
Poistník/ Poistený: 

sídlo: 

IČO: 
IČ DPH: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

Poistná zmluva č. 411 025 738 
ďalej aj „zmluva" 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
v mene ktorého konajú: 

36 550 949 
SK2020154609 

Spoločnosť zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 1 O 193/N 
( ďalej len „poistený") 

a 

Hlavný spolupoist'ovateľ: 

Poistiteľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

sídlo: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

v mene ktorého koná: 
Branislav Martinka, riaditeľ odboru poistenia veľkých a špeciálnych rizík - na základe splnomocnenia 
Ing. Daniel Ďuračka, vedúci oddelenia poistenia majetku - na základe splnomocnenia 

IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
bankové spojenie: , č. účtu: 
IBAN: 
BIC: 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 196/B 

( ďalej len „poistitel"') 
Podiel: 60% 

Spolupoisťovateľ: 

Colonnade Insurance S.A. 
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko 
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zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 6160 5 
konajúca prostredníctvom 
Poistiteľ : Colonnade lnsurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Moldavská cesta 8 B, SK - 042 80 Košice 
IČO: 50 013 602, IČ DPH: SK412002647 l 
Okr. súd Košice I, Obch. reg. oddiel: Po, vložka č. 591N. 
Bankové spojenie: , č. účtu: 

, SWIFT/BIC kód: 
v mene ktorého koná: 
Ing. Marián Bátovský, senior underwriter - na základe splnomocnenia, riaditeľ úseku poistenia 

( ďalej len „poisti tel"') 
Podiel:40% 

uzatvárajú v zmysle všeobecných záväzných predpisov túto poistnú zmluvu. 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2. 1. Poistiteľ sa zaväzuje poskytovať poistenému poistnú ochranu v súlade s podmienkami tejto zmluvy 

na „Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti za škodu" (ďalej len „poskytovanie poistnej 

ochrany") a poistený sa zaväzuj e zaplatiť poistiteľovi poistné v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 

Poistiteľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený v tejto prílohe svojimi Všeobecnými 

poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami alebo Doložkami. V prípade ak poistné 

podmienky a dojednané limity poisťovateľa poskytujú lepšie podmienky plnenia, tzn. že sú v 

prospech klienta j e možné sa od dojednaných podmienok odchýliť. 

Poistenie je dojednané v rozsahu nasledovných predmetov a podmienok poistenia. 

2.2. Oddiel I. Poistenie majetku 

2.2.1.Miesto poistenia I územná platnosť 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra a miesta 
poistenia v zmysle účtovnej evidencie poisteného. 

2.2.2 .Spoluúčasť 

Poistenie majetku sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného pre jednu a každú poistnú udalosť počas 
poistného obdobia pre predmety poistenia a poistené nebezpečenstvá v oddiele I. nasledovne, prípadne 
presne stanovená v osobitných dojednaniach Oddiel I.: 

Predmet poistenia Poistené riziko Spoluúčasť 

a), b), c), d, e), f) , g), h), uvedený !Všetky živelné poistené riziká (all risk) okrem 
5% min. 332 EUR v oddiele I. tejto poistnej zmluve krádeže, lúpeže a vandalizmu 

a), b), c), d, e), f) , g), h), uvedený Krádež, Krádež vlámaním, lúpež v mieste 5% min.166 EUR 
v oddiele I. tejto poistnej zmluve !Poistenia 
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a) , b ), c ), d), e ), f), g) , h) uvedený 
v oddiele I. tejto poistnej zmluve 

vandalizmus 

2.2.3.Predmet poistenia, Poistná suma, Poistná hodnota: 

Predmet poistenia - all risk (živelné škody) 

a) Nehnuteľné veci - budovy, haly (účet 021, tr. 1) 

b) Nehnuteľné veci - stavby (účet 021, tr. 2) 

c) Hnuteľné veci - stroje, prístroje, zariadenia, dopravné 
prostriedky bez EČV (účet 022) 

d) Hnuteľné veci - inventár DHM 

e) Obstaranie hmotných investícii (účet 042) 

f) Zásoby 

g) Stavebné súčasti budov 

h) Náklady 

Predmet poistenia - krádež, lúpež, vandalizmus 

Stavebné súčasti a príslušenstvo nehnuteľností 

Hnuteľný majetok (účet 022, inventár, OHM, zásoby, 
obstaranie hmotných investícií) 

2.2.4.Poistené riziká: 

33,00 EUR 

Poistná suma v EUR Poistná hodnota 

357916493 Nová hodnota 

133175 Časová hodnota 

47 l 75 090 Časová hodnota 

116724 1 Časová hodnota 

38 156 191 Účtovná hodnota 

1 697 587 Nová hodnota 

332 OOO !.riziko 

664 OOO ! .riziko 

Po1stna suma v Poistná hodnota EUR 

330 OOO ! .riziko 

660 OOO ! .riziko 

1. Pre predmety poistenia a), b), c), d), e), f), g) uvedené v oddiele 1. pod Predmetom poistenia/Poistná 
suma/poistná hodnota tejto poistnej zmluve sa poistenie dojednáva v rozsahu živelných rizík all
risk. 

2. Pre predmety poistenia a), b), c), d), e), f), g) uvedené Predmetom poistenia/Poistná suma/poistná 
hodnota v oddiele I. tejto poistnej zmluve sa poistenie dojednáva aj poistenie pre prípad 
poškodenia alebo zničenia veci nasledovnými rizikami: 
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- Atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré 
vznikli v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vzniku došlo do 72 hodín po skončení živelnej 
udalosti, 

- Zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou, ľadochodmi, prívalom 
bahna, 

- záplavou následkom búrkového prívalu, ťarchou snehu a námrazy, 
- spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickými zrážkami alebo katastrofickým 

lejakom, 
- hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti, 
- krádež poistených vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s poistenými udalosťami. 



3. Poistenie all risk - poistenie sa vzťahuje na akúkoľvek priamu fyzickú škodu na poistenej veci 
spôsobenú náhodnou udalosťou, ktorá nastala počas poistnej doby v mieste poistenia a nie je 
v poistnej zmluve, zmluvných dojednaniach alebo príslušných VPP poistnej zmluvy vylúčená. 
Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol stratený v príčinnej súvislosti 
s náhodnou udalosťou, za ktorú vzniklo poistenému právo na poistné plnenie a ktorá nastala počas 
poistnej doby v mieste poistenia a nie je v poistnej zmluve vylúčená. 

