široká sieť zmluvných partnerov pre opravy motorových vozidiel.

2.3. Všeobecná charakteristika poistného plnenia
Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie vypočítané podľa čl. X
VPP, OPP a podmienok dojednaných v poistnej zmluve. Poistné plnenie pre jednotlivé typy
poistenia sú bližšie špecifikované v osobitných ustanoveniach VPP a v OPP a pre pripoistenie
vozidla pri pracovnej činnosti aj v čl. 9 VPP-SE, OPP-SE a Prílohe č. 1.

2.4. Výluky z poistenia
Škody z plnenia vylúčené sú uvedené v čl. XII VPP, čl. XXIII VPP, čl. XXXI VPP, čl XXXX VPP a pre
pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti aj v čl. 4 VPP-SE, OPP-SE a Prílohe č. 1.

2.5. Upozornenie na možnosť sankcií a postihov spojených s poistným plnením
Zníženie a zamietnutie poistného plnenia (nepravdivé informovanie poisťovateľa, porušenie
povinností podľa Občianskeho zákonníka, všeobecne záv. práv. predpisov, VPP, OPP...),
odstúpenie od zmluvy zo strany poisťovateľa, poistenie na rovnaký účel u viacerých poisťovateľov
– čl. XI VPP, čl. VII VPP, čl. VII VPP a pre pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti aj v čl. 9 VPP-SE,
OPP-SE a Prílohe č. 1.

33..  OObboozznnáámmeenniiee  oo  ddôôsslleeddkkoocchh  nneezzaappllaatteenniiaa  ppooiissttnnééhhoo  ((ččll..  VVIIII  VVPPPP))  
Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné 
nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné
za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy
poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva
poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené poistné. To isté
platí, ak bola zaplatená len časť poistného.

44.. DDooppllnnkkoovvéé  aaddmmiinniissttrraattíívvnnee  sslluužžbbyy,,  kkttoorréé  nniiee  ssúú  zzaahhrrnnuuttéé  vv  cceennee  ppooiisstteenniiaa  
aa  ppooppllaattkkyy  ss  nniimmii  ssppoojjeennéé  aa  ssppôôssoobb  sspprrííssttuuppňňoovvaanniiaa  iinnffoorrmmáácciiíí  oo  iicchh  zzmmeennee  

V poistení nie sú uplatňované žiadne ďalšie poplatky súvisiace s doplnkovými  administratívnymi
službami.

55..  UUppoozzoorrnneenniiee  nnaa  uussttaannoovveenniiaa  ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy,,  kkttoorréé  uummoožžňňuujjúú  ppooiissťťoovvaatteeľľoovvii  vvyykkoonnáávvaaťť
zzmmeennyy  ppooddmmiieennookk  ppooiisstteenniiaa  bbeezz  ssúúhhllaassuu  ddrruuhheejj  zzmmlluuvvnneejj  ssttrraannyy  ((ččll..  VVIIII  ooddss..  1199))  VVPPPP))

V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ právo
jednostranne upraviť výšku poistného na ďalší poistný rok. Výšku poistného je poisťovateľ oprávnený
upraviť, ak dôjde k zvýšeniu cien náhradných dielov a opravárenských prác alebo k rastu indexu
spotrebiteľských cien.
Ak poisťovateľ zvýši poistné na ďalší poistný rok a poistník do konca poistného roka písomne oznámi
poisťovateľovi, že so zvýšením poistného pre ďalší poistný rok nesúhlasí, zaniká poistenie ku koncu
poistného roka, v ktorom bolo zmenené poistné oznámené.
Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalší poistný rok a poistník zaplatí za prvé poistné obdobie ďalšieho
poistného roka poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok poistného poistníkovi.

66..  PPooddmmiieennkkyy  ooddssttúúppeenniiaa  oodd  ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy  aa  vvyyppoovveeddaanniiaa  ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy

6.1. Podmienky odstúpenia od zmluvy (čl. VII VPP).
6.2. Výpoveď poistnej zmluvy ku koncu poistného obdobia (čl. VII VPP), výpoveď do 2 mesiacov

po uzavretí poistnej zmluvy (čl. VII VPP), výpoveď po poistnej udalosti (čl. VII VPP).

77..  SSppôôssoobb  vvyybbaavvoovvaanniiaa  ssťťaažžnnoossttíí

7.1. Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne. Ústne podanú
sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ podať osobne, zaslať
poštou na adresu sídla poisťovateľa, prípadne emailom na dialog@allianzsp.sk.

7.2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka (predmet
sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí
obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom právnická
osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby.

7.3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho
požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie
sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť,
o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený.

7.4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku
Slovenska, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou poisťovateľa.

UUppoozzoorrnneenniiee  ppooiissttnnííkkaa

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

Táto informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy bola schválená dňa 21.10.2013.Tl
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MMOODDUULLYY  PPOOIISSTTNNÉÉHHOO  KKRRYYTTIIAA

BASIC BASIC+

Obsahuje:
- poistenie vozidla v zmysle poistných rizík

uvedených v písm. a), b),  c) a d) tohto bodu

s tým, že pri poškodení alebo zničení vozidla
v dôsledku havárie je poistné plnenie poskytnuté
len ak je zároveň takéto poškodenie alebo zničenie
vozidla ako škoda kryté systémom povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie
vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť
poistník, poistený alebo oprávnená osoba.

Obsahuje:
- poistenie vozidla v zmysle poistných rizík

uvedených v písm. a) až g) tohto bodu

s tým, že pri poškodení alebo zničení vozidla
v dôsledku havárie je poistné plnenie poskytnuté
len ak je zároveň takéto poškodenie alebo zničenie
vozidla ako škoda kryté systémom povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie
vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť
poistník, poistený alebo oprávnená osoba.

OPTIMAL OPTIMAL+

Obsahuje:
- poistenie vozidla v zmysle poistných rizík

uvedených v písm. a), b),  c) a d) tohto bodu.

Obsahuje:
- poistenie vozidla v zmysle poistných rizík

uvedených v písm. a) až g) tohto bodu.
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V·EOBECNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE
ASISTENâN¯CH SLUÎIEB KU KASKO POISTENIU

Tieto v‰eobecné podmienky (ìalej len „VPTA”) sú záväzné pokyny pre vyuÏívanie sluÏieb technickej
asistencie (ìalej len „asistenãné sluÏby“) Allianz Assistance. Allianz Assistance môÏe zaruãiÈ  vãasné
a kvalitné poskytovanie asistenãn˘ch sluÏieb iba vtedy, ak sú tieto VPTA dodrÏiavané.

1. Kto vyuÏíva asistenãné sluÏby Allianz Assistance?
1.1. Asistenãné sluÏby sa vzÈahujú na vozidlo poistené v KASKO poistení  uzavretom v Allianz -

Slovenskej poisÈovni, a.s. (ìalej len „vozidlo”), ktoré zabezpeãuje Allianz Assistance priamo alebo
prostredníctvom svojich zmluvn˘ch partnerov, ktor˘m budú poskytnuté Va‰e osobné údaje.
Poãas platnosti KASKO poistenia vozidla oprávÀuje na vyuÏívanie asistenãn˘ch sluÏieb podºa
t˘chto VPTA kartiãka asistenãn˘ch sluÏieb.

1.2. Asistenãné sluÏby vyuÏíva vodiã a osoby prepravované vo vozidle (ìalej len „Vy”). Poãet osôb,
na ktoré sa asistenãné sluÏby vzÈahujú, je obmedzen˘ poãtom sedadiel uveden˘m
v osvedãení o evidencii vozidla.

1.3. VPTA sú platné pre dvojstopové motorové vozidlá s najväã‰ou prípustnou celkovou
hmotnosÈou do 3 500 kg s platn˘m slovensk˘m osvedãením o evidencii.

2. Kde a kedy moÏno vyuÏiÈ asistenãné sluÏby Allianz Assistance?
2.1. Asistenãné sluÏby moÏno vyuÏívaÈ v Slovenskej republike a v âeskej republike (ìalej len „SR

a âR“) a vo v‰etk˘ch ostatn˘ch krajinách Európy vrátane európskej ãasti Ruska a európskej
ãasti Turecka (ìalej len „zahraniãie“). Asistenãné sluÏby sa neposkytujú v Moldavsku
a Bielorusku.

2.2. Ak vznikne v jednom poistnom období viac ‰kôd, je moÏné asistenãné sluÏby vyuÏiÈ
opakovane.

3. V˘klad pojmov
3.1. Nehodou sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie:

- náhodná udalosÈ, pri ktorej sa vozidlo po‰kodí alebo zniãí, napr. náraz, stret, ‰myk, zídenie
z komunikácie, 

- defekt pneumatiky,
- zámena paliva vo vozidle,
- po‰kodenie alebo zniãenie vozidla v dôsledku pokusu o odcudzenie vozidla,
- odcudzenie kolies (aj jedného) z vozidla, po‰kodenie alebo odcudzenie  spínacej skrinky,

zámkov a bezpeãnostného vybavenia vozidla, ak bola v dôsledku takéhoto po‰kodenia alebo
odcudzenia spôsobená nepojazdnosÈ vozidla, 

- po‰kodzovanie cudzej veci v zmysle príslu‰n˘ch ustanovení Trestného zákona, resp.
zákona o priestupkoch v platnom znení (vandalizmus), ak bola v dôsledku takéhoto
po‰kodenia alebo odcudzenia spôsobená nepojazdnosÈ vozidla.

3.2. Poruchou sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie akákoºvek mechanická, elektrická alebo
elektronická chyba, v dôsledku ktorej bola spôsobená nepojazdnosÈ vozidla, s úpln˘m
vylúãením garanãnej prehliadky alebo údrÏby odporuãenej v˘robcom.

3.3. Chybou vodiãa sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie nepojazdnosÈ vozidla v dôsledku
nedostatku pohonn˘ch hmôt vo vozidle, v dôsledku zabudnutia, straty alebo zabuchnutia
kºúãov od vozidla, v dôsledku vybitej batérie vozidla, zamrznutého motora, zámkov, batérie
alebo b⁄zd vozidla.

Tl. ã. 1012/25m - IV./2012
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3.4. Îivelnou udalosÈou sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie poÏiar, v˘buch, úder blesku, víchrica,
krupobitie, povodeÀ, záplava, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, zosuv pôdy, priãom pre
v˘klad t˘chto pojmov platia ich definície vo v‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienkach, ktor˘mi sa
riadi príslu‰né KASKO poistenie.

3.5. Odcudzením sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie úmyselné protiprávne konanie spoãívajúce
v lúpeÏi, krádeÏi, neoprávnenom pouÏívaní vozidla alebo v pokuse o dokonanie niektorého
z uveden˘ch ãinov.

4. Charakteristika asistenãn˘ch sluÏieb
4.1. Vozidlo je po nehode alebo poruche nepojazdné:
4.1.1. Allianz Assistance zorganizuje a uhradí na území SR a âR v maximálnej v˘‰ke 70 EUR alebo

v zahraniãí v maximálnej v˘‰ke 200 EUR:
- náklady na príchod a odchod cestnej sluÏby,
- náklady na opravu vozidla na mieste (Allianz Assistance nehradí náhradné diely),
- náklady na manipuláciu a vyprostenie vozidla,
- náklady na odtiahnutie vozidla do najbliÏ‰ej autoopravovne, ktorá je schopná vozidlo

opraviÈ, v SR do zmluvnej autoopravovne Allianz - Slovenskej poisÈovne, a.s.
4.1.2. Ak podºa tabuºky ãasov˘ch noriem v˘robcu oprava vozidla presiahne 2 hodiny a nemôÏe byÈ

vykonaná v ten ist˘ deÀ, Allianz Assistance zorganizuje rezerváciu a uhradí Vá‰ pobyt
v hoteli na území SR a âR v maximálnej v˘‰ke 40 EUR za noc a osobu, alebo v zahraniãí
v maximálnej v˘‰ke 70 EUR za noc a osobu, a to najviac na 2 noci. Allianz Assistance Vám
zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ aj odvoz do hotela. Náklady spojené s odvozom Allianz
Assistance nehradí.

4.1.3. Ak vozidlo zostane nepojazdné viac ako 2 dni a ãas opravy podºa tabuºky ãasov˘ch noriem
v˘robcu presahuje 8 hodín, Allianz Assistance Vám zorganizuje a uhradí cestovn˘ lístok na vlak
1. triedy, autobus, alebo ak ste v zahraniãí a cesta vlakom trvá dlh‰ie neÏ 6 hodín,
letenku turistickou triedou, aby ste sa mohli vrátiÈ do miesta Vá‰ho bydliska alebo pokraãovaÈ
v ceste, maximálne v‰ak do v˘‰ky nákladov, ktoré by vynaloÏila Allianz Assistance na Vá‰
návrat do miesta bydliska. 

4.1.4. Allianz Assistance hradí uschovanie nepojazdného vozidla poãas 2 pracovn˘ch dní na území
SR a âR alebo poãas 3 pracovn˘ch dní v zahraniãí. Uschovanie nepojazdného vozidla
v sobotu, nedeºu a poãas dní pracovného voºna sa hradí taktieÏ.

4.1.5. Allianz Assistance Vám zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ dodanie nevyhnutn˘ch náhradn˘ch
dielov na vozidlo, ktoré nie je moÏné získaÈ na mieste. Allianz Assistance nie je zodpovedná
za pozastavenie v˘roby náhradn˘ch súãiastok, za nemoÏnosÈ súãiastky zaobstaraÈ, ani za ãas,
ktor˘ dopravca na dodanie náhradn˘ch dielov potrebuje. Náklady spojené s dodaním
náhradn˘ch dielov, ani samotné náhradné diely Allianz Assistance nehradí.

4.1.6. Allianz Assistance Vám v prípade nepojazdnosti vozidla zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ
prenájom náhradného vozidla, s pristavením a odstavením na miesto, ktoré urãíte Vy.
Kategória a v˘bava náhradného vozidla sa môÏe lí‰iÈ od vozidla. Náklady spojené
s prenájmom náhradného vozidla, jeho pristavenie, odstavenie, pohonné hmoty a ostatné
prevádzkové náplne Allianz Assistance nehradí. Allianz Assistance zároveÀ nezodpovedá
za nemoÏnosÈ zorganizovaÈ prenájom náhradného vozidla v prípade prekáÏok objektívneho
charakteru, ktoré nemôÏe ovplyvniÈ (napr. ak nesplníte podmienky autopoÏiãovne).

4.2. Vozidlo bolo odcudzené:
4.2.1. V SR a âR, Allianz Assistance zorganizuje rezerváciu a uhradí Vá‰ pobyt v hoteli

v maximálnej v˘‰ke 40 EUR za noc a za osobu, a to najviac na 2 noci. Allianz Assistance Vám
zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ aj odvoz do hotela. Náklady spojené s odvozom Allianz
Assistance nehradí.

4.2.2. V zahraniãí, Allianz Assistance zorganizuje rezerváciu a uhradí Vá‰ pobyt v hoteli v maximálnej
v˘‰ke 70 EUR za noc a za osobu, a to najviac na 2 noci. Allianz Assistance Vám zorganizuje
na Va‰u ÏiadosÈ aj odvoz do hotela. Náklady spojené s odvozom Allianz Assistance nehradí.

4.2.3. Ak odcudzené vozidlo nebolo nájdené do 48 hodín, Allianz Assistance Vám zorganizuje
a uhradí cestovn˘ lístok na vlak 1. triedy, autobus, alebo ak ste v zahraniãí a cesta vlakom trvá
dlh‰ie ako 6 hodín, letenku turistickou triedou, aby ste sa mohli vrátiÈ do miesta Vá‰ho bydliska
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alebo pokraãovaÈ v ceste, maximálne v‰ak do v˘‰ky nákladov, ktoré by vynaloÏila Allianz
Assistance na Vá‰ návrat do miesta bydliska.

4.2.4. Allianz Assistance Vám zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ prenájom náhradného vozidla,
s pristavením a odstavením na miesto, ktoré urãíte Vy. Kategória a v˘bava náhradného
vozidla sa môÏe lí‰iÈ od vozidla. Náklady spojené s prenájmom náhradného vozidla, jeho
pristavenie, odstavenie, pohonné hmoty a ostatné prevádzkové náplne Allianz Assistance
nehradí. Allianz Assistance zároveÀ nezodpovedá za nemoÏnosÈ zorganizovaÈ prenájom
náhradného vozidla v prípade prekáÏok objektívneho charakteru, ktoré nemôÏe ovplyvniÈ 
(napr. ak nesplníte podmienky autopoÏiãovne).

4.2.5 V prípade odcudzenia celého vozidla je nevyhnutné oznámiÈ túto udalosÈ príslu‰nému
policajnému orgánu.

4.3. Vozidlo je po Ïivelnej udalosti nepojazdné:
4.3.1. Allianz Assistance zorganizuje a uhradí v SR a âR v maximálnej v˘‰ke 70 EUR alebo

v zahraniãí v maximálnej v˘‰ke 200 EUR:
- náklady na príchod a odchod cestnej sluÏby,
- náklady na opravu vozidla na mieste (Allianz Assistance nehradí náhradné diely),
- náklady na manipuláciu a vyprostenie vozidla,
- náklady na odtiahnutie vozidla do najbliÏ‰ej autoopravovne, ktorá je schopná vozidlo

opraviÈ, v SR do zmluvnej autoopravovne Allianz - Slovenskej poisÈovne, a.s.
4.3.2. Allianz Assistance Vám v prípade nepojazdnosti vozidla zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ

rezerváciu ubytovania a odvoz do hotela. Náklady spojené s ubytovaním a odvozom
Allianz Assistance nehradí.  

4.3.3. Allianz Assistance Vám v prípade nepojazdnosti vozidla zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ
prenájom náhradného vozidla, s pristavením a odstavením na miesto, ktoré urãíte Vy.
Kategória a v˘bava náhradného vozidla sa môÏe lí‰iÈ od vozidla. Náklady spojené
s prenájmom náhradného vozidla, jeho pristavenie, odstavenie,  pohonné hmoty a ostatné
prevádzkové náplne Allianz Assistance nehradí. Allianz Assistance zároveÀ nezodpovedá za
nemoÏnosÈ zorganizovaÈ prenájom náhradného vozidla v prípade prekáÏok objektívneho
charakteru, ktoré nemôÏe ovplyvniÈ (napr. ak nesplníte podmienky autopoÏiãovne).

4.3.4. Allianz Assistance sa zaväzuje v prípade Ïivelnej udalosti zabezpeãiÈ uvedené sluÏby
v rámci moÏností vzniknutej situácie a dostupnosti poskytovateºov sluÏieb.

4.4. Vozidlo je po chybe vodiãa nepojazdné:
4.4.1. V SR a âR a v zahraniãí Allianz Assistance zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ:

- príchod a odchod cestnej sluÏby,
- opravu vozidla na mieste,
- odÈah vozidla do najbliÏ‰ej autoopravovne, ktorá je schopná vozidlo opraviÈ. 
Náhradné diely a náklady spojené s uveden˘mi sluÏbami Allianz Assistance nehradí.

4.4.2. Allianz Assistance Vám v prípade nepojazdnosti vozidla zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ
rezerváciu ubytovania a odvoz do hotela. Náklady spojené s ubytovaním a odvozom
Allianz Assistance nehradí. 

4.5. OdÈah vozidla do miesta bydliska
4.5.1. Allianz Assistance Vám zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ odÈah nepojazdného vozidla aÏ do miesta

Vá‰ho bydliska. Náklady spojené s manipuláciou a s odÈahom vozidla Allianz Assistance
nehradí.

4.6. Drink taxi
4.6.1. Ak z dôvodu poÏitia alkoholick˘ch nápojov nemôÏete viesÈ vozidlo, Allianz Assistance

zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ Vá‰ odvoz a aj odvoz vozidla na miesto, ktoré urãíte. Náklady
spojené s Va‰ím odvozom a odvozom vozidla Allianz Assistance nehradí. 

4.7. Administratívno-informaãné asistenãné sluÏby
4.7.1. Allianz Assistance v prípade potreby poskytne informácie alebo zorganizuje sluÏby

v nasledujúcich oblastiach: 
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V‰eobecné informácie
- informácie o pravidlách cestnej premávky v SR a âR,
- základné informácie o pravidlách cestnej premávky v zahraniãí (max. r˘chlosÈ, pouÏívanie

bezpeãnostn˘ch pásov, zimn˘ch pneumatík, max. tolerovaná hranica alkoholu v krvi),
- nevyhnutné doklady a potvrdenia pre pobyt v cieºovej krajine cesty,
- adresy správnych a policajn˘ch orgánov,
- rady o postupoch po dopravnej nehode.

Tlmoãenie a preklady v zahraniãí (anglick˘ jazyk)
- telefonické tlmoãenie v prípade cestnej kontroly,
- telefonické tlmoãenie pri jednaniach s políciou v prípade vzniku ‰kodovej udalosti,
- telefonické tlmoãenie v prípade colného konania na hraniãnom prechode,
- telefonické tlmoãenie v prípade hospitalizácie a náv‰tevy zdravotného zariadenia,
- telefonické preklady a rady pri vyplÀovaní formulárov súvisiacich s poistnou udalosÈou,
- beÏné preklady jednoduch˘ch formulárov súvisiacich s poistnou udalosÈou telefaxom.

VzÈahy s policajn˘mi orgánmi
- pomoc pri vyplÀovaní hlásenia o dopravnej nehode / ‰kodovej udalosti, 
- pomoc pri zorganizovaní prítomnosti právneho zástupcu (v SR a âR),
- pomoc pri zabezpeãení protokolu o dopravnej nehode, v prípade, Ïe bol políciou spísan˘, ale

nebol vydan˘ (v SR a âR),
- pomoc pri navrátení dokladov, ktoré boli zadrÏané v dôsledku dopravnej nehody (v SR

a âR).

Pomoc pri strate dokladov
- telefonická pomoc pri vystavení náhradn˘ch dokladov od vozidla a náhradného

vodiãského oprávnenia.

VzÈahy so zastupiteºsk˘mi úradmi
- na Va‰u ÏiadosÈ oznámenie váÏnej dopravnej nehody, pri ktorej dôjde k ujme na zdraví alebo

k inej závaÏnej udalosti zastupiteºskému úradu.

Súdne konanie po dopravnej nehode
Pokiaº je proti Vám vedené súdne konanie v dôsledku dopravnej nehody v SR a âR alebo
v zahraniãí, Allianz Assistance: 
- pomôÏe zorganizovaÈ Va‰e právne zastupovanie,
- zorganizuje tlmoãníka za úãelom tlmoãenia do slovenského jazyka  pri súdnom konaní,
- zorganizuje pre Vás dopravu k príslu‰nému súdu v prípade Vá‰ho predvolania za úãelom

úãasti na súdnom konaní,
- zorganizuje pre Vás ubytovanie v prípade Vá‰ho predvolania za úãelom úãasti na súdnom

konaní.

Uväznenie po nehode
Allianz Assistance:
- pomôÏe pri organizácii zálohového zloÏenia finanãnej ãiastky (kaucie) poÏadovanej

za Va‰e prepustenie v prípade, Ïe na Vás bola v dôsledku dopravnej nehody uvalená väzba,
- pomôÏe zorganizovaÈ Va‰e právne zastupovanie,
- pomôÏe zorganizovaÈ doruãenie a následné odovzdanie Va‰ich osobn˘ch potrieb,
- zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla,
- zorganizuje odovzdanie odkazov Va‰im rodinn˘m príslu‰níkom.
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ASISTENâNÉ SLUÎBY SR a âR ZAHRANIâIE

Vozidlo je po nehode
alebo poruche nepojazdné:
• príchod a odchod cestnej sluÏby 70 EUR pozri § 4.1.1. 200 EUR pozri § 4.1.1.
• oprava vozidla na mieste
• manipulácia a vyprostenie vozidla
• odtiahnutie vozidla

Ubytovanie v núdzi po nehode 40 EUR 70 EUR
alebo poruche vozidla osoba/noc pozri § 4.1.2 osoba/noc pozri § 4.1.2.

po dobu 2 nocí po dobu 2 nocí

Rezervácia ubytovania a odvoz do hotela Organizácia pozri § 4.1.2 Organizácia pozri § 4.1.2
po nehode alebo poruche

Návrat do miesta bydliska po nehode Reálne náklady pozri § 4.1.3. Reálne náklady pozri § 4.1.3.
alebo poruche vozidla

Uschovanie nepojazdného vozidla 2 pracovné dni pozri § 4.1.4. 3 pracovné dni pozri § 4.1.4.
po nehode alebo poruche

Zaslanie náhradn˘ch dielov Organizácia pozri § 4.1.5. Organizácia pozri § 4.1.5.
po nehode alebo poruche

Náhradné vozidlo po nehode alebo poruche Organizácia pozri § 4.1.6. Organizácia pozri § 4.1.6.

