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Oddiel I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Èlánok 1
Úvodné ustanovenia
1. Poistený je osoba, na ktorej majetok sa poistenie 
 vzťahuje.
2. Poistník je ten, kto uzavrel s poistite¾om poistnú  
 zmluvu. Poistník je oprávnený na prevzatie plnení 
 poisťovne len na základe písomného súhlasu pois- 
 teného. V prípade, že poistený sám dojednáva po- 
 istnú zmluvu, je zároveò aj poistníkom.
3.  Poistná zmluva je zmluva o poistení medzi poistite¾om 

a poistníkom. Neoddelite¾nou súèasťou poistnej zmlu-
vy sú poistné podmienky a zmluvné dojednania.

4. Poistná udalosť je náhla a nepredvídaná udalosť, 
 bližšie definovaná v èlánkoch Oddielu II týchto po- 
 istných podmienok Poistené nebezpeèia a v do- 
 jednaniach poistnej zmluvy, v súvislosti s ktorou dô- 
 jde k poškodeniu, znièeniu alebo odcudzeniu vecí  
 patriacich k niektorej z položiek èlánku Predmet pois- 
 tenia, uvedených v poistnej zmluve, prièom také- 
 to poškodenie, znièenie, alebo odcudzenie musí  

 nastať na mieste poistenia uvedenom v poistnej  
 zmluve poèas doby jej trvania. 
5. Poistné plnenie je náhrada, ktorá je pod¾a poistnej 
 zmluvy poskytnutá poistenému v prípade, že nasta- 
 la poistná udalosť a boli splnené všetky podmienky  
 jej poskytnutia uvedené v týchto poistných pod- 
 mienkach a poistnej zmluve.
6. Poistka je písomné potvrdenie poistite¾a o prijatí 
 návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a slúži ako po- 
 tvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy.

Èlánok 2
Miesto poistenia
1. Miestom poistenia sú budovy, priestory alebo po- 
 zemky oznaèené v poistnej zmluve ako miesto pois- 
 tenia. Miesto poistenia pre:
 a) hotovosť v akejko¾vek mene, zlato, platinu a iné 
  drahé kovy, drahé kamene, klenoty a šperky  
  z drahých kovov a drahých kameòov, perly, cen- 
  né papiere, umelecké a historické predmety (po- 
  kia¾ to ich objem, resp. vlastnosti dovo¾ujú),  
  zbierky mincí, známok a pod. a ostatné ceniny 
  a cennosti, ktoré sú s uvedenými porovnate¾né 
  svojou cenou a povahou,
 b)  zbrane, na ktorých držbu, nosenie alebo používanie 

je potrebné zákonom stanovené povolenie v zmysle 
zákona o zbraniach, sú uzamknuté schránky, trezory 
alebo sejfy, bližšie špecifikované v poistnej zmluve.

2. Poistenie sa vzťahuje len na predmety poistenia,  
 ktoré sa nachádzajú na mieste v poistnej zmluve 
 uvedenom ako miesto poistenia. Toto neplatí pre  
 predmety poistenia, ktoré sú v dôsledku vzniknutej 
 poistnej udalosti alebo bezprostredne po nej  
 z miesta poistenia premiestnené a v èasovej a miest- 
 nej súvislosti s týmto postupom poškodené znièe- 
 né, alebo odcudzené, za predpokladu, ak bol pred- 
 met poistenia zabezpeèený proti krádeži zmluvne 
 dohodnutým zabezpeèením.
3. Poistné krytie sa vzťahuje len na miesto poistenia, 
 ktoré spåòa podmienky zabezpeèenia uvedené  
 v poistnej zmluve.

Èlánok 3
Zaèiatok, zmeny a doba trvania poistenia
1. Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol  
 návrh na uzavretie poistnej zmluvy prijatý v lehote  
 urèenej poistníkom a ak ju neurèí poistník, tak do 
 jedného mesiaca odo dòa, keï poistite¾ návrh do- 
 stal. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keï po- 
 istník/poistený dostane oznámenie o prijatí svojho 
 návrhu za predpokladu splnenia podmienok uve- 
 dených na návrhu poistnej zmluvy.
2. Pokia¾ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poist- 
 ným obdobím je jeden rok.
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3.  Doba trvania poistenia, t.j. zaèiatok a koniec poiste- 
 nia, je urèená v poistnej zmluve.
4.  Zmeny poistnej zmluvy možno uskutoèniť len písom-

nou dohodou zmluvných strán, ak nie je v zákone, ale-
bo v týchto  poistných podmienkach ustanovené inak.

Èlánok 4
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
Okrem dôvodov zániku v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov platia nasledovné ustanovenia: 
1. Poistenie zaniká:
 a)   uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojed-

nané,
 b) výpoveïou ku koncu poistného obdobia; výpo- 
  veï sa musí dať aspoò šesť týždòov pred jeho 
  uplynutím,
 c)  výpoveïou každej zo zmluvných strán do dvoch 
  mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpo- 
  vedná lehota je osem dní, jej uplynutím poiste- 
  nie zanikne,
 d) zmenou vlastníka predmetu poistenia,
 e)  zánikom predmetu poistenia (napr. jeho likvidá- 
  ciou, stratou, znièením) alebo skonèením užíva- 
  nia predmetu poistenia,
 f)  ak poistený alebo poistite¾ písomne vypovedal 
  poistenie do 3 mesiacov od oznámenia poistnej 
  udalosti. Poistenie zaniká v tomto prípade uply- 
  nutím jedného mesiaca od doruèenia výpovede
  druhému úèastníkovi,
 g) poistenie zanikne ukonèením èinnosti poistené- 
  ho, vstupom poisteného do likvidácie, vyhláse- 
  ním konkurzu, podaním návrhu na vyrovnanie 
  alebo zamietnutím návrhu na konkurz pre ne- 
  dostatok majetku.
  Pod pojmom ukonèenie èinnosti poisteného sa ro-

zumie:
 � u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do záko- 
  nom urèeného registra, výmaz z tohto registra,  
  alebo
 � u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do re- 
  gistra, zrušenie právnickej osoby zriaïovate¾om, 
  alebo
 � u podnikate¾ov – fyzických osôb, ktoré sú zapí- 
  sané v zákonom urèenom registri, výmaz z toh- 
  to registra, alebo
 � u podnikate¾ov – fyzických osôb, ktoré nie sú za- 
  písané v registri, zánik oprávnenia na podnika- 
  te¾skú èinnosť.
2. V zmysle § 801 Obèianskeho zákonníka poistenie 
 zaniká nezaplatením jednorazového poistného ale- 
 bo poistného za prvé poistné obdobie do troch  
 mesiacov od jeho splatnosti. Poistenie zanikne ïa- 
 lej tým, že poistné za ïalšie poistné obdobie nebo- 
 lo zaplatené do jedného mesiaca odo dòa doruèe- 
 nia výzvy poistite¾a na jeho zaplatenie, ak nebolo 
 poistné zaplatené pred doruèením tejto výzvy. Vý- 
 zva poistite¾a musí obsahovať upozornenie, že po- 
 istenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia. To isté  
 platí, ak bola zaplatená len èasť poistného. Výzva sa  
 považuje za doruèenú, ak ju adresát prijal, odmie- 
 tol prijať, alebo dòom, keï ju pošta vrátila odosie- 

 lajúcej strane ako nedoruèenú.
3. Pri porušení povinnosti poistníka odpovedať prav- 
 divo a úplne na všetky písomné otázky poistite¾a tý- 
 kajúce sa dojednania poistenia, môže poistite¾ od- 
 stúpiť od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom odpo- 
 vedaní na otázky týkajúce sa dojednania poistenia,  
 prípadne jeho zmeny, by zmluvu neuzatvoril alebo
 zmenu nedojednal.
4.  Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveï, odstúpenie  
 od zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa  
 považuje za doruèenú dòom, kedy ju adresát prijal,  
 odmietol prijať, alebo dòom keï ju pošta vrátila  
 odosielajúcej strane ako nedoruèenú.

Èlánok 5
Poistné
1. Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú 
 musí zaplatiť poistník ako protihodnotu za dohod- 
 nutú poistnú ochranu.
2. Poistník je povinný platiť za dohodnuté poistné ob- 
 dobie poistné, ktoré ak nie je v poistnej zmluve 
 uvedené inak, je splatné prvým dòom poistného 
 obdobia. V prípade, ak v poistnej zmluve bolo pla- 
 tenie poistného za poistné obdobie dojednané  
 v splátkach, platí, že splátka poistného je splatná 
 prvým dòom príslušnej èasti poistného obdobia.
3.  Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, pla-

tí, že nezaplatením splátky poistného sa 30-tym dòom 
nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej splátky 
stáva splatným poistné za celé poistné obdobie.

4. Výška poistného je stanovená v poistnej zmluve. 
 Podkladom pre výpoèet poistného sú poistné sumy  
 uvedené v poistnej zmluve.
5.  Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je 
 povinný zaplatiť poistite¾ovi úrok z omeškania za 
 každý deò omeškania v zmysle všeobecne záväz- 
 ných právnych predpisov.
6.  Ak nastala poistná udalosť a dôvod ïalšieho poistenia 

tým odpadol, patrí poistite¾ovi poistné do kon-ca po-
istného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

7.  Jednorazové poistné patrí poistite¾ovi vždy celé.
8. Všetky platby poistného/splátky poistného sa zú- 
 ètujú pod¾a poradia najskôr na krytie najstarších 
 nedoplatkov poistného/splátky poistného, násled- 
 ne úrokov z omeškania a potom na splatenie po- 
 sledne predpísaného poistného/splátky poistného.
9. Poistite¾ má voèi tomu, kto je povinný platiť poist- 
 né, právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú  
 v súvislosti s doruèením výzvy na zaplatenie dlžné- 
 ho poistného.
10.  Poistite¾ je oprávnený upraviť (zvýšiť alebo znížiť) výš-

ku poistného ku dòu zaèiatku najbližšieho poistného 
obdobia, v prípade zmien podmienok rozhodujúcich 
pre urèenie výšky poistného, najmä z dôvodu: 

 a)  zavedenia a/alebo zmeny odvodu z poistné-
ho alebo dane z poistného alebo inej obdob-
nej povinnosti, ktorá bude uložená poistite¾ovi 
všeobecne záväzným právnym predpisom alebo 
rozhodnutím orgánu doh¾adu,

 b)  zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na 
podnikate¾skú èinnosť poistite¾a,
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 c)  ak z poh¾adu poistnej matematiky dôjde z iných 
dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistite¾a 
alebo

 d)  ak pod¾a Harmonizovaného indexu spotrebite¾-
ských cien (HICP) dôjde za sledované obdobie k 
rastu cien v Slovenskej republike o viac ako 5 %. 

11.  V prípade, ak poistite¾ upraví poistné pod¾a èlánku 
5, ods. 10 týchto poistných podmienok, oznámi po-
istníkovi najneskôr desať týždòov pred uplynutím 
poistného obdobia:

 a)  novú výšku poistného pod¾a èlánku 5, ods. 10 
týchto poistných podmienok na nasledujúce po-
istné obdobie,

 b)  dátum skonèenia poistného obdobia,
 c)  termín, do ktorého môže poistník podať výpoveï 

poistnej zmluvy pod¾a § 800 ods. 1 Obèianskeho 
zákonníka, ak nesúhlasí s novou výškou poistného. 

Èlánok 6
Splatnosť poistného plnenia
1. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len èo poistite¾  
 skonèil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu po- 
 vinnosti poistite¾a plniť.
2. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytoèného odkla- 
 du; ak sa nemôže skonèiť do jedného mesiaca po 
 tom, keï sa poistite¾ o poistnej udalosti dozvedel, 
 je poistite¾ povinný poskytnúť poistenému na zá- 
 klade písomnej žiadosti primeraný preddavok  
 z predpokladanej výšky škody, ak je preukázaný  
 právny základ nároku poisteného na poskytnutie  
 poistného plnenia.
3.  V prípade, ak jednoznaèné preukázanie vzniku ná- 
 roku na poskytnutie poistného plnenia závisí od 
 rozhodnutia orgánu èinného v trestnom konaní, 
 rozhodnutia súdu v obèianskom súdnom konaní,  
 šetrenia hasièov, resp. šetrenia iného subjektu, vy- 
 šetrenie poistite¾a v zmysle bodu 1) tohto èlánku  
 nie je možné skonèiť skôr, ako po doruèení právo 
 platného rozhodnutia príslušného orgánu èinného
 v trestnom konaní, právoplatného rozhodnutia  
 súdu v obèianskom súdnom konaní, koneèného 
 stanoviska hasièov, resp. koneèného a záväzného 
 rozhodnutia iného subjektu šetriaceho poistnú 
 udalosť poistite¾ovi.

Èlánok 7
Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistite¾a
1. Povinnosti poistníka a poisteného pri uzavieraní  
 poistnej zmluvy a poèas doby jej trvania:
 a)  Poistník je povinný odpovedať pravdivo a úplne 

na všetky písomné otázky poistite¾a týkajúce sa do-
jednávania poistenia ako aj zmeny poistenia. Túto 
povinnosť má aj ten, na ktorého majetok sa má po-
istenie vzťahovať, aj keï zmluvu sám neuzaviera.

 b) Poistník/poistený je povinný dodržiavať ustano- 
  venia týchto poistných podmienok, zmluvné do- 
  jednania a ïalšie povinnosti uložené mu poist- 
  nou zmluvou.
 c) Poistník je povinný platiť poistné vèas a v stano- 
  venej výške.
 d) Poistník/poistený je povinný bezodkladne ozná- 

  miť všetky jemu známe okolnosti zmeny rizika,  
  a to aj vtedy, ak k nej dôjde mimo jeho vôle. Po- 
  istite¾ je v danom prípade oprávnený upraviť  
  rozsah krytia a výšku poistného. Povinnosť poist- 
  níka/poisteného informovať o zmene rizika sa  
  týka predovšetkým okolností, o ktorých informo- 
  val písomne poistite¾a pri uzavieraní poistnej 
  zmluvy. Pri nedodržaní tejto povinnosti je poisti- 
  te¾ v prípade poistnej udalosti oprávnený k od- 
  mietnutiu, alebo k primeranému zníženiu plne- 
  nia, za predpokladu, že okolnosť, ktorá bola  
  predmetom porušenia oznamovacej povinnosti, 
  bola príèinnou vzniku poistnej udalosti alebo 
  ovplyvnila jej rozsah.
 e) Poistník/poistený je povinný bezodkladne infor- 
  movať poistite¾a o tom, že nastali skutoènosti  
  uvedené v èlánku Zánik poistenia.
 f) Poistený je povinný riadne sa starať o poistené  
  veci, predovšetkým udržiavať ich v dobrom tech- 
  nickom stave, používať ich pod¾a návodu na ob- 
  sluhu a údržbu a na úèel, na ktorý ich výrobca  
  urèil.
 g) Poistený je povinný vyhotoviť zoznamy všetkých 
  poistených cenných papierov s uvedením ich 
  druhu, série a èísla a zoznamy poistených vklad- 
  ných knižiek s udaním výdajných miest, mena  
  a èísla a tieto uchovávať na osobitných, u- 
  zamknutých miestach. Na týchto zoznamoch ne- 
  smú byť uvedené tajné kódy, heslá a iné  
  tajné údaje, prislúchajúce týmto dokladom. 
 h) Ak má poistený dojednané poistenie u iného po- 
  istite¾a pre veci, ktoré poistil v UNIQA poisťovni, 
  a.s. týmto poistením, je povinný oznámiť UNIQA  
  poisťovni, a.s., názov a sídlo iného poistite¾a,  
  druh poistenia ako aj výšku poistnej sumy. To isté 
  platí, ak poistený uzavrie poistenie rovnakých  
  vecí proti tomu istému nebezpeèiu u inej pois- 
  ťovne pre prípad škody, ktorá presahuje rá- 
  mec poistných podmienok.   
 i) Poistený je povinný viesť úètovníctvo v zmysle  
  všeobecne záväzných právnych predpisov tak,  
  aby bolo možné kedyko¾vek stanoviť hodnotu 
  poisteného majetku na každom mieste poiste- 
  nia. Všetky podklady, ako sú inventárne zozna- 
  my, záznamy o priebehu výroby a úètovné súva- 
  hy a výkazy musia byť uskladnené na bezpeè- 
  nom mieste, tak, aby v prípade poistnej udalosti 
  nedošlo k ich súèasnému znièeniu alebo zne- 
  hodnoteniu a to minimálne po dobu posled- 
  ných troch rokov.    
 j)  Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť ne- 
  nastala, najmä nesmie porušovať povinnosti 
  smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebez- 
  peèenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi ulo- 
  žené, alebo ktoré vzal na seba poistnou zmlu- 
  vou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto povin- 
  ností zo strany tretích osôb (u poistenej právnic- 
  kej osoby sa za tretie osoby pokladajú tiež fyzic- 
  ké a právnické osoby, ktoré konajú v jej mene).
 k) Poistník/poistený je povinný zabezpeèiť dodr- 
  žiavanie horeuvedených povinností aj zo strany 
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  tretích osôb, ktorým bol predmet poistenia zo 
  strany poisteného prenechaný do užívania.
2. Povinnosti poisteného po vzniku poistnej udalosti:
 a) Ak vznikne poistná udalosť je poistený povinný 
  urobiť všetky možné opatrenia smerujúce  
  k tomu, aby sa vzniknutá škoda už nezväèšovala  
  a aby sa obmedzil rozsah už vzniknutej škody.
 b)  Bezodkladne po zistení poistnej udalosti je pois-

tený povinný zablokovať na príslušných miestach 
všetky chýbajúce vkladné knižky a všetky ostatné 
zablokovate¾né cenné papiere a iné cennosti. 

 c)  Poistený je povinný okamžite po zistení udalosti, 
ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na po-
istné plnenie, písomne alebo akýmko¾vek iným 
vhodným spôsobom oznámiť poistite¾ovi vznik 
takejto udalosti a dať pravdivé písomné vysvetle-
nie o jej vzniku a rozsahu s vyèíslením výšky škody.

 d) Poistený je povinný okamžite po zistení krádeže,
  lúpeže alebo vandalizmu podať oznámenie  
  príslušným policajným orgánom.
 e) Po oznámení poistnej udalosti je poistený opráv- 
  nený vykonať opravu alebo výmenu poistnou  
  udalosťou poškodenej veci až po predchádzajú- 
  cej dohode s poistite¾om. Ak zástupca poistite¾a 
  nevykoná obhliadku poškodených vecí v dobe,  
  ktorá by v danom prípade mohla byť považova- 
  ná za primeranú, je poistený oprávnený k vyko- 
  naniu opravy alebo výmeny, najskôr však po  
  troch dòoch od nahlásenia škody poistite¾ovi.  
  Poistený je povinný uschovať poškodené veci  
  alebo ich èasti, pokia¾ poistite¾ alebo ním pove- 
  rené osoby nevykonajú ich obhliadku.
 f)Poistený je povinný poskytnúť poistite¾ovi súèin- 
  nosť, ktorá je potrebná na zistenie príèiny a výš- 
  ky škody ako aj originály všetkých dokladov vy- 
  žiadaných poistite¾om.
 g) Poistený je povinný bezodkladne písomne ozná- 
  miť poistite¾ovi nájdenie stratenej alebo odcu- 
  dzenej veci, a to bez oh¾adu na to, èi už za òu 
  bolo poskytnuté poistné plnenie. Ak sa vrátila 
  stratená alebo odcudzená vec do vlastníctva po- 
  isteného potom, èo bolo za túto vec poskytnuté 
  poistné plnenie, musí poistený poistné plnenie 
  vrátiť alebo dať poistite¾ovi túto vec k dispozícii. 
  Poistený má toto právo vo¾by po dobu dvoch 
  týždòov po obdržaní písomného vyzvania poisti- 
  te¾om. Po uplynutí tejto doby prechádza toto  
  právo vo¾by na poistite¾a. V prípade vrátenia po- 
  istného plnenia poistite¾ovi sa z poskytnutého  
  poistného plnenia odpoèítajú primerané nákla- 
  dy na opravu tejto veci, ak boli potrebné na od- 
  stránenie závad, ktoré vznikli v èase, keï bol po- 
  istený zbavený možnosti s vecou nakladať.
 h) Ak poistený má proti inému právo na náhradu 
  škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechá- 
  dza jeho právo na poistite¾a, a to do výšky plne- 
  nia, ktoré mu poistite¾ poskytol. Poistený na ná- 
  klady poistite¾a urobí všetko preto, bude spo- 
  lupôsobiť a dá súhlas, aby boli podniknuté všet- 
  ky také úkony, aké môžu byť nutné a žiadané po- 
  istite¾om v záujme zabezpeèenia práv a regre- 

  sov, alebo v záujme prijatia právnej pomoci ale- 
  bo odškodnenia od tretích zmluvných strán, bez  
  oh¾adu na to, èi takéto výkony sú alebo budú  
  nutné alebo vyžadované pred, alebo po odškod- 
  není poisteného poistite¾om.
 i) Poistený je povinný v prípade, že sa v súvislosti  
  s poistnou udalosťou zaèalo trestné konanie pro- 
  ti poistenému alebo jeho pracovníkovi, túto 
  okolnosť okamžite písomne oznámiť poistite¾ovi.
 j) Poistený je povinný zabezpeèiť dodržiavanie ho- 
  reuvedených povinností aj zo strany tretích osôb, 
  ktorým bol predmet poistenia zo strany poiste- 
  ného prenechaný do užívania.
3.  Práva a povinnosti poistite¾a:
 a)  Poistite¾ ma právo v akejko¾vek vhodnej dobe kon-

trolovať a skúmať dodržiavanie zmluvne dohodnu-
tých bezpeènostných opatrení. Poistený poskytne 
za týmto úèelom všetky potrebné informácie.

 b) Poistite¾ má povinnosť vrátiť poistenému dokla- 
  dy, ktoré si predtým od neho vyžiadal, poistite¾ 
  môže oznaèiť originály dokladov.
 c) Ak sa poistite¾ dozvie až po poistnej udalosti, že 
  jej príèinou je skutoènosť, ktorú pre vedomé ne- 
  pravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zis- 
  tiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavre- 
  tie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený
  plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmiet- 
  nutím plnenia poistenie zanikne.
 d) Ak poistený koná s úmyslom uviesť poistite¾a do 
  omylu v súvislosti s okolnosťami, ktoré majú  
  vplyv na výšku alebo dôvod poistného plnenia, 
  má poistite¾ právo poistné plnenie primerane  
  znížiť alebo zamietnuť.
 e) V prípade porušenia povinností poistníka/pois- 
  teného uvedených v bode 1) a 2) tohto èlánku 
  má poistite¾ právo poistné plnenie primerane  
  znížiť.