4. Vylúčené riziká sú najmä: 
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a. vystavenie veci úžitkovému ohňu a teplu, tlenie, 
b. cielená explózia pri trhacích prácach a podobných prácach, 
c. explózia v spaľovacom priestore spaľovacích motorov alebo v iných zariadeniach, v ktorých sa 

energia výbuchu cieľavedome využíva, 
d. podtlak (implózia), 
e. zemetrasenie, ktorého účinky nedosahujú v mieste poistenia minimálne 6. Stupeň 

makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica). 
f.zosúvanie pôdy alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál zapríčineným akoukoľvek ľudskou 

činnosťou, 

g. sadanie pôdy, ak bolo spôsobené inak než vodou unikajúcou z vodovodného systému, 
vykurovacieho systému, klimatizačného alebo solárneho systému, teplovodných čerpadiel, 
sprinklerových a postrekových hasiacich zariadení, 

h. zosuv pôdy, ktorý sa s ohľadom na situáciu v mieste poistená dá predpokladať - t.j. jeho výskyt 
bol častejší ako jedenkrát za desať rokov pred dátumom vzniku poistnej udalosti, 

i. zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov alebo 
vodných nádrží, 

j .zvýšenie hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou alebo záplavou, 
k. vzdutie mora, 
1. voda, kvapalina alebo para unikajúca pri vykonávaní tlakových skúšok, opravy alebo údržby 

vodovodného systému, vykurovacieho systému, klimatizačného alebo solárneho systému, 
teplovodných čerpadiel, sprinklerových a p
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ostrekových hasiacich zariadení, 
m. tuhnutie obsahu jednotiek zadržiavajúcich alebo prepravujúcich tavené materiály, 
n. podvod, sprenevera, čin v rozpore s dobrými mravmi, trestným činom alebo nepoctivým činom 

poisteného, alebo inej osoby konajúcej na podnet poisteného, 
o. lúpež poistnej veci pri preprave vykonávanej na základe prepravnej zmluvy, 
p. zistenie rozdielov pri inventúre alebo audite, 
q. postupné opotrebenie v dôsledku vplyvu prevádzky, 
r.korózia, erózia, hrdza, huby, pleseň, hniloba, 
s. proces spracovania, obrábania, výroby, balenia, úpravy, spustenia do výroby, 
t.zvieratá vrátane hmyzu a škodcov, rastliny, 
u. mikroorganizmy, toxíny, 
v. atmosférická vlhkosť alebo sucho, teplotné výkyvy alebo kolísanie teplôt, 
w. nahromadenie vplyvu smogu, dymu, výparov, plynov alebo prachu, vznikom usadenín, 
x. vnútorná skaza, zmršťovanie, odparenie, vyschnutie, vytečenie obsahu, rozklad, prirodzený 

úbytok na hmotnosti, zmena chuti, vône, štruktúry alebo povrchovej úpravy, poškriabanie 
povrchu, 

y. sadanie, praskanie, zmrštenie, vydutie, rozpínanie alebo zrútenie stavby, 
z. prerušenie dodávok elektriny, paliva, vody, plynu, pary, chladiacej zmesi alebo iných dodávok, 
aa. vojnové udalosti, vyhlásenie vojnového alebo výnimočného stavu, napadnutím alebo činom 

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



bb. revolúcia, povstanie, vzbura, štátny alebo vojenský prevrat, občianska vojna, demonštrácia, 
zabavenie, rekvirácia pre vojenské účely, alebo represívne zásahmi štátnych orgánov, 

cc. vnútorné nepokoje, štrajk, výluka, 
dd. teroristický čin, vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri vykonávaní opatrení na kontrolu, 

prevenciu, potlačenie alebo sa inak vzťahujúca k teroristickému činu, 

ee. jadrová reakcia, rádioaktívne žiarenie alebo rádioaktívna kontaminácia, 
ff. znečistenie, zamorenie, kontaminácia vrátane presakovania, ak nevznikli v priamej súvislosti 

s poistnou udalosťou s ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie, 
gg. genetické zmeny organizmov alebo rastlín, 
hh. prirodzená povaha veci, 
11. poistenie sa nevzťahuje ani na poistné plnenie za škody, za ktoré podľa zákona alebo zmluvy 

zodpovedá dodávateľ alebo zmluvný partner poisteného, vrátane škôd na ktoré sa vzťahuje 
záruka výrobcu alebo zhotoviteľa diela, 

JJ. neobvyklé udalosti vzniknuté v priebehu prerušenia prevádzky, 
kk. úradne nariadené opatrenia obmedzujúce obnovu a prevádzku podniku, 
11. tým, že poistený nezaistí včas obnovu alebo opätovne nadobudnutie zničených poškodených 

alebo stratených vecí, napr. z dôvodu nedostatku finančných zdrojov, 
mm. škoda, ktorá vznikla z prerušenia prevádzky spôsobeného poškodením alebo zničením 

nepoistenej veci, 
nn. škoda vzniknutá poškodením zničením, alebo stratou peňazí v hotovosti, účtovných kníh, 

cenných papierov, listín, plánov, výkresov, nosičov dát a spisov každého druhu, 
oo. náklady na suroviny, pomocné a prevádzkové látky, technologickú energiu a náklady na 

odobratý tovar, pokiaľ nejde o náklady vynaložené na udržiavanie prevádzky alebo 
o nevyhnutné poplatky za odber cudzej energie, 

pp. majetkové sankcie (pokuty, penále), ktoré je poistník povinný uhradiť v dôsledku nesplnenia 
príp. porušenia svojich záväzkov, 

qq. Poistenie nezahŕňa škody z prerušenia prevádzky v dôsledku vecnej škody na objektoch vo 
výstavbe, montážnych objektoch, zariadeniach stavenísk, zasklení, dopravovanom tovare. 

n-. iné, ktoré patria k štandardným výlukám. 