Ubytovanie v núdzi po odcudzení vozidla 40 EUR 70 EUR
osoba/noc pozri § 4.2.1. osoba/noc pozri § 4.2.2.

po dobu 2 nocí po dobu 2 nocí      

Rezervácia ubytovania a odvoz Organizácia pozri § 4.2.1. Organizácia pozri § 4.2.2.
do hotela po odcudzení vozidla

Návrat do miesta bydliska po odcudzení vozidla Reálne náklady pozri § 4.2.3. Reálne náklady pozri § 4.2.3.

Náhradné vozidlo po odcudzení vozidla Organizácia pozri § 4.2.4. Organizácia pozri § 4.2.4.

Vozidlo je po Ïivelnej udalosti nepojazdné:
• príchod a odchod cestnej sluÏby
• oprava vozidla na mieste 70 EUR pozri § 4.3.1. 200 EUR pozri § 4.3.1.
• manipulácia a vyprostenie vozidla
• odtiahnutie vozidla

Rezervácia ubytovania a odvoz Organizácia pozri § 4.3.2. Organizácia pozri § 4.3.2.
do hotela po Ïivelnej udalosti

Náhradné vozidlo po Ïivelnej udalosti Organizácia pozri § 4.3.3. Organizácia pozri § 4.3.3.

Vozidlo je z dôvodu chyby vodiãa nepojazdné:
• príchod a odchod cestnej sluÏby Organizácia pozri § 4.4.1. Organizácia pozri § 4.4.1.
• oprava vozidla na mieste
• odtiahnutie vozidla

Rezervácia ubytovania a odvoz Organizácia pozri § 4.4.2. Organizácia pozri § 4.4.2.
do hotela po chybe vodiãa

OdÈah vozidla do miesta bydliska Organizácia pozri § 4.5.1. Organizácia pozri § 4.5.1.

Drink taxi Organizácia pozri § 4.6.1. Organizácia pozri § 4.6.1.

Administratívno-informaãné asistenãné sluÏby Organizácia pozri § 4.7.1. Organizácia pozri § 4.7.1.
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5. V˘luky z asistenãn˘ch sluÏieb
V súvislosti s udalosÈami uveden˘mi v kapitole 4. t˘chto VPTA nebudú asistenãné sluÏby
poskytnuté a vzniknuté náklady nebudú zo strany Allianz Assistance uhradené, ak: 

5.1. boli zaplatené bez predchádzajúceho súhlasu Allianz Assistance, s v˘nimkou prípadov opravy
nepojazdného vozidla na mieste nehody alebo poruchy alebo jeho odtiahnutia
do autoopravovne, ak preukáÏete, Ïe ste sa nemohli z objektívnych  dôvodov spojiÈ
s Allianz Assistance,

5.2. vznikli v súvislosti so Ïivelnou udalosÈou a vynaloÏili ich zloÏky integrovaného záchranného
systému v rámci povinností stanoven˘ch zákonom,

5.3. sa nevzÈahujú k nehode, poruche, odcudzeniu vozidla, chybe vodiãa alebo k Ïivelnej udalosti,
5.4. vznikli následkom vedenia vozidla osobou, ktorá nemá predpísané vodiãské oprávnenie

k vedeniu vozidla,
5.5. vznikli následkom nesprávnej údrÏby, opravy alebo obsluhy vozidla alebo jeho preÈaÏovaním,
5.6. vznikli následkom Vá‰ho úmyselného konania, alebo úmyselného konania ostatn˘ch osôb

z posádky vozidla, alebo v dôsledku samovraÏdy alebo pokusu o samovraÏdu,
5.7. vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku obãianskej ãi medzinárodnej vojny, vzbury,

povstania,  teroristického aktu, sabotáÏe ãi atentátu,
5.8. vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku úãinku rádioaktivity, extrémnych klimatick˘ch zmien

alebo ekologick˘ch katastrof,
5.9. vypl˘vajú zo ‰kody, ktorú zapríãinil vodiã vozidla po poÏití alkoholu, drog, omamn˘ch

ãi psychotropn˘ch látok,
5.10. vypl˘vajú zo ‰kody vzniknutej v dôsledku Va‰ej aktívnej úãasti s vozidlom na pretekoch,

prehliadkach alebo súÈaÏiach, vrátane prípravy na ne,
5.11. vznikli so ‰kodami, ktoré uÏ boli predmetom poskytnutia asistenãnej sluÏby, alebo pri ktor˘ch

Vás Allianz Assistance vyzvala, aby ste príãinu vzniku ‰kody odstránili,
5.12. vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku pracovnej ãinnosti vozidla ako pracovného

stroja.

6. Ako postupovaÈ, keì potrebujete vyuÏiÈ asistenãné sluÏby Allianz Assistance?
6.1. Ak nastane situácia popísaná v kapitole 4. t˘chto VPTA, spojte sa telefonicky s asistenãnou

centrálou Allianz Assistance, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku.
Ak voláte z Bratislavy, voºte ãíslo 529 33 112.
Ak voláte z iného mesta v SR alebo z mobilného telefónu, voºte ãíslo 02 529 33 112.
Ak voláte zo zahraniãia, voºte ãíslo + 421 2 529 33 112.
Pozn.: Znamienko + alebo vo väã‰ine krajín 00, je tzv. rozli‰ovacie ãíslo (international code)
pre medzinárodn˘ telefonick˘ hovor. Ak zistíte, Ïe rozli‰ovacie ãíslo v krajine, v ktorej sa
nachádzate, neplatí, kontaktujte miestnu telekomunikaãnú spoloãnosÈ.

6.2. Uveìte operátorovi nasledujúce informácie:
● Va‰e meno a priezvisko
● ão sa Vám stalo
● telefónne ãíslo, z ktorého voláte
● miesto, kde sa presne nachádzate
● typ vozidla, farbu a evidenãné ãíslo (Eâ)
● VIN (viì kartiãka asistenãn˘ch sluÏieb)

6.3. Operátor na základe informácií rozhodne o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny.
Asistenãné sluÏby sú poskytované v rozsahu krytia uvedenom v kapitole 4. t˘chto VPTA.
V‰etky náklady nad rámec tohto krytia ste povinní uhradiÈ Vy.

7. Hlásenie zmeny údajov
Ak dôjde k zmene Va‰ich údajov alebo údajov vozidla (adresa, Eâ vozidla a pod.) alebo
k strate kartiãky asistenãn˘ch sluÏieb, volajte, prosím, bezplatnú Infolinku 0800 122 222.

8 . Závereãné ustanovenia
8.1. Allianz Assistance sa zaväzuje poskytovaÈ a zabezpeãovaÈ v‰etky uvedené asistenãné

sluÏby v rámci moÏností vzniknutej situácie a lokálnej dostupnosti poskytovateºov sluÏieb.
8.2. Tieto VPTA nadobúdajú platnosÈ a úãinnosÈ dÀa 02.07.2011.
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FPZ CISPRIH DATZP POISTNIK POISTENY PLATCA VINKULACIA GAP_VINKULACIA KODVOZ SPZ ROKVYR ZNACKA MODEL VYKMOT POCSED

Poistenie predmetných vozidiel sa riadi flotilovou poistnou zmluvou č. .....................................................

Dátum podpísania Zoznamu vozidiel zmluvnými stranami:

Podpis poistníka: Podpis oprávneného zástupcu poisťovateľa:
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CISMOT FARBA ZDVIH CISTP VIN HMOTNOST MECHZAB ALARM IMM ECR POJSUMA MAXSUMA PS_DPH URCPOJ TARIFA SPOLPCT SPOLSK PSSMRT POISTSMRT



ZOZNAM VOZIDIEL - MOJE AUTO KASKO

strana 3/7

PSURAZ POISTURAZ PSHOSP POISTHOSP PSHEAL POISTHEAL FIXBALIK VSETKYSED PSLUG POISTLUG PSNV DOBA_NV POISTNV PSCLS POISTCLS STRETZVIERA POISTZVIERA
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PLATNOST POUZITIE POISTNE ZLAVPOISTNE GAP_PLATNOST_DO GAP_OC GAP_SO_SPOL GAP_POISTNE GAP_LEHOTNE LEHOTNE CISR1 CISLZ DATKLZ ZLAVA



Štruktúra údajov

Názov stĺpca Význam stĺpca Príklad vyplnenia

FPZ Číslo flotilovej poistnej zmluvy
CISPRIH Číslo prihlášky - poradové číslo 

DATZP Začiatok poistenia - uvedie sa presný dátum začiatku Moje auto – KASKO poistenia v tvare dd.mm.yyyy
01.03.2014

POISTNIK IČO alebo rodné číslo poistníka 31321111
POISTENY IČO alebo rodné číslo poisteného 31321111
PLATCA IČO platcu 31321111

VINKULACIA
IČO alebo rodné číslo subjektu bez lomítka a medzier; uvedie sa, ak poistník žiada poistné plnenie z modulu poistného 
krytia vinkulovať v prospech príslušného subjektu

GAP_VINKULACIA
IČO subjektu; uvedie sa, ak poistník žiada poistné plnenie z pripoistenia finančnej straty vinkulovať v prospech 
príslušného subjektu

Vozidlo KODVOZ Uvedie sa kód vozidla zo sadzobníka (podľa výrobnej značky, príp. modelu) 099
SPZ Evidenčné číslo / EČ - uvedie sa evidenčné číslo vozidla bez medzier a bez pomlčiek BL256GZ
ROKVYR Rok výroby - uvedie sa údaj podľa OE 2014
ZNACKA Továrenská značka - uvedie sa údaj podľa OE ŠKODA
MODEL

Obchodný názov, typ, variant, verzia - uvedie sa podľa OE úplný slovný a/alebo číselný názov pridelený vozidlu OCTAVIA ELEGANCE

VYKMOT Výkon motora - uvedie sa údaj podľa OE 74
POCSED Počet miest na sedenie - uvedie sa podľa OE 5
CISMOT Výrobné číslo motora - uvedie sa údaj podľa OE bez pomlčiek, lomítiek, medzier, bodiek CAYCG14666
FARBA Uvedie sa farba vozidla podľa OE MODRÁ
ZDVIH Zdvihový objem valcov v cm3 - uvedie sa podľa OE 1899
CISTP Číslo osvedčenia o evidencii (TP) - uvedie sa bez medzier NA116951
VIN Výrobné číslo podvozku - uvedie sa údaj podľa OE bez pomlčiek, lomítiek, medzier, bodiek TMBEGF613W08144411
HMOTNOST Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg) - uvedie sa podľa OE 1699
MECHZAB Vozidlo je vybavené určeným mechanickýn zabezpečovacím zariadením, A = áno, N = nie N
ALARM Vozidlo je vybavené elektronickým poplachovým systémom (autoalarm), A = áno, N = nie A
IMM Vozidlo je vybavené imobilizérom, A = áno, N = nie A
ECR Vozidlo je vybavené elektronickým vyhľadávacím systémom, A = áno, N = nie N

POJSUMA
Poistná suma (cena) vozidla v EUR určená poistníkom, uvedie sa bez medzier so zaokrúhlením na 2 des. miesta

32500,00
MAXSUMA Maximálna poistná suma v EUR, uvedie sa bez medzier so zaokrúhlením na 2 des. miesta 32500,00
PS_DPH ANO - uvedená poistná suma je s DPH, NIE - uvedená poistná suma je bez DPH ANO
URCPOJ Uvedie sa údaj, podľa čoho bola stanovená poistná suma vozidla: C = účet, F = faktúra, M = cenník F
TARIFA Uvedie sa dojednaný modul poistného krytia, a to: BASIC, BASIC+, OPTIMAL alebo OPTIMAL+ OPTIMAL+
SPOLPCT Výška spoluúčasti v % - uvedie sa spoluúčasť (napr.: 5, 10) 5
SPOLSK Výška spoluúčasti v EUR (napr.: 65, 150, 330) 65
PSSMRT Hodnota poistnej sumy v EUR na sedadlo pre poistenie pre prípad smrti následkom úrazu 10000
POISTSMRT Výška ročného poistného v EUR pre poistenie pre prípad smrti následkom úrazu 8,80
PSURAZ Hodnota poistnej sumy v EUR na sedadlo pre poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 10000
POISTURAZ Výška ročného poistného v EUR pre poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu 8,80
PSHOSP Hodnota poistnej sumy v EUR na sedadlo pre poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici 5
POISTHOSP Výška ročného poistného v EUR pre poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici 6,80

PSHEAL
Hodnota poistnej sumy v EUR na sedadlo pre poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia

5
POISTHEAL Výška ročného poistného v EUR pre poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia 26,24
FIXBALIK Úrazový balík A = áno dojednané, N = nie nedojednané N
VSETKYSED Všetky sedadlá  A = áno dojednané, N = nie nedojednané N
PSLUG Hodnota poistnej sumy v EUR pre pripoistenie batožiny 1200
POISTLUG Výška ročného poistného v EUR pre pripoistenie batožiny 48
PSNV Výška denného limitu prenájmu náhradného vozidla v EUR 50
DOBA_NV Počet dní prenájmu náhradného vozidla 5
POISTNV Ročné poistné v EUR za pripoistenie náhradného vozidla 50
PSCLS Poistná suma pre pripoistenie čelného skla v EUR 1000

POISTCLS Ročné poistné v EUR za pripoistenie čelného skla 25
STRETZVIERA  A = áno dojednané, N = nie nedojednané N

POISTZVIERA Ročné poistné v EUR za pripoistenie zrážky vozidla so zvieraťom
Územná platnosť 
poistenia PLATNOST Územná platnosť: SR = SR a ČR,  EU = Európa EU
Druh použitia vozidla

POUZITIE
Uvedie sa druh použitia vozidla podľa číselníka: 1 =  bežná prevádzka, 2 = vozidlo s právom prednostnej jazdy (s 
výstražným zariadením), 3 = vozidlo prevážajúce nebezpečný náklad, 4 = taxislužba, 5 = autopožičovňa 1

Poistné
POISTNE Výška ročného poistného v EUR (ročné poistné za modul poistného krytia + ročné poistné za dojednané pripoistenia) 1438,26

ZLAVPOISTNE
Výška ročného poistného v EUR za modul poistného krytia a ročného poistného za dojednané pripoistenia po uplatnení 
flotilovej zľavy, s výnimkou jej uplatnenia v pripoistení finančnej straty! 1329,90

GAP_PLATNOST_DO Pripoistenie finančnej straty, platnosť do - uvedie sa v tvare dd.mm.yyyy 28.02.2017
GAP_OC Obstarávacia cena vozidla v EUR pre pripoistenie finančnej straty 29800,00

GAP_SO_SPOL A = poistenie finančnej straty s náhradou spoluúčasti, N = poistenie finančnej straty bez náhrady spoluúčasti N
GAP_POISTNE Ročné poistné v EUR pre pripoistenie finančnej straty 354,62
GAP_LEHOTNE Splátkové poistné v EUR pre pripoistenie finančnej straty 177,31

LEHOTNE
Výška výsledného splátkového poistného v EUR po zľave (r. "ZLAVPOISTNE"/dojednaná splatnosť); t. j. splatnosť ročná = 
1, polročná = 2, štvrťročná = 4, mesačná = 12 664,95

CISR1 Získatelské číslo oprávneného zástupcu poisťovateľa na 1. pozícii 44000
CISLZ Číslo leasingovej zmluvy
DATKLZ Koniec leasingovej zmluvy - uvedie sa v tvare dd.mm.yyyy
ZLAVA Obchodná zľava v percentách (uvedie sa so znamienkom mínus) -10

POKYNY všetky hodnoty v EUR (poistná suma, spoluúčasť...) zadávať len v absolútnych číselných hodnotách bez bodiek, "EUR" a pod.
zaokrúhľovanie matematicky na 2 des. miesta
nezadávať žiadne pomlčky "-", lomítka "/", medzery, t. j. všetky údaje VIN, EČ, č. motora, č.  OE a pod. zadávať spolu  bez uvedených znakov (okrem modelu vozidla)
nezadávať žiadne komentáre a poznámky do tabuľky - používať povolený formát buniek
nezmazávať a nepridávať stĺpce do tabuľky, neupravovať názvy stĺpcov

Pripoistenie čelného skla 
poisteného vozidla (ak je 
dojednané)

Pripoistenie zrážky 
vozidla so zvieraťom (ak 
je dojednané)

Pripoistenie finančnej 
straty (ak je dojednané)

Zabezpečovacie 
zariadenie

Poistná suma a rozsah 
poistenia

Úrazové pripoistenie 
osôb vo vozidle (ak je 
dojednané)

Pripoistenie batožiny (ak 
je dojednané)

Úrazový balík (ak je 
dojednaný)

Pripoistenie náhradného 
vozidla (ak je dojednané)



M1 N1 OSTATNÉ Názov sadzby

001 121 Alfa Romeo

003 123 Audi

0041 1241 BMW

005 041 Citroën

007 127 Dacia

0061 1261 Daewoo

008 042 Daihatsu

0142 1312 Dodge

009 043 Fiat

011 044 Ford

012 129 Honda

013 080 Hyundai

0062 1262 Chevrolet

0143 1313 Chrysler

100 Individ. sadzby

076 045 Isuzu

119 046 Iveco

073 Jaguar

0144 1314 Jeep

015 081 KIA

0352 1432 Lada

016 132 Lancia

106 136 Land Rover

105 135 Lexus

017 047 Mazda

0181 0481 Mercedes

0042 1242 Mini

019 049 Mitsubishi

021 050 Nissan

022 051 Opel

024 052 Peugeot

120 091 Piaggio

025 053 Renault

079 094 Rover

026 139 Saab

027 087 Seat

0182 0482 Smart

0921 0931 SsangYong

028 054 Subaru

029 055 Suzuki

030 056 Škoda

163 164 ŠKODA Citigo

102 111 Škoda Fabia

099 112 Škoda Octavia

165 166 Škoda Rapid

104 114 Škoda Roomster

103 113 Škoda Superb

149 150 Škoda Yeti

Kód sadzby



0922 0932 Tata

033 057 Toyota

037 141 Volvo

0381 0581 VW

1101 1171 VW Amarok

1091 1161 VW Bora

0382 0582 VW Caddy

0383 0583 VW Caravelle

0384 0584 VW Crafter

1092 1162 VW Eos

1081 1151 VW Fox

1093 1163 VW Golf

1094 1164 VW Jetta

0385 0585 VW Multivan

1095 1165 VW New Beetle

1096 1166 VW Beetle (old)

1102 1172 VW Passat

1103 1173 VW Phaeton

1082 1152 VW Polo

1083 1153 VW Scirocco

1084 1154 VW Lupo

0386 0586 VW Sharan

1104 1174 VW Tiguan

1105 1175 VW Touareg

1106 1176 VW CC

0387 0587 VW Touran

0388 0588 VW Transporter

1107 1177 VW Taro

161 162 VW UP!

059 Čes. nákl., prípoj., špec. voz. vrátane Avie

062 Zahr. náklad., príp., špec. voz. (mimo USA)

061 České autobusy

063 Zahr. autobusy

072 Motocykle, mot. trojkolky, skutre s ECV

064 Obytné prívesy

065 Obytné vozidlá

066 Nákladné prívesy za OA

069 Čes. prívesy za traktory

070  Zahr. prívesy za traktory

082 Nákl., príp., špec. voz. USA < 7t

083 Nákl., príp., špec. voz. USA > 7t

067 Traktory čes.

068 Traktory zahr.



Príloha č. 1 
 
Časť 3 - Poistenie motorových a prípojných vozidiel – KASKO 
 
 
 

 
 
 

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
 

ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Ć. 25/2006 Z. z. 
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŚÍCH PREDPISOV 

 
 

 
 
Obchodné meno uchádzača:      Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:  Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava 
 
 
(v prípade skupiny, názov skupiny a  údaje za každého člena skupiny) 
 
 
 
    
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
      
 
 
 

 
Kritérium 

 

 
Cena v EUR bez DPH 

 
 
Celková cena za predmet zákazky 
(celkové poistné súboru vozidiel  za 36 mesiacov) 
 

 
 
 

8 559,91 

 
poistné služby sú oslobodené od DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Todor Todorov 
člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 



„Návrh“ 
Flotilová poistná zmluva  

pre poistenie Moje auto KASKO 
 
 

Zmluvné strany: 
 

Poistník 
Mesto Žiar nad Hronom  
so sídlom:  Štefana Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO:   00321125 
DIČ:   2020804478 
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.   
č. účtu:                   14621422/0200 
IBAN:                       SK8702000000000014621422 
Zastúpená:    
Titul. Meno a Priezvisko:    Mgr. Peter Antal   
Funkcia:      primátor mesta  
Adresa trvalého bydliska:    ……………………………………   
Rodné číslo/ dátum narodenia:  ……………………………………   
Preukaz totožnosti č.:    ……………………………………   
Št. príslušnosť:     ……………………………………   
( ďalej len  „poistník“) 
 
a 
 
Poisťovateľ 
 
Obchodné meno: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., 
so sídlom:  Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava 
IČO:   00 151 700 
IČ DPH:   SK2020374862 
DIČ:  2020374862 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
č. účtu:                   SK3411000000002622740600 
Zapísaná:               v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. 
Oddiel:                  Sa, vložka č.: 196/B 
Zastúpená: Ing. Todor Todorov, člen predstavenstva 
 Mgr. Marián Bilík, prokurista   
 ( ďalej len „poisťovateľ“) 
  

uzatvárajú v zmysle § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
 

Flotilovú poistnú zmluvu pre poistenie Moje auto KASKO 
číslo: 77100........ 

 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Článok I 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je poistenie súboru motorových a prípojných vozidiel , častí vozidiel a príslušenstva tvoriaceho 

štandardnú a povinnú výbavu vozidiel, ktorých vlastníkom alebo držiteľom je Mesto Žiar nad Hronom (ďalej len „flotila“). 
Tento súbor vozidiel  je uvedený v Zozname vozidiel (ďalej len „Zoznam vozidiel“), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvy ako Príloha č. 1.  

2. Poistenie motorových vozidiel sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie Moje auto KASKO zo dňa 
21.10.2013 (ďalej len „VPP“) a Osobitnými poistnými podmienkami pre poistenie Moje auto KASKO zo dňa 21.10.2013 
(ďalej len „OPP“),  ktoré poistník obdržal a bol s nimi oboznámený, čo potvrdzuje podpisom na tejto zmluve. VPP a OPP 
tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 4 a Príloha č. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 
rozdielov medzi ustanoveniami tejto zmluvy a ustanoveniami VPP alebo OPP, majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. 
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Článok II 

Vznik poistenia 
 
1. Poistenie vozidiel, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 - Zozname vozidiel začína dňom 1.1.2015, ktorý je v Zozname 

vozidiel uvedený ako začiatok poistenia, nie ale skôr ako je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  
2. Poistenie vozidla flotily, ktoré nie je uvedené v Zozname vozidiel pri uzatváraní tejto zmluvy, môže vzniknúť aj   

rozšírením Zoznamu vozidiel niektorým z nasledujúcich spôsobov: 
       a) doručením doplneného Zoznamu vozidiel (len s uvedením vozidiel vstupujúcich do poistenia dodatočne) 
       v elektronickej forme tak, ako je uvedené nižšie v tomto článku, alebo 

b) doručením scanu vyplnenej Prihlášky v elektronickej forme tak, ako je uvedené nižšie v tomto článku, alebo 
c) doručením originálu podpísaného Zoznamu vozidiel, alebo 
d) doručením vyplnenej Prihlášky, tak ako je uvedené nižšie v tomto článku. 

3. Prihlásenie vozidiel do poistenia podľa ods. 2. písm. a) a b)  tohto článku vykoná poisťovateľ na základe doplneného 
Zoznamu vozidiel alebo vyplnenej Prihlášky, doručených v elektronickej forme, a to  z elektronickej adresy (ďalej len „e-
mailovej adresy“) kontaktnej osoby poistníka. Poistenie vozidla alebo vozidiel prihlásených takýmto spôsobom začína 
dňom uvedeným v Zozname vozidiel alebo na Prihláške, nie však skôr ako v deň doručenia niektorého z uvedených 
dokumentov na e-mailovú adresu kontaktnej osoby poisťovateľa.  