Èlánok 8
Všeobecné výluky
1. Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o po- 
 škodenie, znièenie alebo odcudzenie priamo  
 alebo nepriamo spôsobené, vyplývajúce alebo zvý- 
 šené v dôsledku:
 a)  úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivos-

ti poisteného, jeho zástupcov ako aj iných osôb 
konajúcich z podnetu poisteného. Za hrubú ne-
dbanlivosť sa považuje konanie poisteného a jeho 
zástupcov smerujúce k porušeniu ustanovení 
èlánku Práva a povinnosti poistníka, poisteného  
a poistite¾a ako aj poverenie náležite nepouèenej 
a nespôsobilej osoby obsluhou poistenej veci,

 b) jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádio- 
  aktívneho zamorenia, ako aj výrobou, ťažbou, 
  spracovaním azbestu, alebo v akejko¾vek ïalšej  
  priamej alebo nepriamej súvislosti s azbestom,
 c) vojny, napadnutia alebo èinu vonkajšieho nep- 
  riate¾a, nepriate¾skej akcie (bez oh¾adu na to èi 
  už bola vojna vyhlásená alebo nie), obèianskej 
  vojny, nepokojov, revolúcie, povstania, vzbury, 
  demonštrácie, štrajku, výluky z práce, zásahu vo- 
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  jenskej èi inej ozbrojenej moci, èinov osôb jedna- 
  júcich zákerne alebo v mene alebo v spojení  
  s nejakou politickou organizáciou, spiknutia, za- 
  bavenia, rekvirácie pre vojenské úèely alebo 
  deštrukcie alebo poškodenia majetku nariade- 
  ním akejko¾vek vlády de jure alebo de facto, ale- 
  bo akejko¾vek verejnej moci.
2.  Právo na poistné plnenie nevznikne ak v dôsledku  
 porušenia niektorej z povinností uvedených v èlán- 
 ku 7 Práva a povinnosti poistníka poisteného a po- 
 istite¾a bude poistite¾ovi znemožnené jednoznaène  
 urèiť vznik nároku na poskytnutie poistného plnenia 
 a/alebo rozsah jeho povinnosti plniť.
3.  Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými pod- 
 mienkami je vylúèený akýko¾vek druh škôd, strát, 
 výdavkov alebo nákladov, ktoré sú priamo alebo 
 nepriamo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú v spoji- 
 tosti s hocijakým druhom teroristickej akcie alebo  
 teroristického èinu, bez oh¾adu na iné spolupôso- 
 biace príèiny alebo udalosti, ktoré sa udiali v rovna- 
 kom èase alebo v slede nesúvisiacom so škodou.  
 Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými pod- 
 mienkami sú vylúèené všetky škody, straty, výdavky 
 alebo náklady, ktoré sú priamo alebo nepriamo  
 spôsobené, vyplývajú z, alebo sú späté s èinmi spo- 
 jenými s obmedzením, prevenciou alebo potláèa- 
 ním teroristickej akcie alebo teroristického èinu, ale- 
 bo ktoré sa nejakým spôsobom na ne vzťahujú.
 a) Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa po- 
  važujú také konania, ktoré napåòajú skutkovú 
  podstatu niektorého z nasledovných trestných  
  èinov: teroru, záškodníctva, sabotáže pod¾a 
  príslušných ustanovení Trestného zákona Slo- 
  venskej republiky ako aj èiny vymenované v èl. 1 
  Európskeho dohovoru o potlaèovaní terorizmu  
  z 27. 1. 1977.
 b)  Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa okrem 

konaní uvedených pod písm. a) považuje tiež 
každý èin osoby alebo skupiny osôb, ktorý bol vy-
konaný za úèelom dosiahnutia politických, nábo-
ženských, etnických, ideologických alebo podob-
ných cie¾ov, ktoré sú zamerané na šírenie strachu 
a ohrozenia medzi obyvate¾stvom alebo èasťami 
obyvate¾stva a tým na získanie vplyvu na vládu ale-
bo štátne zriadenie, alebo poškodenie ústavného 
zriadenia alebo poškodenie hospodárskeho života 
v Slovenskej republike alebo v inom štáte.

4. Poistenie sa nevzťahuje na následné škody ako sú 
 ušlý zisk, pokuty, manká ( schodok na finanèných  
 hodnotách ), rôzne peòažné sankcie, úroky z omeš- 
 kania, zmluvné pokuty a penále, pokia¾ nie je ïalej 
 uvedené inak.

Èlánok 9
Spolupoistenie
Ak sa na poistení toho istého predmetu poistenia po-
die¾a viacero poistite¾ov (spolupoistenie), platí, že kaž-
dý z poistite¾ov zodpovedá za svoje záväzky len do výš-
ky svojho podielu uvedeného v dohode o spoloènom 
postupe spolupoisťovate¾ov. Tento podiel sa uvedie aj 
v poistnej zmluve.

Èlánok 10
Znalecké konanie
1. Poistený a poistite¾ sa v prípade nezhody o výške 
 plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude 
 stanovená znaleckým konaním. Znalecké konanie 
 môže byť rozšírené aj na ostatné predpoklady náro- 
 kov na plnenie.
2. Znalcom alebo expertom v danom odbore (ïalej 
 len znalec) sa v zmysle týchto poistných podmie- 
 nok rozumie osoba, ktorá je vzh¾adom k svojej pro- 
 fesii a vzdelaniu považovaná za odborníka v da- 
 nom odbore a k poistenému, resp. poistite¾ovi 
 nemá žiadne nevyrovnané záväzky alebo iné vzťa- 
 hy, na základe ktorých by mohli byť spochybnené
 výsledky jej znaleckého posudku.
3.  Zásady znaleckého konania:
 a) Poistený a poistite¾ sa písomne dohodnú na 
  urèení znalca v danom odbore, ktorý voèi žiad- 
  nej zo strán nesmie mať žiadne záväzky. Každá 
  zo strán môže námietku voèi osobe znalca vzniesť 
  len pred zaèatím jeho èinnosti.
 b) Urèený znalec vypracuje znalecký posudok  
  o sporných otázkach.
 c) Náklady znaleckého konania hradia obidve stra- 
  ny rovnakým dielom.
 d) Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a po- 
  vinnosti poistite¾a a poisteného stanovené práv- 
  nymi predpismi, poistnými podmienkami a po- 
  istnou zmluvou.

Èlánok 11
Závereèné ustanovenia

1. Všetky prípadné zmeny v poistnej zmluve musia  
 byť vykonané písomnou formou a len po vzájomnej  
 dohode obidvoch zmluvných strán.
2.  Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto po-

istením, budú riešené súdnymi orgánmi Slovenskej 
republiky, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Oddiel II
POISTENIE MATERIÁLNEJ ŠKODY

Èlánok 1
Predmet poistenia
1.  Predmetom poistenia sú veci, ktoré poistený:
 a) má vo vlastníctve, alebo
 b) používa pod¾a písomnej nájomnej zmluvy, po- 
  kia¾ je pod¾a nej povinný používanú vec opraviť, 
  zaobstarať novú vec alebo poskytnúť peòažnú  
  náhradu, ak bude vec poškodená, odcudzená  
  alebo znièená, alebo
 c) prevzal od právnickej alebo fyzickej osoby na zá- 
  klade zmluvy.
2. Predmetom poistenia sú veci, ktoré:
 a) boli odovzdané do riadneho užívania na základe
  kolaudaèného rozhodnutia alebo na základe  
  úspešného absolvovania preberacích a výkono- 
  vých testov a
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 b)v èase uzavretia poistenia, ako aj v èase vzniku 
  poistnej udalosti vyhovujú príslušným bezpeè- 
  nostným a technickým normám, sú v prevádzky- 
  schopnom stave a riadne udržiavané a
 c) poistený ich riadne využíva na mieste pois- 
  tenia na úèely, na ktoré sú dané predmety urèe- 
  né.
3. Predmetom poistenia sú v poistnej zmluve uvede- 
 né položky, ako:
 a) prevádzkovo-obchodné zariadenia – t. j. hnute¾- 
  ný hmotný majetok, ktorý poistený používa pre 
  zabezpeèenie plynulého chodu prevádzky (napr.
  stroje, prístroje, zariadenia, inventár, dopravné 
  prostriedky bez EÈ vozidla),
 b) zásoby – t.j. suroviny , materiál, palivo urèené na
  výrobu, zásoby vlastnej výroby – nedokonèená 
  výroba, polotovary, hotové výrobky a tovar,  
  s ktorým poistený obchoduje. Za zásoby sa  
  v zmysle týchto poistných podmienok nepova- 
  žujú predmety poistenia uvedené pod písm. c),  
  d) a e) tohto bodu.
 c) hotovosť v akejko¾vek mene, vkladné a šekové 
  knižky, cenné papiere, platobné karty, drahé  
  kovy (zlato, platina a iné),drahé kamene (dia- 
  manty, perly a iné) a ceniny (poštové známky,  
  kolky, telefónne a ostatné karty a stravné lístky),
 d) klenoty a šperky z drahých kovov a drahých ka- 
  meòov, zbierky mincí, známok a cenností, ktoré 
  sú s uvedenými vecami porovnate¾né svojou ce- 
  nou a povahou a pri ktorých starnutie všeobecne 
  nezapríèiòuje zníženie ich hodnoty,
 e) zbrane,
 f)  písomnosti, nosièe dát, plány, obchodné knihy, 
  kartotéky, výkresy a programové vybavenie. Pro- 
  gramové vybavenie je poistené za predpokladu, 
  že poistený vlastní inštalaèné médium (CD- 
  ROM, DVD, USB a iné), ktoré musí byť uložené  
  v inej èasti chráneného priestoru/objektu ako 
  poistený poèítaè,. Iná èasť chráneného priesto- 
  ru/objektu je samostatná miestnosť, ktorá má 
  plné steny, vstupné dvere sú zabezpeèené bez- 
  peènostnými zámkami, prípadne ïalšími prvka- 
  mi zabezpeèenia uvedenými v poistnej zmluve. 
  Pri uvedených predmetoch poistenia nie sú pois- 
  tením kryté náklady spojené so znovunadobud- 
  nutím údajov/dát nachádzajúcich sa na uvede- 
  ných nosièoch, ktoré poistený vytvoril vlastnou 
  prácou, t.j. poistenie sa vzťahuje iba na odcudze- 
  nie, poškodenie alebo znièenie tých predmetov  
  patriacich k danej položke predmetu poistenia, 
  ktoré boli zakúpené od subjektu oprávneného 
  na ich predaj,
 g) náklady na odstránenie následkov poistnej uda- 
  losti – t.j. náklady na odstránenie škody, ktorá 
  vznikla poškodením alebo znièením stavebnej  
  súèasti chráneného priestoru/objektu alebo 
  schránky, ktorých obsah je poistený alebo po- 
  škodením ostatných špeciálnych zábran chránia- 
  cich vec pred krádežou, ak bolo toto spôsobené  
  konaním smerujúcim ku krádeži poistenej veci,

 h) cudzie veci – t.j. veci, ktoré poistený prevzal od  
  právnickej alebo fyzickej osoby na základe zmlu- 
  vy za úèelom ich údržby, opravy alebo úschovy,
 i) umelecké a historické predmety – umelecké  
  predmety sú unikátne predmety zhotovené vše- 
  obecne uznávanými umelcami; historické pred- 
  mety sú predmety, ktoré majú vzťah k historic- 
  kým udalostiam alebo osobnostiam a sú staršie 
  ako 100 rokov.
4. Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť uprave- 
 né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Èlánok 2
Poistené nebezpeèia
1.  Poisteným nebezpeèím v zmysle tohto èlánku je:
 a) krádež (ïalej aj odcudzenie), pri ktorej páchate¾
  prekonal prekážku alebo opatrenia chrániace  
  vec pred krádežou, ktorých rozsah bol zmluvne 
  dohodnutý, 
 b) lúpež v zmysle trestného zákona,
 c) vnútorný vandalizmus, pod ktorým rozumieme 
  úmyselné poškodenie alebo úmyselné znièenie 
  poistených predmetov inou osobou, ktorá si pre- 
  razí cestu do chráneného priestoru/objektu, pre- 
  koná prekážku v zmysle zmluvných podmienok  
  a poškodí alebo znièí predmet poistenia; vnútor- 
  ným vandalizmom nie je poškodenie alebo  
  znièenie predmetov poistenia, pokia¾ tieto pred- 
  mety nie sú umiestnené v priestoroch/objektoch, 
  ktoré majú plné steny, vstupné dvere uzamknuté  
  bezpeènostnými zámkami, prípadne ïalšie prv- 
  ky zabezpeèenia uvedené v poistnej zmluve.
2. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie von- 
 kajšieho vandalizmu, poisteným nebezpeèím je aj 
 úmyselné poškodenie alebo úmyselné znièenie  
 predmetov nachádzajúcich sa na mieste poistenia 
 mimo chráneného priestoru/objektu. Poistite¾  
 uhradí škody na týchto predmetoch v prípade ak je  
 vylúèená ich funkènosť.
 Ak chránený priestor/objekt pre predmety poiste- 
 nia predstavuje otvorené priestranstvo v zmysle 
 zmluvných dojednaní, nevzťahuje sa poistenie von- 
 kajšieho vandalizmu na predmety nachádzajúce sa 
 na tomto priestranstve. Estetické poškodenie pred- 
 metov sa za vonkajší vandalizmus nepovažuje.
3.  Poisteníe sa nevzťahuje na:
 � škody spôsobené ohòom, explóziou alebo úni- 
  kom vody z potrubia, aj keï tieto vznikli v dôsled- 
  ku vlámania, krádeže alebo vandalizmu,
 � náklady na dekontamináciu zeminy a vody,
 � manká zistené pri inventúre alebo rozdiely za- 
  príèinené úètovníckymi alebo výpoètovými chy- 
  bami pri vedení úètovnej evidencie,
 � krádež, ku ktorej došlo vplyvom manipulácie so 
  zariadením pre elektronické spracovanie dát ale- 
  bo jeho zneužitím.
4. Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť uprave- 
 né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.
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Èlánok 3
Poistná hodnota, poistná suma, limit plnenia
1.  Poistná hodnota pre položku prevádzkovo-obchod- 
 né zariadenia môže byť:
 a) nová hodnota,
 b) èasová hodnota.
2.  Poistná hodnota zásob je èiastka, ktorú je nutné vy- 
 naložiť na zakúpenie alebo výrobu veci rovnakého 
 druhu a kvality, prièom rozhodujúcou je vždy nižšia 
 suma.
3. Poistnou hodnotou hotovosti v akejko¾vek mene,  
 zlata, platiny a iných drahých kovov, drahých ka- 
 meòov je hodnota zodpovedajúca platnému kurzu 
 v èase uzatvorenia poistnej zmluvy.
4. Poistná hodnota cenných papierov je:
 a) u cenných papierov prijatých k burzovému ob- 
  chodu ich cena uverejnená v kurzovom lístku  
  burzy cenných papierov,
 b) u disponibilných dokladov (vkladné knižky  
  a pod.) hodnota ich aktív,
 c) u ostatných cenných papierov ich trhová cena.
5. Poistnou hodnotou cenín je obstarávacia cena uve- 
 dená v úètovnej evidencii.
6. Poistná hodnota klenotov a šperkov z drahých ko- 
 vov a drahých kameòov, umeleckých a historických
 predmetov, zbierok mincí, známok a cenností je ich 
 nová hodnota, ktorou sa v danom prípade rozu- 
 mejú náklady na znovunadobudnutie veci rovnaké- 
 ho druhu a kvality, prípadne vyhotovenie repliky 
 bez zoh¾adnenia historickej hodnoty.
7.  Poistná hodnota písomností, plánov, obchodných 

kníh, kartoték, výkresov, nosièov dát, je ich nová 
hodnota.

8.  Poistná suma má pre každú položku predmetu po- 
 istenia zodpovedať jeho poistnej hodnote. Poistnú  
 sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený.
9. Poistná suma je suma, urèená v zmluve ako najvyš- 
 šia hranica plnenia poistite¾a pre každú položku 
 predmetu poistenia jednotlivo, miesto poistenia  
 a poistné obdobie.
10. Limit plnenia je maximálna výška poistného plne- 
 nia za jednu a všetky poistné udalosti poèas poist- 
 ného obdobia, ktorá je uvedená priamo v poistnej 
 zmluve alebo v zmluvných podmienkach.
11. V prípade položiek predmetu poistenia, ktoré sú  
 poistené na prvé riziko platí, že poistná suma pre  
 položku, za ktorú poistite¾ poskytol poistné plnenie  
 sa zníži pre zvyšok poistného obdobia o výšku po- 
 skytnutého plnenia.
12. Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť uprave- 
 né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Èlánok 4
Rozsah poistného plnenia
1. Poistite¾ poskytne poistné plnenie vo forme fi- 
 nanènej úhrady alebo vecnej náhrady majetku ale- 
 bo opravy poškodenej alebo znièenej veci.
2. Výška plnenia je:
 a) pri veciach, ktoré boli v dôsledku poistnej udalosti  
  znièené alebo odcudzené; ichich poistná hodno- 
  ta bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti  

  znížená o hodnotu zvyškov znièenej alebo od- 
  cudzenej veci,
 b) pri poškodených veciach výška nevyhnutných  
  nákladov na ich opravu v èase vzniku poistnej  
  udalosti, maximálne však ich èasová hodnota.  
  Do plnenia sa zapoèítavajú náklady na uvedenie 
  poškodenej veci do prevádzkyschopného stavu 
  vrátane nákladov na rozobratie a zloženie, na 
  dopravu do opravovne a z opravovne a colných 
  poplatkov. Náhrada nákladov na opravu sa kráti,  
  ak sa hodnota veci po oprave zvýši v porovnaní  
  s hodnotou veci bezprostredne pred vznikom  
  poistnej udalosti. Výška plnenia je znížená  
  o hodnotu prípadných zvyškov. Na výšku plne- 
  nia nevplývajú úradné obmedzenia a zvýšené 
  náklady z dôvodu technického pokroku.
3. Ak je poistná hodnota predmetu poistenia rovná  
 jeho novej hodnote, poistený má nárok aj na tú èasť 
 plnenia, o ktorú škoda prekraèuje výšku vypoèíta- 
 ného poistného plnenia pod¾a bodu 2 tohto èlánku 
 v prípade, ak poistený zabezpeèí, aby sa plnenie  
 v priebehu troch rokov po vzniku poistnej udalosti 
 použilo na tieto úèely:
 a) u hnute¾ných vecí znièených alebo odcudze- 
  ných: zabezpeèenie hnute¾ných vecí rovnakého  
  druhu, kvality a úèelu použitia,
 b)  u hnute¾ných vecí poškodených v dôsledku poist-

nej udalosti: ich obnovenie do pôvodného stavu.
4. Poistenie sa dojednáva so spoluúèasťou, ktorou sa 
 rozumie èiastka dohodnutá v poistnej zmluve, kto- 
 rá sa odpoèíta z plnenia poistite¾a pri každej poist- 
 nej udalosti.
5. Do nevyhnutných nákladov na opravu sa neza- 
 hàòajú odmeny vyplatené za prácu nadèas, v noci, 
 v dòoch pracovného vo¾na a pracovného pokoja,  
 expresné príplatky, oprava v zahranièí, letecké do- 
 dávky náhradnýchdielov a cestovné náklady tech- 
 nikov a expertov zo zahranièia, ak nebolo v poistnej 
 zmluve dojednané inak.
6. Poistite¾ poskytne plnenie v súvislosti s poistnou  
 udalosťou len za tie náklady, ktoré sú uvedené  
 v poistnej zmluve a ktoré boli úèelne vynaložené.
7. Plnenie poistite¾a nepresiahne poistnú sumu do- 
 jednanú pre každú položku predmetu poistenia 
 alebo iný limit platný v èase poistnej udalosti na 
 jedno miesto poistenia a poistné obdobie, platí 
 vždy nižšia suma.
8. Ak nastala poistná udalosť na cudzozemských plati- 
 dlách, poskytne poistite¾ plnenie v slovenskej mene 
 pod¾a kurzového lístka Národnej banky Slovenska  
 a príslušných zákonných ustanovení platných v deò 
 vzniku poistnej udalosti.
9.  Pokia¾ poistite¾ rozhodol o spôsobe odškodnenia  

a poistený napriek tomu vykoná opravu alebo vý-
menu veci iným než urèeným spôsobom, poskytne 
poistite¾ plnenie len do tej výšky, ktorú by poskytol, 
ak by poistený postupoval pod¾a pokynov poistite¾a.

10.  Poistite¾ poskytne poistné plnenie zodpovedajúce 
nákladom, ktoré poistený úèelne vynaložil na ne-
vyhnutne potrebné bezpeènostné opatrenia, na 
zamedzenie alebo manipuláciu následných škôd  
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z titulu vzniknutej poistnej udalosti (stráženie, nú-
dzové zadebnenie a pod.) a to až do výšky 2 % zo 
zmluvne dohodnutej poistnej sumy pre každé  
miesto poistenia. Toto ustanovenie neplatí pre ná-
klady, ktoré boli zapríèinené poškodením zdravia  
príslušnej osoby pri plnení bezpeènostných opatrení.

11. Ak je v èase poistnej udalosti poistná suma pre  
 danú položku nižšia ako poistná hodnota poistenej 
 veci na danom mieste poistenia, poistite¾ poskytne
 plnenie, ktoré je v rovnakom pomere ku škode, ako
 je poistná suma k poistnej hodnote (podpoistenie).
 Ak poistná suma niektorej z poistených položiek 
 presahuje jej poistnú hodnotu v èase poistnej uda- 
 losti, bude táto èiastka zoh¾adnená v prospech po- 
 ložky, na ktorej nastalo podpoistenie. Toto ustano- 
 venie neplatí, ak je v zmluve dojednané poistenie 
 na prvé riziko.
12. Ak boli poškodené, znièené, stratené alebo odcu- 
 dzené poistené cudzie veci, poskytne poistite¾ pl- 
 nenie za tieto veci iba vtedy, ak sa vlastníkovi veci  
 z toho istého dôvodu neplnilo z jeho vlastného po- 
 istenia a poistený je pod¾a zmluvy alebo zákona po- 
 vinný vynaložiť náklady na uvedenie poškodenej 
 cudzej veci do stavu pred poistnou udalosťou.
13. Ak je tá istá vec poistená proti tomu istému nebez- 
 peèiu u viacerých poistite¾ov a ak prevyšuje úhrn  
 poistných súm poistnú hodnotu alebo ak prevyšuje 
 úhrn súm, ktorý by z uzatvorených poistných zmlúv  
 z tej istej udalosti poistitelia boli povinní plniť (viac- 
 násobné poistenie), je každý z poistite¾ov povinný 
 poskytnúť plnenie do výšky hodnoty veci alebo 
 dohodnutej poistnej sumy len v pomere sumy, kto- 
 rú by bol povinný plniť pod¾a svojej poistnej zmlu- 
 vy k sumám, ktoré boli úhrnom povinní plniť všetci 
 poistitelia.
14. Ak je poistený registrovaný platite¾ dane z pridanej
 hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa za- 
 poèítava do plnenia poskytnutého poistite¾om, len 
 ak bola hodnota dane zapoèítaná do poistnej sumy 
 pri poisťovaní.

Èlánok 5
Definícia pojmov
1.  Za prekonanie prekážky a opatrení chrániacich vec 
 pred krádežou sa považuje prípad, ak:
 a) neoprávnená osoba dokázate¾ne vnikla násilím 
  do chráneného priestoru/objektu alebo násilím 
  prekonala iné opatrenia chrániace vec pred krá- 
  dežou. To platí za predpokladu, že boli splnené 
  všetky podmienky zabezpeèenia príslušného  
  predmetu poistenia v zmysle zmluvných pod- 
  mienok príslušnej poistnej zmluvy,
 b) neoprávnená osoba vnikla do chráneného pries- 
  toru/objektu pomocou totožného k¾úèa, uzamy- 
  kacieho kódu, priepustnej vstupnej karty alebo 
  kreditnej bankovej karty a pod. za podmienky, že 
  sa páchate¾ týchto prostriedkov dokázate¾ne  
  zmocnil krádežou vlámaním v zmysle poistných  
  podmienok alebo lúpežou v zmysle Trestného 
  zákona,
 c)  následný páchate¾ vnikol neoprávnene do chrá-

neného priestoru/objektu bez prekonania pre-

kážky, využijúc tú skutoènosť, že predchádzajúci  
páchate¾, ktorý bol právoplatne zistený, už tieto 
prekážky prekonal. Podmienkou vzniku práva na 
plnenie z poistnej udalosti v tomto prípade je, že 
poistený dokázate¾ne nemohol po vniknutí prvé-
ho páchate¾a zabezpeèiť predmet poistenia proti 
krádeži pred druhým, následným páchate¾om,

 d) neoprávnená osoba tajne vstúpi do chráneného
  priestoru/objektu poèas prítomnosti oprávnenej  
  osoby, vykoná krádež po uzamknutí priestorov  
  a zanechá stopy pri opúšťaní chráneného pries- 
  toru, ktoré môžu byť použité ako hodnoverný 
  dôkaz spáchaného trestného èinu krádeže.
2. Lúpež je preukázané použitie násilia alebo hrozby 
 bezprostredného násilia proti poistenému alebo 
 jeho zamestnancovi v úmysle zmocniť sa jeho veci. 
 Neoèakávané vytrhnutie veci z ruky nie je lúpežou.
 Zneužitie omamného, uspávacieho alebo iného  
 obdobného prostriedku páchate¾om proti inej oso- 
 be sa bude považovať za lúpež iba v tom prípade, 
 ak bude toto násilie na inej osobe dokázate¾né 
 (napr. potvrdenie omamného prostriedku v krvi,  
 v moèi, svedectvo iných osôb a pod.).
3. Chránený priestor/objekt je priestor definovaný  
 v poistnej zmluve, v ktorom sa nachádzajú predme- 
 ty poistenia, a ktorý je chránený zmluvne dojedna- 
 nými prvkami zabezpeèenia.
4. Bezpeènostný zámok sa skladá z bezpeènostnej cy- 
 lindrickej vložky odolnej proti vyhmataniu planže- 
 tou a odvàtaniu a bezpeènostného kovania za- 
 braòujúcemu rozlomeniu a vylomeniu vložky. Bez- 
 peènostné kovanie musí byť chránené proti de- 
 montáži, t.z. nesmie byť z vonkajšej strany priskrut- 
 kované. Bezpeènostný visiaci zámok má prekrytý  
 profil k¾úèa odolný proti vyhmataniu planžetou  
 a trmeò (oblúk) vyrobený z vysokopevnostnej ocele.
5. Elektronická zabezpeèovacia signalizácia (EZS) je 
 systém aktívnej ochrany priestoru/objektu, veci 
 pred vlámaním a krádežou, ktorý pri vzniku a ziste- 
 ní prvých príznakov rizika vlámania a krádeže oka- 
 mžite o tom informuje poverené osoby.
6. Mreže musia byť vyrobené z vysokopevnostnej oce- 
 le, zabezpeèené proti vytiahnutiu a nemôžu byť 
 uvo¾nite¾né z vonkajšej strany bez špeciálneho ná- 
 radia a ich mechanického poškodenia alebo znièe- 
 nia.
7. Predmet poistenia je poistený na prvé riziko v pr-í 
 pade, ak bez oh¾adu na jeho možnú poistnú hod- 
 notu v èase poistnej udalosti, ktorú nie je možné 
 stanoviť v èase uzavretia poistnej zmluvy, je zmluv- 
 ne stanovená poistná suma.
8.  Nová hodnota je èiastka, ktorú treba vynaložiť na 
 znovuzriadenie veci toho istého druhu, kvality a vý- 
 konu na danom mieste a v danom èase, vrátane ná- 
 kladov na dopravu, montáž, uvedenie do prevá- 
 dzky a prípadné colné a iné poplatky bez zoh¾ad- 
 nenia akýchko¾vek poskytnutých zliav.
9. Èasová hodnota je nová hodnota veci znížená  
 o èiastku zodpovedajúcu stupòu jej opotrebenia  
 alebo iného znehodnotenia.