5. Osobitné dojednania: 

s 

a. Pre prípad požiaru sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky dojednanej 
poistnej sumy resp. dojednaného limitu plnenia, ak boli dodržané všeobecne záväzné právne 
predpisy a technické normy. 

b. Poistenie sa vzťahuj e na akékoľvek úmyselné alebo neúmyselné poškodenie alebo zničenie 
poistenej veci, ak konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti 
osobe poisteného alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku. 

c. Poistenie sa vzťahuj e aj na pozemné komunikácie, mosty, koľajové dráhy, inžinierske siete, 
protipovodňové ochranné hrádze a iné objekty, ktoré sú majetkom poisteného. 

d. Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov 
vypracovaných na základe schválených cenníkov. 

e. V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz. 
Pod sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto dohody rozumie viac a po sebe 
nasledujúcich škôd na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom, ktoré 
majú spoločnú príčinnú súvislosť. 

f.Poistná suma stanovená v časovej hodnote. Časová hodnota zodpovedá obstarávacej hodnote 
poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného, pričom poisťovňa nebude uplatňovať 
námietku podpoistenia. 



g. Poistením na 1. riziko sa rozumie poistenie s moznym obnovením poistnej sumy. Ak v 
priebehu poistného obdobia v prípade poistnej sumy na prvé riziko nastala poistná udalosť a 
poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa môže po súhlase od klienta obnoviť 
poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí 
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného 
obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane 
spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške. 

h. Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika povodeň, záplava je vo výške 20% 

z poistnej sumy, pričom tento percentuálny limit je ohraničený max. sumou plnenia 8 300 OOO 
Eur. 

i.Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika víchrica, krupobitie, zemetrasenie, výbuch 

sopky je 6 670 OOO Eur. 
j.Ročný limit plnenia pre jednu a všetky škody z rizika zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu je vo 

výške 16 600 OOO Eur. 
k. Ročný limit plnenia pre všetky riziká (max. limit plnenia) je vo výške 33 200 OOO Eur. 
1. V prípade škody do výšky 3 500 Eur sa bude poistné plnenie poskytovať v nových cenách. 
m. Náklady na uniknuté médium z dôvodu poškodenia potrubia patriaceho k nehnuteľnosti vo 

vlastníctve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - vodovodné (stočné), klimatizačne 
a iné potrubie - limit plnenia za jednu poistnú udalosť je 500 Eur, pri spoluúčasti 100 Eur. 

Maximálny limit plnenia pre všetky poistné udalosti za rok je 3 OOO Eur. 
n. V odpratávacích nákladoch po poistnej udalosti ( živelnej škode) sú zahrnuté aj náklady na 

lešenie potrebné k oprave alebo výmene poškodených častí do výšky stanovenej PS. 

o. Poistenie kryje aj spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia nehnuteľnosti alebo 
verejnej kanalizačnej siete - 1 OOO Eur pre jednu poistnú udalosť a maximálne 5 OOO Eur za 
všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia. Spoluúčasť pri tomto riziku je vo 
výške 100 Eur. Na výnimku sa dojednáva, že uvedené ustanovenie platí aj bez potreby 

inštalovania spätných uzáverov ak neboli súčasťou technického projektu v čase výstavby 

nehnuteľnosti. 

p. Atmosférické zrážky kryté do limitu 1 OOO Eur na jednu poistnú udalosť, a max. limit plnenia 5 
OOO Eur za všetky poistné udalosti počas jedného poistného obdobia. Spoluúčasť vo výške 100 
Eur. Atmosférické zrážky bez poškodenia stavebných súčasti budovy, ktoré nastalo povodňou, 

záplavou, víchricou alebo krupobitím, vrátane vody zo žľabov alebo zvodov. 

q. Kryté sú aj škody na majetku umiestnenom na vonkajšej strane budovy (napr. firemné štíty, 
reklamne tabule, markízy, vonkajšie osvetlenie) a hnuteľné veci nachádzajúce sa na voľnom 

priestranstve do limitu 1 OOO Eur pre jednu poistnú udalosť a pre všetky poistné udalosti do 
roka je limit plnenia 5 OOO Eur, pri spoluúčasti 100 Eur za každú poistnú udalosť. Uvedené 
krytie platí pre škody spôsobenú víchricou alebo krupobitím. 

6. Poistenie nákladov sa vzťahuje na škody po živelnej udalosti, krádeži, vandalizme, poškodení skla 

a zahŕňa náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, vrátane strhnutia stojacich 
častí, odvoz sutiny a iných zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie alebo zničenie. Poistenie 
sa vzťahuje aj na náklady na demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí 

a na stavebné úpravy vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, 
zničených alebo stratených pri poistnej udalosti. Poistenie nákladov sa dojednáva aj pre stroje, 

prístroje a zariadenia. Poistenie sa dojednáva aj na poistenie nákladov vrátane nákladov 
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posudkového znalca, nákladov na hľadanie príčiny škody, nákladov na zemné a výkopové práce, 
nákladov spojených s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, nákladov spojených s 
leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu, a počas sviatkov ako aj 

expresné príplatky. Náklady sú poistením kryté, ak vzniknú v príčinnej súvislosti s poistnou 
udalosťou vzniknutou na predmetoch poistenia zapríčinenou poisteným rizikom uvedeným v tejto 

poistnej zmluve a to max. do výšky poistnej sumy resp. dojednaného limitu poistného plnenia vo 
výške 664 OOO Eur. 

7. Poistenie pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu 
Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil poistenej veci 

nasledujúcim spôsobom: 
a. do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne 

otvorenie, 
b. do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom, 

c. v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy, 
ktoré môžu byt' použité ako dôkazný prostriedok 

d. miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa 
zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, 

e. do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený 
na jej riadne otvorenie, 

f.krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú 
vec pred krádežou, 

g. krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože 
jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, 

za ktorú nemôže byť zodpovedný, 
h . lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho 

pracovníkovi alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia. 

8. Osobitné dojednania pre prípad odcudzenia veci a vandalizmu 
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a. Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné 
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného 
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku. 

b. Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj "vnútorný a vonkajší vandalizmus. I zistený aj 
nezistený páchateľ/. 

c. Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie, alebo zničenie poistenej veci spáchanej 
inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že si prerazí cestu do chráneného priestoru, 
prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia. 

d. Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spáchal úmyselne poškodenie alebo 
zničenie verejne prístupnej poistenej veci. 

e. Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj 
estetické poškodenie poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi. 