4. Prihlásenie vozidiel do poistenia podľa ods. 2. písm. c) a d) tohto článku vykoná poisťovateľ na základe riadne 
doplneného a  podpísaného Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
Začiatok poistenia vozidiel vstupujúcich do poistenia je deň uvedený na Zozname vozidiel alebo Prihláške, nie však 
skôr ako je deň podpísania Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky obidvoma zmluvnými stranami. Poistník je povinný 
originál  Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky doručiť poisťovateľovi najneskôr do 3 dní od takéhoto prihlásenia vozidla do 
poistenia  

5. Poistník je povinný najneskôr do 3 dní od prihlásenia vozidla do poistenia niektorým zo spôsobov uvedených v ods. 2 
tohto článku zmluvy doručiť poisťovateľovi doklady týkajúce sa vozidiel, a to najmä: osvedčenie o evidencii vozidla 
(resp. technický preukaz), faktúra (resp. doklad o stanovení poistnej sumy vozidla).  Ak si túto povinnosť nesplní, 
poisťovateľ má právo od takto dojednaného poistenia vozidla odstúpiť; pričom poistenie zaniká od počiatku . 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vzniku poistenia oznámia druhej zmluvnej strane údaje o kontaktných osobách. 
Akúkoľvek zmenu kontaktných osôb poistníka alebo poisťovateľa alebo zmenu ich kontaktných údajov, je možné 
vykonať písomne a to doručením informácie o novej kontaktnej osobe alebo o jej nových kontaktných údajoch osobne 
alebo jej zaslaním prostredníctvom pošty, alebo elektronickou formou. Zmeny kontaktných osôb alebo  zmeny ich 
kontaktných údajov nadobúdajú účinnosť dňom doručenia takejto informácie druhej zmluvnej strane. 
 

 
Článok III 

Doba poistenia, poistné obdobie 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou odo dňa 01.01.2015 do 31.12.2017 . 

 Poistným obdobím flotily je kalendárny rok. 
Prvé poistné obdobie je od 01.01.2015  do 31.12. 2015 Ďalším poistným obdobím je opakovane vždy nasledujúci 
kalendárny rok. 
 

2. Poistné obdobie jednotlivých vozidiel poistených vo flotile, ktorých dátum začiatku poistenia uvedený v Zozname vozidiel 
alebo na Prihláške je zhodný s dňom účinnosti tejto zmluvy, sa riadi poistným obdobím flotily podľa ods. 1. tohto článku. 

3. Prvé poistné obdobie pre poistenie vozidla  flotily, ktorého dátum začiatku poistenia uvedený v Zozname vozidiel alebo 
na Prihláške je neskôr ako začiatok účinnosti tejto zmluvy, začína takto uvedeným dňom začiatku poistenia. Koniec 
prvého poistného obdobia takéhoto vozidla je zhodný s koncom poistného obdobia flotily podľa ods. 1. tohto článku, 
pričom poistné bude stanovené pomerne podľa dĺžky trvania poistenia, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Ďalšie 
poistné obdobia takéhoto vozidla plynú zhodne s poistným obdobím flotily.  

4. Ak poistenie vozidla zanikne pred koncom alebo v deň konca prvého poistného obdobia ustanoveného v ods. 3. tohto 
článku, a to okamihom vzniku totálnej škody, prijatím oznámenia príslušným orgánom, že vozidlo bolo odcudzené, 
okamihom zničenia vozidla alebo tým, že inak odpadla možnosť, aby na vozidle nastala poistná udalosť a v tomto prvom 
poistnom období došlo k poistnej udalosti, za ktorú poisťovateľ poskytol poistné plnenie, poistným obdobím vozidla sa 
rozumie jeden rok, pričom poisťovateľovi patrí ročné poistné. Výška ročného poistného pre takéto vozidlo sa určí 
v zmysle ustanovení čl. V tejto zmluvy. 
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Článok IV 

Rozsah poistenia 
 
 
1. Vozidlá poistníka sú u poisťovateľa poistené pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie, pre 

prípad poškodenia alebo zničenia v dôsledku živelnej udalosti (bez výluky len pri totálnej škode), pre prípad odcudzenia 
vozidla a jeho častí (od počiatku) a pre prípad vandalizmu, v zmysle článku II ods. 1) písm. b) až g) a i) VPP. 

2. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou 0 Eur pre všetky vozidlá poistené v zmysle tejto zmluvy. 
3. Územná platnosť poistenia: geografické územie  Európy. 
4. V rámci havarijného poistenia je poistením kryté aj poistenie čelných skiel. Poistenie čelných skiel sa dojednáva so 

spoluúčasťou 0 Eur.  
5. V rámci havarijného poistenia je dojednané aj poistenie batožiny v osobných motorových vozidlách, na poistnú sumu 

1000 Eur na jedno vozidlo, bez spoluúčasti. Poistenie batožiny sa dojednáva bez navýšenia poistného k havarijnému 
poisteniu vozidiel. 

6. Poisťovateľ akceptuje aktuálny spôsob zabezpečenia motorových vozidiel pre prípad odcudzenia, vstupujúcich do 
poistenia k začiatku účinnosti tejto zmluvy. 

7. Dojednáva sa, že v  prípade opravy motorového vozidla v zmluvnom servise poisťovateľa, poisťovateľ akceptuje 
servisom fakturovanú normohodinu bez obmedzenia. 

8. Ak došlo k poistnej udalosti v zahraničí je poistený povinný preukázať jej vznik predovšetkým potvrdením policajných 
orgánov alebo vyplnením správy o nehode, zápisom o poškodení vyhotoveným zahraničným partnerom poisťovateľa, 
prípadne po dohode s poisťovateľom iným hodnoverným spôsobom. O každom odťahu na území SR rozhoduje 
poisťovateľ alebo ním poverená osoba. Poisťovateľ uhradí náklady na vyprostenie, odtiahnutie a uskladnenie 
poškodeného vozidla v zahraničí, ako aj náklady na nutnú opravu a spojazdnenie vozidla. 

9. Poisťovateľ poskytne  poistníkovi možnosť bezplatne využívať asistenčné služby spoločnosti Mondial Assistance 
v rozsahu uvedenom vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie služieb Mondial Assistance Technická asistencia 
vozidlám. 

10. V rámci poistenia je dojednané aj úrazové poistenie osôb vo vozidle. Dojednáva sa poistenie pre prípad smrti následkom 
úrazu s poistnou sumou 5000 Eur, Trvalé následky úrazu s poistnou sumou 5000 Eur a denné odškodné v nemocnici so 
sumou 5 Eur/deň.   

Článok V 
Výška poistného, zľava, platenie a splatnosť poistného  

 
1. Pre výpočet poistného pre osobné, malé nákladné a dodávkové vozidlá s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou 

neprevyšujúcou 3 500 kg poistná sadzba vo výške 1,50 % so spoluúčasťou 0 Eur. 
2. Pre výpočet poistného pre nákladné, prípojné a špeciálne vozidlá s najvyššou prípustnou celkovou hmotnosťou 

prevyšujúcou 3 500 kg poistná sadzba vo výške 0,80% so spoluúčasťou 0 Eur. 
3. Poisťovateľ poskytne poistníkovi zľavu vo výške 70% za dojednané úrazové pripoistenie ôsob vo vozidle. 

 
Poistné sadzby zahŕňajú riziká modulu poistného krytia OPTIMAL+  
 

4. Sadzby poistného v zmysle ods.1 a ods.2  a zľava v zmysle ods. 3 tohto článku sú záväzné a nemenné počas celej doby 
trvania poistenia. 

5. Dojednáva sa, že poisťovateľ nebude uplatňovať systém malus za nepriaznivý škodový priebeh. 
6. Výška poistného je stanovená podľa § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. 
7. Podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie služby od DPH 

oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH ako aj výška DPH rovná 0,- Eur 
8.  Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené ročne. Poisťovateľ pravidelne vykonáva predpis (vyúčtovanie) 

poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutému poistnému, a to vždy naraz pre celú flotilu. Odlišne od VPP sa 
dojednáva, že poistné je splatné k dátumu uvedenému na tomto predpise (vyúčtovaní) poistného Predpisom 
(vyúčtovaním) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické  oznámenie výšky a splatnosti poistného, ktoré 
poisťovateľ zasiela poistníkovi. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené ročne k 15.01.príslušného kalendárna roka. 
10. Poisťovateľ nebude uplatňovať prirážku za polročné splátky poistného. 
11. V prípade vzniku poistenia vozidla počas poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné poistné, je poisťovateľ 

oprávnený podľa podmienok tejto zmluvy predpísať poistníkovi  prorátne (pomerné) poistné priebežne v závislosti od 
zvýšenia počtu vozidiel vo flotile. Poistník sa zaväzuje uhradiť  poistné v termíne jeho splatnosti uvedenej v predpise 
(vyúčtovaní) takéhoto poistného.  

12. Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania na účet 
poisťovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
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Článok VI 
Správa flotilového poistenia  

 
1. Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia uviesť všetky požadované údaje o vozidlách flotily prostredníctvom 

Zoznamu vozidiel, resp. Prihlášky. 
2. Poistník je povinný vozidlá odhlasovať z poistenia do 30 dní od zmeny majúcej za následok zánik poistenia 

dokladovaním tejto zmeny príslušným dokladom. Odhlásenie vozidla z poistenia je možné vykonať elektronickou 
formou zaslaním oznámenia z e-mailovej adresy kontaktnej osoby poistníka na e-mailovú adresu kontaktnej osoby 
poisťovateľa a doložením príslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z poistenia, alebo zaslaním 
odhlásenia a príslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z poistenia prostredníctvom pošty. 

3. Poisťovateľ sa zaväzuje uskutočňovať zmeny v poistnej zmluve do 12 hodín od doručenia požiadavky po zaslanie 
        potrebných dokladov (dopoistenie, od poistenie, iné zmeny v poistnej zmluve). 

 
Článok VII 

Likvidácia škodových udalostí 
 

1. Odchýlne od VPP Kasko, článok XI Poistné plnenie, ods.2 sa dojednáva, že poistné plnenie je splatné do 7 dní po 
ukončení vyšetrenia  potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie . 

 
 
 

Článok VIII 
Ochrana informácií a údajov 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne odovzdané podklady, know-how, marketingové informácie a obdobné 

informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva, budú považovať za dôverné, neprezradia ich tretím osobám a budú 
ich chrániť pred stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím, neoprávneným sprístupnením a neoprávneným 
poskytnutím. Uvedené sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú zrejmé z tlačených a reklamných publikácii alebo sú inak 
všeobecne známe a informácie, ktoré sú zmluvné strany povinné sprístupniť alebo poskytnúť na základe všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

2. Poistník je povinný poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať (kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním) 
osobné údaje, identifikačné údaje, kontaktné údaje, doklady a ďalšie iné údaje v zmysle zákona č. 8/2008 Z. z. 
o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj doklady a údaje 
požadované poisťovateľom pri uzavretí zmluvy.  

3. Poistník týmto vyhlasuje, že je oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z §15 ods.1 zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných 
údajov“) a dáva poisťovateľovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním týchto údajov tretím stranám a s ich 
spracúvaním tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí a zaistením; súhlas sa 
udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho 
účinne odvolať.  

4. Na účely asistenčných služieb je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb spoločnosť Mondial Assistence 
s.r.o., Jankovcova 1596/14b,  170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 25622871, ktorá podniká na území Slovenskej 
republiky prostredníctvom Mondial Assistance s.r.o. organizačná zložka, Čajakova 18, 811 05 Bratislava. Súhlas sa 
udeľuje na dobu platnosti tejto zmluvy, počas ktorej ho nie je možné účinne odvolať. 

5. Spoločnosť Tatra Billing, s.r.o., Ivánska cesta 2C, 821 04 Bratislava, IČO: 35810572 je oprávnená spracúvať tlačové 
výstupy s osobnými údajmi pre styk s klientmi. 

6. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. 
7. V prípade, že má poisťovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, 

táto oznamovacia povinnosť môže byť splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke 
poisťovateľa. 

8. Ak sú v tejto zmluve, resp. v jej prílohách uvedené osobné údaje inej osoby, je poistník povinný preukázať 
poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje jej písomným súhlasom k použitiu jej osobných údajov 
v súvislosti s touto zmluvou.  
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Článok IX 
Zánik poistenia 

 

1. Poistenie zanikne uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané. 

2. Poistnú zmluvu  je možné vypovedať v lehote najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. 

3. Poistnú zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od jej uzavretia, výpovedná lehota je 
osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne. 

 
 
 
 

Článok X 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zánikom tejto zmluvy alebo zánikom posledného vozidla tejto zmluvy zaniká poistenie celej flotily tejto zmluvy. 
2. Spôsob zániku poistení jednotlivých vozidiel flotily upravujú VPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy ako 

Príloha č. 4.   
3.  Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. VII ods. 13) VPP sa na poistenia uzavreté na základe tejto zmluvy 

nevzťahuje. 
4. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 
5. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve, v Zozname vozidiel, resp. 

Prihláške sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia. 
6. Poistník zároveň vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s jej 

obsahom a že v písomnej forme prevzal Informáciu o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 6. 

7. Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. 
8. Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú príslušné súdy 

Slovenskej republiky. 
9. Prípadné súdne spory budú zmluvné strany najprv  riešiť vzájomnou dohodou. V prípade že k dohode nedôjde, budú 

tieto riešiť súdnou cestou. Miestne príslušným je súd podľa sídla poisteného. 
10. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. 
11. Na strane poistníka vystupuje ako sprostredkovateľ poistenia Jozef SOJKA – UNKAS, ul. Horná 67, Banská Bystrica. 
12. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne podpísali. 
13. Táto poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a poisťovateľ jedno 

vyhotovenie. 
14. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
15. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných  strán a účinnosť dňom 

01.01.2015, od 00.00 hod , nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poistníka. 
16. Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi dátum zverejnenia zmluvy na webovom sídle a to najneskôr v  deň  

jej zverejnenia.Písomné oznámenie o zverejnení zmluvy môže poistník podať aj zo svojej  elektronickej adresy 
a následne ho doručiť aj poštou. 

17. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
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Príloha č. 1: Zoznam vozidiel (stanovenie poistného) 
Príloha č. 2: Zoznam vozidiel  
Príloha č. 3: Vzor Prihlášky  
Príloha č. 4: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie Moje auto KASKO zo dňa 21.10.2013 
Príloha č. 5: Osobitné poistné podmienky k poisteniu Moje auto KASKO zo dňa 21.10.2013 
Príloha č. 6: Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 
Príloha č. 7: Všeobecné podmienky pre poskytovanie asistenčných služieb 
 
 
 

  
  
 
 
 

V Žiari nad Hronom, dňa .........................                               V Bratislave, dňa 22.10.2014 
 
 
 
 
 
 
                                    
                Mgr. Peter Antal                                                                                              Ing. Todor Todorov  
                       primátor                                                                                                   člen predstavenstva 
        Mesto Žiar nad Hronom                                                                                         Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 

                           Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 
                          Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
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Časť 4 - Poistenie lomu  stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel 

 

 

     Minimálne zmluvné podmienky  
 

 Rámcová zmluva č.  ............................  
o poistení lomu stroja a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel 

uzatvorená v súlade s podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

(ďalej "rámcová zmluva")  

Zmluvné strany 

Poistník:  Mesto Žiar nad Hronom  

Ulica, číslo Štefana Moysesa 46 
PSČ, obec 965 01 Žiar nad Hronom 
Zastúpený  Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
 
IČO:   00321125 
DIČ:   2020804478 
Bankové  VÚB, a.s. 
spojenie:  Číslo účtu: 14621422/0200 
IBAN:   SK8702000000000014621422 
  
  ďalej len "poistník" 

Poisťovateľ:  

Obchodné  
meno:   Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
Ulica, číslo Dostojevského rad 4 
PSČ, obec 815 743 Bratislava, SR 
 
IČO:   00 151 700 
DIČ:  2020374862 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 

196/B 
V zastúpení: Ing. Todor Todorov, člen predstavenstva 
                      Mgr. Marián Bilík, prokurista  
Bankové   
spojenie:  Tatra banka a.s., Bratislava; 
IBAN:   SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX 
 
  ďalej len "poisťovateľ" 

 



 
Preambula 

 
Táto rámcová zmluva na poistenie “Lom stroja a Havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel“ sa 
uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník na obstaranie predmetu poistnej 
zmluvy použil postup verejného obstarávania podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného 
obstarávania č.195/2014 pod číslo 23857-WYS dňa 07.10.2014, ktorého úspešným uchádzačom sa stal 
poisťovateľ'. 
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy sú poistné podmienky pre havarijné poistenie  a lom stroja motorových 

špeciálnych vozidiel, a špeciálnych zariadení, ktorých špecifikácia je priložená v Zozname, ktorý tvorí 
prílohu č. 1 tejto zmluvy, záväzok poisťovateľa zabezpečiť poistníkovi služby poistenia špecifikované v tejto 
zmluve a záväzok poistníka tieto služby prevziať a zaplatiť poisťovateľovi cenu poistného v zmysle tejto 
zmluvy.   

2. Predmetom tejto rámcovej zmluvy je tiež záväzok poisťovateľa predložiť poistníkovi na základe písomnej 
výzvy poistníka v lehote stanovenej poistníkom podpísaný návrh na uzavretie Poistnej zmluvy o poistení 
lomu stroja a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel“ (ďalej len „Poistná zmluva“), predmetom  
ktorej bude záväzok poisťovateľa poskytnúť poistníkovi služby poistenia v  rozsahu definovanom v tejto 
zmluve  

 

Článok II 
Druh poistenia 

 
1. Lom stroja a Havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel 
 

 
Článok III 

Predmet poistenia 
 

1. Predmetom poistenia je havarijné poistenie a lom stroja motorových špeciálnych vozidiel, a špeciálnych 
zariadení, ktorých špecifikácia je priložená v Zozname, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.  Poistené je 
vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace štandardnú a povinnú výbavu.  

2. Poistené na novú hodnotu 
3. Pre predmety poistenia sa poistenie dojednáva pre náhodnú poistnú udalosť, ktorá nastane nečakane 

a náhle a obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného predmetu 
 

 
Článok IV 

Územná platnosť 
 
1. Územie Slovenskej republiky 

 
 

Článok V 
Poistné obdobie 

 



1. Začiatok poistenia  1.1.2015 od 00,00 hod. 
2. Koniec poistenia 31.12.2017 do 24,00 hod. 
3. Poistná zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2017 
4. Poistnú zmluvu je možné vypovedať v zmysle Občianskeho zákonníka 

Článok VI 
Spoluúčasť 

 
1. Spoluúčasť: Havarijné poistenie  5 % z vypočítanej náhrady škody min. 65,00 EUR 
2. Spoluúčasť: Lom stroja                5 % z vypočítanej náhrady škody min. 300,00 EUR 
 

 

Článok VII 
Rozsah poistenia, poistné riziká 

 
1. V súlade s VPP-SE a Doložkou 311 sa poistenie dojednáva pre riziká: 

- poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie 
- odcudzenie celého vozidla alebo jeho časti 
- poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti 
- úmysleným poškodením alebo zničením vozidla – vandalizmus 

 
2. V súlade s VPP-SE a Doložkou 311 sa poistenie dojednáva aj pre krytie strojov a elektroniky tzv. "lom 

strojov": 
- predmetom sú stroje, strojné alebo elektronické zariadenia a prístroje vo vlastníctve poisteného, 

špecifikované v poistnej zmluve podľa jednotlivých položiek 
- poistenie sa vzťahuje na poistené veci počas ich prevádzky, prestávky v prevádzke, demontáže 

a následnej spätnej montáže za účelom údržby alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia 
- súčasne sú poistné - elektronické súčasti vecí, nosiče dát pevne zabudované v hardwarovej časti 

riadiacej alebo regulačnej jednotky, olejové alebo plynoví, kondenzátory, elektrické meniče a vypínače 
 

 

Článok VIII 
Osobitné dojednania 

 
1. Pre havarijné poistenie je ďalej dojednané: 

- poistenie sa dojednáva pre všetky vozidlá so spoluúčasťou 5 % z vypočítanej náhrady škody min. 65,00 
EUR 
- sú kryté poistením aj čelné sklá vozidiel so spoluúčasťou 20,00 EUR 
- územná platnosť – SR 
- v prípade opravy motorového vozidla v zmluvnom servise poisťovateľa, poisťovateľ akceptuje      

fakturovanú normohodinu bez obmedzenia 
 
2. Pre poistné krytie strojov a elektroniky – lom stroja je dojednané: 

V súlade s VPP-SE a Doložkou 311 sa dojednáva, že poistenému vznikne právo na poistné plnenie ak 
škoda na poistenej veci bola spôsobená: 
- požiarom, hasením požiaru alebo následným strhnutím, ošľahnutím ktoré nebolo zapríčinené požiarom, 

vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu, 
- priamym úderom blesku, 
- chemickým výbuchom, 
- víchricou alebo krupobitím, 
- povodňou, 
- záplavou,  



- zosuvom pôdy, 
- ťarchou snehu alebo ľadovej vrstvy, 
- nárazom vozidla, dymom, nárazovou vlnou, 
- vodou unikajúcou v dôsledku poruchy privádzacieho a odpadového potrubia, vodovodného systému 

vrátane armatúr 
- kvapalinou alebo parou unikajúcou z vykurovacích systémov 
- spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia (rozšírenie krytia v rámci      

Doložky 311) 
- sadaním pôdy 
- krádežou, vlámaním 
- lúpežou 
- vandalským činom po uskutočnenom vlámaní 
- krádežou pojazdných strojov 
- krádežou prenosných strojov, elektronických zariadení alebo strojov a zariadení, ktoré sú zabudované 

v alebo na motorovom vozidle alebo podvozku 
- poistenie sa vzťahuje na priamu fyzickú škodu na poistenej veci spôsobenú náhodnou škodovou 

udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia v mieste poistenia, 
- poistenie sa vzťahuje na predmete poistenia tiež vtedy, ak bol stratený v príčinnej súvislosti 

s udalosťou uvedenej v dojednanej poistnej zmluve, za ktorú vzniklo poistenému právo na poistené 
plnenie,  

- poistnou hodnotou je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou je nová 
hodnota veci, t.j. hodnota, ktorú je nutné vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci,  

- v prípade poistnej udalosti vzniknutej na bloku alebo hlave motora vrátane príslušenstva a piestov, 
započíta poisťovateľ nahradzované poškodené časti, poistené veci s amortizáciou ktorá predstavuje 10 
% ročne (za každý začatý rok prevádzky), najviac však 60 %. 

3. Odchylne od čl. 10 VPP-SE sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia. 
4. Sadzba pre výpočet poistného je záväzná po celú dobu poistenia. 
5. Dojednáva sa, že poisťovateľ bude v priebehu poistného obdobia akceptovať možnosť zmeny v počte 

a druhu vozidiel. 
6. Poistná zmluva sa uzatvára prostredníctvom Jozef Sojka – UNKAS, s.r.o., ul. Horná 67, 974 01 Banská 

Bystrica 

V rámci poistenia technických rizík sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie až do výšky 
dojednanej poistnej sumy / limitu plnenia, ak boli dodržané všeobecne záväzné právne predpisy, technické 
normy a odporúčania stanovené výrobcom (predajcom) pre konkrétny druh zariadenia. 

 
 
 
 

 
 

Článok IX 
Splatnosť poistného 

 
1. Poistné je splatné v ročnej splátke v termíne k 15.01. príslušného poistného obdobia.   

 
 
 

Článok X 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Uchádzač nemôže znížiť rozsah poistenia dojednaný v tejto zmluve svojimi Všeobecnými  

poistnými podmienkami. Zmluvné dojednania majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných poistných 
podmienok. 



2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

3. Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve sú úplné a pravdivé. 
4. Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. 
5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom 
01.01.2015, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poistníka. 

7. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých dva obdrží poistník a jeden poisťovateľ. 
8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 –  Zoznam vozidiel a strojov 
Príloha č. 2 –  Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich 

fyzických osôb (VPP-SE) 
Príloha č. 3 –  Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 4 –  Návrh Poistnej zmluvy o poistení lomu stroja a havarijnom poistení špeciálnych motorových 
vozidiel 
 

 

V Žiari nad Hronom, dňa .........................               V Bratislave, dňa 22.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ..........................................................        ..........................................................       
                Mgr. Peter Antal                                                                                      Ing. Todor Todorov  
                       primátor                                                                                            člen predstavenstva 
        Mesto Žiar nad Hronom                                                                           Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
 
 
 
                                                                                                                  ..........................................................       