Tieto poistné podmienky nadobúdajú úèinnosť 1. 1. 2017.



1

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 

pre poistenie elektronických zariadení 

a následného prerušenia prevádzky – 2017

Poistenie elektronických zariadení (ïalej len „poistenie“) 
dojednávané UNIQA poisťovòou, a.s. (ïalej len „poisti-
te¾“) sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
týmito Všeobecnými poistnými podmienkami (ïalej len 
„poistné podmienky“) a poistnou zmluvou.

Oddiel I
Všeobecné ustanovenia
Èlánok 1: Úvodné ustanovenia
Èlánok 2: Miesto poistenia
Èlánok 3: Zaèiatok, zmeny a doba trvania poistenia
Èlánok 4: Zánik poistenia a výpovedné lehoty
Èlánok 5: Poistné
Èlánok 6: Splatnosť poistného plnenia
Èlánok 7:  Práva a povinnosti poistníka, poisteného  

a poistite¾a
Èlánok 8: Všeobecné výluky
Èlánok 9: Spolupoistenie
Èlánok 10: Znalecké konanie
Èlánok 11: Závereèné ustanovenia

Oddiel II
Poistenie vecnej škody
Èlánok 1: Predmet poistenia
Èlánok 2: Poistené nebezpeèia
Èlánok 3: Poistná hodnota, poistná suma
Èlánok 4: Rozsah poistného plnenia
Èlánok 5: Definícia pojmov

Oddiel III
Poistenie prerušenia prevádzky
Èlánok 1:  Predmet poistenia
Èlánok 2: Rozsah poistenia, vecná škoda
Èlánok 3: Poistná hodnota, poistná suma, doba ruèenia
Èlánok 4: Poistné, vrátenie poistného
Èlánok 5: Podpoistenie
Èlánok 6: Rozsah poistného plnenia
Èlánok 7: Rozsah zistení expertov
Èlánok 8: Spoluúèasť

Oddiel I
Všeobecné ustanovenia

Èlánok 1
Úvodné ustanovenia
1.  Poistený je osoba, na ktorej majetok sa poistenie 

vzťahuje.
2.  Poistník je ten, kto uzavrel s poistite¾om poistnú  

zmluvu. Poistník je oprávnený na prevzatie plnení 
poisťovne len na základe písomného súhlasu pois-
teného. V prípade, že poistený sám dojednáva po-
istnú zmluvu, je zároveò aj poistníkom.

3.  Poistná zmluva je zmluva o poistení medzi poistite¾om 
a poistníkom. Neoddelite¾nou súèasťou poistnej zmlu-
vy sú poistné podmienky a zmluvné dojednania.

4.  Poistná udalosť je náhla a nepredvídaná udalosť, 
bližšie definovaná v èlánkoch Oddielu II týchto po-
istných podmienok a v dojednaniach poistnej zmlu-
vy, v súvislosti s ktorou dôjde k poškodeniu, znièe-
niu alebo strate vecí patriacich k niektorej z položiek 
èlánku Predmet poistenia, uvedených v poistnej 
zmluve, prièom takéto poškodenie, znièenie, alebo 
strata musí nastať na mieste poistenia uvedenom  
v poistnej zmluve poèas doby jej trvania. Za ne-
predvídané sa považujú udalosti, ktoré poistený 
buï vèas nepredvídal alebo na základe potrebných  

odborných znalostí a poznatkov predvídať nemo-
hol. Za jednu poistnú udalosť sa považujú škody 
vzniknuté z jednej a tej istej príèiny, resp. kombiná-
cie príèin v èasovej súvislosti 72 hodín.

5.  Poistné plnenie je náhrada, ktorá je pod¾a poistnej 
zmluvy poskytnutá poistenému v prípade, že nasta-
la poistná udalosť a boli splnené všetky podmienky  
jej poskytnutia uvedené v týchto poistných pod-
mienkach a poistnej zmluve.

6.  Poistka je písomné potvrdenie poistite¾a o prijatí 
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a slúži ako po-
tvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy.

Èlánok 2
Miesto poistenia
1.  Miestom poistenia sú budovy, priestory alebo po-

zemky, oznaèené v poistnej zmluve ako miesto po-
istenia. Veci, ktoré zamestnanci potrebujú k výkonu  
povolania, nie sú poistené v ich obytných priestoroch.

2.  Poistenie sa vzťahuje len na predmety poistenia,  
ktoré sa nachádzajú na mieste, v poistnej zmluve 
uvedenom ako miesto poistenia. Toto neplatí pre  
predmety poistenia, ktoré sú v dôsledku vzniknu-
tej poistnej udalosti alebo bezprostredne po nej  z 
miesta poistenia premiestnené a v èasovej a miest-
nej súvislosti s týmto postupom poškodené znièe-
né, alebo stratené.

Èlánok 3
Zaèiatok, zmeny a doba trvania poistenia
1.  Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol  

návrh na uzavretie poistnej zmluvy prijatý v leho-
te urèenej poistníkom a ak ju neurèí poistník, tak 
do jedného mesiaca odo dòa, keï poistite¾ návrh 
dostal. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keï 
poistník/poistený dostane oznámenie o prijatí svoj-
ho návrhu za predpokladu splnenia podmienok 
uvedených na návrhu poistnej zmluvy.

2.  Pokia¾ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poist-
ným obdobím je jeden rok.

3.  Doba trvania poistenia, t.j. zaèiatok a koniec poiste-
nia, je urèená v poistnej zmluve.

4.  Zmeny poistnej zmluvy možno uskutoèniť len písom-
nou dohodou zmluvných strán, ak nie je v zákone, ale-
bo v týchto poistných podmienkach ustanovené inak.

Èlánok 4
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
Okrem dôvodov zániku v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov platia nasledovné ustanovenia: 
1.  Poistenie zaniká:
 a)  uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojed-

nané,
 b)  výpoveïou ku koncu poistného obdobia; výpo-

veï sa musí dať aspoò šesť týždòov pred jeho 
uplynutím,

 c)  výpoveïou každej zo zmluvných strán do dvoch 
mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpo-
vedná lehota je osem dní, jej uplynutím poiste 
nie zanikne,

 d)  zmenou vlastníka predmetu poistenia,
 e)  zánikom predmetu poistenia (napr. jeho likvidá-

ciou, stratou, znièením) alebo skonèením užíva-
nia predmetu poistenia,

 f)  ak poistený alebo poistite¾ písomne vypovedal 
poistenie do 3 mesiacov od oznámenia poistnej  
udalosti. Poistenie zaniká v tomto prípade uply-

M
/0

10
/1

7

UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Infolinka: (+421) 2 32 600 100, Web: www.uniqa.sk, E-mail: poistovna@uniqa.sk,

IÈO: 00 653 501, DIÈ: 2021096242, IÈ DPH: SK7020000229, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka èíslo: 843/B



2

nutím jedného mesiaca od doruèenia výpovede 
druhému úèastníkovi,

 g)  poistenie zanikne ukonèením èinnosti poistené-
ho, vstupom poisteného do likvidácie, vydaním 
uznesenia o zaèatí konkurzného konania na ma-
jetok poisteného podaním návrhu na povole-
nia reštrukturalizácie poisteného. Pod pojmom 
ukonèenie èinnosti poisteného sa na úèely tohto 
poistenia rozumie zánik oprávnenia poisteného 
k výkonu podnikate¾skej èinnosti z akéhoko¾vek 
právneho dôvodu.

2.  V zmysle § 801 Obèianskeho zákonníka poistenie 
zaniká nezaplatením jednorazového poistného 
alebo poistného za prvé poistné obdobie do troch  
mesiacov od jeho splatnosti. Poistenie zanikne 
ïalej tým, že poistné za ïalšie poistné obdobie 
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dòa 
doruèenia výzvy poistite¾a na jeho zaplatenie, ak 
nebolo poistné zaplatené pred doruèením tejto vý-
zvy. Výzva poistite¾a musí obsahovať upozornenie, 
že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia. 
To isté  platí, ak bola zaplatená len èasť poistného. 
Výzva sa  považuje za doruèenú, ak ju adresát prijal, 
odmietol prijať, alebo dòom, keï ju pošta vrátila 
odosielajúcej strane ako nedoruèenú.

3.  Pri porušení povinnosti poistníka odpovedať prav-
divo a úplne na všetky písomné otázky poistite¾a 
týkajúce sa dojednania poistenia, môže poistite¾ 
odstúpiť od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom 
odpovedaní na otázky týkajúce sa dojednania pois-
tenia, prípadne jeho zmeny, by zmluvu neuzatvoril 
alebo zmenu nedojednal.

4.  Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveï, odstúpenie  
od zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa  
považuje za doruèenú dòom, kedy ju adresát prijal,  
odmietol prijať, alebo dòom keï ju pošta vrátila  
odosielajúcej strane ako nedoruèenú.

Èlánok 5
Poistné
1.  Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú 

musí zaplatiť poistník ako protihodnotu za dohod-
nutú poistnú ochranu.

2.  Poistník je povinný platiť za dohodnuté poistné 
obdobie poistné, ktoré ak nie je v poistnej zmlu-
ve uvedené inak, je splatné prvým dòom poistné-
ho obdobia. V prípade, ak v poistnej zmluve bolo 
platenie poistného za poistné obdobie dojednané  
v splátkach, platí, že splátka poistného je splatná 
prvým dòom príslušnej èasti poistného obdobia, za 
ktoré patrí.

3.  Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, 
platí, že nezaplatením splátky poistného sa 30-tym 
dòom nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej 
splátky stáva splatným poistné za celé poistné ob-
dobie.

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

5.  Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je 
povinný zaplatiť poistite¾ovi úrok z omeškania za 
každý deò omeškania v zmysle všeobecne záväz-
ných právnych predpisov.

6.  Ak nastala poistná udalosť a dôvod ïalšieho poiste-
nia tým odpadol, patrí poistite¾ovi poistné do kon-
ca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť 
nastala.

7.  Jednorazové poistné patrí poistite¾ovi vždy celé.
8.  Všetky platby poistného/splátky poistného sa zúè-

tujú pod¾a poradia najskôr na krytie najstarších ne-
doplatkov poistného/splátky poistného, následne 
úrokov z omeškania a potom na splatenie posledne 
predpísaného poistného/splátky poistného.

9.  Poistite¾ má voèi tomu, kto je povinný platiť poist-
né, právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú  
v súvislosti s doruèením výzvy na zaplatenie dlžné-
ho poistného.

10.  Poistite¾ je oprávnený upraviť (zvýšiť alebo znížiť) výš-

ku poistného ku dòu zaèiatku najbližšieho poistného 
obdobia, v prípade zmien podmienok rozhodujúcich 
pre urèenie výšky poistného, najmä z dôvodu: 

 a)  zavedenia a/alebo zmeny odvodu z poistné-
ho alebo dane z poistného alebo inej obdob-
nej povinnosti, ktorá bude uložená poistite¾ovi 
všeobecne záväzným právnym predpisom alebo 
rozhodnutím orgánu doh¾adu,

 b)  zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na 
podnikate¾skú èinnosť poistite¾a,

 c)  ak z poh¾adu poistnej matematiky dôjde z iných 
dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistite¾a 
alebo

 d)  ak pod¾a Harmonizovaného indexu spotrebite¾-
ských cien (HICP) dôjde za sledované obdobie k 
rastu cien v Slovenskej republike o viac ako 5 %. 

11.  V prípade, ak poistite¾ upraví poistné pod¾a èlánku 
5, ods. 10 týchto poistných podmienok, oznámi po-
istníkovi najneskôr desať týždòov pred uplynutím 
poistného obdobia:

 a)  novú výšku poistného pod¾a èlánku 5, ods. 10 
týchto poistných podmienok na nasledujúce po-
istné obdobie,

 b)  dátum skonèenia poistného obdobia,
 c)  termín, do ktorého môže poistník podať výpoveï 

poistnej zmluvy pod¾a § 800 ods. 1 Obèianskeho 
zákonníka, ak nesúhlasí s novou výškou poistného. 

Èlánok 6
Splatnosť poistného plnenia
1.  Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len èo poisti-

te¾  skonèil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu 
povinnosti poistite¾a plniť.

2.  Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytoèného od-
kladu; ak sa nemôže skonèiť do jedného mesiaca 
po tom, keï sa poistite¾ o poistnej udalosti dozve-
del, je poistite¾ povinný poskytnúť poistenému na 
základe písomnej žiadosti primeraný preddavok 
z predpokladanej výšky škody, ak je preukázaný  
právny základ nároku poisteného na poskytnutie  
poistného plnenia.

3.  V prípade, ak jednoznaèné preukázanie vzniku ná-
roku na poskytnutie poistného plnenia závisí od 
rozhodnutia orgánu èinného v trestnom konaní, 
rozhodnutia súdu v obèianskom súdnom konaní,  
šetrenia hasièov, resp. šetrenia iného subjektu, vy-
šetrenie poistite¾a v zmysle bodu 1) tohto èlánku  
nie je možné skonèiť skôr, ako po doruèení právo 
platného rozhodnutia príslušného orgánu èinné-
ho v trestnom konaní, právoplatného rozhodnutia  
súdu v obèianskom súdnom konaní, koneèného 
stanoviska hasièov, resp. koneèného a záväzného 
rozhodnutia iného subjektu šetriaceho poistnú 
udalosť poistite¾ovi.

 
Èlánok 7
Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistite¾a
1.  Povinnosti poistníka a poisteného pri uzavieraní  

poistnej zmluvy a poèas doby jej trvania:
 a)  Poistník je povinný odpovedať pravdivo a úplne  

na všetky písomné otázky poistite¾a týkajúce sa 
dojednávania poistenia ako aj zmeny poistenia. 
Túto povinnosť má aj ten, na ktorého majetok sa 
má poistenie vzťahovať, aj keï zmluvu sám ne-
uzaviera.

 b)  Poistník/poistený je povinný dodržiavať usta-
novenia týchto poistných podmienok, zmluvné 
dojednania a ïalšie povinnosti uložené mu po-
istnou zmluvou.

 c)  Poistník je povinný platiť poistné vèas a v stano 
venej výške.

 d)  Poistník/poistený je povinný bezodkladne ozná-
miť všetky jemu známe okolnosti zmeny rizika, a 
to aj vtedy, ak k nej dôjde mimo jeho vôle. Poisti-
te¾ je v danom prípade oprávnený upraviť rozsah 
krytia a výšku poistného. Povinnosť poistníka/po-
isteného informovať o zmene rizika sa týka predo-
všetkým okolností, o ktorých informoval písomne 
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poistite¾a pri uzavieraní poistnej zmluvy. Pri nedo-
držaní tejto povinnosti je poistite¾ v prípade po-
istnej udalosti oprávnený k odmietnutiu, alebo k 
primeranému zníženiu plnenia, za predpokladu, 
že okolnosť, ktorá bola predmetom porušenia 
oznamovacej povinnosti, bola príèinnou vzniku 
poistnej udalosti alebo ovplyvnila jej rozsah.

 e)  Poistník/poistený je povinný bezodkladne in-
formovať poistite¾a o tom, že nastali skutoènosti  
uvedené v èlánku Zánik poistenia.

 f)  Poistený je povinný riadne sa starať o poistené  
veci, predovšetkým udržiavať ich v dobrom tech-
nickom stave, používať ich pod¾a návodu na obslu-
hu a údržbu a na úèel, na ktorý ich výrobca urèil.

 g)  Ak nie je v zmluve dojednané inak, je poistený  
povinný mať poistené elektronické zariadenia 
chránené ochranným zariadením proti blesku  
a prepätiu, ako aj signalizaèným zariadením,  
ktoré je inštalované a udržiavané pod¾a odpo-
rúèaní výrobcu elektronického zariadenia a pod¾a 
odporúèaní výrobcu ochranných zariadení proti 
blesku a prepätiu.

 h)  Poistený je povinný zabezpeèiť, aby inštalované 
ochranné zariadenia proti blesku a prepätiu, ako 
aj signalizaèné zariadenia boli:

    pravidelne udržiavané odborným personálom 
výrobcu alebo dodávate¾skej firmy,

   kontrolované vyškoleným personálom,
    vybavené automatickým núdzovým vypínaèom, 

ktorý zodpovedá najnovším predpisom pre elek-
tronické zariadenia a odporúèaniam výrobcu.

 i)  V prípade poistenia externých nosièov dát je po-
istený povinný v èasových intervaloch uvedených 
v zmluve pravidelne nahrávať všetky informácie, 
nachádzajúce sa na poistených externých no-
sièoch dát na záložné nosièe dát (back-up) a uk-
ladať ich do protipožiarneho trezoru, nachádzajú-
ceho sa v inom požiarnom priestore ako poistené 
nosièe dát. Ak nie je v poistnej zmluve uvedené 
inak, dåžka èasového intervalu je päť dní.

 j)  Ak má poistený dojednané poistenie u iného po-
istite¾a pre veci, ktoré poistil v UNIQA poisťovni, 
a.s. týmto poistením, je povinný oznámiť UNIQA 
poisťovni, a.s. názov a sídlo iného poistite¾a, 
druh poistenia ako aj výšku poistnej sumy.

 k)  Poistený je povinný viesť úètovníctvo v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov tak, 
aby bolo možné kedyko¾vek stanoviť hodnotu 
poisteného majetku na každom mieste poistenia. 
Všetky podklady, ako sú inventárne zoznamy, 
záznamy o priebehu a úètovné súvahy a výka-
zy musia byť uskladnené na bezpeènom mieste, 
tak, aby v prípade poistnej udalosti nedošlo k ich 
súèasnému znièeniu alebo znehodnoteniu a to 
minimálne po dobu troch rokov

 l)  Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť 
nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti 
smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu ne-
bezpeèenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi 
uložené, alebo ktoré vzal na seba poistnou zmlu-
vou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto povin-
ností zo strany tretích osôb (u poistenej právnic-
kej osoby sa za tretie osoby pokladajú tiež fyzické 
a právnické osoby, ktoré konajú v jej mene).

 m)  Poistník/poistený je povinný zabezpeèiť dodr-
žiavanie horeuvedených povinností aj zo strany 
tretích osôb, ktorým bol predmet poistenia zo 
strany poisteného prenechaný do užívania.

2.  Povinnosti poisteného po vzniku poistnej udalosti:
 a)  Ak vznikne poistná udalosť je poistený povin-

ný urobiť všetky možné opatrenia smerujúce  
k tomu, aby sa vzniknutá škoda už nezväèšovala 
a aby sa obmedzil rozsah už vzniknutej škody.

 b)  Poistený je povinný okamžite po zistení udalos-
ti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva 
na poistné plnenie, písomne alebo akýmko¾vek 
iným vhodným spôsobom oznámiť poistite¾ovi 
vznik takejto udalosti a dať pravdivé písomné 

vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu s vyèíslením 
výšky škody.

 c)  Po oznámení poistnej udalosti je poistený opráv-
nený vykonať opravu alebo výmenu poistnou 
udalosťou poškodenej veci až po predchádzajú-
cej dohode s poistite¾om. Ak zástupca poistite¾a 
nevykoná obhliadku poškodených vecí v dobe, 
ktorá by v danom prípade mohla byť považo-
vaná za primeranú, je poistený oprávnený k vy-
konaniu opravy alebo výmeny, najskôr však po 
troch dòoch od nahlásenia škody poistite¾ovi. 
Poistený je povinný uschovať poškodené veci 
alebo ich èasti, pokia¾ poistite¾ alebo ním pove-
rené osoby nevykonajú ich obhliadku.

 d)  Poistený je povinný poskytnúť poistite¾ovi súèin-
nosť, ktorá je potrebná na zistenie príèiny a výšky 
škody ako aj originály všetkých dokladov vyžia-
daných poistite¾om.

 e)  Poistený je povinný bezodkladne písomne ozná 
miť poistite¾ovi nájdenie stratenej alebo odcu-
dzenej veci, a to bez oh¾adu na to, èi už za òu 
bolo poskytnuté poistné plnenie. Ak sa vrátila 
stratená alebo odcudzená vec do vlastníctva po-
isteného potom, èo bolo za túto vec poskytnuté 
poistné plnenie, musí poistený poistné plnenie 
vrátiť alebo dať poistite¾ovi túto vec k dispozícii.
Poistený má toto právo vo¾by po dobu dvoch 
týždòov po obdržaní písomného vyzvania pois-
tite¾om. Po uplynutí tejto doby prechádza toto 
právo vo¾by na poistite¾a. V prípade vrátenia 
poistného plnenia poistite¾ovi sa z poskytnuté-
ho poistného plnenia odpoèítajú primerané ná-
klady na opravu tejto veci, ak boli potrebné na 
odstránenie závad, ktoré vznikli v èase, keï bol 
poistený zbavený možnosti s vecou nakladať.

 f)  Ak poistený má proti inému právo na náhra-
du škody spôsobenej poistnou udalosťou, pre-
chádza jeho právo na poistite¾a, a to do výšky 
plnenia, ktoré mu poistite¾ poskytol. Poistený 
na náklady poistite¾a urobí všetko preto, bude 
spolupôsobiť a dá súhlas, aby boli podniknuté 
všetky také úkony, aké môžu byť nutné a žia-
dané poistite¾om v záujme zabezpeèenia práv  
a regresov, alebo v záujme prijatia právnej po-
moci alebo odškodnenia od tretích zmluvných 
strán, bez oh¾adu na to, èi takéto výkony sú ale-
bo budú nutné alebo vyžadované pred, alebo 
po odškodnení poisteného poistite¾om.

 g)  Poistený je povinný v prípade, že sa v súvislosti  
s poistnou udalosťou zaèalo trestné konanie 
proti poistenému alebo jeho pracovníkovi, túto 
okolnosť okamžite písomne oznámiť poistite¾ovi.

 h)  Poistený je povinný, ak vzniklo v súvislosti s po-
istnou udalosťou podozrenie z trestného èinu, 
podať okamžite oznámenie príslušným policaj-
ným orgánom.

 i)  Poistený je povinný zabezpeèiť dodržiavanie 
horeuvedených povinností aj zo strany tretích 
osôb, ktorým bol predmet poistenia zo strany 
poisteného prenechaný do užívania.