[.Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad 
krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, 
ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina, 



korba vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, 
zvárací prístroj , uhlová brúska a pod.). 

g. Poistením na 1. riziko sa rozumie poistenie s možným obnovením poistnej sumy. Ak v 

priebehu poistného obdobia v prípade poistnej sumy na prvé riziko nastala poistná udalosť a 

poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa môže po súhlase od klienta obnoviť 
poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí 
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného 

obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane 
spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške. 

h. Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov 

vypracovaných na základe schválených cenníkov. 
i.Ročný limit plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti z rizika krádež vlámaním, lúpež, 

vandalský čin po uskutočnenom vlámaní pre hnuteľný majetok (stroje, prístroje, zariadenia, 
inventár DHM, zásoby, obstaranie hmotných investícií) je vo výške 1 OOO OOO Eur. 

j.Pre riziko vandalizmus je ročný limit plnenia 50 OOO Eur pre jednu a všetky poistné udalosti 
v jednom poistnom období. 

k. V odpratávacích nákladoch po poistnej udalosti (krádeže a vandalizme) sú zahrnuté náklady na 
výmenu zámkov do výšky 500 Eur na 1 poistnú udalosť a max. 3000 Eur za jedno poistné 
obdobie na všetky poistné udalosti. 

1. V poistení sú kryté aj peniaze a ceniny na riziko krádeže do výšky 1 OOO Eur pre jednu poistnú 

udalosť a pre všetky poistné udalosti v priebehu jedného poistného obdobia vo výške 5 OOO 
Eur. 

m. Poistením je kryté aj estetické poškodenie - sprejmi a grafitmi do výšky ročného limitu 5 OOO 
Eur pre jednu a všetky poistné udalosti v priebehu jedného poistného obdobia. 

9. Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí mimo vecí uložených na voľnom priestranstve pre prípad 
krádeže alebo vandalizmu, podľa výšky dojednaného limitu plnenia. 
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- Do 5 OOO EUR - uzamknutý objekt bez špecifikácie uzamykacieho systému, páchateľ musel 
prekonať prekážku (napr. aj plot) . 

- Do 10 000 EUR - vchodové dvere do jednotlivých miestností (kancelárii, samostatný vchod) sú 
zabezpečené bezpečnostnou cylindrickou vložkou. 

- Do 15 OOO EUR - vchodové dvere do jednotlivých miestností (kancelárii, samostatný vchod) sú 
zabezpečené bezpečnostnou cylindrickou vložkou, uzamykacím systémom zabraňujúci 

vytlačenie, rozlomenie a odvŕtanie vložky. Presklené časti (dvere, okná) zabezpečené fóliou. 
- Do 30 OOO EUR - vchodové dvere do jednotlivých miestností (kancelárii, samostatný vchod) sú 

zabezpečené bezpečnostnou cylindrickou vložkou, uzamykacím systémom zabraňujúci 

vytlačenie, rozlomenie a odvŕtanie vložky. Dvere zabezpečené závorou alebo mrežou. 
Presklené časti ( dvere, okná) zabezpečené fóliou alebo funkčné mreže. 

- Nad 30 OOO EUR - vchodové dvere do jednotlivých miestností (kancelárii, samostatný vchod) sú 
zabezpečené bezpečnostnou cylindrickou vložkou, uzamykacím systémom zabraňujúci 

vytlačenie, rozlomenie a odvŕtanie vložky. Dvere zabezpečené závorou alebo mrežou. 
Presklené časti ( dvere, okná) zabezpečené bezpečnostnou fóliou alebo funkčné mreže a zároveň 
elektronická zabezpečovacia signalizácia (EZS) vyvedené do miesta trvalej obsluhy Mestskej 
Polície, súkromnej bezpečnostnej služby (SBS) alebo PCO. 



2.3. Oddiel II. Poistenie strojov, prístrojov a zariadení 

2.3.1.Miesto Poistenia: / územná platnosť: 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra a miesta 
poistenia v zmysle účtovnej evidencie poisteného. 

Pre meracie, vyhľadávacie, vyhodnocovacie prístroje a zariadenie nachádzajúce sa mimo miesta 
poistenia (pri pracovnej činnosti) sa dojednáva územný rozsah Slovenská republika. Zoznam týchto 
zariadení je súčasťou poistnej zmluvy, uvedený ako Príloha č.1. 

2.3.2 Spoluúčasť 
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného 
obdobia pre predmety poistenia a poistené nebezpečenstvá v oddiele II. vo výške 5% min. 400 Eur. 

2.3.3. Predmet poistenia, poistná suma, poistná hodnota 

Predmet poistenia .ľo1stna suma Poistná hodnota v EUR 

Stroje, prístroje, zariadenia - súbor (účet 022) 47 175 090 Časová hodnota 

:stroJei pnstroJe, zanadema- technolog1cke zanactema ako 
358 049 668 Časová hodnota súčast nehnuteľností súbor ( účet 021) 

Naklady 166 OOO !.riziko 

Súbor strojov, zariadení a elektroniky vo vlastníctve poisteného alebo vo vlastníctve cudzích osôb, pokiaľ 
ju poistený prevzal na základe zmluvy a poistený ju má vedenú vo svojej účtovnej evidencii. 

2.3.4.Poistené riziká: 

1. Poistenie sa vzťahuje na priamu fyzickú škodu na poistenej veci spôsobenú náhodnou škodovou 
udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia a nie je vylúčená. Poistenie pre prípad poškodenia 
alebo zničenia strojov, prístrojov a strojových zariadení vrátane elektroniky akoukoľvek poistnou 
udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a obmedzuje alebo vylučuje 

funkčnosť poisteného stroja. - lom stroja, škody spôsobené týmito rizikami: 
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a. chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje 
záruka výrobcu), konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období 
konštruovania stroja, vady materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja, 

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



2. Osobitné dojednania 
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a. Pre meracie, vyhľadávacie, vyhodnocovacie prístroje a zariadenia, nachádzajúce sa mimo 
miesta poistenia (územie SR)/počas pracovnej činnosti - meranie, detekcia, .. ./ sa dojednáva aj 
poistenie v rozsahu týchto rizík: 