 Mgr. Marián Bilík 
                                prokurista 

                  Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
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Príloha č. 1 k Rámcovej zmluve č. ............... o poistení lomu stroja a havarijnom poistení špeciálnych motorových vozidiel 
 

 
Zoznam vozidiel a strojov, spôsob určenia ceny (ponuka ceny za služby) 

P.č.  ŠPZ  Číslo karosérie  Tov. zn.  Obchodný 
názov  

Typ vozidla  Druh. voz.  KW  Objem  Najv. 
hmot. 

Farba  Palivo Číslo TP  Rok 
výr.  

Nová cena  Ročné 

i t é 1.  ZH398BF  WDB95255331L456653  MERCEDES-
BENZ  

1824 AK  952.56  nákl. voz. 
špeciálne   

175 6374 18 
000 

oranž.  NM+MO 
ČOVINA  

SD 
409113  

2010 159883,63 1 566,86 

 2.  ZH397BF  WDB9525631L456B22  MERCEDES-
BENZ  

1824 AK  952.56  nákl. voz. 
špeciálne   

175 6374 18 
000 

oranž.  NM+MO 
ČOVINA  

SD 
443974  

2010 159883,65 1 566,86 

 3.  ZH396BF  TYBFEB4BE6DU19586  MITSUBISHI  CANTER  FE84  nákl. voz. 
špeciálne   

107 2977 6500 oranž.  NM  SD 
409048  

2010 88904,90 871,27 

 
4.  ZH506YC  1013994 SEKO    SAM5/450/90GC  náves špec. 

za traktor 0 0 6900 oranž.    SD 
327060  2010 87084,20 

853,43 

 

5.  ZH507YC  1013923 SEKO    SAM/5/500/150 
G  

náves špec. 
za traktor 0 0 10200 oranž.    SD 

327059  2010 88226,60 864,62 

6.    SG 400    Nožové mlyny                2009 41650,00 408,17 

 
7.    3960122   Vysokozdvižný vozík                2009 40460,00 396,51 

 
8.    3960123   Vysokozdvižný vozík                2009 40460,00 396,51 

 
9.    BC450PTO    Drvič a štiepkovač                2009 53550,00 524,79 

 10.  ZH970BF  WDB95D5031L456050  MERCEDES-
BENZ  

1824 950.50  nákl. voz. 
špeciálne   

175 6374 18000 oranž.  NM+MO 
ČOVINA  

SD 
443987  

2010 275663,50 2 701,50 

 
11.  ZHZ011  TEB50CC2DBB108073  BUCHER  CITY CAT  CC 2020  prac. stroj 

samohybný 52 2970 4500 oranž.  NM  NA 
030927  2011 233880,00 2 292,02 

12.  ZH990BI  WDB4051031V226950  MERCEDES-
BENZ  

U 400  UNIMOG U400  nákl. voz. 
špeciálne   

130 4249 12500 oranž.  NM+MO 
ČOVINA  

NA 
117860  

2011 295680,00 2 897,66 

 13.  ZH981BI  VVDB4051031V226929  MERCEDES-
BENZ  

U 400  UNIMOG U400  nákl. voz. 
špeciálne   

130 4249 12500 oranž.  NM+MO 
ČOVINA  

NA 
117859  

2011 295680,00 2 897,66 

 14.  ZH461BF  WDB9575411V222261  MERCEDES-
BENZ  

1828 957.54  nákl. voz. 
špeciálne   

205 6883 18000 oranž.  CNG  SD 
444847  

2010 276332,28 2 708,06 
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15.  ZH462BF  VVDB9575421V222276  MERCEDES-
BENZ  

1828 957.54  nákl. voz. 
špeciálne   

205 6883 18000 oranž.  CNG  SD 
444848  

2010 281092,28 2 754,70 

 16. ZH971BJ  WDB9575411V227000  MERCEDES-
BENZ  

1828 957.54  nákl. voz. 
špeciálne   

205 6883 18000 oranž.  CNG  NA 
153680  

2011 456480.00  4 473,50 

 17.  ZH587BJ  VVDB9575411V227015  MERCEDES-
BENZ  

1828 957.54  nákl. voz. 
špeciálne   

205 6883 18000 oranž.  CNG  NA 
153681  

2011 456480,00 4 473,50 

 
18.  ZH847BK  VVMA30SZZ6CP036414  

hákový 
nakladač, ťahač 
MAN TGS 
26.320 6x4 BL 

KHN 18/6    nákl. voz. 
špeciálne   235 10518 40000 oranž.  NM+MO 

ČOVINA  
NA 
192908  2012 120000,00 1 176,00 

19.  ZH483YD  VV09HAR1870CH15085 príves 251 
Huffermann 

HAR 
18.70  

          čierna    NA 
046920  

2012 30000,00 294,00 

 
20.  ZHZ023  TL02100327 

kolesový 
nakladač 12 t 
TEREX  

TL210    prac. stroj 
samohybný 119 6702 8 000 šedá 

tmavá NM  PA 
972768  2012 115000,00 1 127,00 

21. ZHZ021  TL021 00328  kolesový 
nakladač 12 t 
TEREX  

TL210    prac. stroj 
samohybný 119 6702 8 000 šedá 

tmavá NM  PA 
972769  2012 115000,00 1 127,00 

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                      

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                   Celkové poistné v EUR bez DPH za 36 mesiacov:   109 114,90 

 

 

 



VEREJNÝ OBSTÁRÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 
 



ččlláánnookk  11
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Pre poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb platia
všeobecne záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len
„VPP-SE) a zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

2. VPP-SE sa vzťahujú na zmluvné poistenie strojov a elektroniky (ďalej len „poistenie“)
právnických alebo  podnikajúcich fyzických osôb vykonávajúcich činnosť v súlade
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistníkom
je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v poistnej zmluve
uvedená podnikajúca fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa toto poistenie
vzťahuje.

ččlláánnookk  22
PPrreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

1. Predmetom poistenia sú stroje, strojné alebo elektronické zariadenia a prístroje (ďalej
aj „veci“) vo vlastníctve poisteného, špecifikované v poistnej zmluve podľa jednotlivých
položiek, ktoré úspešne prešli skúšobnými, preberacími a výkonovými skúškami a boli
v čase uzavretia poistnej zmluvy, ako aj v čase vzniku poistnej udalosti preukázateľne
v prevádzkyschopnom stave, riadne udržiavané a využívané na účely, na ktoré boli
určené. 

Poistenie sa vzťahuje na poistené veci počas ich prevádzky, prestávky v prevádzke,
alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia. Poistenie sa vzťahuje aj na škody
spôsobené demontážou, následnou spätnou montážou za účelom čistenia, údržby
alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia. 

Súčasne sú poistené:
a) elektronické súčasti poistenej veci, 
b) nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti riadiacej alebo regulačnej

jednotky poistenej veci, 
c) olejové alebo plynové náplne transformátorov, kondenzátory, elektrické meniče

a vypínače, ktoré sú súčasťou poistenej veci.

2. Ak je v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie aj na veci vo vlastníctve
cudzích osôb, len ak  ich poistený užíva na základe písomnej  zmluvy, alebo ich prevzal
pri poskytovaní služby na základe písomnej zmluvy.

ččlláánnookk  33
PPooiissttnnéé  rriizziikkáá

Poistenie sa vzťahuje na priamu fyzickú škodu na poistenej veci spôsobenú náhodnou 
škodovou udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia v mieste poistenia a ktorá nie je
v týchto VPP-SE, v zmluvných dojednaniach, alebo v poistnej zmluve vylúčená.  

ččlláánnookk  44
VVýýlluukkyy  zz ppooiisstteenniiaa

VVyyllúúččeennéé  pprreeddmmeetty  
1. Poistenie sa nevzťahuje na:

a) vymeniteľné časti všetkých druhov, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu,
alebo diely, ktoré musia byť podľa ich určenia alebo charakteru počas obdobia
životnosti poistenej veci viackrát vymieňané z dôvodu ich opotrebenia, napr. vrtáky,
nože, frézy, pílové listy alebo iné ostria či brúsne kotúče alebo pásy, akékoľvek
náradie a nástroje, formy, matrice, raznice, vzorové a ryhované valce, kompozitové,
gumové či plastové výstieľky, sitá, pásy, laná, pneumatiky, predmety zo skla alebo
keramiky, drviace kladivá, 

b) pomocné a prevádzkové látky, ako napr. pohonné látky, filtračné hmoty a vložky,
chladivá, čistiace prostriedky, mazivá, olejové náplne (okrem olejových alebo
plynových náplní transformátorov), katalyzátory, chemikálie, kontaktné hmoty,

ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu poistenej veci, za ktoré je
poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie.

2. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) základy a podstavce strojov a zariadení,
b) výmurovky, výstieľky a nanesené vrstvy pecí, ohnísk, kotlov alebo iných zariadení

produkujúcich teplo, zariadení na produkciu pary a nádrží,
c) software, elektronické dáta, databázy údajov, obrazové, zvukové a iné záznamy,
d) motorové vozidlá kategórie M a L, 
e) podvozok, nápravy, prevodovku, motor, kabínu vrátane vybavenia vozidiel 

kategórie N a O; táto výluka neplatí v prípade škody spôsobenej pracovnou 
činnosťou vozidla, ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho 
jazdou,       

f) bicykle,
g) plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére, 
h) ultrazvukové zariadenia, endoskopy, mobilné telefóny, notebooky, kamery, 

fotoaparáty a iná prenosná spotrebná elektronika. 

VVyyllúúččeennéé  rriizziikkáá
3. Poistenie sa nevzťahuje na škody na poistených veciach spôsobené:

a) požiarom, hasením požiaru alebo následným strhnutím,
b) priamym úderom blesku, 
c) výbuchom,

d) nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu,
e) víchricou, krupobitím,
f) povodňou, záplavou, zemetrasením, výbuchom sopky, zosuvom pôdy, lavínou, ťarchou

snehu alebo ľadovej vrstvy, sadaním, 
g) vodou z vodovodného zariadenia,
h) krádežou alebo stratou,
i) dymom, rázovou vlnou vzniknutou pri prelete nadzvukového lietadla.

4. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené priamym následkom dlhodobého vplyvu
prevádzky (ako napríklad koróziou, eróziou, opotrebovaním, kavitáciou, oxidáciou,
únavou materiálu a pod.), dlhodobým pôsobením chemických, biologických alebo
atmosferických vplyvov, usadzovaním kotlového kameňa, hrdze, kalov alebo iných
sedimentov. Ak však vznikne následkom rizika uvedeného v predchádzajúcej vete
tohto odseku následná fyzická škoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie za takto vzniknutú následnú škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená.

5. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) chybou, alebo vadou, ktorú mala poistená vec už pri dojednávaní poistenia, a ktorá

bola alebo mohla byť známa poistníkovi alebo poistenému, bez ohľadu na to, či
bola známa poisťovateľovi,

b) povrchovým poškodením poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť,
c) montážou, demontážou, opravou, okrem prípadov uvedených v čl. 2 ods. 2 týchto

VPP-SE,
d) pri tunelových prácach alebo prácach pod zemou, 
e) premočením alebo zaplavením bahnom pri prácach na vodných stavbách, 
f) testovaním, skúšobnou prevádzkou, zámerným preťažením alebo experimentami

za abnormálnych podmienok,
g) prevádzkovaním stroja v rozpore s technickými podmienkami, alebo použitím

stroja na účel, na ktorý nie je určený,
h) nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením,
i) na elektronických súčastiach stroja a elektronických zariadeniach bez vonkajšej príčiny. 

6. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo vedomou 

nedbanlivosťou poisteného, jeho zástupcu alebo osoby konajúcej na podnet
poisteného, osoby blízkej poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej
domácnosti,

b) podvodom, spreneverou, alebo iným trestným činom, činom v rozpore s dobrými
mravmi, trestným činom alebo nepoctivým činom poisteného, alebo inej osoby
konajúcej na podnet poisteného,

c) zistením rozdielov pri inventúre alebo audite.

7. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akejkoľvek povahy spôsobené, vyplývajúce
z/zo alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so:
a) vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového alebo výnimočného stavu, napadnutím

alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či bola
vojna vypovedaná alebo nie),

b) revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou
vojnou, demonštráciou, zabavením, povinnosťami uloženými pri obrane štátu
(napr. poskytnutím vecných prostriedkov na plnenie úloh obrany štátu), alebo
represívnymi zásahmi štátnych orgánov,

c) vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou,
d) teroristickým činom; vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri vykonávaní opatrení

na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa inak vzťahujúca k teroristickému činu,
e) jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo rádioaktívnou kontamináciou
bez ohľadu na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede 
spolupôsobiace príčiny.

8. Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za nemateriálnu škodu akéhokoľvek
druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, sankcií, mánk, strát
vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu.

9. Z tohto poistenia ďalej nevzniká nárok na poistné plnenie za škody, za ktoré podľa
zákona alebo zmluvy zodpovedá dodávateľ alebo zmluvný partner poisteného, vrátane
škôd, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu alebo zhotoviteľa diela.

10. V poistnej zmluve je možné dojednať aj iné špecifické výluky z poistenia.

ččlláánnookk  55
MMiieessttoo  ppooiisstteenniiaa

1. Miestom poistenia je budova, miestnosť alebo miesto nachádzajúce sa na území
Slovenskej republiky, vymedzené v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym
územím s číslom parcely (pozemku), kde sa poistené veci nachádzajú, ak nie je ďalej
vo VPP-SE, alebo v poistnej zmluve dojednané inak.  

2. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné miesto) ako miesto poistenia uvedené
v poistnej zmluve, pokiaľ poistený na nevyhnutnú dobu premiestni poistené veci
z dôvodu bezprostredne hroziacej alebo už vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa
na náhradné miesto vzťahuje odo dňa premiestnenia poistených vecí, len ak poistený
oznámi poisťovateľovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí do 14
kalendárnych dní od ich premiestnenia.

3. Miestom poistenia pojazdných strojov, ktoré sa pohybujú vlastnou motorickou silou,
alebo sú konštrukčne uspôsobené na jazdu na pozemných  komunikáciách  a nemajú
stabilné stanovisko, je celé územie SR.

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY
PPooiisstteenniiee  ssttrroojjoovv  aa  eelleekkttrroonniikkyy  pprráávvnniicckkýýcchh  aa  ppooddnniikkaajjúúcciicchh  ffyyzziicckkýýcchh  oossôôbb



ččlláánnookk  66
VVzznniikk  aa zzáánniikk  ppooiisstteenniiaa

1. Čas, na ktorý sa v poistnej zmluve dojedná poistenie, je poistná doba. Časť poistnej
doby dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné, je poistné obdobie. Pri
krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba a poistné
obdobie totožné.

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

3. Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzavretia poistnej
zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

4. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného:
a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené

do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo

dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak  nebolo poistné zaplatené
pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie
zanikne, ak nebude zaplatené. 

Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného. 

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

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

uplynutím,
c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného

plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne,

d) do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach,
ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany 
neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy. Poistenie v takomto prípade
zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strane.

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

7. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností
uvedených v čl. 13, ods. 1, písm. b) VPP-SE, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní
otázok by poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť
do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo zanikne.

8. Poistenie zanikne:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú),
b) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane,
c) zánikom poisteného.

9. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú
ustanoveniami tohto článku dotknuté.

ččlláánnookk  77
PPooiissttnnáá  hhooddnnoottaa,,  ppooiissttnnáá  ssuummaa

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou
v zmysle týchto VPP-SE je nová hodnota poistenej veci, t.j. hodnota, ktorú je nutné
vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci. 

2. Poistná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou
poistného plnenia za poistné obdobie. Poistná suma sa stanoví pre každú jednotlivú
poistenú vec alebo súbor vecí a mala by zodpovedať jej poistnej hodnote pre 
registrovaných platiteľov DPH bez započítania DPH a pre ostatných vrátane DPH.
Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poistník. 

ččlláánnookk  88
PPooiissttnnéé

1. Poistné je cena za poskytnutú poistnú ochranu zo strany poisťovateľa, ktoré uhrádza
poistník
a) za poistné obdobie (bežné poistné), alebo 
b) ako poistné určené za celú poistnú dobu (jednorazové poistné)
v termínoch splatnosti dohodnutých v poistnej zmluve.

2. Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm pre jednotlivé poistené veci, alebo
pre súbor vecí. Výšku sadzby stanoví poisťovateľ.

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie
v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia splátok poistného
sa účtuje k poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných
splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo
dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že pre nezaplatenie jednej splátky
poistného môže poisťovateľ žiadať poistníka o zaplatenie všetkých splátok poistného
za celé poistné obdobie, v ktorom mal poistník splátku poistného zaplatiť; poistník je
povinný na základe takejto žiadosti splátky poistného poisťovateľovi zaplatiť.
Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.

4. Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo banky je pre zaplatenie poistného
rozhodujúci deň pripísania platby na účet poisťovateľa.

5. Ak príde v priebehu poistného obdobia k zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom
pri uzavieraní poistnej zmluvy, je poisťovateľ oprávnený dňom tejto zmeny navrhnúť
poistníkovi úpravu výšky poistného.

6. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu od vzniku do zániku poistenia. Ak zanikne
poistenie pred uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, poisťovateľ

je povinný zvyšujúcu časť poistného vrátiť. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho
poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom
poistná udalosť nastala. 

ččlláánnookk  99
PPllnneenniiee  ppooiissťťoovvaatteeľľaa

1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné plnenie) vznikne, ak nastala poistná
udalosť.

2. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa poistnej
zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. 

3. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k ppoošškkooddeenniiuu ppooiisstteenneejj  vveeccii, uhradí poisťovateľ
primerané a hospodárne náklady zvyčajné v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti
na jej opravu, t.j.:
a) na náhradné diely a nevyhnutný materiál do výšky novej hodnoty nahradzovaných

dielov a materiálu v dobe poistnej udalosti,
b) na prácu, vrátane nákladov na rozobratie a opätovné zostavenie, 
c) na dopravu veci na miesto a z miesta opravy, colné a iné poplatky, ak tieto boli

zahrnuté v poistnej sume,
d) na provizórnu opravu len v prípade, ak tieto náklady sú súčasťou celkových nákladov

na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poisťovateľa, ak nerozhodne poisťovateľ
inak.

Ak náklady na opravu uvedené v ods. 3 písm. a) - d) tohto článku VPP-SE sa rovnajú
alebo prevyšujú časovú hodnotu poistenej veci bezprostredne pred poistnou udalosťou,
poistená vec sa bude považovať za zničenú a poisťovateľ bude postupovať podľa ods. 4
tohto článku VPP-SE.

4. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k zznniiččeenniiuu  ppooiisstteenneejj vveeccii, uhradí poisťovateľ
náklady na znovunadobudnutie veci, najviac však časovú hodnotu poistenej veci v čase
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. 

5. Poisťovateľ tiež poskytne poistné plnenie zodpovedajúce časovej hodnote veci v dobe
poistnej udalosti v prípade, ak: 
a) diely potrebné na opravu veci už nie sú na trhu, 
b) poistený do troch rokov od poistnej udalosti nezrealizuje opravu veci.

6. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za mzdové zvýhodnenie vyplatené za nadčasovú
prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok, expresné príplatky, letecké dodávky náhradných
dielov a cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou len pokiaľ
je to v poistnej zmluve vyslovene dojednané.

7. Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného stroja, za ktoré je  poisťovateľ
povinný poskytnúť poistné plnenie, poskytne poisťovateľ poistné plnenie v časovej
hodnote aj za veci uvedené v čl. 4, ods. 1 VPP-SE poškodené alebo zničené v príčinnej
súvislosti s poistnou udalosťou.

8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu
poistného obdobia, maximálne vo výške:
a) poistnej sumy stanovenej pre príslušnú poistenú vec alebo súbor vecí a poistné

obdobie,
b) súhrnného limitu poistného plnenia, dojednaného pre príslušnú  poistenú vec

v poistnej zmluve.
Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm. 

9. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a ich hodnota
sa odpočítava od výšky škody odsúhlasenej poisťovateľom.

10. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma pre príslušnú poistenú vec,  alebo súbor
vecí a poistné obdobie o výšku vyplateného poistného plnenia. Výška poistnej sumy
môže byť na návrh poistníka pri doplatení poistného upravená. Toto dojednanie nemá
vplyv na podpoistenie.

11. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste
vzniku poistnej udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou
udalosťou na opatrenia vykonané poisteným na odvrátenie vzniku bezprostredne
hroziacej škody alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení neúspešných,
ak boli primerané okolnostiam. Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným plnením
za poškodené veci je obmedzená poistnou sumou, alebo súhrnným limitom poistného
plnenia (ak je v poistnej zmluve dohodnutý) pre jednotlivé poistené veci, alebo súbor
vecí. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú
poistnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť
vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí.

12. 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 poistné plnenie
z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia podľa tohto odseku
poistenie zanikne.

13. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť v prípade
porušenia povinností uvedených vo VPP-SE, zmluvných dojednaniach alebo poistnej
zmluve, pokiaľ takéto porušenie povinností  malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo rozsah následkov poistnej udalosti. 

14. Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach
týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, nie je poisťovateľ
povinný poskytnúť poistné plnenie z poistnej udalosti.

15. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrenie nutné na zistenie
rozsahu svojej povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrovanie ukončené do 30 dní



po tom, ako sa poisťovateľ dozvedel o vzniku poistnej udalosti, poskytne poistenému
na jeho žiadosť primeraný preddavok.

16. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri
prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza
poisťovateľ z kurzu Európskej centrálnej banky ku dňu vzniku poistnej udalosti.

17. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému
poistnému.

ččlláánnookk  1100
PPooddppooiisstteenniiee

1. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivej poistenej veci nižšia ako
jej poistná hodnota, poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je k výške škody
v rovnakom pomere ako poistná suma tejto veci k jej poistnej hodnote.

2. Ak je stanovená poistná suma pre súbor poistených vecí, posudzuje sa podpoistenie
v zmysle ods. 1 tohto článku vzhľadom na poistnú sumu pre súbor poistených vecí.  

ččlláánnookk  1111
SSppoolluuúúččaassťť

1. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti pevne stanovenou
sumou alebo percentom stanoveným v poistnej zmluve, resp. ich kombináciou (ďalej
len „spoluúčasť“).

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

ččlláánnookk  1122
ZZnnaalleecckkéé  kkoonnaanniiee

1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovateľa
bude stanovená v znaleckom konaní.