3. Práva a povinnosti poistite¾a:
 a)  Poistite¾ ma právo v akejko¾vek vhodnej dobe 

kontrolovať a skúmať riziká a poistený poskyt-
ne za týmto úèelom všetky informácie potrebné  
k odhadu rizika.

 b)  Poistite¾ má povinnosť vrátiť poistenému dokla-
dy, ktoré si predtým od neho vyžiadal, poistite¾ 
môže oznaèiť originály dokladov.

 c)  Ak sa poistite¾ dozvie až po poistnej udalosti, že jej 
príèinou je skutoènosť, ktorú pre vedomé neprav-
divé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri 
dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poist-
nej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie  
z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím pl-
nenia poistenie zanikne.

 d)  Ak poistený koná s úmyslom uviesť poistite¾a 
do omylu v súvislosti s okolnosťami, ktoré majú 
vplyv na výšku alebo dôvod poistného plnenia, 
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má poistite¾ právo poistné plnenie primerane 
znížiť alebo zamietnuť.

 e)  V prípade porušenia povinností poistníka/pois-
teného uvedených v bode 1) a 2) tohto èlánku 
má poistite¾ právo poistné plnenie primerane 
znížiť.

Èlánok 8
Všeobecné výluky
1.  Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o poško-

denie, znièenie alebo stratu priamo alebo nepriamo 
spôsobené, vyplývajúce alebo zvýšené v dôsledku:

 a)  úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivos-
ti poisteného, jeho zástupcov ako aj iných osôb 
konajúcich z podnetu poisteného. Za hrubú ne-
dbanlivosť sa považuje konanie poisteného a jeho 
zástupcov smerujúce k porušeniu ustanovení 
èlánku Práva a povinnosti poistníka, poisteného  
a poistite¾a ako aj poverenie náležite nepouèenej 
a nespôsobilej osoby obsluhou poistenej veci,

 b)  jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádio-
aktívneho zamorenia, ako aj výrobou, ťažbou, 
spracovaním azbestu, alebo v akejko¾vek ïalšej 
priamej alebo nepriamej súvislosti s azbestom,

 c)  vojny, napadnutia alebo èinu vonkajšieho ne-
priate¾a, nepriate¾skej akcie (bez oh¾adu na to èi 
už bola vojna vyhlásená alebo nie), obèianskej 
vojny, nepokojov, revolúcie, povstania, vzbury, 
demonštrácie, štrajku, výluky z práce, zásahu vo-
jenskej èi inej ozbrojenej moci, èinov osôb jed-
najúcich zákerne alebo v mene alebo v spojení 
s nejakou politickou organizáciou, spiknutia, za-
bavenia, rekvirácie pre vojenské úèely alebo deš-
trukcie alebo poškodenia majetku nariadením 
akejko¾vek vlády de jure alebo de facto, alebo 
akejko¾vek verejnej moci.

2.   Právo na poistné plnenie nevznikne ak v dôsledku  
porušenia niektorej z povinností uvedených v èlán-
ku 7 Práva a povinnosti poistníka poisteného a po-
istite¾a bude poistite¾ovi znemožnené jednoznaène  
urèiťvznik nároku na poskytnutie poistného plnenia 
a/alebo rozsah jeho povinnosti plniť.

3.  Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými pod-
mienkami je vylúèený akýko¾vek druh škôd, strát, 
výdavkov alebo nákladov, ktoré sú priamo alebo 
nepriamo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú v spo-
jitosti s hocijakým druhom teroristickej akcie alebo  
teroristického èinu, bez oh¾adu na iné spolupôso-
biace príèiny alebo udalosti, ktoré sa udiali v rov-
nakom èase alebo v slede nesúvisiacom so škodou.  
Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými pod-
mienkami sú vylúèené všetky škody, straty, výdav-
ky alebo náklady, ktoré sú priamo alebo nepriamo  
spôsobené, vyplývajú z, alebo sú späté s èinmi spo-
jenými s obmedzením, prevenciou alebo potláèa-
ním teroristickej akcie alebo teroristického èinu, 
alebo ktoré sa nejakým spôsobom na ne vzťahujú.

 a)  Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa pova-
žujú také konania, ktoré napåòajú skutkovú pod-
statu niektorého z nasledovných trestných èinov: 
teroru, záškodníctva, sabotáže pod¾a príslušných 
ustanovení Trestného zákona Slovenskej republiky 
ako aj èiny vymenované v èl. 1 Európskeho doho-
voru o potlaèovaní terorizmu z 27. 1. 1977.

 b)  Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa 
okrem konaní uvedených pod písm. a) považuje 
tiež každý èin osoby alebo skupiny osôb, ktorý 
bol vykonaný za úèelom dosiahnutia politických, 
náboženských, etnických, ideologických alebo 
podobných cie¾ov, ktoré sú zamerané na šírenie 
strachu a ohrozenia medzi obyvate¾stvom alebo 
èasťami obyvate¾stva a tým na získanie vplyvu 
na vládu alebo štátne zriadenie, alebo poškode-
nie ústavného zriadenia alebo poškodenie hos-
podárskeho života v Slovenskej republike alebo  
v inom štáte.

4.  Poistenie sa nevzťahuje na následné škody ako sú 
ušlý zisk, pokuty, manká (schodok na finanèných  

hodnotách ), rôzne peòažné sankcie, úroky z omeš-
kania, zmluvné pokuty a penále, pokia¾ nie je ïalej 
uvedené inak.

Èlánok 9
Spolupoistenie
Ak sa na poistení toho istého predmetu poistenia po-
die¾a viacero poistite¾ov (spolupoistenie), platí, že kaž-
dý z poistite¾ov zodpovedá za svoje záväzky len do výš-
ky svojho podielu uvedeného v dohode o spoloènom 
postupe spolupoisťovate¾ov. Tento podiel sa uvedie aj 
v poistnej zmluve.

Èlánok 10
Znalecké konanie
1.  Poistený a poistite¾ sa v prípade nezhody o výške 

plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude 
stanovená znaleckým konaním. Znalecké konanie 
môže byť rozšírené aj na ostatné predpoklady ná-
rokov na plnenie.

2.  Znalcom alebo expertom v danom odbore (ïa-
lej len znalec) sa v zmysle týchto poistných pod-
mienok rozumie osoba, ktorá je vzh¾adom k svo-
jej profesii a vzdelaniu považovaná za odborníka  
v danom odbore a k poistenému, resp. poistite¾ovi 
nemá žiadne nevyrovnané záväzky alebo iné vzťa-
hy, na základe ktorých by mohli byť spochybnené

 výsledky jej znaleckého posudku.
3.  Zásady znaleckého konania:
 a)  Poistený a poistite¾ sa písomne dohodnú na urèe-

ní znalca v danom odbore, ktorý voèi žiadnej zo 
strán nesmie mať žiadne záväzky. Každá zo strán 
môže námietku voèi osobe znalca vzniesť len 
pred zaèatím jeho èinnosti.

 b)  Urèený znalec vypracuje znalecký posudok o spor-
ných otázkach.

 c)  Náklady znaleckého konania hradia obidve stra-
ny rovnakým dielom.

 d)  Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a po-
vinnosti poistite¾a a poisteného stanovené práv-
nymi predpismi, poistnými podmienkami a po-
istnou zmluvou.

Èlánok 11
Závereèné ustanovenia
1.  Všetky prípadné zmeny v poistnej zmluve musia  

byť vykonané písomnou formou a len po vzájom-
nej dohode obidvoch zmluvných strán.

2.  Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto po-
istením, budú riešené súdnymi orgánmi Slovenskej 
republiky, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Oddiel II
Poistenie vecnej škody

Èlánok 1
Predmet poistenia
1.  Predmetom poistenia sú elektronické prístroje a za-

riadenia, ktoré má poistený:
 a) vo vlastníctve, alebo
 b)  používa pod¾a písomnej nájomnej zmluvy, po-

kia¾ je pod¾a nej povinný používanú vec opraviť, 
zaobstarať novú vec alebo poskytnúť peòažnú 
náhradu, ak bude vec poškodená, odcudzená 
alebo znièená, alebo

 c)  prevzal od právnickej alebo fyzickej osoby na zá-
klade platnej zmluvy, pokia¾ nie je dojednané inak.

2.  Elektronické prístroje a zariadenia pod¾a bodu 1)  
tohto èlánku sú predmetom poistenia len ak:

 a)  boli odovzdané do riadneho užívania na zákla-
de kolaudaèného rozhodnutia alebo na základe 
úspešného absolvovania preberacích a výkono-
vých testov a

 b)  v èase uzavretia poistenia, ako aj v èase vzniku 
poistnej udalosti vyhovujú príslušným bezpeè-
nostným a technickým normám, sú v prevádzky 
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schopnom stave a riadne udržiavané,
 c)  poistený ich riadne využíva na mieste poistenia 

na úèely, na ktoré sú dané predmety urèené.
3.  Predmetom poistenia sú v poistnej zmluve uvede-

né položky, ako napr.:
 a)  elektrotechnické alebo elektronické zariadenia  

a prístroje,
 b)  externé nosièe dát, pokia¾ sú nosièe dát umiest-

nené v prevádzkových priestoroch,
 c)  náklady na demontáž a likvidáciu znièeného za-

riadenia,
 d)  náklady za prácu nadèas, v noci, za prácu poèas  

zákonných sviatkov, za expresnú prepravu,
 e)  náklady za leteckú prepravu vymieòaných èastí, 

náklady spojené s prevádzkou náhradného elek-
tronického zariadenia na spracovanie dát.

4.  Poistenie sa nevzťahuje na:
 a)  pomocné a prevádzkové látky, spotrebný ma-

teriál a pracovné prostriedky, ako napr. vývojky, 
regeneraèné èinidlá, tonery, chladiace a hasiace  
prostriedky, farebné pásky, filmy, kombinácie fólií, 
kontaktné hmoty, chladivá, èistiace prostriedky, 
mazivá a oleje,

 b)  ostatné diely, ktoré je nutné v priebehu životnos-
ti veci meniť (èasti vymenite¾né), napr. poistky, 
zdroje svetla, remene, hadice, akumulátorové 
èlánky bez možnosti opätovného nabitia, filtraè-
né hmoty a vložky, tesniace materiály,

 c)  elektrické ruèné náradie, napr. vàtaèky, príklepo-
vé kladivá, pájkovaèky, brúsky, píly, a pod.

5.  Elektronické zariadenia sú poistené nezávisle od  
toho, èi sú v prevádzke alebo mimo prevádzky, 
v èase keï sú demontované za úèelom údržby,  
v priebehu údržby alebo èistenia, ak sú prevážané  
v areáli pracoviska, alebo sú zmontovávané po vy-
konaní údržby, pokia¾ sa nachádzajú na urèenom 
pracovisku alebo v areáli uvedenom v poistnej 
zmluve alebo v prílohe k zmluve.

6.  Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť uprave-
né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Èlánok 2
Poistené nebezpeèia
1.  Poisteným nebezpeèím v zmysle tohto èlánku je 

akéko¾vek náhle a nepredvídané, v týchto poistných 
podmienkach nevylúèené materiálne poškodenie  
alebo znièenie poistených predmetov uvedených 
v poistnej zmluve a nachádzajúcich sa na mieste 
poistenia uvedenom v poistnej zmluve (spôsobené 
napr. chybou materiálu, konštrukènými a montáž-
nymi chybami, nedostatoènou skúsenosťou alebo 
nedbanlivosťou obsluhy, skratom, prepätím, induk-
ciou úèinkom blesku, chybou izolácie, vnútorným  
požiarom alebo akouko¾vek inou príèinou, ktorá 
nie je osobitne vylúèená).

2. Poistenie sa nevzťahuje na:
 a)  poškodenie alebo znièenie spôsobené živelnými
  nebezpeèiami,
 b) škody spôsobené odcudzením, vlámaním alebo
  pokusom o odcudzenie alebo vlámanie,
 c)  škody alebo chyby, za ktoré ruèí (na základe zá-

kona alebo uzatvorenej zmluvy) dodávate¾, pois-
tený alebo jeho zmluvný partner (napr. ten, kto-
rý je zodpovedný za údržbu alebo opravu veci),  
alebo ak ide o škodu alebo chybu, na ktorú po-
skytuje dodávate¾, výrobca alebo opravárenská 
firma záruku, v èase platnosti tejto záruky,

 d)  poškodenie alebo znièenie spôsobené akou-
ko¾vek chybou alebo závadou, ktorá existovala 
na zaèiatku poistenia, a ktorá bola poistenému  
alebo jeho zástupcovi známa, bez oh¾adu na to, 
èi o takýchto chybách alebo závadách poistite¾ 
vedel alebo nie,

 e)  poškodenie alebo znièenie spôsobené priamo 
alebo nepriamo zlyhaním alebo prerušením do-
dávky plynu, vody alebo elektrického prúdu,

 f)  bezprostredné škody priamo zapríèinené trva-
lým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebe-

ním alebo trvalým vplyvom chemických, biolo-
gických, fyzikálnych a atmosférických procesov 
(korózia, erózia, kavitácia, opotrebenie a pod.),

 g)  náklady vynaložené na odstránenie funkèných 
chýb, ak tieto chyby nespôsobilo poškodenie 
alebo strata poistených vecí, za ktoré by bolo po-
skytnuté poistné plnenie,

 h)  náklady spojené s údržbou poistených vecí alebo 
výmenou ich súèastí,

 i)  škody alebo chyby na požièaných veciach, za 
ktoré zodpovedá ich majite¾ na základe zákona  
alebo v rámci zmluvy o prenájme alebo údržbe,

 j)  mimoriadnymi podmienkami, priamo alebo  
nepriamo vyvolanými testovaním, úmyselným 
preťažením alebo pokusmi,

 k)  poškodenie alebo znièenie priamo alebo nepriamo 
spôsobené uvedením elektronického zariadenia do 
prevádzky po škode pred ukonèením jeho opravy, 
prípadne po vykonaní provizórnej opravy ak toto 
nebolo písomne odsúhlasené poisťovate¾om,

 l)  náklady na prípadné zmeny, doplnky, vylepšenia 
alebo revízne práce,

 m) následné straty alebo záväzky akéhoko¾vek cha-
rakteru a platby presahujúce odškodnenie za 
materiálne škody, ako je tu uvedené.

3.  Ak je poistením kryté materiálne poškodenie alebo  
znièenie externých nosièov dát, poistenie sa ne-
vzťahuje na:

 a)  náklady na odstránenie škôd v dôsledku chybné-
ho programovania, dierovania, oznaèenia alebo  
vkladania,

 b)  škody spôsobené neúmyselným vymazaním  
informácií, dát alebo zbavenia sa nosièov dát 
(zahodením),

 c) stratu informácií spôsobenú magnetickým po¾om,
 d)  následnú stratu alebo zodpovednosť akého-

ko¾vek druhu.
4.  V prípade, že sú poistením kryté náklady spojené 

s prevádzkou náhradného elektronického zariade-
nia, poistenie sa nevzťahuje na:

 a)  náklady vzniknuté v dôsledku úradne nariade-
ných obmedzení prevádzky alebo rekonštrukcie 
poisteného zariadenia,

 b)  náklady vzniknuté v dôsledku skutoènosti, že po-
istený nemá k dispozícii potrebné finanèné pro-
striedky v dobe opravy alebo výmeny poškodené-
ho alebo znièeného elektronického zariadenia.

5.  Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť uprave-
né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Èlánok 3
Poistná hodnota, poistná suma
1.  Poistná hodnota je hodnota poistenej veci, roz-

hodujúca pre urèenie výšky poistného. Poistnou 
hodnotou v zmysle týchto poistných podmienok 
je nová nadobúdacia hodnota poistenej veci, t.j. 
suma, ktorú treba vynaložiť na znovuzriadenie 
veci toho istého druhu, kvality a výkonu na danom  
mieste a v danom èase vrátane nákladov na do-
pravu, montáž, uvedenie do prevádzky a prípadné  
colné a iné poplatky bez zoh¾adnenia akýchko¾vek 
poskytnutých zliav.

2.  Ak sú predmetom poistenia externé nosièe dát, po-
istnou hodnotou je ich nová nadobúdacia hodnota 
vrátane informácií na nich, t.j. suma, ktorá je po-
trebná na náhradu poškodeného alebo znièeného 
nosièa dát novým, rovnakého druhu a kapacity a na 
reprodukciu stratených informácií na danom mies-
te a danom èase.

3.  Ak sú predmetom poistenia náklady na náhradnú 
prevádzku elektronického zariadenia na spracova-
nie dát, poistnou hodnotou je suma, ktorú by pois-
tený vynaložil ako náklady na 12-mesaèné užívanie 
náhradného elektronického zariadenia, ktorého 
výkon a vlastnosti by boli porovnate¾né s výkonom  
a vlastnosťami poisteného zariadenia. Za základ  
poistnej hodnoty sa berú dohodnuté sumy za deò  
a za mesiac, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.  
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Poistnú hodnotu ïalej tvoria aj personálne náklady  
a náklady za transport materiálu po poistnej uda-
losti, pokia¾ sú v zmluve osobitne uvedené.

4.  Poistná suma má pre každú položku predmetu po-
istenia zodpovedať jeho poistnej hodnote. Poistnú  
sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený.

5.  Poistná suma je suma, urèená v zmluve ako najvyš-
šia hranica plnenia poistite¾a pre každú položku 
predmetu poistenia jednotlivo, miesto poistenia  
a poistné obdobie.

6.  V prípade položiek predmetu poistenia, ktoré sú  
poistené na prvé riziko platí, že poistná suma pre  
položku, za ktorú poistite¾ poskytol poistné plnenie  
sa zníži pre zvyšok poistného obdobia o výšku po-
skytnutého plnenia.

7.  Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť uprave-
né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Èlánok 4
Rozsah poistného plnenia
1.  Poistite¾ poskytne poistné plnenie vo forme finanè-

nej úhrady alebo vecnej náhrady majetku alebo 
opravy poškodenej alebo znièenej veci.

2. Výška plnenia je:
 a)  pri veciach, ktoré sa v dôsledku poistnej udalosti 

znièili, suma zodpovedajúca ich èasovej hodnote 
v dobe poistnej udalosti znížená o hodnotu zvy-
škov celej veci,

 b)  pri poškodených veciach výška nevyhnutných 
nákladov na ich opravu v èase vzniku poistnej 
udalosti, maximálne však ich èasová hodnota. 
Do plnenia sa zapoèítavajú náklady na uvedenie 
poškodenej veci do prevádzkyschopného stavu, 
vrátane nákladov na rozobratie a zloženie, na 
dopravu do opravovne a z opravovne a colných 
poplatkov. Náhrada nákladov na opravu sa krá-
ti, ak sa hodnota veci po oprave zvýši v porov-
naní s hodnotou veci bezprostredne pred vzni-
kom poistnej udalosti. Výška plnenia je znížená  
o hodnotu prípadných zvyškov. Na výšku plne-
nia nevplývajú úradné obmedzenia a zvýšené 
náklady z dôvodu technického pokroku.

3.  Do nákladov na opravu sa nezahàòajú odmeny vy-
platené za prácu nadèas, v noci, v dòoch pracovné-
ho vo¾na a pracovného pokoja, expresné príplatky, 
oprava v zahranièí, letecké dodávky náhradných 
dielov a cestovné náklady technikov a expertov zo  
zahranièia, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané  
inak.

4.  Náklady na provizórnu opravu nahradí poistite¾ iba 
vtedy, ak sú tieto náklady súèasťou celkových nákla-
dov na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poistite¾a, 
ak nerozhodne poistite¾ po poistnej udalosti inak.

5.  Ak je poistený registrovaný platca dane z pridanej  
hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa ne-
zapoèítava do plnenia poskytnutého poistite¾om.

6.  Pokia¾ poistite¾ rozhodol o spôsobe opravy alebo 
náhrady škody a poistený napriek tomu uskutoènil 
opravu alebo výmenu veci iným spôsobom, poskyt-
ne poistite¾ plnenie len do tej výšky, ktorú by posky-
tol, keby poistený postupoval pod¾a jeho pokynov.

7.  Ak je v èase poistnej udalosti poistná suma pre  
danú položku predmetu poistenia nižšia než jej po-
istná hodnota na danom mieste poistenia, poisti-
te¾  poskytne plnenie, ktoré je v rovnakom pomere 
ku  škode, ako je poistná suma k poistnej hodnote  
(podpoistenie). Ak poistná suma niektorej z poiste-
ných položiek presahuje jej poistnú hodnotu v èase  
poistnej udalosti, bude táto èiastka zoh¾adnená  
v prospech položky, na ktorej nastalo podpoistenie.

8.  Poistenie sa dojednáva so spoluúèasťou, ktorou sa 
rozumie suma dohodnutá medzi poisteným a poisti-
te¾om uvedená v poistnej zmluve, ktorá sa odpoèíta 
z plnenia poistite¾a pri každej poistnej udalosti.

9.  Ak poistený urobil opatrenia, ktoré mohol vzh¾a-
dom na okolnosti prípadu považovať za nevyhnut-
né na odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej 
udalosti alebo zmiernenie následkov poistnej uda-

losti, poistite¾ nahradí náklady, ktoré poistený na  
také opatrenia vynaložil, ak boli úmerné cene pois-
tenej veci.

10.  Poistite¾ poskytne plnenie len v prípade, ak sú mu 
predložené príslušné úèty a doklady o vykonaných 
opravách alebo výmenách.

11.  Ak sú poistením kryté externé nosièe dát, poistite¾ 
poskytne náhradu za náklady vynaložené na uve-
denie externých nosièov dát do pôvodného stavu,  
t. j. náklady spojené s nadobudnutím, prípadne 
opravou externých nosièov dát a náklady spojené 
so znovunadobudnutím stratených informácií. Ak 
znovunadobudnutie stratených dát a informácií  
nie je nutné, alebo sa neuskutoèní do 12 mesia-
cov od vzniku poistnej udalosti, poskytne poistite¾ 
odškodnenie len za náhradu poškodených alebo 
znièených nosièov dát.

12.  Ak sú poistením kryté náklady spojené s prevádz-
kou náhradného elektronického zariadenia na  
spracovanie dát (ïalej len zariadenie), pre poskyt-
nutie plnenia platia nasledovné ustanovenia:

 a)  Poistite¾ poskytne v prípade poruchy alebo zly-
hania poisteného zariadenia poistné plnenie 
zodpovedajúce vynaloženým nákladom na pre-
najatie a prevádzku náhradného zariadenia, 
poèas doby, v priebehu ktorej je jeho použi-
tie nevyhnutné, avšak najdlhšie za dohodnutú 
dobu ruèenia. Poistite¾ poskytne poistné plnenie 
za personálne náklady a náklady za prepravu 
materiálu po poistnej udalosti len za predpokla-
du, že pre tieto náhrady boli dohodnuté zvlášť 
poistné sumy v poistnej zmluve.

 b)  Dohodnutá doba ruèenia zaèína uvedením ná-
hradného zariadenia do prevádzky.

 c)  Ak sa po prerušení prevádzky poisteného zaria-
denia zistí, že náklady vynaložené poèas doby  
prerušenia sú vyššie ako èasť roènej poistnej sumy 
pripadajúcej na toto obdobie, je poistite¾ povinný 
poskytnúť poistenému poistné plnenie len za èasť 
dohodnutej roènej poistnej sumy, pripadajúcej na 
èasové obdobie prerušenia prevádzky.

 d)  Pri výpoète poistného plnenia, ktoré má byť po-
istenému priznané, bude zoh¾adnená akáko¾vek  
úspora nákladov.

Èlánok 5
Definícia pojmov
1.  Pod elektronickým zariadením sa v zmysle týchto 

poistných podmienok rozumie slaboprúdové tech-
nické zariadenie používané pre profesionálnu èin-
nosť, ako sú: elektronické zariadenia a prístroje na  
spracovanie dát, zariadenia na dia¾kové spojenie, 
vysielacie a prijímacie zariadenia vrátane rozhla-
sových, televíznych a filmových zariadení, osvet¾o-
vacie zariadenia, navigaèné zariadenia, zariadenia 
pre výskum a skúšky materiálov, elektromedicínske-
zariadenia a prístroje, signálne a prenosové zaria-
denia, technické zariadenia a prístroje pre kance-
lárie, grafická a reprodukèná technika, kontrolné  
a zapisovanie zariadenia.