- povodeň, 

- záplava, 
- zemetrasenie, 
- výbuch sopky, 
- zosuv pôdy, 
- lavína, 
- ťarcha snehu alebo ľadovej vrstvy, 
- požiarom, 
- priamym úderom blesku, 
- chemickým výbuchom, 
- nárazom alebo zrútením lietadla, 
- víchricou alebo krupobitím, 
- nárazom vozidla alebo plavidla, 
- dymom, 
- rázovou vlnou, 
- vodou, 
- kvapalinou alebo parou, 
- vodou unikajúcou v dôsledku chybnej obsluhy alebo poruchy zo sprinklerových 

a postrekových hasiacich zariadení, 
- krádežou, 
- lúpežou, 
- vandalizmom, 

b. Poistnou hodnotou môže byť aj časová hodnota. Časová hodnota zodpovedá obstarávacej 
hodnote poistenej veci, uvedená v účtovnej evidencii poisteného, pričom poisťovňa nebude 
uplatňovať námietku podpoistenia. Poistnou hodnotou môže byť aj vstupná cena, zachytená v 
účtovnej evidencii v čase, keď bola vec daná do užívania ( ďalej len „účtovná cena"). Účtovná 
cena - v zmysle postupov účtovania pre podnikateľov sa rozumie „obstarávacia cena". 
Obstarávacia cena - je cena, za ktorú sa investičný majetok obstaral, vrátane nákladov 

súvisiacich s jeho obstaraním. V obstarávacej cene sa oceňuje nakúpený hmotný investičný 
majetok. 

c. Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwarovej časti 
riadiacej , alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového 
vybavenia strojov. 

d. Poistením na 1. riziko sa rozumie poistenie s možným obnovením poistnej sumy. Ak v priebehu 

poistného obdobia v prípade poistnej sumy na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému 

vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa môže po súhlase od klienta obnoviť poistnú sumu na 
zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku 
poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť 
poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je 
v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške. 



e. Pri poistení strojov, prístrojov a zariadení poisťovateľ poskytne poistné krytie aj na náklady na 
leteckú prepravu náhradných dielov a cestovné náklady technikov a expe11ov zo zahraničia -
ročný limit plnenia je vo výške 33 OOO Eur z celkového limitu plnenia vo výške 166 OOO Eur. 

f.V prípade parciálnych škôd sa bude plnenie poskytovať v Nových hodnotách a v prípade totálnych 
škôd sa bude plnenie poskytovať v časových hodnotách. Za parciálne škody sa považujú také 

škody, ktoré budú dosahovať výšku maximálne 40% zo stanovenej poistnej hodnoty poistenej 

vec 1. 

g. Odchylne sa dojednáva, že poisťovateľ neuplatní princíp podpoistenia, ak rozdiel medzi Poistnou 

sumou a Poistnou hodnotou bude menší ako 20%. 
h. Limit plnenia pre jednu poistnú udalosť pri riziku lom stroja je 500 000,00 Eur (uvedený limit je 

bez odpratávacích nákladov) a ročný limit plnenia za všetky poistné udalosti v poistnom období 
je uvedený v prípade strojov na účte 022 = 3 OOO OOO Eur a v prípade účtu 021 = 3 OOO OOO Eur. 

i.Pre meracie, vyhľadávacie, vyhodnocovacie prístroje a zariadenia, nachádzajúce sa mimo miesta 
poistenia /počas pracovnej činnosti - meranie, detekcia, .. ./ sa dojednáva rozšírene krytie -

územie SR. 
J. Poistenie nákladov sa vzťahuje aj na náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, 

odvoz sutiny a iných zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie alebo zničenie. Poistenie sa 

vzťahuje aj na náklady na demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených poistených vecí 
a na stavebné úpravy vykonané v súvislosti so znovuobstaraním alebo opravou vecí 

poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti. Náklady sú poistením kryté, ak 
vzniknú v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou vzniknutou na predmetoch poistenia 
zapríčinenou poisteným rizikom uvedeným v tejto poistnej zmluve a to max. do výšky poistnej 

sumy resp. dojednaného limitu poistného plnenia vo výške 166 OOO Eur. 

2.4. Oddiel III. Poistenie skla 

2.4.1. Miesto poistenia/územná platnosť 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra a miesta 
poistenia v zmysle účtovnej evidencie poisteného. 

2.4.2. Spoluúčasť 
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného 
obdobia pre predmety poistenia a poistené nebezpečenstvá v oddiele III. vo výške 50 Eur. 

2.4.3.Predmet poistenia, poistná suma, poistná hodnota 

re met po1stema 01stna suma v 

Poistenie skla na všetkých objektoch 10 000,00 1. Riziko 

2.4.4.Poistené riziká 

l . Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci - akékoľvek sklo, sklené výplne, 
sklené výplne skleníkov, fólie na sklách, sklo so špeciálnou povrchovou úpravou I nápisy, maľby, 
gravírovanie, iná výzdoba na skle/, svetelné a neónové nápisy a reklamy - akoukoľvek náhodnou 
udalosťou okrem nasledovných prípadov: 
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a. na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí, 
b. pri montáži a demontáži poistených vecí, 
c. na škody ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác v mieste poistenia, 
d. na škody vzniknuté výbuchom nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných hmôt. 

2. Poistenie sa dojednáva na prvé riziko. 
Poistením na 1. riziko sa rozumie poistenie s možným obnovením poistnej sumy. Ak v priebehu 
poistného obdobia v prípade poistnej sumy na prvé riziko nastala poistná udalosť a poistenému 
vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa môže po súhlase od klienta obnoviť poistnú sumu na 
zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí stanovením doplatku poistného 
od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú časť poistnej sumy 
zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná suma je v priebehu 
poistného obdobia vždy v pôvodnej výške 

3. Osobitné dojednania: 
a. Dojednáva sa že poistenie sa vzťahuje aj na špeciálnu povrchovú úpravu skla - napr. nalepené 

snímače zabezpečovacích zariadení, nalepené fólie, nápisy, maľby alebo inú výzdobu na 

poistenom skle, firemné štíty, svetelné neónové reklamy a nápisy a iné veci umiestnené na 

vonkajšej strane budovy, vrátane elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie. 

2.5.0ddiel IV. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

2.5.1.Miesto poistenia/ územná platnosť 
územie Slovenskej republiky 

2.5.2. Spoluúčasť 
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného 
obdobia pre predmety poistenia a poistené nebezpečenstvá v oddiele IV. vo výške 0,00 Eur pokiaľ nie je 
v niektorom bode uvedená iná výška. 