2. Pre znalecké konanie platí:
a) poistený aj poisťovateľ vymenujú svojho znalca do 15 dní od uzavretia dohody

v zmysle ods. 1 tohto článku VPP-SE a o jeho menovaní bezodkladne upovedomia
druhú stranu. Znalec nesmie mať voči strane, ktorou bol vymenovaný, žiadne
obchodné ani pracovnoprávne vzťahy, prípadnú námietku proti vymenovaniu
znalca musí druhá strana vzniesť pred začatím jeho činnosti,

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

c) obaja znalci vymenovaní zúčastnenými stranami spracujú nezávisle na sebe
znalecký posudok o sporných otázkach,

d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja znalci zároveň poistenému aj 
poisťovateľovi, v prípade existencie rozporov odovzdá poisťovateľ obidva spracované
posudky tretiemu znalcovi s hlasom rozhodujúcim. Tento znalec urobí rozhodnutie
v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie ktoré je záväzné pre obe strany,
odovzdá poistenému aj poisťovateľovi,

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

3. Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa,
upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami 
a VPP-SE.
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PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa,,  ppooiisstteennééhhoo

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

prostredníctvom pošty alebo banky dodržiavať zúčtovacie dáta pre platbu
poistného určené poisťovateľom, 

b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa
dojednávaného poistenia,

c) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli
podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy,

d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických
noriem, VPP-SE, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy,

e) udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave a dbať na odporúčania výrobcov
a predajcov,

f) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých vecí, na rovnaké riziko
u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodné meno a výšku poistnej sumy,

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

2.  V prípade vzniku škody je poistený povinný:
a) bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi,
b) bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich

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

si k tomu vyžiadať pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
d) nemeniť bez súhlasu poisťovateľa stav vzniknutý škodou, ak to nie je nevyhnutné

na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so všeobecným
záujmom,

e) preukázať poisťovateľovi vznik škody a rozsah jej následkov,
f) umožniť poisťovateľovi alebo osobám ním povereným, všetky vyšetrovania potrebné

pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu potrebné
podklady a informácie,

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

h) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie poistených vecí alebo ich zvyškov
stratených v súvislosti s poistnou udalosťou; pri prevzatí týchto vecí je povinný vrátiť
zodpovedajúcu časť poistného plnenia.
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DDoorruuččoovvaanniiee  ppííssoommnnoossttíí

Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka
alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len
„adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom,
kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel.  V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli
nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte,
považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení
nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu,
že adresáta nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresát neoznámil, písomnosť sa
považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi.
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VVýýkkllaadd  ppoojjmmoovv

Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom: 
- ččaassoovváá  hhooddnnoottaa poistenej veci jej nová hodnota znížená o zodpovedajúcu mieru

opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci,
- eelleekkttrroonniicckkéé  ddááttaa  údaje, pojmy a informácie upravené do formy použiteľnej pre prenos,

interpretáciu alebo spracovanie elektronickým či elektromechanickým spracovaním
dát alebo elektronicky riadeným zariadením a obsahujú programy, software a iné
kódované inštrukcie pre spracovanie a manipuláciu s dátami alebo pre riadenie a ovládanie
takýchto zariadení,

- kkaatteeggóórriiaa  vvoozziiddllaa - kategória uvedená v osvedčení o evidencii vozidla,
- nnááhhooddnnáá  šškkooddoovváá  uuddaalloossťť taká udalosť, pri ktorej vznikne na predmete poistenia

škoda, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane; ide
o udalosť o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený 
predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane,

-   nnáásslleeddnnáá  ffyyzziicckkáá  šškkooddaa – fyzická škoda na poistenej veci za ktorú vznikne poistenému
právo na poistné plnenie, ktorá vznikla ako bezprostredne priamy následok fyzickej
škody na inej poistenej veci, alebo jej časti, alebo inej časti poškodenej poistenej veci,

- oopprraavvaa uvedenie veci do takého prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná
vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre tak, ako v čase bezprostredne
pred poistnou udalosťou.
Za náklady za opravu sa nepovažujú:
a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné vynakladať aj bez

poistnej udalosti,
b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré poistený vykonal nad rámec

opravy stavu pred poistnou udalosťou,
c) náklady na práce a materiál, ktoré nie sú vynaložené na poistenom stroji, napr.

prispôsobením poisteného stroja do výrobnej linky,
- ppoošškkooddeenniiee  vveeccii  taká zmena stavu veci, alebo jej časti, ktorá obmedzuje, alebo 

vylučuje jej funkčnosť a použiteľnosť na pôvodný účel, pokiaľ je možné vec opravou 
uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu, 

- pprriiaammyy  úúddeerr  bblleesskkuu bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho 
výboja na poistenú vec, 

- ssttrraattaa zánik možnosti poisteného hmotne disponovať poistenou vecou alebo jej časťou,
za stratu sa tiež považuje zánik možnosti faktického ovládania poistenej veci alebo jej
časti (zánik detencie), 

- tteerroorriissttiicckkýý  ččiinn – čin zahrnujúci ale nie obmedzený na použitie sily alebo násilia a/alebo
jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo
v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských,
ideologických alebo iných podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo
zastrašiť obyvateľstvo alebo jeho časť,

- vvíícchhrriiccaa prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne 75 km/h
(resp. 20,8 m/s); za škodu spôsobenú víchricou sa považuje aj vrhnutie predmetu
na poistenú vec bezprostredne zapríčinené pôsobením víchrice,

--  zzeemmeettrraasseenniiee otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi vo vnútri
Zeme, ktorého účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň 
makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica),

- zznniiččeenniiee  vveeccii taká zmena stavu veci, ktorú nie je možné odstrániť opravou, a preto vec
už nie je možné používať na pôvodný účel,

- zznnoovvuunnaaddoobbuuddnnuuttiiee  vveeccii primerané a hospodárne obstaranie veci rovnakého druhu,
kvality a výkonu, vrátane nákladov súvisiacich s jej obstaraním. Pokiaľ v zmluve nie je
dojednané inak, nezapočítavajú sa do nákladov na znovunadobudnutie náklady
na opravu alebo vybudovanie základov či podstavcov strojov a zariadení. 

ččlláánnookk  1166
ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Od ustanovení týchto VPP-SE je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak. 

2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky. Pre riešenie sporov,
týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie, je založená právomoc súdov Slovenskej
republiky. 

3. VPP-SE nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.



 

 

Doložka SE-311: Rozšírenie poistenia strojov a elektroniky o vybran é riziká  
 
 

Táto Doložka tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej poistnej 
zmluvy. Odchylne od Všeobecných poistných podmienok pre 
poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich 
fyzických osôb (ďalej len „VPP-SE“) čl. 4 ods. 3 sa touto Doložkou 
rozširuje poistné krytie nasledovne:   
 

1. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená požiarom , hasením požiaru 
alebo následným strhnutím. Pre účely tohto poistenia sa 
rozumie pod pojmom požiar oheň, ktorý sa vlastnou silou 
nekontrolovateľne rozšíril mimo určené ohnisko. Poistenie 
v zmysle tejto Doložky sa nevzťahuje na škody spôsobené:  
- ošľahnutím, ktoré nebolo zapríčinené požiarom, 
- vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu. 

 

2. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená priamym úderom blesku . 

 

3. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená chemickým výbuchom . 

 

4. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená nárazom alebo zrútením 
lietadla , ktoré vzlietlo s posádkou, jeho častí alebo jeho 
nákladu.  

 

5. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená víchricou  alebo krupobitím . 
Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom krupobitie 
jav, pri ktorom kúsky ľadu vytvorené v atmosfére dopadajú na 
poistenú vec. 

 

6. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená:  
a) povodňou,  
b) záplavou,  
c) zemetrasením,  
d) výbuchom sopky,  
e) zosuvom pôdy,  
f) lavínou,  
g) ťarchou snehu alebo ľadovej vrstvy, 
h) sadaním.  

 

6.1. Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom: 
a) povode ň zaplavenie miesta poistenia vodou, ktorá sa 

prirodzeným spôsobom vyliala z brehov povrchového 
vodstva alebo tieto brehy pretrhla. U ohradzovaného 
vodného toku sa za breh vodného toku považuje teleso 
hrádze; Poistený je povinný zabezpečiť plnú prietočnosť 
odvádzacieho potrubia kanalizácie, inštaláciu uzáverov 
zabraňujúcich spätnému vystúpeniu vody z kanalizácie, 
v priestoroch budovy, ktoré ležia na úrovni alebo pod 
úrovňou prízemného podlažia, uloženie zásob a vecí 
charakteru zásob minimálne 12 cm nad úrovňou 
podlahy; Poistenie v zmysle tejto Doložky sa nevzťahuje 
na škody spôsobené: 
- povodňou, ktorá nebola spôsobená aspoň 

10-ročným prietokom vody,  
- spätným vystúpením odpadovej vody z verejného 

kanalizačného potrubia, okrem prípadov, kedy bolo 
toto vystúpenie spôsobené povodňou alebo 
záplavou, 

- zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené 
regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov 
alebo vodných nádrží,  

- vodou zo žľabov alebo zvodov odvádzajúcich 
atmosférické zrážky, 

- zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo 
spôsobené povodňou alebo záplavou,  

- vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do 
budovy, ak k nemu došlo inak než vplyvom 
poškodenia stavebných súčastí povodňou alebo 
záplavou. 

 

b) záplava  vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú 
dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia a ktoré bolo 
spôsobené prírodnými vplyvmi, 

c) zemetrasenie  otrasy zemského povrchu vyvolané 
geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme. Poistenie sa 
vzťahuje na škody spôsobené zemetrasením, ktorého 
účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň 

makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 
(Európska makroseizmická stupnica), 

d) výbuch sopky  uvoľnenie tlaku počas vytvorenia otvoru 
v zemskej kôre, ktoré je sprevádzané výtokom lávy 
alebo vyvrhnutím popola, iných materiálov alebo plynov, 

e) zosuv pôdy  prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle 
zosunutie alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál. 
Poistenie v zmysle tejto Doložky sa nevzťahuje na 
škody spôsobené zosúvaním alebo zrútením pôdy, 
zeminy alebo skál zapríčineným akoukoľvek ľudskou 
činnosťou, sadaním pôdy a zosuvom pôdy, ktorý sa 
s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá 
predpokladať -  t.j. jeho výskyt bol častejší ako jedenkrát 
za desať rokov pred dátumom vzniku poistnej udalosti,  

f) lavína  zosuv snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných 
svahov, 

g) ťarcha snehu  nadmerná ťarcha snehu, námrazy alebo 
ľadovej vrstvy. Za nadmernú ťarchu snehu, námrazy 
alebo ľadovej vrstvy sa považuje zaťaženie stavebnej 
konštrukcie presahujúce normou stanovené hodnoty,  

h) sadanie  náhly pokles pôdy do zemských dutín. 
Poistenie v zmysle tejto Doložky sa nevzťahuje na 
škody spôsobené postupným dlhodobým zosúvaním 
pôdy zapríčineným prírodnými vplyvmi alebo akoukoľvek 
ľudskou činnosťou. 

 

7. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená: 
a) dymom,  
b) rázovou vlnou.  

 

7.1. Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom  
a) dym  náhle v dôsledku poruchy uniknutý dym zo 

zariadení na vykurovanie, spaľovanie, varenie alebo 
sušenie, ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia, 

b) rázová vlna tlaková vlna vzniknutá pri prelete 
nadzvukového lietadla, ktoré prekročilo rýchlosť zvuku. 

 

8. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená vodou, kvapalinou alebo 
parou, unikajúcou z/zo  
a) privádzacieho a odpadového potrubia vodovodného 

systému vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného 
zariadenia,  

b) vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho 
systému, vrátane armatúr  alebo iného s ním 
prepojeného zariadenia,  

c) sprinklerových alebo iných automatických zariadení 
požiarnej ochrany,  

d) zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky, vrátane 
armatúr  alebo iného s nimi prepojeného zariadenia, 
ktoré sa nachádzajú vo vnútri budovy.  

 

8.1. Poistenie v zmysle ods. 8 tejto Doložky sa nevzťahuje na 
škody spôsobené: 
a) spätným vystúpením odpadovej vody z verejného 

kanalizačného potrubia, 
b) pri vykonávaní tlakových skúšok, opravy alebo údržby 

zariadení uvedených v ods. 8 tejto Doložky, 
c) sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inak než vodou 

unikajúcou zo zariadení uvedených v ods. 8.  
 

8.2. Poistený je povinný: 
a) udržiavať zariadenia uvedené v ods. 8 tejto Doložky v  

prevádzkyschopnom stave a zabezpečiť ich pravidelnú 
kontrolu, 

b) v chladnom období zaistiť primerané vykurovanie 
budovy, v prípade nutnosti uzatvoriť prívod vody a 
vypustiť potrubie. 

 

9. Poistenému vznikne právo na poistné plnenie, ak škoda na 
poistenej veci bola spôsobená 
a) krádežou, 
b) lúpežou v mieste poistenia, 
c) vandalizmom, 
a ďalej ak príde k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci pri 
pokuse o spáchanie činov uvedených v ods. 9a) a 9b) tejto 
Doložky. Poistenie v zmysle tejto Doložky sa nevzťahuje na 
krádež vlámaním spáchanú zamestnancami poisteného v 



 

mieste poistenia v dobe, kedy mali títo zamestnanci 
oprávnený prístup do miesta poistenia. 

 

9.1. Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom krádež 
zmocnenie sa poistenej veci vlámaním alebo prekonaním 
prekážky: 
Za vlámanie sa považuje: 
a) vniknutie páchateľa do miesta poistenia tak, že ho otvoril: 

a.a) nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne otvorenie, 
a.b)   iným preukázateľne násilným spôsobom, 
a.c)   kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa 

zmocnil vlámaním alebo lúpežou v mieste poistenia 
alebo mimo miesta poistenia. 

b) vniknutie páchateľa do trezora, ktorého obsah je poistený, 
tak, že ho otvoril: 
b.a) nástrojom alebo spôsobom, ktorý nie je určený na jeho 

riadne otvorenie, 
b.b) spôsobom alebo kľúčom určeným na jeho riadne 

otvorenie, ktorého sa zmocnil: 
- vlámaním do úschovného objektu, ktorý je 

zabezpečený minimálne tak ako trezor, v ktorom sú 
uložené poistené veci, 

- vlámaním do úschovného objektu uzamykateľného 
dvoma zámkami, ktorých kľúče sú uložené 
oddelene mimo miesta poistenia, 

- lúpežou mimo miesta poistenia. 
Za prekonanie prekážky sa považuje: 
c) preukázateľné prekonanie prekážky alebo opatrenia 

chrániaceho poistenú vec pred krádežou, 
d) ukrytie sa páchateľa v mieste poistenia a zanechanie 

stôp dokazujúcich jeho nepovolenú prítomnosť v mieste 
poistenia. 

 

9.2. Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom lúpež 
v mieste poistenia  zmocnenie sa veci páchateľom: 
a) za použitia násilia proti poistenému alebo jeho 

zástupcovi, 
b) pod hrozbou bezprostredného násilia proti poistenému 

alebo jeho zástupcovi, 
c) zneužitím telesného stavu poisteného alebo jeho 

zástupcu po nehode (nie v príčinnej súvislosti 
s úmyselným požitím alkoholu, drogy alebo zneužitím 
liekov) alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže 
byť zodpovedný. 

Za zástupcu poisteného sa považujú jeho zamestnanci, 
osoby, ktorým poistený zveril poistené veci alebo osoby 
poverené strážou miesta poistenia. 

 

9.3. Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom 
vandalizmus  považuje úmyselné poškodenie alebo zničenie 
poistených vecí páchateľom po krádež vlámaní alebo 
prekonaní prekážky v zmysle ods. 9.1. tejto Doložky. 

 

9.4. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí  v zmysle ods. 9.1. tejto 
Doložky z uzamknutého priestoru , poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia z jednej 
poistnej udalosti:  
a) do 1 700 EUR:  

a.a) ak sú poistené veci uložené: 
- v uzamknutom oceľovom kontajneri pevne 

spojenom so zemou, alebo minimálnej hmotnosti 
300 kg, alebo 

-  v uzamknutej stavebnej bunke so všetkými 
ostatnými otvormi zabezpečenými bežnými 
stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné 
vniknúť bez ich poškodenia, a zároveň vyššie 
uvedený oceľový kontajner alebo stavebná bunka 
musia byť umiestnené v oplotenom areáli so  
vstupmi uzamknutými bezpečnostnou petlicou 
s visiacim zámkom alebo 

a.b) ak sú poistené veci uložené v budove, alebo jej 
časti uzavretej pevnými dverami, uzamknutými: 

- bezpečnostnou profilovou cylindrickou 
vložkou alebo 

- visiacim zámkom;  
a zároveň ostatné otvory do miesta, kde sú 
uložené poistené veci, musia byť 
zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, 
cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich 
poškodenia. 

b) do 17 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené 
nasledovným spôsobom:  
všetky vstupy do priestoru, v ktorom sa nachádzajú 
poistené veci musia byť zabezpečené pevnými dverami 
v zárubniach zabezpečených proti roztiahnutiu, 

v zatvorenom stave zabezpečenými proti vyveseniu, 
uzamknutými buď bezpečnostnou profilovou cylindrickou 
vložkou odolnou voči vyhmataniu, vytlačeniu 
a chránenou bezpečnostným štítom proti rozlomeniu 
alebo visiacim zámkom a zároveň ostatné otvory musia 
byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez 
ktoré nie je možné vniknúť  bez ich poškodenia, 

c) do 33 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v 
rozsahu písm. b) a zároveň dvere musia byť navyše 
uzamknuté aj prídavným bezpečnostným zámkom 
(napr. OS2 alebo podobným vyššej kvality), resp. 
celoplošnou závorou alebo visiacim zámkom a všetky 
kritické otvory musia byť chránené sklom osadeným 
v pevnom ráme, na ktorom je nalepená bezpečnostná 
fólia hrúbky min. 200 µm alebo za ktorým je z vnútornej 
strany priestoru osadená oceľová zvarovaná sieť 
s priemerom prúta min. 6 mm a max. veľkosťou oka 
225 cm2, pripevnená po obvode do steny alebo do rámu 
okna, 

d) do 66 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v 
rozsahu písm. c) a zároveň všetky vstupy do priestoru 
v ktorom sa nachádzajú poistené veci musia byť 
zabezpečené prierazuvzdornými dverami, v zárubniach 
zabezpečených proti roztiahnutiu, uzamykateľnými 
bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou, odolnou 
voči vyhmataniu, vytlačeniu a chránenou 
bezpečnostným štítom proti rozlomeniu. Dvere musia 
byť navyše uzamknuté prídavným bezpečnostným 
zámkom (resp. celoplošnou závorou alebo visiacim 
zámkom). Pokiaľ budú dvere zabezpečené viacbodovým 
bezpečnostným systémom, prídavný zámok sa 
nevyžaduje. Všetky kritické otvory musia byť 
zabezpečené funkčnými mrežami alebo certifikovanými 
uzamykateľnými bezpečnostnými roletami alebo 
certifikovaným bezpečnostným vrstveným sklom alebo 
sklom s nalepenou certifikovanou bezpečnostnou 
prierazuvzdornou fóliou hrúbky min. 300 µm. Fólia musí 
byť lepená po celej ploche skla, ktoré musí byť pevne 
vsadené do rámu tak, aby ho nebolo možné vytlačiť 
resp. vybrať bez deštrukcie rámu. Ostatné otvory musia 
byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez 
ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia. 

 

Celý priestor musí byť navyše chránený elektronickým 
zabezpečovacím systémom (EZS) s priestorovou a 
plášťovou ochranou, s akustickou a svetelnou 
signalizáciou do vonkajšieho (okolitého) priestoru miesta 
poistenia. 

e) do 200 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v 
rozsahu písm. d) a navyše: 
- EZS musí mať buď automatický telefónny volič 

(ATV) s prenosom signálu minimálne na dve 
určené telefónne čísla so zabezpečenou následnou 
reakciou, alebo 

- priestory budú nepretržite strážené bezpečnostnou 
službou s platnou licenciou na prevádzkovanie 
bezpečnostnej služby.  

 

f) do 600 000 EUR ak budú poistené veci zabezpečené v 
rozsahu písm. d) a navyše EZS musí byť napojený na 
pult centrálnej ochrany (PCO) zásahovej jednotky 
polície, alebo bezpečnostnej služby a zároveň priestory 
budú nepretržite strážené bezpečnostnou službou 
s platnou licenciou na prevádzkovanie bezpečnostnej 
služby.  

Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na pojazdné stroje.  
 

9.5. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí, uložených  mimo 
budovy , alebo k poškodeniu poistených vecí vandalizmom 
v zmysle ods. 9.1. tejto Doložky, poskytne poisťovateľ poistné 
plnenie za odcudzené veci, ktorých uskladnenie mimo budovy 
je obvyklé, nasledovne: 
a) do 2 000 EUR, ak je priestranstvo vybavené funkčným 

oplotením celého pozemku s minimálnou výškou 190 cm 
a uzamknutou bránou, 

b) do 20 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené 
minimálne spôsobom uvedeným pod písm. a) tohto ods. 
a súčasne v čase mimo prevádzkových hodín buď 
strážené fyzickou strážou alebo vybavené funkčnou 
elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s lokálnym 
vývodom signálu, 

c) do 50 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené 
minimálne spôsobom uvedeným pod písm. a) tohto ods. 
a súčasne v čase mimo prevádzkových hodín buď 
strážené fyzickou strážou ozbrojenou strelnou zbraňou 



 

pripravenou na obranu (za alternatívu strelnej zbrane sa 
akceptuje služobný pes), alebo vybavené funkčnou 
elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s napojením 
na pult centralizovanej ochrany. 

Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na pojazdné stroje 
a na veci uvedené v ods. 9.7. tejto Doložky. 

 

9.6. Ak dôjde v zmysle ods. 9.1. tejto Doložky ku krádeži 
poistených vozidiel  alebo ich častí , poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie do výšky dojednanej poistnej sumy danej veci: 
a) ak bolo vozidlo odstavené: 

- na oplotenom pozemku, alebo 
- na pozemku pri trvalo obývanom rodinnom dome 

vybavenom funkčným oplotením celého pozemku a 
uzamknutou bránou, alebo 

- v mieste pod stálym dohľadom, alebo 
- v uzamknutej garáži/budove  
a súčasne bolo uzamknuté funkčnými zámkami na 
dverách (ak je nimi výrobcom vozidla vybavené), 

b) ak nie je možné zabezpečiť vozidlo v zmysle písm. a) 
tohto ods., poskytne poisťovateľ poistné plnenie, len ak 
bolo uzamknuté funkčnými zámkami na dverách (ak je 
nimi výrobcom vozidla vybavené), a navyše 
zabezpečené kombináciou minimálne dvoch z 
nasledovných zabezpečovacích zariadení: 
- odnímateľným alebo s ním pevne spojeným 

mechanickým zabezpečovacím zariadením, 
- poplachovým systémom s akustickým vývodom 

signálu alebo hlásením na zariadenie pod stálou 
kontrolou oprávnenej osoby, 

- imobilizérom, 
- elektronickým vyhľadávacím systémom, 

c) ak nie je možné ťahaný alebo nesený pojazdný 
pracovný stroj zabezpečiť v zmysle písm. a) alebo b) 
tohto ods., musí byť pripojený a uzamknutý k vozidlu 
zabezpečenému v zmysle ustanovení písm. b) tohto 
odseku. 

 

9.7. Ak dôjde v zmysle ods. 9.1. tejto Doložky ku krádeži 
poistených  
- prenosných strojných a elektronických zariadení  

nachádzajúcich sa v motorovom vozidle  alebo v 
pojazdnom pracovnom stroji  s vlastným zdrojom 
pohonu, 

- strojných a elektronických zariadení zabudovaných 
v alebo na vozidle alebo podvozku , 

poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky limitov 
poistného plnenia uvedených v tabuľke, maximálne však do 
výšky poistnej sumy, dojednanej v poistnej zmluve. Limity 
poistného plnenia závisia od úrovne zabezpečenia vozidla a 
spôsobu jeho odstavenia s poistenými vecami v čase poistnej 
udalosti. Prenosné strojné a elektronické zariadenia musia byť 
navyše uložené v batožinovom priestore vozidla tak, aby 
neboli zvonku viditeľné a aby do batožinového priestoru 
nebolo možné vniknúť bez jeho odomknutia alebo 
poškodenia. Pri každom opustení vozidla je poistený povinný 
všetky zabezpečovacie zariadenia uviesť do aktivovaného 
stavu.  
Limity poistného plnenia (v EUR) pre prenosné strojné a elektronické 

zariadenia alebo zabudované stroje a zariadenia v závislosti od úrovne 
zabezpečenia vozidla, v ktorom sa tieto predmety nachádzajú v čase poistnej 

udalosti 

Mechanické zabezpečenie  

 
Odstavenie  

Bez 
dohľadu 

Oplotený 
pozemok 

Kontrol. 
parkovanie 

Pod 
stálym 

dohľadom 
a) uzamknutie funkčnými 
zámkami na dverách (ak je  
výrobcom vozidla vybavené) 

500 2.500  5.000 10.000 

b) ako pod písm. a) + 
kombinácia minimálne 2 
z nasl. zabezpeč. zariadení: 
- mechanické zabezpeč. 

zariadenie. odnímateľné 
alebo pevne spojené 
s vozidlom 

- imobilizér, 
- elektronický vyhľadávací 

systém 

1.000 5.000 10.000 20.000 

c) ako pod písm. a) + 
poplachový systém 
s akustickým vývodom 
signálu alebo hlásením na 
zariadenie pod stálou 
kontrolou oprávnenej osoby 

2.000 10.000 20.000 50.000 

 

10. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol 
poškodený, zničený alebo stratený v príčinnej súvislosti 
s poistnou udalosťou, ktorá bola spôsobená rizikom 
dojednaným v zmysle tejto Doložky. 

 

11. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného 
uvedenou v poistnej zmluve, pre každú jednu poistnú udalosť. 
Ak dôjde ku krádeži  predmetu  poistenia uvedeného v ods. 
9.7. tejto Doložky, poistený sa podieľa na poistnom plnení 
spoluúčasťou vo výške 25% z výšky škody na poistenej veci, 
minimálne však pevne stanovenou sumou uvedenou 
v poistnej zmluve.    