2.  Pod externými nosièmi dát sa v zmysle týchto po-
istných podmienok rozumejú napr. diskety, mag-
netické pásky, CD disky, DVD disky, externé hard 
disky, USB k¾úèe, pamäťové karty, a pod.

3.  Poškodením veci sa rozumie taká zmena stavu veci  
alebo jej èasti, ktorá vyluèuje alebo obmedzuje jej  
funkènosť, pokia¾ sa dá vec opravou uviesť do  pô-
vodného prevádzkyschopného stavu.

4.  Znièením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorá 
vyluèuje alebo obmedzuje jej funkènosť, ak ju ne-
možno odstrániť opravou, a preto vec už nemožno  
ïalej používať na pôvodný úèel.

5.  Živelnými nebezpeèiami sa z h¾adiska tohto pois-
tenia rozumejú požiar, chemický výbuch, priamy 
úder blesku, náraz alebo zrútenie vzdušného do-
pravného prostriedku, jeho èasti alebo nákladu, zá-
plava, povodeò, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, 
zrútenie skál alebo zemín, zosúvanie alebo zrúte-
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nie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predme-
tov, tiaž snehu alebo námrazy, hasenie ohòa alebo 
následná demolácia, zborenie sa stavieb, vulkanic-
ká erupcia, voda vytekajúca z vodovodného zaria-
denia, zemetrasenie, ako aj všetky škody spojené 
s odstraòovaním následkov týchto škôd alebo ich 
priamou elimináciou.

6.  Mechanickým poškodením alebo znièením sa na  
úèely tohto poistenia rozumie fyzické poškodenie  
alebo znièenie poistenej veci napr.: lomom, trhli-
nou, deformáciou, zadrením, uvo¾nením, netes-
nosťou, upchatím, vytavením.

7.  Elektrickým poškodením alebo znièením sa na úèe-
ly tohto poistenia rozumie poškodenie alebo znièe-
nie poistenej veci z dôvodov, ako sú napr.: skrat, èi  
iné pôsobenie elektrického prúdu (napr. prepätie,  
chyba izolácie, koróna, výboj, oblúk, preskok), ve-
dúce k strate jej funkènosti alebo k strate funkènosti 
jej prvkov.

8.  Pod riadnym udržiavaním veci sa v zmysle týchto  
poistných podmienok rozumie zabezpeèenie na-
sledovných úkonov zo strany poisteného:

 a) bezpeènostné skúšky,
 b)  pravidelné preventívne obhliadky, revízie a opravy,
 c)  odstraòovanie škôd alebo porúch, zapríèine-

ných bežnou prevádzkou alebo starnutím, vy-
žadujúcich opravu alebo výmenu elektronických 
skupín, dielcov alebo èastí.

9.  Ak sa pre uvedenie poistenej veci do prevádzky vy-
žaduje skúšobná prevádzka, je vec považovaná za 
prevádzkyschopnú, pokia¾ sa skúšobná prevádzka  
úspešne ukonèila a vec dosahuje projektované pa-
rametre. Vec je považovaná za prevádzkyschopnú  
aj vtedy, ak je odstavená, je rozobratá na èistenie 
alebo údržbu, zostavovaná po vykonaní èistenia 
alebo údržby, alebo je v skúšobnej prevádzke po 
odstavení, údržbe èi èistení a podobne.

10.  Èasová hodnota poistenej veci je jej hodnota v èase  
poistnej udalosti. Urèí ju poistite¾ tak, že od po-
istnej hodnoty odpoèíta hodnotu zodpovedajúcu  
opotrebeniu a inému znehodnoteniu veci z doby 
pred poistnou udalosťou.

11.  Nedbanlivosťou sa v zmysle týchto poistných pod-
mienok rozumie konanie riadnej (zauèenej) obslu-
hy elektronického zariadenia, ktoré má za následok 
poškodenie alebo znièenie tohto zariadenia.

Oddiel III
Poistenie prerušenia prevádzky

Èlánok 1
Predmet poistenia
Predmetom poistenia sú v poistnej zmluve uvedené:
 		následné škody spôsobené prerušením prevádzky 

v dôsledku vecnej škody uvedenej v Oddieli II, 
v èl. 2.

Èlánok 2
Rozsah poistenia, vecná škoda
1.  Za vecnú škodu sa považuje náhle a nepredvídané, 

v týchto poistných podmienkach nevylúèené mate-
riálne poškodenie alebo znièenie poisteného stroja 
alebo strojného zariadenia.

2.  Škody spôsobené prerušením prevádzky z dôsled-
ku vecnej škody pod¾a bodu 1), sú poistené, len ak  
je v poistnej zmluve dojednaný predmet poistenia 
v zmysle Oddielu III, èlánku 1.

3.  Poistite¾ nie je povinný plniť za škody z prerušenia  
prevádzky, ktoré boli zapríèinené alebo zväèšené:

 a)  mimoriadnymi udalosťami vzniknutými poèas 
prerušenia prevádzky, pod ktorými sa rozume-
jú aj príèiny uvedené v Oddieli I, èlánku 8, bod 
1) a 3), bez oh¾adu na to, èi vznikli v prevádzke 
poisteného, v opravárenskej dielni alebo poèas 
prepravy,

 b)  úradne nariadenými obmedzeniami na prevádz-

ku alebo jej obnovenie,
 c)  výpadkom dodávky elektrického prúdu, plynu,  

vody alebo pary z verejnej siete,
 d)  zmenami, doplnkami, vylepšeniami alebo re-

víziami, ktoré sa vykonajú na poistenom majet-
ku po vzniku materiálnej škody v priebehu od-
straòovania jej následkov,

 e)  nepodstatnými prerušeniami prevádzky, ktorých 
následky sa dajú odstrániť bez ve¾kých výdavkov,

 f)  prerušeniami prevádzky v dôsledku materiálnej  
škody spoèívajúcej v znièení, poškodení alebo 
inom znehodnotení surovín, polotovarov, hoto-
vých výrobkov alebo iných materiálov,

 g)  skutoènosťou, že poistený vèas nezabezpeèí opätov-
né sprevádzkovanie, zaobstaranie alebo zriadenie 
poškodeného alebo znièeného poisteného majetku 
alebo na to nemá k dispozícii dostatoèný kapitál,

 h)  mimoriadnymi prieťahmi pri obnove prevádzky  
ako napr.: objasòovaním vlastníckych, majetko-
vo-právnych vzťahov, súdnymi procesmi, správ-
nymi konaniami a pod.,

 i)  prerušením prevádzky spôsobeným poškode-
ním alebo znièením nepoistenej veci, aj keby sa 
jednalo súèasne aj o následky materiálnej škody 
vzniknutej na niektorej z poistených vecí. 

Èlánok 3
Poistná hodnota, poistná suma, doba ruèenia
1.  Poistnou hodnotou sa rozumie:
 a)  zisk, ktorý by poistený vytvoril v dobe ruèenia, 

keby k prerušeniu prevádzky nedošlo,
 b) stále náklady.
2.  Tieto èiastky pod¾a ods.1 tohto èlánku musia byť  

upravené tak, aby poistná hodnota pre položku zisk 
a stálych nákladov zoh¾adòovala oèakávaný stav  
zisku a stálych nákladov v poistnom období.

3.  Ak je poistený registrovaný platca dane z pridanej 
hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa ne-
zapoèítava do poistnej hodnoty.

4.  Poistná suma má pre každú položku predmetu po-
istenia zodpovedať jeho poistnej hodnote. Poistnú  
sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený.  
Poistná suma je suma, urèená v zmluve ako naj-
vyššia hranica plnenia poistite¾a pre každú položku  
predmetu poistenia jednotlivo, miesto poistenia  
a poistné obdobie.

5.  Ak nie je s poistite¾om dojednané inak, nebude po-
istná suma znížená o èiastku zodpovedajúcu výške 
poskytnutého plnenia za predpokladu, ak poistený  
zaplatí pomerné dodatoèné poistné za obdobie od  
dátumu vzniku poistnej udalosti do konca poistné-
ho obdobia, vymerané poistite¾om. Zníženie poist-
nej sumy sa týka každého predmetu poistenia, za 
ktorý bolo poskytnuté poistné plnenie.

6.  Doba ruèenia predstavuje obdobie zaèínajúce vzni-
kom poistnej udalosti a trvajúce po dobu, ktorú sú  
výsledky prevádzkovej èinnosti poisteného nega-
tívne ovplyvnené poistnou udalosťou (prerušením  
prevádzky), prièom maximálna doba ruèenia je 
uvedená v poistnej zmluve. To všetko platí za pred-
pokladu, že poistite¾ neruèí za škodu vzniknutú  
poèas trvania èasovej spoluúèasti, ktorej zaèiatok je 
totožný zo zaèiatkom poistnej udalosti z titulu pre-
rušenia alebo obmedzenia prevádzky.

Èlánok 4
Poistné, vrátenie poistného
1.  Poistné je definované v Oddieli I, èlánok 5 Poistné.
2.  Poistník má nárok, na vrátenie pomernej èiastky zo 

zaplateného poistného, maximálne však do výšky 
jednej tretiny zaplateného roèného poistného pre  
každú poistenú položku osobitne, ak poistné ob-
dobie zodpovedá kalendárnemu roku a poistený 
ohlási najneskôr do 4 mesiacov po uplynutí poist-
ného obdobia, že podnikový zisk a stále náklady 
pod¾a výsledkov hospodárenia potvrdených audi-
tom, boli v zmysle týchto podmienok v uplynulom 
roku nižšie ako poistná suma.
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3.  Èiastka poistného, ktorá má byť v zmysle bodu 2  
tohto èlánku vrátená predstavuje rozdiel medzi 
zaplateným celkovým roèným poistným v zmysle 
poistnej zmluvy a roèným poistným, ktoré by inak 
poistník zaplatil pod¾a skutoèných výsledkov hos-
podárenia za daný kalendárny rok. 

Èlánok 5
Podpoistenie
1.  Ak je v èase poistnej udalosti poistná suma pre 

danú položku predmetu poistenia nižšia než jej po-
istná hodnota na danom mieste poistenia, poisti-
te¾ poskytne plnenie, ktoré je v rovnakom pomere 
ku  škode, ako je poistná suma k poistnej hodnote 
(podpoistenie). Ak poistná suma niektorej z poiste-
ných položiek presahuje jej poistnú hodnotu v èase 
poistnej udalosti, bude táto èiastka zoh¾adnená  
v prospech položky na ktorej nastalo podpoistenie.

2.  Ak sa preukáže v prípade vzniku poistnej udalosti,  
že suma ohlásená ako koneèná pre poistenú po-
ložku pod¾a èlánku 4, bod 2) na konci uplynulého 
poistného obdobia bola nižšia ako poistná hodno-
ta  tejto položky v tomto uplynulom poistnom ob-
dobí, potom sa vypoèítané poistné plnenie znižuje 
v pomere, v akom je poistné skutoène zaplatené 
(t.j. po  vrátení poistného pod¾a èlánku 4, bod 2)  
k poistnému, ktoré by poistený musel zaplatiť pod¾a 
poistnej hodnoty. Ak bola poistná suma jednej po-
ložky  v uplynulom poistnom období nižšia ako po-
istná hodnota tejto položky v uplynulom poistnom 
období, tak sa vypoèítané poistné plnenie znižuje  
v pomere v akom je poistné skutoène zaplatené 
(t.j.  aj po vrátení poistného pod¾a èlánku 4, bod 2)  
k poistnému, ktoré by poistený musel zaplatiť pod¾a 
poistnej hodnoty. Ustanovenie tohto odseku však 
neplatí, pokia¾ poistený preukáže, že k nesprávne-
mu nahláseniu došlo bez jeho zavinenia.

3.  Ak došlo v priebehu poistného obdobia z akého-
ko¾vek dôvodu k zmene poistnej sumy, potom sa 
pre úèely èlánku 4, bod 2) a bod 3) tohto èlánku,  
používa roèná priemerná suma, ktorá sa vypoèíta  
z príslušných súm s prihliadnutím k obdobiu, v kto-
rých platia.

Èlánok 6
Rozsah poistného plnenia
1.  Poistite¾ poskytne poistné plnenie za:
 a)  zisk z realizácie predaja vyrobených výrobkov, 

predaného tovaru a zisk z poskytovaných slu-
žieb, ktorý by poistený dosiahol v prípade, že 
by nebolo bývalo došlo k prerušeniu prevádzky, 
najdlhšie však poèas doby ruèenia,

 b)  stále náklady, ktoré musí poistený poèas doby tr-
vania prerušenia prevádzky, najdlhšie však poèas  
doby ruèenia, bezpodmieneène vynakladať, aby 
bolo možné po obnovení zariadení èo najskôr 
uviesť prevádzku do èinnosti v pôvodnom rozsahu.

2. Poistite¾ poskytne popri poistnom plnení:
 a)  úhradu nákladov, ktoré poistený vynaložil na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody z prerušenia 
prevádzky pod podmienkou, ak je ich vynalože-
nie úèelné, nutné a hospodársky zdôvodnené 
a pokia¾ znižujú rozsah povinnosti poisťovate¾a 
poskytnúť poistné plnenie,

 b)  úhradu nákladov, ktoré poistený pod¾a okolností 
mohol považovať za potrebné, ich vynaloženie sa 
ako potrebné objektívne javilo, ale pre ich nalieha-
vosť si nemohol vopred vyžiadať súhlas poisťova-
te¾a. V takom prípade musí byť poisťovate¾ bezod-
kladne informovaný o vykonaných opatreniach,

 c)  aj plnenie za odpisy budov, strojov a ostatných 
prostriedkov, avšak len do tej miery, pokia¾ pri-
padajú na èasti poisteného majetku, ktorý nie je  
zasiahnutý vecnou škodou.

3.  Poistite¾ pri stanovení výšky škody spôsobenej pre-
rušením prevádzky prihliada:

 a)  ku všetkým okolnostiam, ktoré priaznivo èi ne-
priaznivo ovplyvnili chod a výsledok prerušenia  

prevádzky poèas doby ruèenia,
 b)  k hospodárskym výhodám, ktoré sa po uplynu-

tí oceòovacieho obdobia prejavia ako následok  
prerušenia prevádzky poèas doby ruèenia, na-
ko¾ko poistenie nesmie viesť k obohateniu pois-
teného,

 c)  k prípadným úsporám na stálych nákladoch, kto-
ré už pri prerušení prevádzky nevznikajú alebo 
sa znižujú.

4.  Poistite¾ uhradí vždy len primerané a hospodárne  
vynaložené náklady obvyklé v mieste vzniku poist-
nej udalosti.

5.  Poistené nie sú náklady, ktoré už pri prerušení pre 
vádzky nevznikajú, najmä:

 a)  náklady na suroviny, pomocné a prevádzkové lát-
ky, technologickú energiu a náklady na odobratý 
tovar, pokia¾ nejde o náklady vynaložené na udr-
žiavanie prevádzky alebo nevyhnutné poplatky 
za cudzí odber energie,

 b) odvodové a daòové povinnosti a vývozné clá,
 c)  prepravné náklady, náklady spojov,
 d) poistné závislé na obrate,
 e)  licenèné poplatky závislé na obrate a vynález-

covské, patentové poplatky závislé na obrate,
 f)  zisky, variabilné náklady a stále náklady nesúvi-

siace s výrobou, obchodnou alebo priemyselnou 
prevádzkou, napr. z finanèných operácii, obcho-
dov s pozemkami,

 g)  majetkové sankcie (pokuty, penále), ktoré je po-
istník povinný uhradiť v dôsledku nesplnenia 
príp. porušenia svojich záväzkov.

Èlánok 7
Rozsah zistení expertov
1.  Pod¾a Oddielu I., èlánku 10 Znalecké konanie, je  

možné dohodnúť, že výška poistného plnenia bude  
stanovená znaleckým konaním. Znalecký posudok  
musí, pokia¾ sa o tom po vzniku škody z prerušenia  
prevádzky obidve strany nedohodnú inak, obsaho-
vať predovšetkým nasledujúce zistenia:

 a)  výpoèet ziskov a strát pre bežný rok až do zaèiat-
ku prerušenia prevádzky a za predchádzajúci úè-
tovný rok,

 b)  výpoèet ziskov a strát, z ktorého vyplýva, ako by  
sa èinnosť poisteného vyvíjala v priebehu oceòo-
vacieho obdobia bez prerušenia prevádzky,

 c)  výpoèet ziskov a strát, z ktorého vyplýva, ako sa  
èinnosť poisteného vyvíjala v priebehu oceòova-
cieho obdobia v dôsledku prerušenia prevádzky,

 d)  èi a akým spôsobom bolo pri stanovení výšky 
odškodnenia z prerušenia prevádzky prihliadané  
na okolnosti, ktoré majú vplyv na povinnosti po-
isťovate¾a plniť.

Èlánok 8
Spoluúèasť
1.  Poistník sa podie¾a na každej poistnej udalosti pev-

ne stanovenou sumou (ïalej len spoluúèasť) na 
náhrade škody vrátane vynaložených nákladov na 
zabránenie alebo zníženie škody.

2.  V poistnej zmluve môže byť dojednaný èasový  
úsek, ktorý oznaèuje dåžku trvania škody z preruše-
nia prevádzky (ïalej len èasová spoluúèasť), za kto-
rý poistite¾ neposkytne poistné plnenie. Zaèiatok  
èasovej spoluúèasti je zhodný so zaèiatkom doby  
ruèenia.

Tieto poistné podmienky nadobúdajú úèinnosť 1. 1. 2017.



VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
pre poistenie požiaru 

a následného prerušenia prevádzky – 2017

Poistenie majetku proti požiaru a následnému preru-
šeniu prevádzky (ïalej len „poistenie“) dojednávané 
UNIQA poisťovòou, a.s. (ïalej len „poistite¾“) sa ria-
di všeobecne záväznými právnymi predpismi, tými-
to Všeobecnými poistnými podmienkami (ïalej len  
„poistné podmienky“) a poistnou zmluvou.

Oddiel I
Všeobecné ustanovenia
Èlánok   1:  Úvodné ustanovenia
Èlánok   2: Miesto poistenia
Èlánok   3:  Zaèiatok, zmeny a doba trvania poistenia
Èlánok   4:  Zánik poistenia a výpovedné lehoty
Èlánok   5:  Poistné
Èlánok   6:  Splatnosť poistného plnenia
Èlánok   7:  Práva a povinnosti poistníka, poisteného
 a poistite¾a
Èlánok   8:  Všeobecné výluky
Èlánok   9:  Spolupoistenie
Èlánok 10:  Znalecké konanie
Èlánok 11:  Závereèné ustanovenia

Oddiel II
Poistenie vecnej škody
Èlánok   1:  Predmet poistenia
Èlánok   2:  Poistené nebezpeèia
Èlánok   3:  Poistná hodnota, poistná suma
Èlánok   4:  Rozsah poistného plnenia
Èlánok   5:  Definícia pojmov

Oddiel III
Poistenie prerušenia prevádzky
Èlánok   1:  Predmet poistenia
Èlánok   2: Rozsah poistenia, vecná škoda
Èlánok    3:  Poistná hodnota, poistná suma, doba ruèe- 
        nia
Èlánok   4:  Poistné, vrátenie poistného
Èlánok   5:  Podpoistenie
Èlánok   6:  Rozsah poistného plnenia
Èlánok   7:  Rozsah zistení expertov
Èlánok   8:  Spoluúèasť

Oddiel I
Všeobecné ustanovenia

Èlánok 1
Úvodné ustanovenia
1 Poistený je osoba, na ktorej majetok sa poistenie 
 vzťahuje.
2. Poistník je ten, kto uzavrel s poistite¾om poistnú  
 zmluvu. Poistník je oprávnený na prevzatie plnení 
 poisťovne len na základe písomného súhlasu pois- 
 teného. V prípade, že poistený sám dojednáva po- 
 istnú zmluvu, je zároveò aj poistníkom.

3. Poistná zmluva je zmluva o poistení medzi poisti- 
 te¾om a poistníkom. Neoddelite¾nou súèasťou po- 
 istnej zmluvy sú poistné podmienky a zmluvné do- 
 jednania.
4. Poistná udalosť je náhla a nepredvídaná udalosť, 
 bližšie definovaná v èlánkoch Oddielu II týchto po- 
 istných podmienok Poistené nebezpeèia a v do- 
 jednaniach poistnej zmluvy, v súvislosti s ktorou dô- 
 jde k poškodeniu, znièeniu alebo strate vecí pat- 
 riacich k niektorej z položiek èlánku Predmet pois- 
 tenia, uvedených v poistnej zmluve, prièom také- 
 to poškodenie, znièenie, alebo strata musí  
 nastať na mieste poistenia uvedenom v poistnej  
 zmluve poèas doby jej trvania. Za nepredvídané sa  
 považujú udalosti, ktoré poistený buï vèas nepred- 
 vídal alebo na základe potrebných odborných zna- 
 lostí a poznatkov predvídať nemohol. Za jednu po- 
 istnú udalosť sa považujú škody vzniknuté z jednej
 a tej istej príèiny, resp. kombinácie príèin v èasovej 
 súvislosti 72 hodín.
5. Poistné plnenie je náhrada, ktorá je pod¾a poistnej 
 zmluvy poskytnutá poistenému v prípade, že nasta- 
 la poistná udalosť a boli splnené všetky podmienky  
 jej poskytnutia uvedené v týchto poistných pod- 
 mienkach a poistnej zmluve.
6. Poistka je písomné potvrdenie poistite¾a o prijatí 
 návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a slúži ako po- 
 tvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy.

Èlánok 2
Miesto poistenia
1. Miestom poistenia sú budovy, priestory alebo po- 
 zemky oznaèené v poistnej zmluve ako miesto pois- 
 tenia. Veci, ktoré zamestnanci potrebujú k výkonu 
 povolania, nie sú poistené v ich obytných priesto- 
 roch.
2. Poistenie sa vzťahuje len na predmety poistenia,  
 ktoré sa nachádzajú na mieste v poistnej zmluve 
 uvedenom ako miesto poistenia. Toto neplatí pre  
 predmety poistenia, ktoré sú v dôsledku vzniknutej 
 poistnej udalosti alebo bezprostredne po nej  
 z miesta poistenia premiestnené a v èasovej a miest- 
 nej súvislosti s týmto postupom poškodené znièe- 
 né, alebo stratené.
3.  Nasledovné položky sú poistené len ak to bolo v 

poistnej zmluve osobitne dojednané a len v èase 
kedy sa nachádzajú v uzamknutých priestoroch a 
schránkach bližšie definovaných v poistnej zmluve:

 a) hotovosť v akejko¾vek mene, vkladné a šekové  
  knižky, cenné papiere, platobné karty, zlato, pla- 
  tina a iné drahé kovy, drahé kamene (diamanty,  
  perly a iné) a ceniny (poštové známky, kolky, te- 
  lefónne a ostatné karty a stravné lístky),
 b) klenoty a šperky z drahých kovov a drahých ka- 
  meòov, zbierky mincí, známok a cenností,
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 c) písomnosti, plány, obchodné knihy, kartotéky,  
  výkresy a nosièe dát, programové vybavenie,
 d) umelecké a historické predmety.
4. Registraèné pokladne, prístroje na vracanie drob- 
 ných mincí a automaty na vhadzovanie peòazí  
 (vrátane automatov na výmenu peòazí) sa nepova- 
 žujú za uzamknuté priestory a schránky v zmysle 
 ods.3 tohto èlánku.

Èlánok 3
Zaèiatok, zmeny a doba trvania poistenia
1. Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol  
 návrh na uzavretie poistnej zmluvy prijatý v lehote  
 urèenej poistníkom a ak ju neurèí poistník, tak do 
 jedného mesiaca odo dòa, keï poistite¾ návrh dos- 
 tal. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keï po- 
 istník/poistený dostane oznámenie o prijatí svojho 
 návrhu za predpokladu splnenia podmienok uve- 
 dených na návrhu poistnej zmluvy.
2. Pokia¾ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poist- 
 ným obdobím je jeden rok.
3.  Doba trvania poistenia, t.j. zaèiatok a koniec poiste- 
 nia, je urèená v poistnej zmluve.
4.  Zmeny poistnej zmluvy možno uskutoèniť len písom-

nou dohodou zmluvných strán, ak nie je v zákone, ale-
bo v týchto poistných podmienkach ustanovené inak.