2.5.3.Predmet poistenia, poistná suma 
Poistná suma 

Predmet poistenia v EUR Spôsob poistenia 

Všeobecná - prevádzková zodpovednosť vrátane vadného 
výrobku Limit odškodnenia 

Nedodanie energií (čistá finančná ujma) Limit odškodnenia 

Regresné náhrady zdravotných a sociálnej poisťovne z titulu 1 660 OOO 
pracovných úrazov a chorôb z povolania Limit odškodnenia 

Náhly a náhodný únik znečisťujúcich látok Limit odškodnenia 

Škoda spôsobená únikom vody z vodovodného, kanalizačného Limit odškodnenia 
alebo iného potrubia vrátane škôd spôsobených opravou daného 
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potrubia 

Veci prevzaté Limit odškodnenia 

2.5.4.Poistené riziká: 

1. Poistená činnosť: všetky činnosti v súlade s Výpisom z Obchodného registra platného ku Dňu 
účinnosti tejto poistnej zmluvy a činnosti vyplývajúce poistenému zo zákonov a rozhodnutí 
štátnych orgánov. 

2. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil 
poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému na 
zdraví a usm1iením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci ako aj inú majetkovú ujmu 
(ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa 
príslušných právnych predpisov. 

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

4. Poistenie sa vzťahuje výlučne na škodu vzniknutú ako následok škodovej udalosti z ktorej 
vyplývajúci nárok na náhradu škody vznesený poškodeným voči poistenému bol v písomnej forme 
prvýkrát doručený poistenému počas poistnej doby. Toto poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek 
škody, ktoré vznikli pred začiatkom poistnej doby, alebo nároky vznesené po skončení poistnej 
doby. 
Za dátum vznesenia nároky na náhradu škody bude považovaný dátum obdržania a zaevidovania 
písomného nároku poisteným alebo poisťovateľom, ktorékoľvek nastane skôr. Za dátum vznesenia 
všetkých nárokov vyplývajúcich zo škody spôsobenej jednej a tej istej osobe bude považovaný 
dátum vznesenia prvého z týchto nárokov voči poistenému. 

5. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škody: 
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a. vzniknuté na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), ktoré si poistený alebo za neho konajúce 
osoby požičali, prenajali alebo ich inak užívajú a na veciach (hnuteľných a nehnuteľných), 
ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť okrem vecí, ktoré poistený 
prevzal na základe leasingovej zmluvy, 

b. spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach, 

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

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

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

f. zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, prevádzkou a správou 
nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak užíva, pokiaľ poistený za 
takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov, 



g. vzniknuté na veciach, ktoré boli ubytovanými osobami vnesené do ubytovacieho zariadenia 
a ak je s prevádzkou niektorej činnosti poisteného alebo spolupoisteného spravidla spojené 
odkladanie vecí aj za škody na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, 
kde sa obvykle odkladajú pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných 
právnych predpisov, 

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

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

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

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

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

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

7. Regresy s titulu pracovných úrazov 
Poistenie sa vzťahuje na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z titulu 
pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov poisteného, a to do sublimitu 332 OOO EUR 
na jednu a všetky „škodové udalosti". Toto rozšírenie poistného krytia sa vzťahuje len na regresné 
nároky z titulu „škody na zdraví" vzniknutej ako následok „škodovej udalosti", ktorá nastala počas 
účinnosti poistnej zmluvy. Poistenie sa nevzťahuj e na regresné nároky vznesené voči poistenému 
po skončení poistného obdobia. 

8. Nedodanie energií 
Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené odberateľom prerušením, výkyvmi alebo obmedzením 
v dodávke energií, pokiaľ za ne poistený zodpovedá v zmysle platných právnych predpisov, ak: 
a) ku „škode" došlo počas účinnosti poistnej zmluvy, 
b) ,,škoda" bola poisťovateľovi nahlásená počas účinnosti poistnej zmluvy. 
Pre účely tohto rozšírenia poistného krytia „škoda" znamená „škodu na veci" a/alebo „škodu na 
zdraví" ako aj „čistá finančná ujma". ,,Čistá finančná ujma", je v peniazoch vyjadriteľná finančná 
ujma ktorá nie je len dôsledkom fyzického poškodenia hmotnej veci. Pre „čistú finančnú ujmu" so 
dojednáva sublimit vo výške 166 OOO EUR na j ednu a všetky škodové udalosti počas poistného 
obdobia a spoluúčasťou 3 300 EUR na každú poistnú udalosť v poistnom období. 

9. Poistenie škôd spôsobených náhlym a náhodným únikom znečisťujúcich látok 
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Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené v dôsledku tepla, plynov, pár, vlhkosti, 
kontamináciou vody, pôdy, ovzdušia, flóry a fauny v nasledovnom rozsahu: 
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za „škodu" vyplývajúcu alebo akýkoľvek 
nárok súvisiaci so skutočným, predpokladaným alebo hroziacim únikom, vypustením, rozptýlením 
alebo uvoľnením ( ďalej len únik) akýchkoľvek „znečisťujúcich látok" z miesta alebo na mieste, 
ktoré poistený vlastní, využíva, obýva alebo má v nájme, avšak len pokiaľ počas trvania poistenia 
bolo splnených všetkých nasledovných päť podmienok: 



a) únik nebol očakávaný ani úmyselne spôsobený poisteným, či osobami pracujúcimi pre 
poisteného, a nastal náhle a náhodne; 

b) začiatok úniku nastal počas poistného obdobia; 
c) poistený alebo iná osoba únik zistili do 48 hodín od začiatku tohto úniku; 
d) ,,škoda" spôsobená únikom nastala do 48 hodín od začiatku úniku; 
e) poistený písomne oznámil poisťovateľovi únik najneskôr do 7 dní jeho zistenia a zároveň 

všetky nároky voči poistenému spadajúce do rozsahu tohto poistného krytia boli písomne 
nahlásené poistenému najneskôr do 90 dní od začiatku úniku. 

Ak vznikne medzi poisteným a poisťovateľom spor ohľadne okamžiku vzniku alebo zistenia úniku 

alebo ohľadne času vzniku „škody" je dôkazné bremeno o splnení predchádzajúcich podmienok 

uvedených v písmenách a) až e) na poistenom. Náklady spojené s takýmto dokazovaním nesie 
poistený. Rovnaké platí v prípade sporu ohľadne rozsahu znečistenia, respektíve preukázania, že 
znečisťujúce látky, ktoré sú príčinou vzneseného nároku skutočne pochádzajú z udalosti, ktorá 
spÍňa vyššie uvedené podmienky v písmenách a) až e ). 

Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie až do doby, pokiaľ poistený preukáže 

splnenie uvedených podmienok, pričom maximálna výška poistného plnenia na jednu a všetky 
škodové udalosti vyplývajúca z tohto rozšírenia poistného krytia nepresiahne 10% z celkovej 
uvedenej poistnej sumy, ktorá je vo výške 1 660 OOO Eur. 

Tento bod sa nevzťahuje na: 
a. ,,škody" akokoľvek súvisiace s postupným únikom „znečisťujúcich látok", pričom postupným 

únikom sa rozumie únik, ktorý nespÍňa všetky podmienky definované vyššie v písmenách a) až 
e), 

b. ,,škody" akokoľvek súvisiace s akýmkoľvek únikom „znečisťujúcich látok", ktorý nastal pred 
začiatkom účinnosti tejto poistnej zmluvy, vrátane akýchkoľvek nákladov na odstránenie 
a dekontamináciu týchto „znečisťujúcich látok", 

c. ,,škody", ktoré únik spôsobil na pozemku vlastneného alebo užívaného poisteným alebo 
na pozemku v nájme poisteného, vrátane nákladov na odstránenie a dekontamináciu 

,,znečisťujúcich látok" na týchto pozemkoch, 

„škody" vzniknuté v dôsledku nerešpektovania alebo porušenia zákonov, vyhlášok, či pravidiel 
vzťahujúcich sa na poisteného, týkajúcich sa alebo súvisiacich s ochranou životného prostredia 
alebo nakladaním s nebezpečnými látkami; 

d. ,,škody" vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s poisteného internou politikou, smernicami 

alebo zaužívanými praktikami alebo metódami, ktoré sú v rozpore s legislatívnymi normami či 
inými pravidlami súvisiacimi s ochranou životného prostredia, narábaním s nebezpečnými 
latkami či inými obdobnými činnosťami, 

e. ,,škody" vzniknuté nedodržiavaním predpísaných kontrol, inšpekcií alebo údržby akýchkoľvek 
technologických zariadení, 

f. nároky v súvislosti únikom, vypustením, rozptýlením, alebo uvoľnením „znečisťujúcich látok" 
na miestach alebo z miest využívaných na skladovanie, likvidáciu, spracovanie alebo úpravu 

akéhokoľvek odpadu alebo odpadu podobných materiálov; na akékoľvek nároky nahlásené 
poisťovateľovi po uplynutí 90 dní od začiatku úniku. 

10. Škoda spôsobená únikom vody z vodovodného, kanalizačného alebo iného potrubia vrátane 
škôd spôsobených opravou daného potrubia 
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Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na „škody" spôsobené na pozemkoch, budovách, 

stavbách, rastlinách, stromoch a lesoch, cestných komunikáciách a všetkých podzemných 

vedeniach, ktoré vzniknú poruchou na potrubí - zaplavením, alebo vyplavením vodou z tohto 

potrubia alebo pri oprave tejto poruchy, pričom maximálna výška poistného plnenia na jednu a 

všetky takéto škodové udalosti nepresiahne 20% z celkovej poistnej sumy, ktorá je vo výške l 660 

OOO Eur. 

11. Veci prevzaté 
Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za „škodu" na hnuteľných veciach veci, ktoré 

poistený užíva, na veciach, ktoré poistený prevzal, aby na nich vykonal objednanú činnosť, na 

veciach, ktoré poistený používa, na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie, opravu, úpravu, 

predaj, úschovu, uskladnenie alebo poskytnutie odbornej pomoci, a to do sublimitu 1 O OOO EUR na 

jednu a všetky „škodové udalosti". 

Vylúčená zostáva zodpovednosť za „škodu" : 

a) na veciach, ktoré poistený prevzal na základe leasingovej zmluvy, nájomnej zmluvy, zmluvy 

o pôžičke alebo výpožičke 

b) na motorových vozidlách 

c) vzniknutú na hnuteľnej veci v dôsledku alebo počas práce na nich alebo s nimi 

Povinnosť plniť za poisteného na základe tohto osobitného zmluvného dojednania má poisťovateľ 
iba vtedy, pokiaľ poškodený nemohol uspokojiť svoj nárok z iného poistného vzťahu. 

12. Veci vnesené zamestnancov 
Veci vnesené zamestnancov (pre riziko krádež a lúpeže) do výšky sublimitu pre jednu poistnú 

udalosť 500 Eur na jedného zamestnanca a do 1 OóO Eur za všetky veci pri Jednej poistnej udalosti. 

Spoluúčasť pri tomto riziku je 30 Eur. 

13. Podzemné káble, potrubia a iné zariadenia 
Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú na podzemných kábloch, potrubiach a iných 

zariadeniach, a to na limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v poistnom období vo výške 3 

OOO EUR pri spoluúčasti 5% min. 100 Eur. 

Článok III. 
Bežné poistné a platobné podmienky 

3.1. Bežné poistné je zmluvnými stranami dohodnuté vo výške 198 942,20 ,- € (slovom 
stodeväťdes iatosemtisíc deväťstoštyridsaťdva EUR, dvadsať centov)/poistné obdobie. 

3.2. V zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú 
poisťovacie služby od DPH oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH rovná O a výška DPH 
rovná 0,00 €. 

3.3. Poistený sa zaväzuje uhradiť bežné poistné za celé poistné obdobie v ročných splátkach a to do 30 
(tridsiatich) dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúra, predpis), ktorú poistiteľ vystaví 
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a odošle do 15. (pätnásteho) dňa predchádzajúceho mesiaca pred mesiacom, v ktorom bude poistná 
ochrana podľa tejto zmluvy poskytnutá. 
Prvá faktúra bude vystavená ku dňu platnosti tejto zmluvy a bude obsahovať časť bežného 
poistného za prvý rok účinnosti tejto zmluvy aje splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia 
druhej zmluvnej strane. 