 
Definície mechanického zabezpečenia 
 
1. Pevné dvere  - dvere, cez ktoré nie je možné násilne vniknúť 

použitím výlučne ľudskej sily (napríklad vykopnutím, 
vyrazením, zdvihnutím alebo vytrhnutím), t. j. bez použitia 
nástrojov alebo náradia. Pokiaľ sú dvere zhotovené z 
kaleného bezpečnostného skla s bezrámovou konštrukciou, 
osadenie v zárubni sa nevyžaduje. 

 

2. Prierazuvzdorné dvere  - dvere so zvýšenou odolnosťou proti 
vlámaniu, dverné krídlo musí byť vystužené oceľovou platňou, 
resp. oceľovým rámom, odolnými proti prerazeniu. 

 

3. Bezpečnostný zámok  - zámok, ktorého uzamykací 
mechanizmus je vytvorený takými mechanickými alebo inými 
prvkami, ktoré sťažujú ich prekonanie bez použitia 
odpovedajúceho násilia. Za bezpečnostný zámok je 
považovaný zámok vybavený bezpečnostnou profilovou 
cylindrickou vložkou chránenou bezpečnostným štítom proti 
rozlomeniu, osadenou zvonku nedemontovateľným spôsobom 
(nepresahujúcim bezpečnostný štít viac ako 3 mm), odolnou 
voči vyhmataniu a vytlačeniu. 

 

4. Visiaci zámok  – bezpečnostný visiaci zámok s tvrdeným 
strmeňom min. priemeru 10 mm alebo tvarovou ochranou 
strmeňa voči prestrihnutiu. Oko petlice, ktorým prechádza 
strmeň a petlica vrátane jej uchytenia musia mať rovnakú 
mechanickú pevnosť ako strmeň zámku. 

 

5. Celoplošná závora  - prídavný uzamykací mechanizmus, 
ktorý zabezpečuje zvýšenie odolnosti dverného krídla, s 
uchytením minimálne na strane zámku a na strane závesov. 
Pokiaľ je uzamykateľná z vonkajšej strany dverného krídla, 
musí byť vybavená bezpečnostným zámkom alebo visiacim 
zámkom. 

 

6. Kritický otvor  - otvor v konštrukcii stavby (napr. okno) s 
plochou väčšou ako 400 cm2 alebo s rozmerom väčším ako 20 
cm v jednom smere, s výškou spodného okraja do 3 m vo 
vertikálnom smere od zeme alebo iného miesta 
umožňujúceho prístup. Najmenšia vzdialenosť od miesta 
umožňujúceho dosiahnuť úroveň otvoru v horizontálnom 
smere je 1,20 m (napr. od stromu, bleskozvodu, požiarneho 
rebríka a pod.) Za kritický otvor sa považuje aj otvor na 
vstupných dverách. 

 

7. Bezpečnostné rolety  - certifikované uzamykateľné kovové 
rolety alebo navíjacie mreže so zvýšenou prierazovou 
odolnosťou. 

 

8. Bezpečnostná fólia  - certifikovaná doplnková bezpečnostná 
ochrana skla, ktorá znižuje prieraznosť sklenných výplní. 

 

9. Bezpečnostné sklo - tvrdené alebo vrstvené sklo s 
certifikovanou zvýšenou odolnosťou proti mechanickému 
poškodeniu a rozbitiu. 

 

10. Mreže - musia byť tvorené oceľovými prútmi s min. prierezom 
100 mm2, s veľkosťou oka max. 400 cm2. Mreže musia byť 
pevne ukotvené v stene alebo ráme okna (resp. výkladu) 
zvonka nedemontovateľnými prvkami, v minimálne 4 bodoch 
s maximálnym odstupom 500 mm.  

 

Definície zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou 
(EZS): 
 

11. Elektrická zabezpe čovacia signalizácia (EZS, poplachový 
systém na hlásenie narušenia)  - systém na detekciu a 
indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup 
neoprávnenej osoby do stráženého objektu alebo priestoru. 
EZS musí spĺňať požiadavky príslušných technických 
predpisov a technických noriem pre poplachové systémy EZS. 
Pred uvedením EZS do činnosti musí byť vykonaná skúška 
činnosti EZS, vrátane prenosu poplachového signálu. 
Následne sa musí pravidelne kontrolovať základná funkčnosť 
zariadenia EZS podľa pokynov výrobcu zariadenia a musia sa 



 

vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky zariadenia 
podľa príslušnej technickej normy. 

 

12. Rozsah ochrany  – pre objekty zaradené do 1., 2. a 3. BT sa 
vyžaduje plášťová alebo priestorová ochrana EZS, pre objekty 
zaradené do 4. a 5. BT sa vyžaduje plášťová a priestorová 
ochrana EZS. Odchylne od uvedených požiadaviek na rozsah 
ochrany (ak je EZS inštalovaná podľa STN EN 50131), 
vyžaduje sa pre 1. a 2. BT min. stupeň zabezpečenia 1 podľa 
uvedenej normy (nízke riziko), pre 3. BT min. stupeň 
zabezpečenia 2 podľa uvedenej normy (nízke až stredné 
riziko) a pre 4., 5. BT min. stupeň zabezpečenia 3 podľa 
uvedenej normy (stredné až vysoké riziko). 

 

13. Lokálny vývod signálu  - vývod poplachového signálu na 
akustickú a optickú signalizáciu, umiestnenú priamo v 
chránenom priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti. 
Signalizácia (akustický a optický hlásič) musí byť umiestnená 
zvonka budovy alebo v chránenom priestore tak, aby nebola 
ľahko dosiahnuteľná zo zeme, okien, balkónov a podobne, 
bez použitia pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). 
Akustické hlásiče musia mať kontakt samoochrany a vlastné 
zálohovanie. 

 

14. ATV (automatický telefónny voli č) - je zariadenie na prenos 
signalizácie zo systému EZS na minimálne dve navzájom 
nezávislé telefónne stanice, u ktorých sa 
v mimoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby 
schopnej reagovať na prijatý signál zo zabezpečeného objektu 
alebo priestoru a vykonať primerané opatrenia na odvrátenie 
alebo zmiernenie následkov škody. 

 

15. PCO - pult centralizovanej ochrany  prevádzkovaný políciou 
alebo súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), ktorý musí 
spĺňať všetky požiadavky platných slovenských technických 
noriem pre poplachové systémy. Prevádzkovateľ pultu musí 
disponovať zásahovou jednotkou. 

 

Definície ďalších pojmov: 
 

16. Fyzická stráž – bezprostredné stráženie objektu, priestoru 
alebo predmetov fyzickými osobami. Osoby musia vykonávať 
v mieste poistenia obhliadky kontrolovateľným spôsobom 
(napr. kontrolné hodiny, kontrola nadriadeným, kamerový 
systém so záznamom).  

 

17. Pojazdný pracovný stroj  - pre účely tohto poistenia sa ním 
rozumie stroj konštrukčne a svojím vybavením určený na 
vykonávanie pracovných činností iných než prevádzka v 
premávke na pozemných komunikáciách, ktorý sa pohybuje 
buď vlastnou motorickou silou, alebo je ťahaný alebo nesený 
bez vlastného zdroja pohonu. Za pojazdný pracovný stroj sa 
považuje aj pracovný stroj schválený na prevádzku v 
premávke na pozemných komunikáciách. 

 

18. Motorové vozidlo  - nekoľajové vozidlo poháňané vlastným 
motorom. 

 

19. Vozidlo  - pre účely tohto poistenia sa ním rozumie pojazdný 
pracovný stroj alebo motorové vozidlo. 

 

20. Prenosné strojné a elektronické zariadenia  - pre účely 
tohto postenia sa za ne považujú také stroje alebo zariadenia, 
u ktorých sa ich bežná pracovná činnosť vykonáva na rôznych 
miestach a je obvyklé ich do miesta výkonu pracovnej činnosti 
preniesť alebo premiestniť (napr. v kufríku alebo brašni, 
pomocou zabudovaných koliesok a pod.). Príkladmi takýchto 
zariadení sú: ručné náradie, meracie prístroje, záhradná 
technika, medicínska a výpočtová technika (napr. tlakomery, 
endoskopy, notebooky, laptopy), spotrebná elektronika (napr. 
kamery, fotoaparáty, mobilné telefóny). 

 

21. Strojné a elektronické zariadenia zabudované v aleb o na 
vozidle alebo podvozku  - zariadenia s vozidlom alebo s 
podvozkom pevne mechanicky spojené, ktoré bez použitia 
náradia nie je možné demontovať. 

 

Definície spôsobov odstavenia vozidla: 
 

22. Bez doh ľadu – vozidlo odstavené na nevyhnutnú dobu v čase 
6:00 – 22:00 na mieste na to určenom vo vnútri obce alebo na 
parkovisku označenom dopravným značením mimo obce. 

 

23. Oplotený pozemok  - priestranstvo vybavené funkčným 
oplotením celého pozemku s minimálnou výškou 190 cm a 
uzamknutou bránou. 

 

24. Kontrolované parkovanie  – vozidlo odstavené: 
a) na parkovisku, ktoré je pod dohľadom zamestnanca 

určeného na kontrolu vchádzajúcich a vychádzajúcich 
vozidiel, alebo 

b) na parkovisku, ktoré je pod kontrolou kamerového 
systému so záznamom, alebo 

c) na pozemku pri trvale obývanom rodinnom dome 
vybavenom funkčným oplotením celého pozemku a 
uzamknutou bránou. 

 
25. Pod stálym doh ľadom – vozidlo odstavené: 

a) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa 
vo vozidle, schopnou zasiahnuť v záujme ochrany 
poistených vecí (v takom prípade sa nevyžaduje žiadne 
iné zabezpečenie vozidla a limit poistného plnenia je 
poistná suma danej veci), alebo 

b) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa 
v jeho bezprostrednej blízkosti, schopnou zasiahnuť v 
záujme ochrany poistených vecí, alebo 

c) v samostatnej uzamknutej garáži/budove.

 



 
Príloha č. 1 
 
Časť 4 -  Poistenie lomu  stroja a havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel 
 
 
 
 

 
 
 

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
 

ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Ć. 25/2006 Z. z. 
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŚÍCH PREDPISOV 

 
 

 
 
Obchodné meno uchádzača:      Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:  Dostojevského rad 4, 815 743 Bratislava 
 
(v prípade skupiny, názov skupiny a  údaje za každého člena skupiny) 
 
 
 
    
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
      
 
 
 

 
Kritérium 

 

 
Cena v EUR bez DPH 

 
 
Celková cena za predmet zákazky 
(celkové poistné súboru vozidiel a strojov  za 36 mesiacov) 
 

109 114,90 

 
poistné služby sú oslobodené od DPH 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Todor Todorov 
člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 



  Poistná zmluva č. - návrh 
   

   
Poistník/ 
poistený: 

 Mesto Žiar nad Hronom  
Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 321 125 
Štatistický úrad Slovenskej republiky, výpis z registra organizácií 

   
 

Poisťovateľ:  Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B. 
V zastúpení: Ing. Todor Todorov, člen predstavenstva 
                     Mgr. Marián Bilík, prokurista 

   
 

  Uzatvárajú podľa § 11, §45 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene  a  doplnení  
niektorých   zákonov   v znení neskorších predpisov, ako aj § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka 

a v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov túto poistnú zmluvu (ďalej aj „zmluva“) 
   

 
Druh  
poistenia: 

 Lom stroja a Havarijné poistenie špeciálnych motorových vozidiel 
   

 
Poistné 
podmienky: 

  Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických 
osôb (ďalej len VPP–SE), s dňom účinnosti 01.05.2012; 

 Doložka 311 - Rozšírenie poistenia strojov a elektroniky o vybrané riziká; 
 

ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy; 
 

   
Začiatok 
poistenia, 
koniec 
poistenia, 
poistné 
obdobie: 

 Začiatok poistenia: Poistné obdobie: Koniec poistenia: 
  
01.01.2015 
 

 
1 rok 

 
31.12.2017 
 

   
  Poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú. 
   

Územná 
platnosť: 

  
Územie Slovenskej republiky 

   
Predmet 
poistenia, 
poistná suma, 
poistná 
hodnota: 
 

 

  
Predmet poistenia  Poistná suma  Poistná hodnota 

a) Stroje, strojné zariadenia a špeciálne motorové 
vozidlá - podľa zoznamu v rámci prílohy 
Poistené je zariadenie, jeho časť a príslušenstvo 
tvoriace jeho štandartnú a povinnú výbavu. 

3 711 391,00 EUR Nová hodnota 

 

   
Spoluúčasť:  Pre každú poistnú udalosť počas poistného obdobia sa poistenie dojednáva so spoluúčasťou poisteného  

vo výške: 
- pre lom stroja: 5 % z vypočítanej náhrady škody min. 300,00 EUR pre jednu a každú poistnú udalosť  
- pre havarijné poistenie: 
  5 % z vypočítanej náhrady škody min. 65,00 EUR pre všetky motorové vozidlá  
 20,00 EUR pre čelné sklá  

   
Rozsah 
poistenia, 
poistené 
riziká: 

 Poistenie sa dojednáva v rozsahu VPP-SE a nasledujúcich dojednaní uvedených v rámci tejto poist. zmluvy. 
 
Pre predmet poistenia a), tejto zmluvy je poistenie dojednané v rozsahu VPP-SE:  
čl. 3  - priamou fyzickou  škodou v dôsledku  náhodnej  poistnej  udalosti, ktorá  nie je  vo VPP-SE, 
           Zmluvných dojednaniach alebo v tejto poistnej zmluve vylúčená (ďalej aj „technické riziká“). 
 
Pre predmet poistenia a), tejto zmluvy je poistenie dojednané v rozsahu Doložky 311. 

   
Zmluvné 
dojednania: 

 1. V súlade s VPP-SE a Doložkou 311 sa poistenie dojednáva pre riziká: 
- poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku havárie 
- odcudzenie celého vozidla alebo jeho časti 
- poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti 
- úmysleným poškodením alebo zničením vozidla – vandalizmus 

 
 



 
 
2. V súlade s VPP-SE a Doložkou 311 sa poistenie dojednáva aj pre krytie strojov a elektroniky tzv. "lom 

strojov": 
- predmetom sú stroje, strojné alebo elektronické zariadenia a prístroje vo vlastníctve poisteného, 

špecifikované v poistnej zmluve podľa jednotlivých položiek 
- poistenie sa vzťahuje na poistené veci počas ich prevádzky, prestávky v prevádzke, demontáže 

a následnej spätnej montáže za účelom údržby alebo premiestňovania v rámci miesta poistenia 
- súčasne sú poistné - elektronické súčasti vecí, nosiče dát pevne zabudované v hardwarovej časti 

riadiacej alebo regulačnej jednotky, olejové alebo plynoví, kondenzátory, elektrické meniče 
a vypínače 

3. Pre havarijné poistenie je ďalej dojednané: 
- poistenie sa dojednáva pre všetky vozidlá so spoluúčasťou 5 % z vypočítanej náhrady škody min. 

65,00 EUR 
- sú kryté poistením aj čelné sklá vozidiel so spoluúčasťou 20,00 EUR 
- územná platnosť – SR 
- v prípade opravy motorového vozidla v zmluvnom servise poisťovateľa, poisťovateľ akceptuje      

fakturovanú normohodinu bez obmedzenia 
4. Pre poistné krytie strojov a elektroniky – lom stroja je dojednané: 

V súlade s VPP-SE a Doložkou 311 sa dojednáva, že poistenému vznikne právo na poistné plnenie ak 
škoda na poistenej veci bola spôsobená: 
- požiarom, hasením požiaru alebo následným strhnutím, ošľahnutím ktoré nebolo zapríčinené 

požiarom, vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu, 
- priamym úderom blesku, 
- chemickým výbuchom, 
- víchricou alebo krupobitím, 
- povodňou, 
- záplavou,  
- zosuvom pôdy, 
- ťarchou snehu alebo ľadovej vrstvy, 
- nárazom vozidla, dymom, nárazovou vlnou, 
- vodou unikajúcou v dôsledku poruchy privádzacieho a odpadového potrubia, vodovodného systému 

vrátane armatúr 
- kvapalinou alebo parou unikajúcou z vykurovacích systémov 
- spätným vystúpením odpadovej vody z verejného kanalizačného potrubia (rozšírenie krytia v rámci      

Doložky 311) 
- sadaním pôdy 
- krádežou, vlámaním 
- lúpežou 
- vandalským činom po uskutočnenom vlámaní 
- krádežou pojazdných strojov 
- krádežou prenosných strojov, elektronických zariadení alebo strojov a zariadení, ktoré sú 

zabudované v alebo na motorovom vozidle alebo podvozku 
- poistenie sa vzťahuje na priamu fyzickú škodu na poistenej veci spôsobenú náhodnou škodovou 

udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia v mieste poistenia, 
- poistenie sa vzťahuje na predmete poistenia tiež vtedy, ak bol stratený v príčinnej súvislosti 

s udalosťou uvedenej v dojednanej poistnej zmluve, za ktorú vzniklo poistenému právo na poistené 
plnenie,  

- poistnou hodnotou je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou je nová 
hodnota veci, t.j. hodnota, ktorú je nutné vynaložiť na znovunadobudnutie novej veci,  

- v prípade poistnej udalosti vzniknutej na bloku alebo hlave motora vrátane príslušenstva a piestov, 
započíta poisťovateľ nahradzované poškodené časti, poistené veci s amortizáciou ktorá predstavuje 
10 % ročne (za každý začatý rok prevádzky), najviac však 60 %. 

5. Odchylne od čl. 10 VPP-SE sa dojednáva, že poisťovateľ nebude uplatňovať princíp podpoistenia. 
6. Sadzba pre výpočet poistného je záväzná po celú dobu poistenia. 
7. Dojednáva sa, že poisťovateľ bude v priebehu poistného obdobia akceptovať možnosť zmeny v počte 

a druhu vozidiel. 
8. V rámci poistenia technických rizík sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie až do výšky 

dojednanej poistnej sumy / limitu plnenia, ak boli dodržané všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy a odporúčania stanovené výrobcom (predajcom) pre konkrétny druh zariadenia. 

 
 

  

Bežné  
poistné: 

                                         36 371,63 EUR 
 
 

  

Splatnosť  
poistného: 

  
Bežné poistné je splatné v ročnej splátke v termíne do 15.01. príslušného poistného obdobia na naše 
bankové spojenie.  
 
Tatra banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702  BIC: TATRSKBX 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: číslo PZ 
 
V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie 



služby od DPH oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH rovná 0 a výška DPH rovná 0,- EUR. 
   

Záverečné 
ustanovenia: 

 1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky zmluvy možno vykonávať iba formou písomných dodatkov, 
podpísaných všetkými zmluvnými stranami.  

2. Právne vzťahy sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a spory z poistenia rozhodujú 
príslušné súdy Slovenskej republiky.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej 
zverejnenia v zmysle osobitných právnych predpisov.  

4. Na právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka. 

5. Spory vyplývajúce zo zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým  vzájomnou dohodou. Ak sa na 
riešení sporu nedohodnú, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu na území Slovenskej 
republiky.  

6. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia 
a poisťovateľ jedno vyhotovenie. 

7. Poistným maklérom v tomto poistení je maklérska spoločnosť Jozef Sojka – UNKAS, s.r.o., ul. Horná 
67, 97401 Banská Bystrica. 

8. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a 
účinnosť dňom 01.01.2015, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
na webovom sídle poistníka.  

10. Zmluvné strany berú na vedomie a potvrdzujú, že do plnenia svojich zmluvných záväzkov vstúpia dňom 
začatia poistného obdobia k predmetu poistenia. 

11. Formy ukončenia poistenia oboma zmluvnými stranami upravujú príslušné Všeobecné poistné 
podmienky. 

12. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v  poistnej zmluve sú úplné 
a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia. 

13. Poistník uzatvára poistnú zmluvu vo vlastnom mene. 
14. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto poistnej zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť 

ostatných ustanovení. 
15. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli mu a na znak súhlasu ju 

slobodne podpísali. 
16. Táto poistná zmluva sa uzatvára v súlade s podmienkami ustanovenými v zákone č.297/2008 Z. z. o 

Ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pre financovaním terorizmu. V zmysle 
zákona č. 297/2008 Z.z. sa dojednáva, že poistník je povinný uhradiť prvú splátku poistného 
prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v úverovej inštitúcii, v opačnom prípade poisťovateľ v 
zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. vykoná vo vzťahu ku klientovi základnu starostilovosť. 

17. Poistník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o podmienkach 
uzavretia poistnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca 2010 v 
zmysle čl. 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke 
poisťovateľa, na adrese: www.allianzsp.sk/pp_technicke_rizika_stroje_informacia. 

18. Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre 
podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo 
zodpovednosti za škodu, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by 
(i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo 
(ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo 
(iii) takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda 

 poistiteľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí 
Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo 
predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by 
takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie 
vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky 

   
Prílohy:  - Vyúčtovanie poistného; 

- Zoznam predmetov poistenia; 
- Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb 

(ďalej len VPP–SE), s dňom účinnosti 01.05.2012; 
- Doložka 311 - Rozšírenie poistenia strojov a elektroniky o vybrané riziká; 

 
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

http://www.allianzsp.sk/pp_technicke_rizika_stroje_informacia


Vyhlásenie 
poistníka: 

  
Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 
v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto údajov 
tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných 
udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich 
z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa údajov 
uvedených v zmluve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
V Žiari nad Hronom, dňa .........................                V Bratislave, dňa 22.10.2014 

 

 

                                    

          Mgr. Peter Antal                                                                                  Ing. Todor Todorov  

               primátor                                                                                          člen predstavenstva 

      Mesto Žiar nad Hronom                                                                       Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
          Mgr. Marián Bilík 

            prokurista 
Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      

    
   

      



Vyúčtovanie k poistnej zmluve č. -návrh 
 
 

Poistník: Mesto Žiar nad Hronom  
Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 321 125 
Štatistický úrad Slovenskej republiky, výpis z registra organizácií 

  
 
 

Rozsah Poistná suma Sadzba Poistné
 krytia ( EUR )  ( ‰ ) ( EUR )

Stroje, strojné zariadenia a špeciálne motorové 
vozidlá                                                                        
- podľa zoznamu v rámci prílohy                                                
Poistené je zariadenie, jeho časť a príslušenstvo                                           
tvoriace jeho štandartnú a povinnú výbavu.

VPP - SE                       
+Doložka 311 3 711 391,00 9,80 36 371,63

Ročná splátka poistného: 36 371,63 EUR                 

Predmet poistenia

Bežné poistné: 36 371,63 EUR                 

 
 
 
Bežné poistné je splatné v ročnej splátke v termíne do 15.01. príslušného poistného obdobia na naše 
bankové spojenie. 

   
 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702   BIC: TATRSKBX 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: číslo PZ 
 
 
V Bratislave, dňa  
 
 
 
 
 
 

             
 

Ing. Todor Todorov 
 člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                              prokurista 

        Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
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Časť 5 - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 
 
 

Minimálne zmluvné podmienky  
 

    Rámcová zmluva  č.  ............................  
o poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu 

uzatvorená v súlade s podľa § 788 a nasledujúcich zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

(ďalej "rámcová zmluva")  

Zmluvné strany 

Poistník:  Mesto Žiar nad Hronom  

Ulica, číslo Štefana Moysesa 46 
PSČ, obec 965 01 Žiar nad Hronom 
Zastúpený  Mgr. Peter Antal, primátor mesta 
 
IČO:   00321125 
DIČ:   2020804478 
Bankové  VÚB, a.s. 
spojenie:  Číslo účtu: 14621422/0200 
IBAN:   SK8702000000000014621422 
  
  ďalej len "poistník" 

Poisťovateľ:  
 
Obchodné:  Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 
meno 
Ulica, číslo Dostojevského rad 4 
PSČ, obec 815 74 Bratislava 
 
IČO:    00 151 700 
DIČ:                     2020374862 
Zapísaný:            Okresný súd Bratislava I, Obchodný register Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/ B 
V zastúpení:        Ing. Todor Todorov, člen predstavenstva 
                             Mgr. Marián Bilík, prokurista 
  
Bankové  
spojenie:            Tatra banka, a.s. 
IBAN:                 SK17 1100 0000 0026 2600 6702 
  
 
  ďalej len "poisťovateľ" 
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Preambula  
 

Táto rámcová zmluva na poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu sa uzatvára ako výsledok verejného 
obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného 
obstarávania podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 195/2014 pod číslom 
23857-WYS dňa 07.10.2014, ktorého úspešným uchádzačom sa stal poisťovateľ'.  
 