Èlánok 4
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
Okrem dôvodov zániku v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov platia nasledovné ustanovenia: 
1. Poistenie zaniká:
 a)  uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojed- 
  nané,
 b) výpoveïou ku koncu poistného obdobia; výpo- 
  veï sa musí dať aspoò šesť týždòov pred jeho 
  uplynutím,
 c)  výpoveïou každej zo zmluvných strán do dvoch 
  mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpo- 
  vedná lehota je osem dní, jej uplynutím poiste- 
  nie zanikne,
 d) zmenou vlastníka predmetu poistenia,
 e)  zánikom predmetu poistenia (napr. jeho likvidá- 
  ciou, stratou, znièením) alebo skonèením užíva- 
  nia predmetu poistenia,
 f)  ak poistený alebo poistite¾ písomne vypovedal 
  poistenie do 3 mesiacov od oznámenia poistnej 
  udalosti. Poistenie zaniká v tomto prípade uply- 
  nutím jedného mesiaca od doruèenia výpovede
  druhému úèastníkovi,
 g) poistenie zanikne ukonèením èinnosti poistené- 
  ho, vstupom poisteného do likvidácie,  vydaním 
  uznesenia o zaèatí konkurzného konania na ma- 
  jetok poisteného podaním návrhu na povolenie  
  reštrukturalizácie poisteného. Pod pojmom 
  ukonèenie èinnosti poisteného sa na úèely tohto  
  poistenia rozumie zánik oprávnenia poisteného  
  k výkonu podnikate¾skej èinnosti z akéhoko¾vek  
  právneho dôvodu.
2. V zmysle § 801 Obèianskeho zákonníka poistenie 
 zaniká nezaplatením jednorazového poistného ale- 
 bo poistného za prvé poistné obdobie do troch  
 mesiacov od jeho splatnosti. Poistenie zanikne ïa- 

 lej tým, že poistné za ïalšie poistné obdobie nebo- 
 lo zaplatené do jedného mesiaca odo dòa doruèe- 
 nia výzvy poistite¾a na jeho zaplatenie, ak nebolo 
 poistné zaplatené pred doruèením tejto výzvy. Vý- 
 zva poistite¾a musí obsahovať upozornenie, že po- 
 istenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia. To isté  
 platí, ak bola zaplatená len èasť poistného. Výzva sa  
 považuje za doruèenú, ak ju adresát prijal, odmie- 
 tol prijať, alebo dòom, keï ju pošta vrátila odosie- 
 lajúcej strane ako nedoruèenú.
3. Pri porušení povinnosti poistníka odpovedať prav- 
 divo a úplne na všetky písomné otázky poistite¾a tý- 
 kajúce sa dojednania poistenia, môže poistite¾ od- 
 stúpiť od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom odpo- 
 vedaní na otázky týkajúce sa dojednania poistenia,  
 prípadne jeho zmeny, by zmluvu neuzatvoril alebo
 zmenu nedojednal.
4.  Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveï, odstúpenie  
 od zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa  
 považuje za doruèenú dòom, kedy ju adresát prijal,  
 odmietol prijať, alebo dòom keï ju pošta vrátila  
 odosielajúcej strane ako nedoruèenú.

Èlánok 5
Poistné
1. Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú 
 musí zaplatiť poistník ako protihodnotu za dohod- 
 nutú poistnú ochranu.
2. Poistník je povinný platiť za dohodnuté poistné ob- 
 dobie poistné, ktoré ak nie je v poistnej zmluve 
 uvedené inak, je splatné prvým dòom poistného 
 obdobia. V prípade, ak v poistnej zmluve bolo pla- 
 tenie poistného za poistné obdobie dojednané  
 v splátkach, platí, že splátka poistného je splatná 
 prvým dòom príslušnej èasti poistného obdobia, za  
 ktoré patrí.
3. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, 
 platí, že nezaplatením splátky poistného sa 30-tym 
 dòom nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej 
 splátky stáva splatným poistné za celé poistné ob- 
 dobie.
4. Výška poistného je stanovená v poistnej zmluve. 
 Podkladom pre výpoèet poistného sú poistné sumy  
 uvedené v poistnej zmluve.
5.  Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je 
 povinný zaplatiť poistite¾ovi úrok z omeškania za 
 každý deò omeškania v zmysle všeobecne záväz- 
 ných právnych predpisov.
6. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ïalšieho poiste- 
 nia tým odpadol, patrí poistite¾ovi poistné do kon- 
 ca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť 
 nastala.
7.  Jednorazové poistné patrí poistite¾ovi vždy celé.
8. Všetky platby poistného/splátky poistného sa zú- 
 ètujú pod¾a poradia najskôr na krytie najstarších 
 nedoplatkov poistného/splátky poistného, násled- 
 ne úrokov z omeškania a potom na splatenie po- 
 sledne predpísaného poistného/splátky poistného.
9. Poistite¾ má voèi tomu, kto je povinný platiť poist- 
 né, právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú  
 v súvislosti s doruèením výzvy na zaplatenie dlžné- 
 ho poistného.



3

10.  Poistite¾ je oprávnený upraviť (zvýšiť alebo znížiť) výš-
ku poistného ku dòu zaèiatku najbližšieho poistného 
obdobia, v prípade zmien podmienok rozhodujúcich 
pre urèenie výšky poistného, najmä z dôvodu: 

 a)  zavedenia a/alebo zmeny odvodu z poistné-
ho alebo dane z poistného alebo inej obdob-
nej povinnosti, ktorá bude uložená poistite¾ovi 
všeobecne záväzným právnym predpisom alebo 
rozhodnutím orgánu doh¾adu,

 b)  zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na 
podnikate¾skú èinnosť poistite¾a,

 c)  ak z poh¾adu poistnej matematiky dôjde z iných 
dôvodov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistite¾a 
alebo

 d)  ak pod¾a Harmonizovaného indexu spotrebite¾-
ských cien (HICP) dôjde za sledované obdobie k 
rastu cien v Slovenskej republike o viac ako 5 %. 

11.  V prípade, ak poistite¾ upraví poistné pod¾a èlánku 
5, ods. 10 týchto poistných podmienok, oznámi po-
istníkovi najneskôr desať týždòov pred uplynutím 
poistného obdobia:

 a)  novú výšku poistného pod¾a èlánku 5, ods. 10 
týchto poistných podmienok na nasledujúce po-
istné obdobie,

 b)  dátum skonèenia poistného obdobia,
 c)  termín, do ktorého môže poistník podať výpoveï 

poistnej zmluvy pod¾a § 800 ods. 1 Obèianskeho 
zákonníka, ak nesúhlasí s novou výškou poistného. 

Èlánok 6
Splatnosť poistného plnenia
1. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len èo poistite¾  
 skonèil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu po- 
 vinnosti poistite¾a plniť.
2. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytoèného odkla- 
 du; ak sa nemôže skonèiť do jedného mesiaca po 
 tom, keï sa poistite¾ o poistnej udalosti dozvedel, 
 je poistite¾ povinný poskytnúť poistenému na zá- 
 klade písomnej žiadosti primeraný preddavok  
 z predpokladanej výšky škody, ak je preukázaný  
 právny základ nároku poisteného na poskytnutie  
 poistného plnenia.
3.  V prípade, ak jednoznaèné preukázanie vzniku ná- 
 roku na poskytnutie poistného plnenia závisí od 
 rozhodnutia orgánu èinného v trestnom konaní, 
 rozhodnutia súdu v obèianskom súdnom konaní,  
 šetrenia hasièov, resp. šetrenia iného subjektu, vy- 
 šetrenie poistite¾a v zmysle bodu 1. tohto èlánku  
 nie je možné skonèiť skôr, ako po doruèení právo 
 platného rozhodnutia príslušného orgánu èinného
 v trestnom konaní, právoplatného rozhodnutia  
 súdu v obèianskom súdnom konaní, koneèného 
 stanoviska hasièov, resp. koneèného a záväzného 
 rozhodnutia iného subjektu šetriaceho poistnú 
 udalosť poistite¾ovi.
 
Èlánok 7
Práva a povinnosti poistníka, 
poisteného a poistite¾a
1. Povinnosti poistníka a poisteného pri uzavieraní  
 poistnej zmluvy a poèas doby jej trvania:
 a)  Poistník je povinný odpovedať pravdivo a úplne 

na všetky písomné otázky poistite¾a týkajúce sa do-
jednávania poistenia ako aj zmeny poistenia. Túto 
povinnosť má aj ten, na ktorého majetok sa má po-
istenie vzťahovať, aj keï zmluvu sám neuzaviera.

 b) Poistník/poistený je povinný dodržiavať ustano- 
  venia týchto poistných podmienok, zmluvné do- 
  jednania a ïalšie povinnosti uložené mu poist- 
  nou zmluvou.
 c) Poistník je povinný platiť poistné vèas a v stano- 
  venej výške.
 d) Poistník/poistený je povinný bezodkladne ozná- 
  miť všetky jemu známe okolnosti zmeny rizika,  
  a to aj vtedy, ak k nej dôjde mimo jeho vôle. Po- 
  istite¾ je v danom prípade oprávnený upraviť  
  rozsah krytia a výšku poistného. Povinnosť poist- 
  níka/poisteného informovať o zmene rizika sa  
  týka predovšetkým okolností, o ktorých informo- 
  val písomne poistite¾a pri uzavieraní poistnej 
  zmluvy. Pri nedodržaní tejto povinnosti je poisti- 
  te¾ v prípade poistnej udalosti oprávnený k od- 
  mietnutiu, alebo k primeranému zníženiu plne- 
  nia, za predpokladu, že okolnosť, ktorá bola  
  predmetom porušenia oznamovacej povinnosti, 
  bola príèinou vzniku poistnej udalosti alebo 
  ovplyvnila jej rozsah.
 e) Poistník/poistený je povinný bezodkladne infor- 
  movať poistite¾a o tom, že nastali skutoènosti  
  uvedené v èlánku Zánik poistenia.
 f)  Poistený je povinný riadne sa starať o poistené veci, 

predovšetkým udržiavať ich v dobrom technickom 
stave, používať ich pod¾a návodu na obsluhu a 
údržbu a na úèel, na ktorý ich výrobca urèil.

 g) Ak nie je v zmluve dojednané inak, je poistený  
  povinný mať poistené elektronické zariadenia  
  chránené ochranným zariadením proti blesku  
  a prepätiu, ako aj signalizaèným zariadením,  
  ktoré je inštalované a udržiavané pod¾a odpo- 
  rúèaní výrobcu elektronického zariadenia  
  a pod¾a odporúèaní výrobcu ochranných  
  zariadení proti blesku a prepätiu. 
 h) Poistený je povinný zabezpeèiť, aby inštalované 
  ochranné zariadenia proti blesku a prepätiu, ako 
  aj signalizaèné zariadenia boli:
  � pravidelne udržiavané odborným personálom 
   výrobcu alebo dodávate¾skej firmy,
  �  kontrolované vyškoleným personálom,
  �  vybavené automatickým núdzovým vypí- 
   naèom, ktorý zodpovedá najnovším predpi- 
   som pre elektronické zariadenia a odporúèa- 
   niam výrobcu.
 i) V prípade poistenia externých nosièov dát je po- 
  istený povinný v èasových intervaloch uvede- 
  ných v zmluve pravidelne nahrávať všetky infor- 
  mácie, nachádzajúce sa na poistených externých 
  nosièoch dát na záložné nosièe dát (back-up)  
  a ukladať ich do protipožiarneho trezoru, na- 
  chádzajúceho sa v inom požiarnom priestore 
  ako poistené nosièe dát. Ak nie je v poistnej 
  zmluve uvedené inak, dåžka èasového intervalu  
  je päť dní.
 j) Ak má poistený dojednané poistenie u iného po- 
  istite¾a pre veci, ktoré poistil v UNIQA poisťovni, 
  a.s. týmto poistením, je povinný oznámiť UNIQA  
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  poisťovni, a.s. názov a sídlo iného poistite¾a, 
  druh poistenia ako aj výšku poistnej sumy.
 k) Poistený je povinný viesť úètovníctvo v zmysle 
  všeobecne záväzných právnych predpisov tak,  
  aby bolo možné kedyko¾vek stanoviť hodnotu  
  poisteného majetku na každom mieste poiste- 
  nia. Všetky podklady, ako sú inventárne zozna- 
  my, záznamy o priebehu a úètovné súvahy a vý- 
  kazy musia byť uskladnené na bezpeènom mies- 
  te, tak, aby v prípade poistnej udalosti nedošlo  
  k ich súèasnému znièeniu alebo znehodnoteniu  
  a to minimálne po dobu troch rokov.
 l) Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť  
  nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti 
  smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebez- 
  peèenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi ulo- 
  žené, alebo ktoré vzal na seba poistnou zmlu- 
  vou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto povin- 
  ností zo strany tretích osôb (u poistenej právnic- 
  kej osoby sa za tretie osoby pokladajú tiež fyzické
  a právnické osoby, ktoré konajú v jej mene).
    m) Poistník/poistený je povinný zabezpeèiť dodržia- 
  vanie horeuvedených povinností aj zo strany tre- 
  tích osôb, ktorým bol predmet poistenia zo stra- 
  ny poisteného prenechaný do užívania.
2. Povinnosti poisteného po vzniku poistnej udalosti:
 a) Ak vznikne poistná udalosť je poistený povinný 
  urobiť všetky možné opatrenia smerujúce  
  k tomu, aby sa vzniknutá škoda už nezväèšovala  
  a aby sa obmedzil rozsah už vzniknutej škody.
 b) Poistený je povinný okamžite po zistení udalosti, 
  ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na  
  poistné plnenie, písomne alebo akýmko¾vek  
  iným vhodným spôsobom oznámiť poistite¾ovi 
  vznik takejto udalosti a dať pravdivé písomné vy- 
  svetlenie o jej vzniku a rozsahu s vyèíslením výš- 
  ky škody.
 c) Po oznámení poistnej udalosti je poistený opráv- 
  nený vykonať opravu alebo výmenu poistnou  
  udalosťou poškodenej veci až po predchádzajú- 
  cej dohode s poistite¾om. Ak zástupca poistite¾a 
  nevykoná obhliadku poškodených vecí v dobe,  
  ktorá by v danom prípade mohla byť považova- 
  ná za primeranú, je poistený oprávnený k vyko- 
  naniu opravy alebo výmeny, najskôr však po  
  troch dòoch od nahlásenia škody poistite¾ovi.  
  Poistený je povinný uschovať poškodené veci  
  alebo ich èasti, pokia¾ poistite¾ alebo ním pove- 
  rené osoby nevykonajú ich obhliadku.
 d)Poistený je povinný poskytnúť poistite¾ovi súèin- 
  nosť, ktorá je potrebná na zistenie príèiny a výš- 
  ky škody ako aj originály všetkých dokladov vy- 
  žiadaných poistite¾om.
 e) Poistený je povinný bezodkladne písomne ozná- 
  miť poistite¾ovi nájdenie stratenej alebo odcu- 
  dzenej veci, a to bez oh¾adu na to, èi už za òu 
  bolo poskytnuté poistné plnenie. Ak sa vrátila 
  stratená alebo odcudzená vec do vlastníctva po- 
  isteného potom, èo bolo za túto vec poskytnuté 
  poistné plnenie, musí poistený poistné plnenie 
  vrátiť alebo dať poistite¾ovi túto vec k dispozícii. 
  Poistený má toto právo vo¾by po dobu dvoch 
  týždòov po obdržaní písomného vyzvania poisti- 

  te¾om. Po uplynutí tejto doby prechádza toto  
  právo vo¾by na poistite¾a. V prípade vrátenia po- 
  istného plnenia poistite¾ovi sa z poskytnutého  
  poistného plnenia odpoèítajú primerané nákla- 
  dy na opravu tejto veci, ak boli potrebné na od- 
  stránenie závad, ktoré vznikli v èase, keï bol po- 
  istený zbavený možnosti s vecou nakladať.
 f) Ak poistený má proti inému právo na náhradu 
  škody spôsobenej poistnou udalosťou, prechá- 
  dza jeho právo na poistite¾a, a to do výšky plne- 
  nia, ktoré mu poistite¾ poskytol. Poistený na ná- 
  klady poistite¾a urobí všetko preto, bude spo- 
  lupôsobiť a dá súhlas, aby boli podniknuté všet- 
  ky také úkony, aké môžu byť nutné a žiadané po- 
  istite¾om v záujme zabezpeèenia práv a regre- 
  sov, alebo v záujme prijatia právnej pomoci ale- 
  bo odškodnenia od tretích zmluvných strán, bez  
  oh¾adu na to, èi takéto výkony sú alebo budú  
  nutné alebo vyžadované pred, alebo po odškod- 
  není poisteného poistite¾om.
 g) Poistený je povinný v prípade, že sa v súvislosti  
  s poistnou udalosťou zaèalo trestné konanie pro- 
  ti poistenému alebo jeho pracovníkovi, túto 
  okolnosť okamžite písomne oznámiť poistite¾ovi.
 h) Poistený je povinný, ak vzniklo v súvislosti s po- 
  istnou udalosťou podozrenie z trestného èinu, 
  podať okamžite oznámenie príslušným policaj- 
  ným orgánom.
 i) Poistený je povinný zabezpeèiť dodržiavanie ho- 
  reuvedených povinností aj zo strany tretích osôb, 
  ktorým bol predmet poistenia zo strany poiste- 
  ného prenechaný do užívania.
3.  Práva a povinnosti poistite¾a:
 a) Poistite¾ ma právo v akejko¾vek vhodnej dobe 
  kontrolovať a skúmať riziká a poistený poskytne  
  za týmto úèelom všetky informácie potrebné  
  k odhadu rizika.
 b) Poistite¾ má povinnosť vrátiť poistenému dokla- 
  dy, ktoré si predtým od neho vyžiadal, poistite¾ 
  môže oznaèiť originály dokladov.
 c) Ak sa poistite¾ dozvie až po poistnej udalosti, že 
  jej príèinou je skutoènosť, ktorú pre vedomé ne- 
  pravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zis- 
  tiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavre- 
  tie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený
  plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmiet- 
  nutím plnenia poistenie zanikne.
 d) Ak poistený koná s úmyslom uviesť poistite¾a do 
  omylu v súvislosti s okolnosťami, ktoré majú  
  vplyv na výšku alebo dôvod poistného plnenia, 
  má poistite¾ právo poistné plnenie primerane  
  znížiť alebo zamietnuť.
 e) V prípade porušenia povinností poistníka/pois- 
  teného uvedených v bode 1. a 2. tohto èlánku  
  a Oddielu II, èlánku 2, bodu 4 má poistite¾ právo  
  poistné plnenie primerane znížiť.

Èlánok 8
Všeobecné výluky
1. Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o po- 
 škodenie, znièenie alebo stratu priamo alebo ne- 
 priamo spôsobené, vyplývajúce alebo zvýšené  
 v dôsledku:
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 a)  úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivos-
ti poisteného, jeho zástupcov ako aj iných osôb 
konajúcich z podnetu poisteného. Za hrubú ne-
dbanlivosť sa považuje konanie poisteného a jeho 
zástupcov smerujúce k porušeniu ustanovení 
èlánku Práva a povinnosti poistníka, poisteného  
a poistite¾a ako aj poverenie náležite nepouèenej 
a nespôsobilej osoby obsluhou poistnej veci,

 b) jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádio- 
  aktívneho zamorenia, ako aj výrobou, ťažbou, 
  spracovaním azbestu, alebo v akejko¾vek ïalšej  
  priamej alebo nepriamej súvislosti s azbestom,
 c) vojny, napadnutia alebo èinu vonkajšieho nep- 
  riate¾a, nepriate¾skej akcie (bez oh¾adu na to èi 
  už bola vojna vyhlásená alebo nie), obèianskej 
  vojny, nepokojov, revolúcie, povstania, vzbury, 
  demonštrácie, štrajku, výluky z práce, zásahu vo- 
  jenskej èi inej ozbrojenej moci, èinov osôb jedna- 
  júcich zákerne alebo v mene alebo v spojení  
  s nejakou politickou organizáciou, spiknutia, za- 
  bavenia, rekvirácie pre vojenské úèely alebo 
  deštrukcie alebo poškodenia majetku nariade- 
  ním akejko¾vek vlády de jure alebo de facto, ale- 
  bo akejko¾vek verejnej moci.
2.  Právo na poistné plnenie nevznikne ak v dôsledku  
 porušenia niektorej z povinností uvedených v èlán- 
 ku 7 Práva a povinnosti poistníka poisteného a po- 
 istite¾a bude poistite¾ovi znemožnené jednoznaène  
 urèiť  vznik nároku na poskytnutie poistného plnenia 
 a/alebo rozsah jeho povinnosti plniť.
3.  Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými pod- 
 mienkami je vylúèený akýko¾vek druh škôd, strát, 
 výdavkov alebo nákladov, ktoré sú priamo alebo 
 nepriamo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú v spoji- 
 tosti s hocijakým druhom teroristickej akcie alebo  
 teroristického èinu, bez oh¾adu na iné spolupôso- 
 biace príèiny alebo udalosti, ktoré sa udiali v rovna- 
 kom èase alebo v slede nesúvisiacom so škodou.  
 Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými pod- 
 mienkami sú vylúèené všetky škody, straty, výdavky 
 alebo náklady, ktoré sú priamo alebo nepriamo  
 spôsobené, vyplývajú z, alebo sú späté s èinmi spo- 
 jenými s obmedzením, prevenciou alebo potláèa- 
 ním teroristickej akcie alebo teroristického èinu, ale- 
 bo ktoré sa nejakým spôsobom na ne vzťahujú.
 a) Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa po- 
  važujú také konania, ktoré napåòajú skutkovú 
  podstatu niektorého z nasledovných trestných  
  èinov: teroru, záškodníctva, sabotáže pod¾a 
  príslušných ustanovení Trestného zákona Slo- 
  venskej republiky ako aj èiny vymenované v èl. 1 
  Európskeho dohovoru o potlaèovaní terorizmu  
  z 27. 1. 1977.
 b) Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa ok- 
  rem konaní uvedených pod písm. a) považuje 
  tiež každý èin osoby alebo skupiny osôb, ktorý 
  bol vykonaný za úèelom dosiahnutia politických, 
  náboženských, etnických, ideologických alebo  
  podobných cie¾ov, ktoré sú zamerané na šírenie 
  strachu a ohrozenia medzi obyvate¾stvom alebo 
  èasťami obyvate¾stva a tým na získanie vplyvu na 
  vládu alebo štátne zriadenie, alebo poškodenie 
  ústavného zriadenia alebo poškodenie hospo- 

  dárskeho života v Slovenskej republike alebo  
  v inom štáte.
4. Poistenie sa nevzťahuje na následné škody ako sú 
 ušlý zisk, pokuty, manká (schodok na finanèných  
 hodnotách), rôzne peòažné sankcie, úroky z omeš- 
 kania, zmluvné pokuty a penále, pokia¾ nie je ïalej 
 uvedené inak.

Èlánok 9
Spolupoistenie
Ak sa na poistení toho istého predmetu poistenia po-
die¾a viacero poistite¾ov (spolupoistenie), platí, že kaž-
dý z poistite¾ov zodpovedá za svoje záväzky len do výš-
ky svojho podielu uvedeného v dohode o spoloènom 
postupe spolupoisťovate¾ov. Tento podiel sa uvedie aj 
v poistnej zmluve.