 
Článok I 

Predmet rámcovej zmluvy 
 

1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy sú podmienky pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu,  
záväzok poisťovateľa poskytovať poistníkovi na základe Poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za 
environmentálnu škodu (ďalej len „Poistná zmluva“) služby poistenia v rozsahu definovanom v tejto zmluve 
a záväzok poistníka tieto služby prevziať a zaplatiť poisťovateľovi cenu poistného stanoveného v tejto 
zmluve.  

2. Predmetom tejto rámcovej zmluvy je tiež záväzok poisťovateľa na základe písomnej výzvy poistníka 
predložiť poistníkovi v lehote stanovenej poistníkom podpísaný návrh Poistnej zmluvy v 3 rovnopisoch, 
predmetom ktorej budú služby poisťovateľa  v rozsahu definovanom v tejto rámcovej zmluve.  

 
 

Článok II 
Druh poistenia 

 
1. Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 
  
 

Článok III 
Rozsah poistenia a poistné riziká 

 
 

1. Poisťovateľ nahradí za poisteného neočakávanú, nepredvídateľnú alebo náhodnú škodu na zdraví alebo 
škodu na veci, spôsobenú skutočným únikom znečisťujúcich látok v súvislosti s poistenou činnosťou 
uvedenou v poistnej zmluve, ak poistený za škodu na zdraví alebo škodu na veci zodpovedá v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť škodu na zdraví alebo 
škodu na veci ak škodová udalosť vznikla počas doby trvania poistenia a zároveň došlo k uplatneniu nároku 
na náhradu škody na zdraví alebo škodu na veci. 

2. Poisťovateľ nahradí za poisteného  „environmentálnu škodu“ spôsobenú skutočným únikom znečisťujúcich 
látok v súvislosti s poistenou činnosťou uvedenej v poistnej zmluve, ak poistený za environmentálnu škodu 
zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných environmentálnych právnych predpisov, alebo ak je povinný 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov poistené náklady  pri environmentálnej škode alebo 
bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody znášať. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť 
environmentálnu škodu alebo poistné náklady, ktoré boli vynaložené v dôsledku environmentálnej škody alebo 
bezprostrednej hrozby environmentálnej škody ktorá vznikla v mieste prevádzky poisteného počas doby 
trvania poistenia a ktorej prvé zistenie nastalo počas doby trvania  poistenia. 

3. Poisťovateľ nahradí za poisteného  „environmentálnu škodu“ spôsobenú skutočným únikom znečisťujúcich 
látok v súvislosti s poistenou činnosťou uvedenej v poistnej zmluve, ak poistený za environmentálnu škodu 
zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných environmentálnych právnych predpisov, alebo ak je povinný 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov poistené náklady  pri environmentálnej škode alebo 
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bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody znášať. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť 
environmentálnu škodu alebo poistné náklady ktoré boli vynaložené v dôsledku environmentálnej škody alebo 
bezprostrednej hrozby environmentálnej škody ktorá vznikla mimo miesta prevádzky prevádzky 
poisteného počas doby trvania poistenia a  ktorej prvé zistenie nastalo počas doby trvania poistenia 

4. Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú  alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo 
prevádzkovania skládky odpadu.  

 
Článok IV 

Územná platnosť 
 
1. Územie Slovenskej republiky 
 
 

Článok V 
Poistné obdobie 

 
1. Začiatok poistenia:  1.1.2015 od 00,00 hod. 
2. Koniec poistenia: 31.12.2017 do 24,00 hod. 
3. Poistná zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2017 
4. Poistnú zmluvu je možné vypovedať v zmysle Občianskeho zákonníka 
 
 
 

Článok VI 
Spoluúčasť 

 
1. Spoluúčasť  max. 5% min. 1000.- EUR 

 
 

Článok VII 
Poistená činnosť 

 
 
1. Skládka odpadov Horné Opatovce – Žiar nad Hronom 

 
 

   
Článok VIII 

Poistná suma 
 
1. Poistná suma je 500 000.- EUR 
 

 
Článok IX 

Poistné a splatnosť poistného 
 
 

1. Celková výška ročného poistného  je  2 844,00 EUR. 
2. Zmluvné strany sa dohodli že poistné bude splatné v štvrťročných splátkach  termínoch do 15.01, 15.04., 

15.07. a 15.10.  
3. Zmluvné strany sa dohodli že poistné ostáva nemenné počas celej doby platnosti poistnej zmluvy. 

 



VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Mesto Žiar nad Hronom 

 
 

Článok X 
Osobitné dojednania 

 
1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho nahradil náklady konania v súvislosti so zodpovednosťou za          

škodu spôsobenú únikom znečisťujúcich látok. 
2. Poisťovateľ nahradí za poisteného aj poisteným účelne vynaložené náklady mimosúdneho prerokovania 

nárokov na náhradu škody vyplývajúcej zo zodpovednosti za škodu spôsobenú skutočným únikom 
znečisťujúcich látok. 

3. Bezprostredná hrozba environmentálnej škody – je dostatočná pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti 
môže dôjsť k environmentálnej škode. 

4. Environmentálna škoda – znamená poškodenie životného prostredia (vrátane chránených druhov 
a chránených biotopov), ktoré je chránené všeobecne záväznými environmentálnymi právnymi predpismi. 
Environmentálna škoda musí byť neočakávaná nepredvídateľná alebo náhodná. 

5. Miesto prevádzky – znamená akúkoľvek nehnuteľnosť, ktorá je v súčasnosti alebo bola v minulosti 
vlastnená poisteným, prenajatá poisteným inému, alebo ktorú poistený užíva pre účely výkonu poistenej 
činnosti. 

6. Náhrada nákladov konania – je náhrada trov občianskeho súdneho konania proti poistenému o náhrade 
škody spôsobenej poistenému činnosťou alebo výrokom za ktorú poistený zodpovedá  a ktorú je poistený 
povinný uhradiť. 

7. Škoda – znamená environmentálnu škodu alebo bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody. Škoda 
znamená aj škoda na zdraví alebo škoda na veci. 

8. Škoda na zdraví – je akákoľvek majetková alebo nemajetková ujma spôsobená poškodením zdravia alebo 
smrťou fyzickej osoby vrátane ušného zisku. 

9. Škoda na veci – je fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane inej s tým súvisiacej majetkovej ujmy alebo 
ušného zisku vyplývajúcej zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú hmotnú vec. 

10. Škodová udalosť – je udalosť, vrátane dlhodobého alebo opakujúceho sa pôsobenia vplyvov rovnakého 
alebo podobného pôvodu počas ktorých dochádza ku vzniku škody a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku 
práva na poistné plnenie. 

11. Únik znečisťujúcich látok – znamená vypustenie, rozptýlenie, únik akýchkoľvek nebezpečných alebo 
znečistenie spôsobujúcich pevných, kvapalných alebo plynných látok, emisii, tepelné účinky vrátane dymu, 
výparov, sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálii či odpadu.  Odpadom sa myslia aj materiály určené 
na recykláciu. 

12. Uplatnenie nároku na náhradu škody na zdraví alebo škody na veci – je akákoľvek písomná požiadavka, 
návrh na začatie súdneho konania, arbitrážne konanie alebo akékoľvek správne či iné úradné konanie voči 
poistenému týkajúce sa škodovej udalosti. 

13. Životné prostredie – je voda, pôda, ovzdušie, geologický podklad, rastlinstvo a živočíšstvo (s výnimkou 
človeka). 

Článok X 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len číselnými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto zmluve sú úplné 

a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poistnej zmluvy podstatnú. 
3. Poistník uzatvára túto  zmluvu vo vlastnom mene. 
4. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu je dobrovoľne 
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podpísali. 
5. Rámcová zmluva nadobúda platnosť  dňom  jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
6. Rámcová zmluva sa uzatvára prostredníctvom Jozef Sojka – UNKAS s.r.o., ul. Horná č. 67, Banská 

Bystrica. 
7. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne 

podpísali. 
8. Táto rámcová zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia a 

poisťovateľ jedno vyhotovenie. 
9. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov. 

10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
dňom 01.01.2015, od 00.00 hod, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle poistníka 

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 – Všeobecné poistné podmienky 
Príloha č. 2 -  Návrh Poistnej  zmluvy o  poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu 
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií 

 
 

V Žiari nad Hronom, dňa .........................               V Bratislave, dňa 22.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ..........................................................        ..........................................................       
                Mgr. Peter Antal                                                                                      Ing. Todor Todorov  
                       primátor                                                                                            člen predstavenstva 
        Mesto Žiar nad Hronom                                                                           Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
 
 
 
                                                                                                                  ..........................................................       

 Mgr. Marián Bilík 
                                prokurista 

                  Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 



 
 
   
 

1 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI 
ZA ENVIRONMENTÁLNU ŠKODU 

  

  
Všeobecné poistné podmienky  

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-EZ“) sa vzťahujú na 

poistenie zodpovednosti za „škodu“ spôsobenú skutočným „únikom 
znečisťujúcich látok“ v súvislosti s  „poistenou činnosťou“ alebo „výrobkom“, ak 
poistený za „škodu“ zodpovedá (ďalej len „poistenie“). 

2. Pre toto poistenie platia  všeobecne záväzné právne predpisy najmä 
„všeobecne záväzné environmentálne právne predpisy“, tieto VPP-EZ a 
príslušné zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy. 

3. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným 
je v poistnej zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba. 

4. Ostatné slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte VPP-EZ uvedené 
v úvodzovkách majú svoj osobitný význam definovaný v Článku 2 Výklad 
pojmov. 

Článok 2 
      Výklad pojmov 

 
Pre účely tohto poistenia: 
1. „Bezodkladné preventívne opatrenia“ sú opatrenia v rámci ktorých sa účelne 

vynakladajú náklady, iné ako náklady na údržbu, opravu, výmenu alebo 
zlepšenie prevádzkových zariadení alebo vybavenia poisteného, ak tieto 
opatrenia boli prijaté a vykonané poisteným alebo v jeho mene na odvrátenie 
„bezprostrednej hrozby environmentálnej škody“ a ktorých účelom je 
„environmentálnej škode“ predísť alebo ju minimalizovať.  

2. „Bezprostredná hrozba environmentálnej škody“ je dostatočná 
pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k „environmentálnej 
škode“. 

3. „Doplnková náprava“ sú dodatočne uskutočnené opatrenia k „primárnej 
náprave“ v prípade, že nebolo možné dosiahnuť obnovenie poškodených 
„prírodných zdrojov“ do “základného stavu“ alebo takmer „základného stavu“. 

4. „Environmentálna škoda“ znamená poškodenie  životného prostredia (vrátane 
chránených druhov a chránených biotopov), ktoré je chránené „všeobecne 
záväznými environmentálnymi právnymi predpismi“. Environmentálna škoda 
musí byť neočakávaná, nepredvídateľná alebo náhodná. 

5. „Kompenzačná náprava“ sú opatrenia, ktorými sa majú  kompenzovať 
dočasné straty na „prírodných zdrojoch“, ktoré nastali odo dňa vzniku 
„environmentálnej škody“ až do úplného obnovenia poškodených „prírodných 
zdrojov“ do “základného stavu“ alebo takmer „základného stavu“. 

6. „Miesto prevádzky“ znamená akúkoľvek nehnuteľnosť (pozemok alebo 
stavbu spojenú so zemou pevným základom), ktorá je v súčasnosti alebo bola 
v minulosti vlastnená poisteným, prenajatá poisteným inému alebo ktorú 
poistený užíva (užíval)  pre účely výkonu „poistenej činnosti“. 

7. „Náhrada nákladov konania“ je náhrada trov občianskeho súdneho konania 
proti poistenému o náhrade „škody“ spôsobenej  „poistenou činnosťou“ alebo 
„výrobkom“, za ktorú poistený zodpovedá a ktorú je poistený povinný uhradiť 
(znášať).  

8. „Nápravné opatrenia“ sú  opatrenia na šetrenie, odstránenie, nápravu alebo 
monitorovanie „environmentálnej škody“ poisteným alebo príslušnými úradmi, 
ktorých účelom je obnova, regenerácia alebo nahradenie poškodených alebo 
zničených „prírodných zdrojov“. „Nápravné opatrenia“ zahŕňajú „zmierňujúce 
opatrenia“, „primárnu nápravu“, „doplnkovú nápravu“ alebo „kompenzačnú 
nápravu“. 

9. „Poistená činnosť“ je pracovná činnosť uvedená v poistnej zmluve, ktorú 
poistený vykonáva na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov v „mieste prevádzky“ alebo mimo „miesta 
prevádzky“ poisteného slúžiacej na výkon „poistenej činnosti“.  

10. „Poistené náklady“ sú náklady na „nápravné opatrenia“ a/alebo „bezodkladné 
preventívne opatrenia“ a „technické náklady“.  

11. „Primárna náprava“ sú opatrenia, ktorými sa dosiahne obnovenie 
poškodených „prírodných zdrojov“ do „základného stavu“ alebo do takmer 
„základného stavu“. 

12. „Prírodné zdroje“ sú chránené druhy, chránené biotopy, voda a pôda. 
13. „Prvé zistenie“ znamená prvé overiteľné oznámenie o „environmentálnej 

škode“ alebo o „bezprostrednej hrozbe environmentálnej škody“ zodpovednej 
osobe poisteného alebo prvé overiteľné zistenie „environmentálnej  škody“  
alebo „bezprostrednej hrozby environmentálnej škody“ poisteným (podľa toho 
čo nastane skôr). 

14.  „Sublimit“ je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna 
výška náhrady, ktorú poisťovateľ vyplatí za „škodu“, na ktorú sa sublimit podľa 
poistnej zmluvy vzťahuje. „Sublimit“ nezvyšuje poistnú sumu. 

15. „Škoda“ znamená „environmentálnu škodu“ alebo „bezprostrednú hrozbu 
environmentálnej škody“. Škoda znamená aj „škodu na zdraví“ alebo „škodu na 
veci“, ak je to v poistnej zmluve výslovne uvedené. 

16.  „Škoda na zdraví“ je akákoľvek majetková alebo nemajetková ujma 
spôsobená poškodením zdravia alebo smrťou fyzickej osoby vrátane ušlého 
zisku. 

17. „Škoda na veci“ je fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane inej s tým 
súvisiacej majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcej zo straty funkčnosti 
alebo možnosti používať poškodenú hmotnú vec.  

18. „Škodová udalosť“ je udalosť, vrátane dlhodobého alebo opakujúceho sa 
pôsobenia vplyvov rovnakého alebo podobného pôvodu, počas ktorých 
dochádza ku vzniku „škody“, a ktorá by mohla byť  dôvodom vzniku práva na 
poistné plnenie poisťovateľa. 

19. „Technické náklady“ sú náklady vynaložené poisteným v súvislosti s 
„environmentálnou škodou“ na právne služby, znalecký posudok, havarijných 
komisárov, environmentálnych konzultantov alebo odborníkov po vopred 
danom písomnom súhlase poisťovateľa. 

20. „Únik znečisťujúcich látok“ znamená vypustenie, rozptýlenie, únik 
akýchkoľvek nebezpečných alebo znečistenie spôsobujúcich pevných, 
kvapalných alebo plynných látok, emisií, tepelné účinky vrátane dymu, výparov, 
sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikálii či odpadu. Odpadom sa myslia aj 
materiály určené na recykláciu. 

21. „Vedomá nedbanlivosť“ je také konanie alebo opomenutie o ktorom poistený 
vedel,  že ním môže “škodu“ spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa 
spoliehal,  že ju nespôsobí. 

22. „Všeobecne záväzné environmentálne právne predpisy“ sú všeobecne 
záväzné právne predpisy na úseku prevencie a nápravy environmentálnych 
škôd týkajúce sa „environmentálnej škody“ alebo „bezprostrednej hrozby 
environmentálnej škody“ (zákon o prevencii a náprave environmentálnych 
škôd) alebo na úseku  ochrany prírody a krajiny alebo životného prostredia.  

23. „Výrobok“ je:  
a) akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo 

daná do obehu poisteným alebo ním poverenou osobou,  alebo 
b) elektrina, plyn, teplo určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované 

poisteným, alebo 
c) práca vykonaná poisteným alebo ním poverenou osobou, vrátane materiálu 

alebo komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou.   
d) „Základný stav“ je stav „prírodného zdroja“ v čase, kedy „environmentálna 

škoda„ vznikla. 
24.  „Zmierňujúce opatrenia“ sú opatrenia prijaté poisteným okamžite po vzniku 

„environmentálnej škody“ s cieľom obmedziť alebo predísť ďalším 
„environmentálnym škodám“. 

25. „Životné prostredie“ je voda, pôda, ovzdušie, geologický podklad, rastlinstvo 
a živočíšstvo (s výnimkou človeka). 

 
Článok 3 

Rozsah poistenia  
environmentálna škoda 

 
1. Zodpovednosť za „environmentálnu škodu“ v „mieste  prevádzky“. Ak je to 

v poistnej zmluve výslovne uvedené, poisťovateľ nahradí za poisteného v 
 rozsahu a za podmienok stanovených týmito VPP-EZ a/alebo zmluvnými 
dojednaniami poistnej zmluvy „environmentálnu škodu“  spôsobenú skutočným 
„únikom znečisťujúcich látok“ v súvislosti s „poistenou činnosťou“ alebo 
„výrobkom“ poisteného uvedených v poistnej zmluve, ak poistený za 
„environmentálnu škodu“ zodpovedá v zmysle „všeobecne záväzných  
environmentálnych právnych predpisov“ alebo ak je povinný v zmysle 
„všeobecne záväzných environmentálnych právnych predpisov“ „poistené 
náklady“ pri „environmentálnej škode“ alebo „bezprostrednej hrozbe 
environmentálnej škody“ znášať. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť 
„environmentálnu škodu“ alebo „poistené náklady“, ktoré boli vynaložené v 
dôsledku „environmentálnej škody“ alebo „bezprostrednej hrozby 
environmentálnej škody“, ktorá vznikla v „mieste prevádzky“ poisteného  počas  
doby trvania poistenia a  ktorej „prvé zistenie“ nastalo počas doby trvania 
poistenia. 

2. Zodpovednosť za „environmentálnu škodu“ mimo „miesta  prevádzky“. Ak je 
to v poistnej zmluve výslovne uvedené, poisťovateľ nahradí za poisteného v 
 rozsahu a za podmienok stanovených týmito VPP-EZ a/alebo zmluvnými 
dojednaniami poistnej zmluvy „environmentálnu škodu“  spôsobenú skutočným 
„únikom znečisťujúcich látok“ v súvislosti s „poistenou činnosťou“ alebo 
„výrobkom“ poisteného uvedených v poistnej zmluve, ak poistený za 
„environmentálnu škodu“ zodpovedá v zmysle “všeobecne záväzných  právnych 
predpisov“ alebo ak je povinný v zmysle „všeobecne záväzných 
environmentálnych právnych predpisov“ „poistené náklady“ pri 
„environmentálnej škode“ alebo „bezprostrednej hrozbe environmentálnej 
škody“ znášať. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť „environmentálnu 
škodu“ alebo „poistené náklady“, ktoré boli vynaložené v dôsledku  
„environmentálnej škody“ alebo „bezprostrednej hrozby environmentálnej 
škody“, ktorá vznikla mimo „miesta prevádzky“ poisteného  počas  doby trvania 
poistenia a  ktorej „prvé zistenie“ nastalo počas doby trvania poistenia. 

3. Náklady na „bezodkladné preventívne opatrenia“ poisťovateľ nahradí za 
poisteného len vtedy, ak poistený informoval o ich prijatí poisťovateľa  počas 
prvého nasledujúceho pracovného dňa odo dňa prijatia „bezodkladných 
preventívnych opatrení“. 

4. „Technické náklady“ poisťovateľ nahradí za poisteného len vtedy, ak ich 
vynaloženie poistenému vopred písomne schválil. 
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5. Poistenie sa vzťahuje na „environmentálnu škodu“, ktorá nastala na území 
uvedenom v poistnej zmluve v časti územná platnosť. 

6. Poisťovateľ nie je povinný plniť, pokiaľ poistený je podľa “všeobecne záväzných 
environmentálnych právnych predpisov“ oprávnený požiadať príslušný orgán 
štátnej správy na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd o vydanie 
rozhodnutia o tom, že poistený nie je povinný znášať náklady alebo časť 
nákladov na „bezodkladné preventívne opatrenia“ alebo „nápravné opatrenia“, 
a to až do právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. 

 
Článok 4 

Rozsah poistenia  
škoda na zdraví, škoda na veci 

 
1. Zodpovednosť za „škodu na zdraví“ alebo „škodu na veci“.  Ak je to 

v poistnej zmluve výslovne uvedené, poisťovateľ nahradí za poisteného v 
 rozsahu a za podmienok stanovených týmito VPP-EZ a/alebo zmluvnými 
dojednaniami poistnej zmluvy neočakávanú, nepredvídateľnú alebo náhodnú 
„škodu na zdraví“ alebo „škodu na veci“  spôsobenú skutočným „únikom 
znečisťujúcich látok“ v súvislosti s „poistenou činnosťou“ uvedenou v poistnej 
zmluve, ak poistený za „škodu na zdraví“ alebo „škodu na veci“ zodpovedá v 
zmysle všeobecne záväzných  právnych predpisov. Poisťovateľovi vznikne 
povinnosť nahradiť “škodu na zdraví“ alebo“ škodu na veci“, ak „škodová 
udalosť“ vznikla počas doby trvania poistenia a zároveň došlo k uplatneniu 
nároku na náhradu škody na zdraví alebo škody na veci voči poistenému 
prvýkrát počas doby trvania poistenia. 

 
Uplatnenie nároku na náhradu škody na zdraví alebo škody na veci je    
akákoľvek písomná požiadavka, návrh na začatie  súdneho konania, arbitrážne 
konanie alebo akékoľvek správne či iné úradné konanie voči poistenému 
týkajúce sa „škodovej udalosti“. 

 
2. Poistenie sa vzťahuje na „škodu na zdraví“ alebo „škodu na veci“, ktorá nastala 

na území uvedenom v poistnej zmluve v časti územná platnosť. 
 

Článok 5 
Náhrada nákladov konania 

 
Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho „nahradil náklady konania“ 
v súvislosti so zodpovednosťou za „škodu“ spôsobenú skutočným „únikom 
znečisťujúcich látok“ v súvislosti s „poistenou činnosťou“ alebo „výrobkom“ na 
ktoré sa toto poistenie vzťahuje. 

Poisťovateľ nahradí za poisteného aj poisteným účelne vynaložené náklady 
mimosúdneho prerokovania nárokov na náhradu „škody“ vyplývajúcej zo 
zodpovednosti za „škodu“ spôsobenú skutočným „únikom znečisťujúcich látok“ 
v súvislosti s „poistenou činnosťou“ alebo „výrobkom“, pokiaľ toto prerokovanie 
bolo potrebné k  zisteniu zodpovednosti za „škodu“ poisteného alebo výšky 
nároku. 

Náklady občianskeho súdneho konania proti poistenému v súvislosti so 
zodpovednosťou poisteného za „škodu“ spôsobenú skutočným „únikom 
znečisťujúcich látok“ v súvislosti s „poistenou činnosťou“ alebo „výrobkom“, ktoré 
v časti odmeny za zastupovanie poisteného presahujú odmenu za zastupovanie 
v Slovenskej republike určenej použitím základnej sadzby tarifnej odmeny 
advokáta stanovenej platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
poisťovateľ nahradí len vtedy, pokiaľ sa k tomu písomne vopred zaviazal. 

Súčet náhrad „škôd“, „poistených nákladov“, „náhrad nákladov konania“ a 
nákladov mimosúdneho prerokovania nárokov nesmie z jednej „škodovej 
udalosti“ presiahnuť poistnú sumu alebo „sublimit“ uvedený v poistnej zmluve. 
Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnať 
akýkoľvek nárok podľa vlastného uváženia. 
       

Článok 6 
Výluky z poistenia 

 
1. Poistenie sa nevzťahuje na : 

a) „škodu“ spôsobenú úmyselne alebo v dôsledku „vedomej nedbanlivosti“ 
poisteného alebo iných osôb konajúcich v mene poisteného, 

b) „environmentálnu škodu“ o ktorej poistený vedel alebo vedel o „úniku 
znečisťujúcich látok“ pred dojednaním poistenia, ktoré by viedli ku vzniku 
„environmentálnej škody“,  

c) „škodu“, k náhrade ktorej sa poistený zaviazal nad rámec stanovený 
všeobecne záväznými  právnymi predpismi a bez súhlasu poisťovateľa, 

d) „škodu na zdraví“ zamestnanca poisteného alebo akejkoľvek osoby 
vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného alebo ním poverenú 
osobu vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania,  

e) „škodu“ na stavbe spojenej so zemou pevným základom, ktorú poistený 
alebo ním poverená osoba užíva, obýva alebo má v nájme, 

f) „škodu“ na hnuteľnej veci, ktorá bola poistenému alebo ním poverenej 
osobe zverená, zapožičaná, ďalej veci, ktorú poistený alebo ním 
poverená osoba prevzala alebo ju používa, 

g) „škodu na zdraví“ spôsobenú formaldehydom, kremíkom, perzistentnými 
organickými látkami, metyltercbutylom, éterom, olovom alebo ortuťou,  

h) „škodu“ spôsobenú podzemnými skladovacími nádržami, 
i) „environmentálnu škodu“, ktorá vznikla alebo existuje pred dňom začiatku 

doby trvania poistenia, 

j) „environmentálnu škodu“, ktorá vznikla v „mieste prevádzky“ poisteného 
v dôsledku odpadových vôd (kanalizácie) poisteného, 

k) náklady na „nápravné opatrenia“, „technické náklady“ , „náhradu nákladov 
konania“ v súvislosti s „environmentálnou škodou“, ktorá nastala pod, na, 
alebo v „mieste prevádzky“ poisteného, pokiaľ to nie je v poistnej zmluve 
výslovne dojednané, 

l) náklady, ktoré boli vynaložené na  údržbu, opravu, výmenu alebo 
zlepšenie prevádzkových zariadení alebo vybavenia poisteného, 

m)  náklady na výmenu alebo stiahnutie poisteného „výrobku“ z obehu, 
n) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo 

prevádzky skládok s odpadmi, likvidácie alebo spaľovania odpadu, 
o) „škodu“ spôsobenú genetickou zmenou organizmu alebo používaním 

geneticky modifikovaných organizmov, 
p) „škodu“ spôsobenú azbestom alebo látkami obsahujúcich azbest,  
q) „škodu“ spôsobenú geologickým  prieskumom alebo ťažbou ropy, plynu, 
r) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo 

prevádzky akéhokoľvek motorového vozidla, ktoré je predmetom 
povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu, 

s) „škodu“ spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo 
prevádzky akéhokoľvek plavidla (riečneho alebo námorného) alebo 
lietadla, 

t) „škodu“ spôsobenú leteckými súčiastkami, 
u) „škodu“ spôsobenú zmenou využívania pôdy, 
v) plnenia vyplývajúce z povinnosti poisteného nahradiť poplatky, pokuty, 

penále, peňažné tresty a  to na základe občianskoprávnych, 
trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho 
práva vrátane “všeobecne záväzných environmentálnych právnych 
predpisov“ alebo na základe zmluvného vzťahu. 

2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na „škodu“: 
a) spôsobenú vojnou, vojnovým stavom, vojnovými udalosťami, vzburou, 

povstaním, štrajkom, výlukou, občianskou vojnou, revolúciou, pracovnými 
nepokojmi, rabovaním, sabotážou, výnimočným stavom, konfiškáciou, 
zásahom štátnej alebo úradnej moci alebo akýmkoľvek iným činom, ktorý 
súvisí s vyššie uvedenými bez ohľadu na to, či vojna bola vyhlásená alebo 
nie, 

b) akýmkoľvek teroristickým činom; vylúčená je taktiež „škoda“ spôsobená pri 
vykonávaní opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa inak 
vzťahujúca k teroristickému činu;  pre účely tohto poistenia teroristický čin 
znamená čin zahrnujúci, ale nie obmedzený na použitie sily alebo násilia 
a/alebo jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne 
alebo v mene alebo v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, 
vykonaný z politických, náboženských, ideologických alebo iných 
podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo zastrašiť 
obyvateľstvo alebo jeho časť, 

c) priamo alebo nepriamo súvisiacu s jadrovou energiou, vyplývajúcu 
z jadrovej energie, spôsobenú alebo vzniknutú  jadrovou energiou alebo 
jadrovým žiarením akéhokoľvek druhu, rádioaktivitou, výbuchom 
akejkoľvek vojenskej zbrane, použitím zbrane hromadného ničenia, 
spôsobenú vplyvom akéhokoľvek žiarenia, 

d) spôsobenú vyššou mocou (vis maior) (napr. povodeň, zemetrasenie, úder 
blesku, víchrica, zosuv pôdy, vulkanický výbuch.) 

 
3. V  poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky. 
 

Článok 7 
Plnenie poisťovateľa, limit  plnenia 

 
1. Poisťovateľ nahradí za poisteného „škodu“ z jednej „škodovej udalosti“ 

maximálne do výšky poistnej sumy alebo „sublimitu“ dojednaných v poistnej 
zmluve a to bez ohľadu na počet poistených osôb, poškodených osôb, 
uplatnených nárokov alebo súdnych konaní. 

2. Všetky „škody“, ktoré vzniknú z jednej a tej istej „škodovej udalosti“ počas 
jedného poistného obdobia alebo niekoľkých poistných období sa budú 
vzťahovať k poistnému obdobiu, kedy bola prvá „škoda“ zistená resp. kedy bol 
uplatnený nárok na náhradu škody na zdraví alebo škody na veci prvýkrát. 

3. Poistná suma je v poistnej zmluve uvedený maximálny limit poistného plnenia 
poisťovateľa počas jedného poistného obdobia. 

 
Článok 8 

Spoluúčasť 
 
        Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej „škodovej udalosti“ pevne    

stanovenou sumou alebo percentom alebo kombináciou pevne stanovenej sumy 
a percenta uvedenom v poistnej zmluve. Poisťovateľ zníži každé plnenie 
o dohodnutú výšku spoluúčasti. 

 Článok 9 
Vznik a zánik poistenia 

 
1. Čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, je poistná doba. Časť poistnej doby 

dohodnutej v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné, je poistné obdobie. Pri 
krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba 
a poistné obdobie totožné. 

2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú. 
3. Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim  

(od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.  
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4. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného: 
a) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo 

zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, 
b) ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného 

mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak 
nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa 
obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené.  

Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť 
poistného.  

5. Poistenie zanikne výpoveďou: 
a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej 

zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne, 
b) ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov pred 

jeho uplynutím, 
c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia 

poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdenná, 
jej uplynutím poistenie zanikne. 

6.    Poistenie zanikne aj: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané                

              (poistenie dojednané na dobu určitú), 
b) zánikom poisteného, 
c) zánikom oprávnenia poisteného na vykonávanie „poistenej činnosti“.   

7. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi 
predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté. 

 
Článok 10 
Poistné  

 
1. Poistné uhrádza poistník za poistné obdobie v termínoch splatnosti 

dohodnutých v poistnej zmluve. Poistné je jednorázové alebo bežné. 
2. Jednorázové poistné je poistné za celú dobu, na ktorú bolo poistenie 

dojednané. 
3. Bežné poistné je poistné za dohodnuté poistné obdobie. 
4. Poistné sa stanovuje pevnou finančnou sumou alebo  sadzbou z premennej 

hodnoty. 
5. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné 

obdobie v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia 
splátok poistného sa účtuje k ročnému poistnému prirážka, a to 3 % z ročného 
poistného za platenie v polročných splátkach a 5 % z ročného poistného za 
platenie v štvrťročných splátkach.  

6. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že  nezaplatením 
jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva 
splatným poistné za celé poistné obdobie a poistník je povinný zaplatiť poistné 
za celé poistné obdobie  poisťovateľovi aj bez vyzvania. Poisťovateľ má nárok 
na úrok z omeškania za každý deň omeškania. 

7. Ak je poistné stanovené sadzbou z premennej hodnoty, je poistník povinný 
najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí poistného obdobia oznámiť 
poisťovateľovi skutočnú výšku hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky 
takéhoto poistného. 

8. Doplatok k poistnému podľa ods. 7 tohto článku je splatný do jedného mesiaca 
od oznámenia jeho výšky poistníkovi; prípadný preplatok poisťovateľ vráti do 
jedného mesiaca po oznámení premennej hodnoty rozhodujúcej pre skutočnú 
výšku poistného. V prípade, že bolo v poistnej zmluve dojednané minimálne 
poistné poisťovateľ vráti prípadný preplatok na poistnom iba v časti, v ktorej 
preplatok presahuje minimálne poistné. 

 
Článok 11 

Povinnosti poistníka, poisteného, poisťovateľa 
 
1. Poistený je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy najmä 

„všeobecne záväzné environmentálne právne predpisy“, tieto VPP-EZ, zmluvné 
dojednania a povinnosti vyplývajúce mu z poistnej zmluvy. 

2. Poistník je povinný pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky 
poisťovateľa pri dojednávaní poistenia. To isté platí i  v prípade zmeny 
poistenia. Uvedenú povinnosť má aj poistený. 

3. Poistník  alebo poistený je ďalej povinný: 
a) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi všetky 

skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúce 
z činnosti poisteného ako i  všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistník 
alebo poistený oznámil pri dojednávaní poistenia, 

b) poisťovateľovi kedykoľvek predložiť alebo umožniť nahliadnuť do 
akýchkoľvek účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné k zisteniu 
alebo prevereniu údajov rozhodujúcich pre stanovenie poistného alebo 
pre posúdenie rizika, 

c) uhradiť riadne a včas poistné v zmysle poistnej zmluvy, 
d) odstrániť každú skutočnosť, o ktorej sa dozvie a ktorá by mohla mať vplyv 

na vznik „škody“ alebo prijať také preventívne opatrenia, aké je možné 
rozumne požadovať, aby sa vzniknutá „škoda“ ďalej nezväčšovala, 

e) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a dbať, aby „škoda“ 
nenastala,  

f) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že má dojednané ďalšie poistenie 
toho istého rizika u iného poisťovateľa (názov a sídlo) a výšku dojednanej 
poistnej sumy, 

g) dodržiavať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu rizika, ku 
ktorým ho zaväzuje poistná zmluva. 

4. Ak nastane „škodová udalosť“, poistený je povinný: 

a) urobiť všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov „škody“, vyžiadať 
si k tomu pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi, 

b) ihneď, najneskôr do ôsmich dní odkedy sa dozvedel o „škodovej 
udalosti“, poisťovateľovi  písomne oznámiť túto skutočnosť, 

c) oznámiť bezodkladne vznik „environmentálnej škody“ príslušnému orgánu 
(obvodnému úradu životného prostredia alebo Slovenskej inšpekcii 
životného prostredia), 

d) v prípade „bezprostrednej hrozby“ „environmentálnej škody“, počas 
prvého nasledujúceho pracovného dňa odo dňa prijatia „bezodkladných 
preventívnych opatrení“ oznámiť túto skutočnosť  písomne poisťovateľovi, 

e) požiadať poisťovateľa o písomný súhlas s vynaložením „technických 
nákladov“, 

f) poskytnúť poisťovateľovi súčinnosť pri vyšetrovaní „škody“, alebo 
v súdnom konaní, bez vyzvania mu oznamovať všetky skutočnosti  
týkajúce sa nároku na náhradu „škody“, pravdivo a v stanovenej lehote 
odpovedať na jeho otázky, 

g) bezodkladne požiadať príslušný orgán štátnej správy na úseku prevencie 
a nápravy environmentálnych škôd o vydanie rozhodnutia o tom, že 
poistený nie je povinný znášať náklady alebo časť nákladov na 
„bezodkladné preventívne opatrenia“ alebo „nápravné opatrenia“, pokiaľ 
poistený je podľa „všeobecne záväzných environmentálnych právnych 
predpisov“ na to oprávnený (napr. ak „škoda“ bola spôsobená treťou 
osobou), 

h) neuspokojovať a neuznávať ani čiastočne uplatnené nároky  na náhradu 
„škody“, nesmie uznať zodpovednosť za „škodu“ alebo uzavrieť dohodu 
o vyrovnaní alebo súdny zmier, pokiaľ k tomu nedostane od poisťovateľa 
vopred písomný súhlas, 

i) poisťovateľovi bezodkladne oznámiť po tom, ako sa dozvie, že je voči 
nemu súdne alebo mimosúdne uplatňovaný nárok na náhradu „škody“ 
alebo že je proti nemu v súvislosti so zodpovednosťou za „škodu“  vedené 
prípravné alebo trestné konanie a predložiť mu všetky s tým súvisiace 
písomné materiály,  

j) prenechať poisťovateľovi menovanie právneho zástupcu a vedenie 
súdneho konania vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša poisťovateľ;  

k) odovzdať poisťovateľovi všetky doklady potrebné k uplatneniu práva 
prechádzajúceho z poisteného na poisťovateľa v súlade s článkom 12 
týchto VPP-EZ. 

5. V prípade porušenia alebo nedodržania povinností stanovených všeobecne  
záväznými právnymi predpismi, týmito  VPP-EZ, zmluvnými dojednaniami alebo 
dohodnutými v poistnej zmluve, poistený je povinný spätne uhradiť 
poisťovateľovi sumu primeranú tomu, aký vplyv malo jeho porušenie na rozsah 
povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.Uvedenú povinnosť má 
v prípade porušenia svojich povinností aj poistník. 

6. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že je potrebné 
rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, poisťovateľ má právo požadovať od 
poisteného náhradu v plnej výške týchto zvýšených nákladov a poistený je 
povinný ich uhradiť. 

7. Poisťovateľ je povinný po oznámení nároku na náhradu „škody“ bez 
zbytočného odkladu začať šetrenie potrebné na zistenie rozsahu jeho 
povinnosti plniť. 

Článok 12 
Prechod práv 

 
   Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného „škodu“, prechádza na neho právo 

poisteného na náhradu „škody“ alebo iné obdobné právo, ktoré poistenému 
v súvislosti s jeho zodpovednosťou za „škodu“ vzniklo proti inému. 

 
Článok 13 

Príslušnosť súdov 
 

   Pre súdne spory z tejto poistnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej 
republiky. 

Článok 14 
Doručovanie písomností 

 
    Poistník je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez 

zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu 
poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo 
poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia 
písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel.  
V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si 
ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v 
posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. Písomnosť 
sa považuje za doručenú dňom, keď bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako 
nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil 
alebo z dôvodu oznámenia nesprávnej adresy.   

 
Článok 15 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Od ustanovení týchto VPP-EZ je možné sa v poistnej zmluve odchýliť. 
2. VPP-EZ nadobúdajú účinnosť  15.04. 2008. 
 
 
 
 



 
 
 Poistná zmluva č. návrh 
   

Poistník/ 
poistený: 

 Mesto Žiar nad Hronom  
Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 321 125 
Štatistický úrad Slovenskej republiky, výpis z registra organizácií 

   
Poisťovateľ  Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 

Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1 
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862 
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B. 
V zastúpení: Ing. Todor Todorov, člen predstavenstva 
                   Mgr. Marián Bilík, prokurista 

   
  uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poistnú zmluvu 
   

  Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 
   

Poistné 
podmienky: 

 Toto poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zodpovednosti za  
environmentálnu škodu Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s. ( ďalej aj VPP – EZ ),  ktoré sú účinné od 
15.04. 2008 a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy. 
V súlade s čl. 1, ods. 2) VPP EZ  pre toto poistenie platia  všeobecne záväzné právne predpisy, 
vrátane  Zák. č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších 
predpisov, ako aj Zák. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

   

Začiatok 
poistenia 
a poistné 
obdobie: 

 Začiatok poistenia: Poistné obdobie:  Koniec poistenia: 
01.01.2015 
00:00 h 

1 rok  31.12.2017 
24:00 h 

  
 Poistná zmluva dojednaná na dobu určitú.  

   
Územná 

platnosť: 
  

Slovenská republika 
   

Poistená 
činnosť: 

  
Skládka odpadov Horné Opatovce. 

   

Poistná suma:   500 000,00 EUR 
   

Poistené 
riziká: 

  
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu  v rozsahu čl. 3, 4) VPP-EZ. 
V súlade s čl. 3, ods. 1 VPP – EZ Poisťovateľ nahradí za poisteného  „environmentálnu škodu“ 
spôsobenú skutočným únikom znečisťujúcich látok v súvislosti s poistenou činnosťou uvedenej 
v poistnej zmluve, ak poistený za environmentálnu škodu zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných 
environmentálnych právnych predpisov, alebo ak je povinný v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov poistené náklady  pri environmentálnej škode alebo bezprostrednej hrozbe environmentálnej 
škody znášať. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť environmentálnu škodu alebo poistné 
náklady, ktoré boli vynaložené v dôsledku environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby 
environmentálnej škody ktorá vznikla v mieste prevádzky poisteného počas doby trvania poistenia a 
ktorej prvé zistenie nastalo počas doby trvania  poistenia. 
 
V súlade s čl. 3 ods. 2 VPP EZ Poisťovateľ nahradí za poisteného  „environmentálnu škodu“ 
spôsobenú skutočným únikom znečisťujúcich látok v súvislosti s poistenou činnosťou uvedenej 
v poistnej zmluve, ak poistený za environmentálnu škodu zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných 
environmentálnych právnych predpisov, alebo ak je povinný v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov poistené náklady  pri environmentálnej škode alebo bezprostrednej hrozbe environmentálnej 
škody znášať. Poisťovateľovi vznikne povinnosť nahradiť environmentálnu škodu alebo poistné náklady 
ktoré boli vynaložené v dôsledku environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby 
environmentálnej škody ktorá vznikla mimo miesta prevádzky prevádzky poisteného počas doby 
trvania poistenia a  ktorej prvé zistenie nastalo počas doby trvania poistenia.  
 
Odchylne od čl. 6, ods. 1,písm. n)  VPP EZ  sa poistenie vzťahuje aj na „škodu“ spôsobenú alebo 
vyplývajúcu z vlastníctva, správy alebo prevádzkovania  skládky odpadu. 

Poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek škody spôsobené alebo vyplývajúce zo starej záťaže.    
   

Spoluúčasť:  Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 5% min. 1 000,00 EUR pre jednu 
a každú „škodovú udalosť“  

   
Jednorazové 

poistné: 
 

2 844,00 EUR  
   

    
Underwriter:  Mgr. Zuzana Trokanová, odbor firemných klientov PZ návrh 
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Splatnosť 
poistného: 

  
Bežné poistné je splatné v štvrťročných  splátkach, v termínoch do 15.01., 15.04., 15.07. a 15.10., 
príslušného poistného obdobia na naše bankové spojenie: 
 
 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702  BIC: TATRSKBX 
Konštantný symbol: 3558, Variabilný symbol: návrh 
 
 
V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a 
ochrane pred financovaním terorizmu sa dojednáva, že poistník je povinný uhradiť prvú splátku 
poistného alebo jednorázové poistne celé prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v 
úverovej inštitúcii, v opačnom prípade poisťovateľ v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. vykoná vo 
vzťahu ku klientovi základnú starostlivosť (identifikáciu, monitorovanie, prijatie dodatočných 
opatrení a získanie dodatočných informácií atď). 
 
V zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú 
poisťovacie služby od DPH oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH rovná 0 a výška DPH 
rovná 0,- EUR. 

   
Osobitné 

dojednania: 
  

Odchylne od čl. 9, ods.5) VPP – EZ poisťovateľ neúčtuje k poistnému prirážku 5% za platenie v  
štvrťročných splátkach. Pri nezaplatení jednej splátky poistného je poisťovateľ oprávnený žiadať 
zaplatenie poistného za celé poistné obdobie vrátane úroku z omeškania za každý deň. 

   
Záverečné 

ustanovenia: 
 1. Túto poistnú zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Spôsoby zániku poistenia dojednaného v tejto poistnej zmluve upravujú VPP-EZ. 
3. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto poistnej 

zmluve sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť pre uzavretie tejto poistnej zmluvy 
podstatnú. 

4. Poistník uzatvára poistnú zmluvu vo vlastnom mene. 
5. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenia tejto poistnej zmluvy stanú neúčinnými, nie je tým dotknutá 

účinnosť ostatných ustanovení. 
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju 

dobrovoľne podpísali. 
7. Táto poistná zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve vyhotovenia 

a poisťovateľ jedno vyhotovenia 
8. Poistná zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

9. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle poistníka. 

10. Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o podmienkach 
uzavretia poistnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca 
2010 v zmysle čl. 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej 
stránke poisťovateľa na adrese: www.allianzsp.sk/pp_environmentalne_skody_informacia 

11. Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne žiadne poistné plnenie pokiaľ by takýmto 
poistným plnením došlo k porušeniu akejkoľvek uplatniteľnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie, 
vyplývajúcej z práva alebo predpisov Organizácie spojených národov  a/alebo Európskej 
únie/Európskeho hospodárskeho priestoru a/alebo by došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej 
ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu 
Slovenskej republiky.   

   
Prílohy:  - Vyúčtovanie k poistnej zmluve; 

- VPP – EZ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
Underwriter:  Mgr. Zuzana Trokanová, odbor firemných klientov PZ návrh 
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http://www.allianzsp.sk/pp_environmentalne_skody_informacia


Vyhlásenie 
poistníka: 

 Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 
v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto 
údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou 
poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov 
vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny 
týkajúce sa údajov uvedených v zmluve. 

   
   

V Žiari nad Hronom, dňa .........................                   V Bratislave, dňa 22.10.2014 

 

 

                                    

          Mgr. Peter Antal                                                                                  Ing. Todor Todorov  

               primátor                                                                                     člen predstavenstva 

      Mesto Žiar nad Hronom                                                                       Allianz -Slovenská poisťovňa, 

a.s. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   
          Mgr. Marián Bilík 

            prokurista 
Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s  

 

 
 
 
 
 
 

  

       
       

   
       

 

    
Underwriter:  Mgr. Zuzana Trokanová, odbor firemných klientov PZ návrh 
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Vyúčtovanie k poistnej zmluve č. návrh 

 
 
 
 
Poistník: Mesto Žiar nad Hronom  

Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 321 125 
Štatistický úrad Slovenskej republiky, výpis z registra organizácií 

 
 

 

Poistné obdobie: 01.01.2015 – 31.12. 2015 
  
Jednorazové poistné: 2 844,00 EUR  
 
 

Jednorazové poistné: 2 844,00 EUR 

Štvrťročná splátka poistného:    711,00 EUR 

 
 
 
 
Poistné je splatné v štvrťročných  splátkach, v termínoch do 15.01., 15.04., 15.07. a 15.10., príslušného 
poistného obdobia na naše bankové spojenie: 
 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, 
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702  BIC: TATRSKBX 
Konštantný symbol: 3558 
Variabilný symbol: návrh 

 
 
 
      V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane 

pred financovaním terorizmu sa dojednáva, že poistník je povinný uhradiť prvú splátku poistného 
alebo jednorázové poistne celé prostredníctvom účtu, ktorý má klient otvorený v úverovej 
inštitúcii, v opačnom prípade poisťovateľ v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. vykoná vo vzťahu ku 
klientovi základnú starostlivosť (identifikáciu, monitorovanie, prijatie dodatočných opatrení a 
získanie dodatočných informácií atď.). 

 
 
 
 

V Bratislave dňa 22.10.2014 
 
 
 
 
 

 
Ing. Todor Todorov 
člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 

 
 

 

 



 
 
 

    Poistná zmluva č. návrh 
 
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu  
 
Poistník: 
Mesto Žiar nad Hronom  
Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 321 125 
Štatistický úrad Slovenskej republiky, výpis z registra organizácií 
 
Poistený: 
Mesto Žiar nad Hronom  
Štefana Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 
IČO: 321 125 
Štatistický úrad Slovenskej republiky, výpis z registra organizácií 
 
Poisťovateľ: 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 
Dostojevského rad 4, SK- 815 74 Bratislava 1 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č.: 196/B. 
 
 

 



Príloha č. 1 
 

Časť 5 -  Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu 
 
 

 
 

 
Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 

 
ÚDAJE, KTORÉ BUDÚ ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK V SÚLADE § 41 ZÁKONA Ć. 25/2006 Z. z. 

O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŚÍCH PREDPISOV 
 
 

 
 
Obchodné meno uchádzača:      Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:   Dostojevského rad 4, 815 743 Bratislava 
 
(v prípade skupiny, názov skupiny a  údaje za každého člena skupiny) 
 
 
 
    
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 
 
      
 
 
 

 
Kritérium 

 

 
Cena v EUR bez DPH 

 
 
Celková cena za predmet zákazky 
(celkové poistné za 36 mesiacov) 
 

8 532,00 EUR 

 
poistné služby sú oslobodené od DPH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Todor Todorov 
člen predstavenstva 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
 

Mgr. Marián Bilík 
                          prokurista 

Allianz -Slovenská poisťovňa, a.s. 
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