Èlánok 10
Znalecké konanie
1. Poistený a poistite¾ sa v prípade nezhody o výške 
 plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude 
 stanovená znaleckým konaním. Znalecké konanie 
 môže byť rozšírené aj na ostatné predpoklady náro- 
 kov na plnenie.
2. Znalcom alebo expertom v danom odbore (ïalej 
 len znalec) sa v zmysle týchto poistných podmie- 
 nok rozumie osoba, ktorá je vzh¾adom k svojej pro- 
 fesii a vzdelaniu považovaná za odborníka v da- 
 nom odbore a k poistenému, resp. poistite¾ovi 
 nemá žiadne nevyrovnané záväzky alebo iné vzťa- 
 hy, na základe ktorých by mohli byť spochybnené
 výsledky jej znaleckého posudku.
3.  Zásady znaleckého konania:
 a) Poistený a poistite¾ sa písomne dohodnú na 
  urèení znalca v danom odbore, ktorý voèi žiad- 
  nej zo strán nesmie mať žiadne záväzky. Každá 
  zo strán môže námietku voèi osobe znalca vzniesť 
  len pred zaèatím jeho èinnosti.
 b) Urèený znalec vypracuje znalecký posudok  
  o sporných otázkach.
 c) Náklady znaleckého konania hradia obidve stra- 
  ny rovnakým dielom.
 d) Znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a po- 
  vinnosti poistite¾a a poisteného stanovené práv- 
  nymi predpismi, poistnými podmienkami a po- 
  istnou zmluvou.

Èlánok 11
Závereèné ustanovenia
1. Všetky prípadné zmeny v poistnej zmluve musia  
 byť vykonané písomnou formou a len po vzájomnej  
 dohode obidvoch zmluvných strán.
2. Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto 
 poistením, budú riešené súdnymi orgánmi Sloven- 
 skej republiky, ak nie je v poistnej zmluve uvedené  
 inak.
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Oddiel II
Poistenie vecnej škody

Èlánok 1
Predmet poistenia
1.  Predmetom poistenia sú veci, ktoré poistený:
 a) má vo vlastníctve, alebo
 b) používa pod¾a písomnej nájomnej zmluvy, po- 
  kia¾ je pod¾a nej povinný používanú vec opraviť, 
  zaobstarať novú vec alebo poskytnúť peòažnú  
  náhradu, ak bude vec poškodená, odcudzená  
  alebo znièená, alebo
 c) prevzal od právnickej alebo fyzickej osoby na zá- 
  klade zmluvy, pokia¾ nie je dojednané inak.
2. Veci pod¾a ods.1 sú predmetom poistenia len ak: 
 a) boli odovzdané do riadneho užívania na základe
  kolaudaèného rozhodnutia alebo na základe  
  úspešného absolvovania preberacích a výkono- 
  vých testov a
 b) v èase uzavretia poistenia, ako aj v èase vzniku 
  poistnej udalosti vyhovujú príslušným bezpeè- 
  nostným a technickým normám, sú v prevádzky- 
  schopnom stave a riadne udržiavané a
 c)  poistený ich riadne využíva na mieste poistenia 

na úèely, na ktoré sú dané predmety urèené.
3. Predmetom poistenia sú pod¾a ods.1 v poistnej 
 zmluve uvedené položky, ako:
 a) budovy, haly, stavby a ich súèasti,
 b) prevádzkovo - obchodné zariadenia – t.j. hnute¾- 
  ný hmotný majetok, ktorý poistený používa pre 
  zabezpeèenie plynulého chodu prevádzky (napr. 
  stroje, prístroje, zariadenia, inventár, dopravné 
  prostriedky bez ŠPZ/EÈ),
 c)  zásoby – t.j. suroviny, materiál, palivo urèené 

na výrobu, zásoby vlastnej výroby – nedokonèe-
ná výroba, polotovary, hotové výrobky a tovar, 
s ktorým poistený obchoduje. Za zásoby sa  
v zmysle týchto poistných podmienok nepovažujú 
predmety poistenia uvedené pod písm. d) a e).

 d) hotovosť v akejko¾vek mene, vkladné a šekové 
  knižky, cenné papiere, platobné karty, drahé 
  kovy (zlato, platina a iné), drahé kamene (dia- 
  manty, perly a iné) a ceniny (poštové známky,  
  kolky, telefónne a ostatné karty a stravné lístky), 
 e) klenoty a šperky z drahých kovov a drahých ka- 
  meòov, zbierky mincí, známok a cenností, ktoré 
  sú s klenotmi a šperkami porovnate¾né svojou  
  cenou a povahou a pri ktorých starnutie všeo- 
  becne nezapríèiòuje zníženie ich hodnoty,
 f) automaty na vhadzovanie mincí (vrátane me- 
  nièov peòazí) vrátane obsahu, ako aj automaty  
  vydávajúce peniaze alebo ceniny; predmetom  
  poistenia nie sú hracie automaty,
 g) písomnosti, nosièe dát, plány, obchodné knihy, 
  kartotéky, výkresy a programové vybavenie. Pro- 
  gramové vybavenie je poistené za predpokladu, 
  že poistený oprávnene vlastní inštalaèné mé- 
  dium (disketa, CD-ROM, DVD), ktoré musí byť 
  uložené v inom chránenom priestore/objekte  
  ako poistený poèítaè a je oprávneným užíva- 
  te¾om programového vybavenia. Pri uvedených 
  predmetoch poistenia nie sú poistením kryté ná- 

  klady spojené so znovunadobudnutím údajov/ 
  dát nachádzajúcich sa na uvedených nosièoch,  
  ktoré poistený vytvoril vlastnou prácou, t.j. pois- 
  tenie sa vzťahuje iba na stratu, poškode- 
  nie alebo znièenie tých predmetov patriacich  
  k danej položke predmetu poistenia, ktoré boli  
  zakúpené od subjektu, ktorý má povolenie na  
  ich predaj. 
 h) náklady na odpratanie zvyškov po poistnej uda- 
  losti, náklady na búracie práce a náklady na 
  skládku vyvezeného odpadu, náklady na hase- 
  nie, presun zariadení v súvislosti s poistnou uda- 
  losťou,
 i) cudzie veci – t.j. veci, ktoré poistený prevzal od  
  právnickej alebo fyzickej osoby na základe zmlu- 
  vy za úèelom ich údržby, opravy alebo úschovy,
 j) sklo. Poistením je kryté nepredvídané a náhle  
  poškodenie skla, ktoré obmedzuje, alebo vyluèu- 
  je jeho funkènosť, t.j. lom skla. Poistením nie sú 
  kryté škody spôsobené na skle, ktoré vznikli inak 
  než rozbitím skla, skiel (napr. poškrabaním, od- 
  bitím úlomkov, ryhami, odretím a pod.),
 k) umelecké a historické predmety – umelecké  
  predmety sú unikátne predmety zhotovené vše- 
  obecne uznávanými umelcami; historické pred- 
  mety sú predmety, ktoré majú vzťah k historic- 
  kým udalostiam alebo osobnostiam a sú staršie 
  ako 100 rokov.
 l) stavebné úpravy, súèasti stavby - sú prvky, ktoré 
  upravujú priestory na chod prevádzky, napr. pre- 
  miestnite¾né prieèky, sanita, nátery, ma¾ovky,  
  obklady, dlažby a podobne. Poistenie tejto položky  
  sa dojednáva len v tom prípade, ak poistený nie je  
  vlastníkom budovy, resp. èasti nehnute¾nosti.
    m) èasť nehnute¾nosti – je èasť nehnute¾nosti, ktorá 
  je vo vlastníctve poisteného a nachádza sa v bu- 
  dove, ktorá je v užívaní.
4. Poistenie sa nevzťahuje na: náklady na dekontami- 
 náciu zeminy a vody.
5. Poistenie sa nevzťahuje na studne, pozemné komu- 
 nikácie, ko¾ajové dráhy, mosty, tunely, lávky.
6. Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť uprave- 
 né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Èlánok 2
Poistené nebezpeèia
1.  Poisteným nebezpeèím je poškodenie, znièenie ale- 
 bo strata predmetu poistenia v dôsledku:
 a) požiaru,
 b) výbuchu,
 c) priameho zásahu blesku,
 d) nárazu alebo pádu letiaceho telesa riadeného  
  ¾udskou posádkou, prípadne jeho èastí alebo 
  pádu nákladu.
1.1. Poistenie sa nevzťahuje na:
 a) škody spôsobené požiarom v tom prípade, ak 
  boli uvedené veci pri spracovaní alebo z iného 
  dôvodu vystavené vplyvu úžitkového ohòa alebo 
  tepla. To isté platí aj o veciach, v ktorých sa pro- 
  dukuje úžitkový oheò alebo teplo, alebo ktorým 
  sa úžitkový oheò alebo teplo vedú,
 b) škody spôsobené opálením, okrem tých, ktoré sú  
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  spôsobené niektorým z poistených nebezpeèí  
  v odstavci 1 tohto èlánku,
 c) škody, ktoré vzniknú explóziami v spa¾ovacích  
  priestoroch spa¾ovacích motorov, ako aj škody,  
  ktoré vzniknú v spínacích èastiach elektrických 
  stýkaèov tlakom plynu, škody, ktoré vzniknú ex- 
  plóziou pri trhacích prácach,
 d) škody, ktoré vzniknú na elektrických zariade- 
  niach pôsobením elektrického prúdu, a to pri vý- 
  skyte ohòa alebo bez neho (ide napríklad o zvý- 
  šenie prúdu, napätia, o skrat, o skrat vo vinutí,  
  o prepojenie so zemou alebo nejakým predme- 
  tom, o nedostatoène zopnuté kontakty a o zlyha- 
  nie meracích, regulaèných alebo bezpeènost- 
  ných zariadení),
 e) škody, ktoré vzniknú nepriamym zásahom blesku.
2. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie živel- 
 ných nebezpeèí, poisteným nebezpeèím je aj po- 
 škodenie, znièenie alebo strata predmetu poistenia 
 v dôsledku:
 a) víchrice,
 b) krupobitia,
 c) povodne,
 d) záplavy,
 e) zemetrasenia,
 f) zosuvu pôdy, zrútenia skál alebo zemín,
 g) zosuvu, alebo zrútenia lavín,
 h) pádu stromov, stožiarov a iných predmetov, ak 
  nie sú súèasťou toho istého súboru ako poškode- 
  ná vec,
 i) tiaže snehu alebo námrazy
 j) nárazu vozidla,
 k) dymu,
 l) nadzvukovej vlny.
2.1. Poistenie živelných nebezpeèí v zmysle ods.2 sa 
   nevzťahuje na:
 a)  škody spôsobené vniknutím atmosférických zrá-

žok alebo neèistôt do budovy, ak k ním nedošlo 
v dôsledku poškodenia stavebných súèastí budov 
následkom víchrice alebo krupobitia,

 b)  škody na veciach, ktoré sú umiestnené na vonka-
jšej strane budovy (napr. znaèkové tabule, mar-
kízy, neónové zariadenia, anténové zariadenia, 
vonkajšie vedenie elektriny vrátane ståpov a sto-
žiarov),

 c) škody spôsobené trvalým pôsobením dymu,
 d)  škody spôsobené vyliatím povrchových vôd  

z brehov, ktoré sa s oh¾adom na situáciu v mieste 
poistenia dajú predpokladať s výskytom èastej-
ším než jedenkrát za desať rokov pod¾a údajov 
hydrometeorologického ústavu,

 e)  škody spôsobené spätným prúdením vody  
z kanalizaèného potrubia alebo z verejnej kanali-
zácie, okrem škôd spôsobených spätným prúde-
ním vody v dôsledku povodne a záplavy.

3. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté poistenie vodo- 
 vodných škôd, poistenému vnikne právo na poist- 
 né plnenie, ak prišlo k poškodeniu, znièeniu alebo 
 strate predmetu poistenia pôsobením vody z vodo 
 vodných zariadení. Vodou z vodovodných zariade- 
 ní rozumieme:
 a) vodu unikajúcu v dôsledku poruchy z pevne in- 

  štalovaných prívodných alebo odpadových po- 
  trubí pre zásobovanie vodou alebo zo zariadení 
  zásobovaných vodou s potrubným systémom 
  pevne spojených,
 b) kvapalinu alebo paru unikajúcu z ústredného,  
  etážového alebo dia¾kového kúrenia, z klimatiza- 
  èného zariadenia, alebo solárneho systému,
 c) hasiacu kvapalinu vytekajúcu zo samoèinného  
  hasiaceho zariadenia.
 Vodná para a tekutiny zaisťujúce prenos tepla sú tu 
 postavené na úroveò vody.
3.1. Poistenie vodovodných škôd v zmysle ods.3 sa ne- 
   vzťahuje na škody spôsobené:
 a) prenikaním spodnej vody, pôsobením vlhkosti  
  a plesní,
 b) spätným prúdením vody z kanalizaèného potru- 
  bia alebo z verejnej kanalizácie,
3.2. Ak je predmetom poistenia budova, poistenie vo- 
   dovodných škôd sa vzťahuje aj na škody na potru- 
   biach vo vnútri poistenej budovy spôsobené:
 a) roztrhnutím potrubia tlakom alebo mrazom  
  (vrátane nákladov na ved¾ajšie práce a na roz- 
  mrazenie), a to pri prívodných alebo odpado- 
  vých potrubiach na zásobovanie vodou a pri po- 
  trubí pre vykurovanie horúcou vodou alebo pa- 
  rou, pri potrubiach klimatizaèných zariadení, 
  alebo solárnych systémoch.
 b) mrazom (vrátane nákladov na ved¾ajšie práce  
  a na rozmrazenie) na kúpe¾òových zariadeniach, 
  na umývadlách, na splachovacích záchodoch, na  
  uzáveroch proti zápachu, na vodomeroch, na te- 
  lesách ústredného kúrenia, vo vykurovacích  
  kotloch, v bojleroch, vo vykurovacích rozvodoch, 
  na zariadeniach podobného druhu vykurova- 
  ných horúcou vodou alebo parou a na potru- 
  biach, armatúrach a èerpadlách samoèinných  
  hasiacich zariadení.
3.3. Poistenie vodovodných škôd sa nevzťahuje na:
 a) škody na samotnom samoèinnom hasiacom za- 
  riadení,
 b) škody, vzniknuté v súvislosti s tlakovými skúška- 
  mi,
 c) škody vzniknuté poèas prestavby alebo opravy 
  budovy alebo opráv na samoèinnom hasiacom 
  zariadení.
3.4. Poistený je povinný:
 a) udržiavať vodovodné zariadenia v bezchybnom  
  stave
 b) dostatoène èasto kontrolovať nepoužívané bu- 
  dovy alebo èasti budov a uzatvoriť v nich, vy- 
 prázdniť a držať vyprázdnené všetky vodovodné 
  zariadenia a inštalácie.
4. Poistený je povinný, v miestnostiach pod úrovòou 
 terénu, uložiť poistené veci minimálne 12 cm nad 
 úrovòou podlahy podzemného podlažia.
5. Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť uprave- 
 né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.
6. Poistenie sa nevzťahuje na škody na predmetoch  
 poistenia pod¾a Oddielu II, Èlánku 1, bodu 3., pís- 
 mena b) až m), nachádzajúcich sa na vo¾nom  
 priestranstve a pod prístreškom, ak nie je v zmluve 
 dojednané inak. 
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Èlánok 3
Poistná hodnota, poistná suma
1.  Poistná hodnota je hodnota poistenej veci, rozho- 
 dujúca pre urèenie výšky poistného.
2. Poistná hodnota pre položku budovy a položku  
 prevádzkovo-obchodné zariadenia môže byť:
 a) nová hodnota,
 b) èasová hodnota.
3.  Poistná hodnota zásob je èiastka, ktorú je nutné vy- 
 naložiť na zakúpenie alebo výrobu veci rovnakého 
 druhu a kvality, prièom rozhodujúcou je vždy nižšia 
 suma.
4. Poistnou hodnotou hotovosti v akejko¾vek mene,  
 zlata, platiny a iných drahých kovov, drahých ka- 
 meòov je hodnota zodpovedajúca platnému trho- 
 vému kurzu v SR v èase uzatvorenia poistnej zmlu- 
 vy.
5. Poistná hodnota cenných papierov v èase vzniku  
 poistnej udalosti je:
 a) u cenných papierov prijatých k burzovému ob- 
  chodu ich cena uverejnená v kurzovom lístku  
  burzy cenných papierov,
 b) u disponibilných dokladov (vkladné knižky  
  a pod.) hodnota ich aktív,
 c) u ostatných cenných papierov ich trhová cena.
6. Poistná hodnota cenín je obstarávacia cena uve- 
 dená v úètovnej evidencii.
7. Poistná hodnota klenotov a šperkov z drahých ko- 
 vov a drahých kameòov, umeleckých a historických
 predmetov, zbierok mincí, známok a cenností je ich 
 nová hodnota, ktorou sa v danom prípade rozu- 
 mejú náklady na znovunadobudnutie veci rovnaké- 
 ho druhu a kvality bez zoh¾adnenia historickej  
 hodnoty, prípadne vyhotovenia repliky bez zoh- 
 ¾adnenia historickej hodnoty. 
8. Poistná hodnota písomností, plánov, obchodných 
 kníh, kartoték, výkresov, nosièov dát, je ich nová 
 hodnota.
9. Poistná hodnota pre automaty na vhadzovanie  
 mincí (vrátane menièov peòazí) vrátane obsahu,  
 ako aj automaty vydávajúce peniaze alebo ceniny 
 je ich nová hodnota.
10. Poistná suma má pre každú položku predmetu po- 
 istenia zodpovedať jeho poistnej hodnote. Poistnú  
 sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený.
11. Poistná suma je suma, urèená v zmluve ako najvyš- 
 šia hranica plnenia poistite¾a pre každú položku 
 predmetu poistenia, miesto poistenia a poistné ob- 
 dobie.
12. V prípade položiek predmetu poistenia, ktoré sú  
 poistené na prvé riziko platí, že poistná suma pre  
 položku, za ktorú poistite¾ poskytol poistné plnenie  
 sa zníži pre zvyšok poistného obdobia o výšku po- 
 skytnutého plnenia.
13. Všetky ustanovenia tohto èlánku môžu byť uprave- 
 né, doplnené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

Èlánok 4
Rozsah poistného plnenia
1. Poistite¾ poskytne poistné plnenie vo forme fi- 
 nanènej úhrady alebo vecnej náhrady majetku ale- 
 bo opravy poškodenej alebo znièenej veci, ak sú 

 splnené všetky podmienky pre poskytnutie poist- 
 ného plnenia, alebo je táto škoda nevyhnutným  
 následkom poisteného nebezpeèia.
2. Výška plnenia je:
 a) pri veciach, ktoré sa v dôsledku poistnej  udalos- 
  ti znièili alebo stratili; ich poistná hodno- 
  ta bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti  
  (èasová hodnota) znížená o hodnotu zvyškov  
  znièenej veci,
 b) pri poškodených veciach výška nevyhnutných  
  nákladov na ich opravu ku dòu vzniku po- 
  istnej udalosti, znížených o hodnotu zodpove- 
  dajúcu výške opotrebovania, maximálne však 
  ich èasová hodnota. Do plnenia sa zapoèítava- 
  jú náklady na uvedenie poškodenej veci do pre- 
  vádzkyschopného stavu vrátane nákladov na 
  rozobratie a zloženie, na dopravu do opravovne 
  a z opravovne a colných poplatkov. Náhrada ná- 
  kladov na opravu sa kráti, ak sa hodnota veci 
  po oprave zvýši v porovnaní s hodnotou veci  
  bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.  
  Výška plnenia je znížená o hodnotu prípadných  
  zvyškov. Na výšku plnenia nevplývajú úradné  
  obmedzenia a nie sú do nej zahrnuté zvýšené  
  náklady z dôvodu technického pokroku.
3. Ak je poistná hodnota predmetu poistenia rovná  
 jeho novej hodnote, poistený má nárok aj na tú èasť  
 plnenia, o ktorú škoda prekraèuje výšku vypoèíta- 
 nú pod¾a bodu 2 tohto èlánku za predpokladu, že  
 poistený zabezpeèí, aby sa plnenie v priebehu  
 troch rokov po vzniku poistnej udalosti použilo na  
 tieto úèely:
 a) u budov: na opravu alebo znovunadobudnutie 
  budovy formou výstavby pri zachovaní rovnaké- 
  ho konštrukèného a stavebného riešenia a úèelu 
  jej použitia ako bola pôvodná budova a na  
  pôvodnom mieste poistenia. Pokia¾ to nie je na 
  pôvodnom mieste na základe právnych predpi- 
  sov možné alebo hospodársky úèelné, v tom prí- 
  pade staèí, keï bude budova znovunadobudnu- 
  tá formou výstavy na inom mieste v rámci Slo- 
  venskej republiky.
 b) u hnute¾ných vecí znièených alebo stratených 
  v dôsledku poistnej udalosti: znovunadobudnutie  
  hnute¾ných vecí rovnakého druhu, kvality a úèe- 
  lu použitia,
 c) u hnute¾ných vecí poškodených v dôsledku po- 
  istnej udalosti: ich obnovenie do pôvodného sta- 
  vu.
4. Poistné plnenie pod¾a ods.3 v nových cenách sa ne- 
 poskytne pri znovunadobudnutí:
 � nehnute¾nosti, ktorej miera opotrebenia je vyš- 
  šia ako 60 %,
 � nehnute¾nosti, ktorá nebola v èase poistnej uda- 
  losti prevádzkovaná,
 � prevádzkovo-obchodného zariadenia, ktorého 
  miera opotrebenia je vyššia ako 60 %.
5. Poistenie sa dojednáva so spoluúèasťou, ktorou sa 
 rozumie èiastka dohodnutá v poistnej zmluve me- 
 dzi poistníkom a poistite¾om, ktorá sa odpoèíta  
 z plnenia poistite¾a pri každej poistnej udalosti.
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6. Poistite¾ poskytne plnenie v súvislosti s poistnou  
 udalosťou len za tie náklady, ktoré sú uvedené  
 v poistnej zmluve a ktoré boli úèelne vynaložené. 
 Náklady na zásah hasièov alebo iných osôb, ktoré 
 sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poistite¾ 
 nehradí.
7. Poistite¾ nahradí náklady na provizórnu opravu len 
 vtedy, ak sú súèasťou celkových nákladov na opra- 
 vu a nezvyšujú celkové plnenie poistite¾a.
8. Do nákladov na opravu sa nezahàòajú odmeny vy- 
 platené za prácu nadèas, v noci, v dòoch pracov- 
 ného vo¾na a pracovného pokoja, expresné príplat- 
 ky, oprava v zahranièí, letecké dodávky náhrad- 
 ných dielov a cestovné náklady technikov a exper- 
 tov zo zahranièia, ak nebolo v poistnej zmluve do- 
 jednané inak.
9. Plnenie poistite¾a nepresiahne poistnú sumu do- 
 jednanú pre každú položku predmetu poistenia 
 alebo iný limit platný v èase poistnej udalosti na 
 jedno miesto poistenia a poistné obdobie, platí 
 vždy nižšia suma.
10. Ak je poistený registrovaný platca dane z pridanej
 hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa ne- 
 zapoèítava do plnenia poskytnutého poistite¾om.
11. Ak je v èase poistnej udalosti poistná suma pre  
 danú položku predmetu poistenia nižšia než jej  
 poistná hodnota na danom mieste poistenia, po- 
 istite¾ poskytne plnenie, ktoré je v rovnakom po- 
 mere ku škode, ako je poistná suma k poistnej hod- 
 note (podpoistenie). Ak poistná suma niektorej  
 z poistených položiek presahuje jej poistnú hodno- 
 tu v èase poistnej udalosti, bude táto èiastka zoh¾ad- 
 nená v prospech položky, na ktorej nastalo podpo- 
 istenie.
12.  Pokia¾ poistite¾ rozhodol o spôsobe odškodnenia  

a poistený napriek tomu vykoná opravu alebo vý-
menu veci iným než urèeným spôsobom, poskytne 
poistite¾ plnenie len do tej výšky, ktorú by poskytol, 
ak by poistený postupoval pod¾a pokynov poistite¾a.

13. Ak je tá istá vec poistená proti tomu istému nebez- 
 peèiu u viacerých poistite¾ov a ak prevyšuje úhrn  
 poistných súm poistnú hodnotu alebo ak prevyšuje 
 úhrn súm, ktorý by z uzatvorených poistných zmlúv  
 z tej istej udalosti poistitelia boli povinní plniť (viac- 
 násobné poistenie), je každý z poistite¾ov povinný 
 poskytnúť plnenie do výšky hodnoty veci alebo 
 dohodnutej poistnej sumy len v pomere sumy, kto- 
 rú by bol povinný plniť pod¾a svojej poistnej zmlu- 
 vy k sumám, ktoré boli úhrnom povinní plniť všetci 
 poistitelia.
14. Maximálna výška poistného plnenia pre nebez- 
 peèie povodne, záplavy a zemetrasenia sa rovná sú- 
 ètu poistných súm za všetky položky predmetu po- 
 istenia uvedené v poistnej zmluve, najviac však  
 5 000 000,00 EUR.

Èlánok 5
Definícia pojmov
1.  Požiar je oheò v podobe plameòa, ktorý sprevádza 
 horenie a vznikol mimo urèeného ohniska alebo 
 také ohnisko opustil a šíri sa vlastnou silou. Požia- 
 rom však nie je žeravenie a tlenie s obmedzeným 

 prístupom kyslíka ako aj pôsobenie úžitkového  
 ohòa a jeho tepla. Požiarom ïalej nie je pôsobenie  
 tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení), ak 
 sa plameò vzniknutý skratom ïalej nerozšíril.
2. Priamy zásah blesku je bezprostredný prechod 
 bleskového prúdu danou poistenou vecou. Škody 
 vzniknuté horením a tlakom vzduchu (znièené stre- 
 chy a komíny, vyrazené okenné tabule, atï.) sú po- 
 istením kryté, pokia¾ boli poistené zariadenia zasia- 
 hnuté bleskovým prúdom. Škody na elektrických 
 zariadeniach sú zahrnuté do poistenia len v tom  
 prípade, keï blesk prejde priamo poškodeným za- 
 riadením, prièom nie sú kryté škody na elektrických 
 zariadenia spôsobené priamym zásahom blesku do 
 budovy, v ktorej sa dané zariadenia nachádzali.  
 Škody, ktoré vzniknú na poistených veciach pria- 
 mym pôsobením elektrického prúdu, bez toho aby 
 bleskový prúd prešiel poistenou vecou (napr.  
 prúdovým nárazom, prepätím, škody spôsobené 
 chybami v izolácii, nedostatoèným kontaktom, zly- 
 haním meracieho, regulaèného alebo istiaceho za- 
 riadenia) nie sú zahrnuté do poistenia pre prípad 
  poškodenia alebo znièenia veci živelnou udalosťou.

Poistením nie sú kryté škody spôsobené na poiste-
ných veciach nepriamym zásahom blesku, najmä zá-
sahom blesku do vonkajších vedení, výbojom typu 
mrak – mrak, alebo zásahom blesku do okolitých 
stavieb a predmetov, alebo vo¾ných priestranstiev.

3. Výbuch je náhly nièivý prejav tlakovej sily spoèíva- 
 júcej v rozpínavosti plynov alebo pár (ve¾mi rýchla 
 chemická reakcia nestabilnej sústavy). Za výbuch 
 tlakovej nádoby (kotla, potrubia a pod.) so stlaèe- 
 ným plynom alebo parou sa považuje roztrhnutie 
 jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vy- 
 rovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádo- 
 by. Výbuchom však nie je prudké vyrovnanie pod- 
 tlaku (implózia) ani aerodynamický tresk spôsobe- 
 ný prevádzkou lietadla. Pre úèely týchto podmie- 
 nok nie je výbuchom reakcia v spa¾ovacom priesto- 
 re motorov, hlavniach strelných zbraní a iných za- 
 riadeniach, v ktorých sa energia výbuchu cie¾ave- 
 dome využíva.
4. Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, 
 ktorá sa pohybuje rýchlosťou 20,8 a viac m/s (75  
 km/h a viac). Ak nie je táto rýchlosť pre miesto ško- 
 dy zistená, musí poistený preukázať, že pohyb  
 vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody na 
 riadne udržiavaných budovách alebo rovnako  
 odolných iných veciach, alebo, že škoda pri bez- 
 chybnom stave poistenej budovy alebo budovy,  
 v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla 
 vzniknúť iba v dôsledku víchrice.
5. Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ¾adu rôzneho 
 tvaru, ve¾kosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfé- 
 re dopadajú na poistenú vec a tým dochádza k jej 
 poškodeniu alebo znièeniu. Nepoistené sú škody  
 na strechách, ktoré nemajú vplyv na ich funkènosť 
 alebo ïalšie používanie.
6. Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín je jav, ktorý 
 vznikol pôsobením gravitácie a ktorý má za násle- 
 dok porušenie dlhodobej rovnováhy, ku ktorej sva- 
 hy zemského povrchu dospeli vývojom. Zosuvom  
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 pôdy však nie je klesanie zemského povrchu do  
 centra Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl  
 alebo ¾udskej èinnosti.
7. Zosuv alebo zrútenie lavín je jav, keï masa snehu 
 alebo ¾adu sa náhle na prírodných svahoch uvedie 
 do pohybu a rúti sa do údolia.
8.   Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je po-

hyb telesa, majúci znaky pádu s deštruktívnymi 
úèinkami.

9.  Ťarcha snehu a námrazy je deštruktívne pôsobenie 
snehu a námrazy nadmernou hmotnosťou na streš-
né krytiny alebo nosné konštrukcie budov, ktorá sa 
na nich nazhromaždila z atmosférických zrážok.

10. Škodami v dôsledku nárazu vozidla sa rozumie bez- 
 prostredné znièenie alebo poškodenie poistenej  
 veci bezprostredným stretom s cestným alebo ko¾a- 
 jovým vozidlom. Poistite¾ však neposkytne plnenie 
 za škody spôsobené vozidlami, ktoré prevádzkuje 
 poistený, užívate¾ poisteného majetku alebo jeho 
 zamestnanci, ïalej škody vzniknuté na vozidlách  
 a ich náklade, plotoch a na cestách.
11. Za škodu spôsobenú dymom považujeme bez- 
 prostredné znièenie alebo poškodenie veci dy- 
 mom, ktorý vystupuje náhle a náhodne v dôsledku 
 poruchy zo spa¾ovacích, kúrenárskych, varných ale- 
 bo sušiacich zariadení nachádzajúcich sa na poiste- 
 nom mieste.
12. Za škodu spôsobenú nadzvukovou vlnou považu- 
 jeme priame znièenie alebo poškodenie poistenej 
 veci úèinkom nadzvukovej vlny, spôsobenej prele- 
 tom lietadla.
13. Povodňou sa rozumie zaplavenie väèších èi men- 
 ších územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z bre- 
 hov vodných tokov alebo nádrží alebo tieto brehy  
 a hrádze pretrhla alebo bola spôsobená náhlym  
 a neoèakávaným zmenšením prietokového profilu 
 koryta. Za povodeò sa nepovažuje také zaplavenie 
 územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúš- 
 ťaním vôd z vodných tokov.
14.  Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy 

na území v mieste poistenia, ktorá bola spôsobená:
 a) vystúpením povrchových vôd (stojatých, alebo 
  teèúcich) zo svojho koryta,
 b) atmosférickými zrážkami.
15. Zemetrasením v zmysle týchto podmienok sa pova- 
 žuje len zemetrasenie dosahujúce aspoò 5. stupeò 
 medzinárodnej stupnice, udávajúcej makroseiz- 
 mické úèinky zemetrasenia (MCS).
16. Nová hodnota je èiastka, ktorú treba vynaložiť na 
 znovuzriadenie veci toho istého druhu, kvality a vý- 
 konu na danom mieste a v danom èase, vrátane ná- 
 kladov na dopravu, montáž, uvedenie do prevádz- 
 ky a prípadné colné a iné poplatky bez zoh¾ad- 
 nenia akýchko¾vek poskytnutých zliav.
17. Èasová hodnota je nová hodnota veci znížená  
 o hodnotu zodpovedajúcu výške opotrebovania  
 alebo iného znehodnotenia.
18. Zvyšková hodnota je hodnota veci urèenej na likvi- 
 dáciu, ktorá je natrvalo znehodnotená alebo nepo- 
 užite¾ná pre prevádzkové úèely. Zodpovedá dosaži- 
 te¾nej predajnej cene.
19. Trhová hodnota je najnižšia cena, za ktorú je mož- 

 né vec rovnakých parametrov kúpiť alebo predať  
 v danom mieste a èase.
20. Pod riadnym udržiavaním veci sa v zmysle týchto 
 poistných podmienok rozumie zabezpeèenie na- 
 sledovných úkonov zo strany poisteného:
 a) bezpeènostné skúšky,
 b) pravidelné preventívne obhliadky, revízie a opra- 
  vy,
 c) odstraòovanie škôd alebo porúch, zapríèinených
  bežnou prevádzkou alebo starnutím, vyžadujú- 
  cich opravu alebo výmenu.
21. Ak sa pre uvedenie poistenej veci do prevádzky vy- 
 žaduje skúšobná prevádzka, je vec považovaná za 
 prevádzkyschopnú, pokia¾ sa skúšobná prevádzka 
 úspešne ukonèila a vec dosahuje projektované pa- 
 rametre. Vec je považovaná za prevádzkyschopnú 
 aj vtedy, ak je odstavená, je rozobratá na èistenie 
 alebo údržbu, zostavovaná po vykonaní èistenia 
 alebo údržby, alebo je v skúšobnej prevádzke po  
 odstavení, údržbe èi èistení a podobne.
22. Chránený priestor/objekt v zmysle týchto podmie- 
 nok je priestor/objekt, ktorý je od iných priestorov/ 
 objektov oddelený požiarnymi deliacimi konštruk- 
 ciami (požiarnymi stenami, požiarnymi stropmi, 
 požiarnymi obvodovými stenami a požiarnymi uzá- 
 vermi), ktorých funkciou je brániť šíreniu požiaru 
 do susedných priestorov/objektov.

Oddiel III
Poistenie prerušenia prevádzky

Èlánok 1
Predmet poistenia
Predmetom poistenia sú následné škody spôsobené 
prerušením prevádzky v dôsledku vecnej škody uvede-
nej v èl.2, oddiel II.

Èlánok 2
Rozsah poistenia, vecná škoda
1. Za vecnú škodu sa považuje znièenie, poškodenie 
 alebo strata veci, slúžiacej prevádzke v dôsledku:
 a) požiaru, výbuchu, priameho zásahu blesku,
 b)  nárazu alebo zrútenia sa letiaceho telesa riadené-

ho ¾udskou posádkou, jeho èasti alebo nákladu,
 c)  hasenia, zbúrania alebo vyprázdnenia budovy pri 

niektorej z týchto poistných udalostí (písm. a, b),
 d) víchrice,
 e) krupobitia,
 f) vody z vodovodu,
 g) povodne,
 h) záplavy,
 i) zemetrasenia,
 j) zosuvu pôdy, zrútenia skál alebo zemín,
 k) zosuvu, alebo zrútenia lavín,
 l) pádu stromov, stožiarov a iných predmetov, ak 
  nie sú súèasťou toho istého súboru ako poškode- 
  ná vec, 
    m) tiaže snehu alebo námrazy,
 n) nárazu vozidla,
 o) dymu,
 p) nadzvukovej vlny.
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2. Škody spôsobené prerušením prevádzky z dôsled- 
 ku vecnej škody pod¾a bodu 1. písmeno d) až p) sú 
 poistené, len ak je to dojednané v poistnej zmluve.
3. Poistite¾ nie je povinný plniť za škody z prerušenia 
 prevádzky, ktoré boli zapríèinené alebo zväèšené:
 a)  mimoriadnymi udalosťami vzniknutými poèas 

prerušenia prevádzky, pod ktorými sa rozumejú aj 
príèiny uvedené v Oddieli I èlánku 8, ods. 1. a 3., 
bez oh¾adu na to, èi vznikli v prevádzke poistené-
ho, v opravárenskej dielni alebo poèas prepravy,

 b) úradne nariadenými obmedzeniami na prevádz- 
  ku alebo jej obnovenie,
 c) výpadkom dodávky elektrického prúdu, plynu, 
  vody alebo pary z verejnej siete,
 d) zmenami, doplnkami, vylepšeniami alebo reví- 
  ziami, ktoré sa vykonajú na poistenom majetku 
  po vzniku materiálnej škody v priebehu od- 
  straòovania jej následkov,
 e) nepodstatnými prerušeniami prevádzky, ktorých 
  následky sa dajú odstrániť bez ve¾kých výdavkov,
 f) prerušeniami prevádzky v dôsledku materiálnej
  škody spoèívajúcej v znièení, poškodení alebo 
  iným znehodnotení surovín, polotovarov, hoto- 
  vých výrobkov alebo iných materiálov,
 g) skutoènosťou, že poistený vèas nezabezpeèí opä- 
  tovné sprevádzkovanie, zaobstaranie alebo zria- 
  denie poškodeného alebo znièeného poisteného 
  majetku alebo na to nemá k dispozícii dostatoè- 
  ný kapitál,
 h) mimoriadnymi prieťahmi pri obnove prevádzky 
  ako napr.: objasòovaním vlastníckych, majetkovo- 
  právnych vzťahov, súdnymi procesmi, správnymi  
  konaniami a pod.,
 i) prerušením prevádzky spôsobeným poškodením
  alebo znièením nepoistenej veci, aj keby sa jed- 
  nalo súèasne aj o následky materiálnej škody 
  vzniknutej na niektorej z poistených vecí.

Èlánok 3
Poistná hodnota, poistná suma, doba ruèenia
1. Poistnou hodnotou sa rozumie:
 a) zisk, ktorý by poistený vytvoril v dobe ruèenia,  
  keby k prerušeniu prevádzky nedošlo,
 b) stále náklady.
2. Tieto èiastky pod¾a ods.1 musia byť upravené tak, 
 aby poistná hodnota pre položku zisk a stálych ná- 
 kladov zoh¾adòovala oèakávaný stav zisku a stálych 
 nákladov v poistnom období.
3. Ak je poistený registrovaný platca dane z pridanej  
 hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa ne- 
 zapoèítava do poistnej hodnoty.
4. Poistná suma má pre každú položku predmetu po- 
 istenia zodpovedať jeho poistnej hodnote. Poistnú  
 sumu stanoví na vlastnú zodpovednosť poistený.  
 Poistná suma je suma, urèená v zmluve ako najvyš- 
 šia hranica plnenia poistite¾a pre každú položku  
 predmetu poistenia jednotlivo, miesto poistenia  
 a poistné obdobie.
5. Ak nie je s poistite¾om dojednané inak, nebude po- 
 istná suma znížená o èiastku zodpovedajúcu výške 
 poskytnutého plnenia za predpokladu, ak poistený  
 zaplatí pomerné dodatoèné poistné za obdobie od  

 dátumu vzniku poistnej udalosti do konca poistné- 
 ho obdobia, vymerané poistite¾om. Zníženie poist- 
 nej sumy sa týka každého predmetu poistenia, za 
 ktorý bolo poskytnuté poistné plnenie.
6.  Doba ruèenia predstavuje obdobie zaèínajúce vzni- 
 kom poistnej udalosti a trvajúce po dobu, poèas  
 ktorej sú výsledky prevádzkovej èinnosti poistené- 
 ho negatívne ovplyvnené poistnou udalosťou 
 (prerušením prevádzky), prièom maximálna doba  
 ruèenia je uvedená v poistnej zmluve. To všet- 
 ko platí za predpokladu, že poistite¾ neruèí za ško- 
 du vzniknutú poèas trvania èasovej spoluúèasti, 
 ktorej zaèiatok je totožný so zaèiatkom poistnej  
 udalosti z titulu prerušenia alebo obmedzenia pre- 
 vádzky.

Èlánok 4
Poistné, vrátenie poistného
1. Poistné je definované v Oddieli I, èlánok 5 Poistné.
2. Poistník má nárok, na vrátenie pomernej èiastky zo 
 zaplateného poistného, maximálne však do výšky 
 jednej tretiny zaplateného roèného poistného pre  
 každú poistenú položku osobitne, ak poistné obdo- 
 bie zodpovedá kalendárnemu roku a poistený ohlá- 
 si najneskôr do 4 mesiacov po uplynutí poistného 
 obdobia, že podnikový zisk a stále náklady pod¾a 
 výsledkov hospodárenia potvrdených auditom, 
 boli v zmysle týchto podmienok v uplynulom roku
 nižšie ako poistná suma.
3. Èiastka poistného, ktorá má byť v zmysle bodu 2  
 tohto èlánku vrátená predstavuje rozdiel medzi za- 
 plateným celkovým roèným poistným v zmysle po- 
 istnej zmluvy a roèným poistným, ktoré by inak po- 
 istník zaplatil pod¾a skutoèných výsledkov hospo- 
 dárenia za daný kalendárny rok. 

Èlánok 5
Podpoistenie
1. Ak je v èase poistnej udalosti poistná suma pre- 
 danú položku predmetu poistenia nižšia než jej po- 
 istná hodnota na danom mieste poistenia, poistite¾ 
 poskytne plnenie, ktoré je v rovnakom pomere ku  
 škode, ako je poistná suma k poistnej hodnote 
 (podpoistenie). Ak poistná suma niektorej z poiste- 
 ných položiek presahuje jej poistnú hodnotu v èase 
 poistnej udalosti, bude táto èiastka zoh¾adnená  
 v prospech položky na ktorej nastalo podpoistenie.
2. Ak sa preukáže v prípade vzniku poistnej udalosti,  
 že suma ohlásená ako koneèná pre poistenú polož- 
 ku pod¾a èlánku 4, bod 2. na konci uplynulého po- 
 istného obdobia bola nižšia ako poistná hodnota  
 tejto položky v tomto uplynulom poistnom období, 
 potom sa vypoèítané poistné plnenie znižuje v po- 
 mere, v akom je poistné skutoène zaplatené (t.j. po  
 vrátení poistného pod¾a èlánku 4, bod 2. k poistné- 
 mu, ktoré by poistený musel zaplatiť pod¾a poistnej 
 hodnoty. Ak bola poistná suma jednej položky  
 v uplynulom poistnom období nižšia ako poistná 
 hodnota tejto položky v uplynulom poistnom ob- 
 dobí, tak sa vypoèítané poistné plnenie znižuje  
 v pomere v akom je poistné skutoène zaplatené (t.j.  
 aj po vrátení poistného pod¾a èlánku 4, bod 2.  
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 k poistnému, ktoré by poistený musel zaplatiť 
 pod¾a poistnej hodnoty. Ustanovenie tohto odseku 
 však neplatí, pokia¾ poistený preukáže, že k ne- 
 správnemu nahláseniu došlo bez jeho zavinenia.
3. Ak došlo v priebehu poistného obdobia z akého- 
 ko¾vek dôvodu k zmene poistnej sumy, potom sa 
 pre úèely èlánku 4 bod 2. a bod 3. tohto èlánku,  
 používa roèná priemerná suma, ktorá sa vypoèíta  
 z príslušných súm s prihliadnutím k obdobiu, v kto- 
 rých platia.

Èlánok 6
Rozsah poistného plnenia
1. Poistite¾ poskytne poistné plnenie za:
 a) zisk z realizácie predaja vyrobených výrobkov,  
  predaného tovaru a zisk z poskytovaných slu- 
  žieb, ktorý by poistený dosiahol v prípade, že by  
  nebolo bývalo došlo k prerušeniu prevádzky,  
  najdlhšie však poèas doby ruèenia,
 b) stále náklady, ktoré musí poistený poèas doby tr- 
  vania prerušenia prevádzky, najdlhšie však poèas  
  doby ruèenia, bezpodmieneène vynakladať, aby 
  bolo možné po obnovení zariadení èo najskôr  
  uviesť prevádzku do èinnosti v pôvodnom rozsa- 
  hu.
2. Poistite¾ poskytne popri poistnom plnení:
 a) úhradu nákladov, ktoré poistený vynaložil na od- 
  vrátenie alebo zmiernenie škody z prerušenia  
  prevádzky pod podmienkou, ak je ich vynalože- 
  nie úèelné, nutné a hospodársky zdôvodnené  
  a pokia¾ znižujú rozsah povinnosti poisťovate¾a  
  poskytnúť poistné plnenie. Poisťovate¾ musí byť  
  o vykonaných opatreniach bezodkladne infor- 
  movaný.
 b) úhradu nákladov, ktoré poistený pod¾a okolností  
  mohol považovať za potrebné, ich vynaloženie  
  sa ako potrebné objektívne javilo, ale pre ich na- 
  liehavosť si nemohol vopred vyžiadať súhlas po- 
  isťovate¾a. V takom prípade musí byť poisťovate¾ 
  bezodkladne informovaný o vykonaných opatre- 
  niach,
 c) aj plnenie za odpisy budov, strojov a ostatných 
  prostriedkov, avšak len do tej miery, pokia¾ pri- 
  padajú na èasti poisteného majetku, ktorý nie je  
  zasiahnutý vecnou škodou.
3. Poistite¾ pri stanovení výšky škody spôsobenej pre- 
 rušením prevádzky prihliada:
 a) ku všetkým okolnostiam, ktoré priaznivo èi ne- 
  priaznivo ovplyvnili chod a výsledok prerušenia  
  prevádzky poèas doby ruèenia,
 b) k hospodárskym výhodám, ktoré sa po uplynutí 
  oceòovacieho obdobia prejavia ako následok  
  prerušenia prevádzky poèas doby ruèenia, na- 
  ko¾ko poistenie nesmie viesť k obohateniu pois- 
  teného,
 c) k prípadným úsporám na stálych nákladoch, kto- 
  ré už pri prerušení prevádzky nevznikajú alebo  
  sa znižujú.
4. Poistite¾ uhradí vždy len primerané a hospodárne  
 vynaložené náklady obvyklé v mieste vzniku poist- 
 nej udalosti.
5. Poistené nie sú náklady, ktoré už pri prerušení pre- 

 vádzky nevznikajú, najmä:
 a) náklady na suroviny, pomocné a prevádzkové  
  látky, technologickú energiu a náklady na odob- 
  ratý tovar, pokia¾ nejde o náklady vynaložené  
  na udržiavanie prevádzky alebo nevyhnutné po- 
  platky za cudzí odber energie,
 b) odvodové a daòové povinnosti a vývozné clá,
 c) prepravné náklady, náklady spojov,
 d) poistné závislé na obrate,
 e) licenèné poplatky závislé na obrate a vynález- 
  covské, patentové poplatky závislé na obrate,
 f) zisky, variabilné náklady a stále náklady nesúvi- 
  siace s výrobou, obchodnou alebo priemyselnou 
  prevádzkou, napr. z finanèných operácii, obcho- 
  dov s pozemkami,
 g) majetkové sankcie (pokuty, penále), ktoré je po- 
  istník povinný uhradiť v dôsledku nesplnenia  
  príp. porušenia svojich záväzkov.

Èlánok 7
Rozsah zistení expertov
1. Pod¾a Oddielu I., èlánku 10 Znalecké konanie, je  
 možné dohodnúť, že výška poistného plnenia bude  
 stanovená znaleckým konaním. Znalecký posudok  
 musí, pokia¾ sa o tom po vzniku škody z prerušenia  
 prevádzky obidve strany nedohodnú inak, obsaho- 
 vať predovšetkým nasledujúce zistenia:
 a) výpoèet ziskov a strát pre bežný rok až do zaèiat- 
  ku prerušenia prevádzky a za predchádzajúci úè- 
  tovný rok,
 b) výpoèet ziskov a strát, z ktorého vyplýva, ako by  
  sa èinnosť poisteného vyvíjala v priebehu oceòo- 
  vacieho obdobia bez prerušenia prevádzky,
 c) výpoèet ziskov a strát, z ktorého vyplýva, ako sa  
  èinnosť poisteného vyvíjala v priebehu oceòova- 
  cieho obdobia v dôsledku prerušenia prevádzky,
 d) èi a akým spôsobom bolo pri stanovení výšky od- 
  škodnenia z prerušenia prevádzky prihliadané  
  na okolnosti, ktoré majú vplyv na povinnosti po- 
  isťovate¾a plniť.

Èlánok 8
Spoluúèasť
1. Poistník sa podie¾a na každej poistnej udalosti pev- 
 ne stanovenou sumou (ïalej len spoluúèasť) na ná- 
 hrade škody vrátane vynaložených nákladov na za- 
 bránenie alebo zníženie škody.
2. V poistnej zmluve môže byť dojednaný èasový  
 úsek, ktorý oznaèuje dåžku trvania škody z preruše- 
 nia prevádzky (ïalej len èasová spoluúèasť), za kto- 
 rý poistite¾ neposkytne poistné plnenie. Zaèiatok  
 èasovej spoluúèasti je zhodný so zaèiatkom doby  
 ruèenia.

Tieto poistné podmienky nadobúdajú úèinnosť
1. 1. 2017.