3.4. Faktúra/vyúčtovanie bude obsahovať náležitosti podľa § 71 , ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, najmä: 
Banka: · 
Čislo účtu: 
Konštantný symbol: 
Variabilný symbol: 
a číslo tejto zmluvy. 
Faktúra bude doručená v písomnej podobe na adresu poisteného uvedenú v tejto zmluve a tiež 
v elektronickej podobe na e-mail: faktury@zsvs.sk, pričom za deň doručenia sa považuje neskorší 
z predmetných spôsobov doručenia faktúry. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo nebude 
zaslaná aj v elektronickej podobe, poistený je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej 
splatnosti bez zaplatenia poistiteľovi na doplnenie alebo ho vyzvať na zaslanie faktúry 
v elektronickej podobe. Poistený musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry poistenému ako 
rovnopis s označením „oprava" a doručením faktúry v elektronickej podobe. 

Článok IV. 
Spolupôsobenie zmluvných strán 

4.1. Poistený je povinný poskytnúť poistiteľovi na základe j eho písomnej požiadavky a presnej 
špecifikácie všetky podklady a listinné a písomné dokumenty súvisiace s predmetom zmluvy, ktoré 
má k dispozícii, tak, aby mohol poistiteľ plniť svoj záväzok na poskytnutie poistnej ochrany. V 
prípade poskytnutia nepravdivých alebo neúplných informácii má poistiteľ právo primerane znížiť 

alebo odmietnuť poistné plnenie alebo odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

4.2. Poistený sa zaväzuje, že bude s poistiteľom bez zbytočného odkladu prerokúvať všetky otázky, 
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy. 

4.3. Poistiteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, 
podkladov alebo pokynov daných mu poisteným. 

4.4. Poistiteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je poskytnutý podľa podmienok uvedených 
v tejto zmluve a v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

Článok V. 
Trvanie zmluvy 

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to odo dňaj ej platnosti od 1.7.2018 do 30.6.2020. 
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5.2. Poistné obdobie je 1 rok. 

5.3. Poistnou dobou je obdobie od 1.7.2018 do 30.06.2020. 

5.4. Túto zmluvu možno ukončiť: 
- písomnou dohodou zmluvných strán, 
- poistenie zaniká v súlade s ustanoveniami § 800 a nasl. Občianskeho zákonníka. Poistenie môže 

zároveň vypovedať poistiteľ ako aj poistený do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy. Výpovedná 

lehota je osemdenná a výpoveď musí byt urobená písomne doporučenou zásielkou alebo prvou 
triedou prípadne inou primeranou cestou na adresu druhej strany. 
- písomným odstúpením od zmluvy v zmysle zákonných ustanovení alebo ustanovení tejto zmluvy. 

5.5. Odstúpenie zmluvnej strany od tejto zmluvy musí mať písomnú fotmu, musí byt' doručené druhej 
zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. 

Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom 
prevzatia odstúpenia alebo odmietnutím toto odstúpenie prevziať. Ak sa v prípade doručovania 
prostredníctvom pošty vráti zásielka s odstúpením ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa 

takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala 
sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné 
sídlo poistiteľa zapísané v obchodnom registri a adresa poisteného uvedená v tejto zmluve. 

Článok VI. 
Spoločné a záverečné dojednania 

6. 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkoľvek forme, urobia všetky 
potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli porušené alebo ohrozené práva druhého 
účastníka tejto zmluvy. 

6.2. Tento záväzkový vzťah sa spravuje Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa 
zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. 

6.3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo s časti účinné alebo neskôr stratia 
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na 
vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje 
zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do 
úvahy. Všetky ustanovenia tejto zmluvy sú samostatnými podmienkami poistnej zmluvy. 

6.4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, obligatórne formou 
zmieru prostredníctvom svoj ich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, 
ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu SR. 
Poistiteľ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky zo zmluvy na tretiu osobu ako aj svoje 
pohľadávky voči poistenému bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisteného. 
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6.5. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to 
formou písomných dodatkov podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán. 

6.6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcich 
porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

6.7. Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o 
podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 

41/2015 z 20. októbra 2015 v zmysle § 70, ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. 

6.8. Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne žiadne poistné plnenie pokiaľ by takýmto 

poistným plnením došlo k porušeniu akejkoľvek uplatniteľnej ekonomickej alebo obchodnej 

sankcie, vyplývajúcej z práva alebo predpisov Organizácie spojených národov a/alebo Európskej 
únie/Európskeho hospodárskeho priestoru a/alebo by došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej 
ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu 
Slovenskej republiky. 

6.9. Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §47a zákona č . 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s §Sa zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

6.1 O. Táto poistná zmluva je vypracovaná v 4 rovnopisoch, z ktorých poistník/poistený obdrží 2 
vyhotovenia a poisťovateľ obdrží 2 vyhotovenie. 

6.11. Poistník prehlasuje, že si je vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná 
vrátane peňažného plnenia v zmysle §32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle 
Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z„ 

6.12. Pokiaľ j e táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, poistník týmto prehlasuje, že v 

rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo 
ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť 
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádza v zmysle ust. § 23 ods. 1 zákona č. 

343/2005 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

6.13. Samostatným finančným agentom podľa zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 
bude: 

19 

GRANDEN s .r.o., Kalinčiakova 31, 831 04 Bratislava, IČO: 35 865 628, spoločnosť zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sro, Vložka č. 29635/B. 



6.14. Svojim podpisom potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych 
predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov v dokumente Oznámenie o spracúvaní 
osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy. Uvedené informácie sú v 
úplnom znení uvedené na webovom sídle poisťovateľa . Pre prípad, že som uviedol osobné údaje 
inej osoby zároveň potvrdzujem, že táto osoba mi udelila predchádzajúci písomný súhlas so 
spracúvaním svojich osobných údajov poisťovateľom na účely podľa platného zákona o 
poisťovníctve a som si vedomý toho, že som povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho 
žiadosť, že disponujem uvedeným písomným súhlasom tejto osoby. 

6.1 5. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je : 
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Príloha č. 1 - Zoznam meracích a vyhľadávacích zariadení 

Príloha č. 2 : Zoznam najhodnotnejšieho nehnuteľného majetku, strojov, prístrojov a zariadení 

Príloha č.3: Vyúčtovanie poistného k poistnej zmluve, ktoré obsahuje rozpis poistenia s poistnými sumami, 
poistnými sadzbami a výškou poistného 

Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb proti 
všetkým rizikám (VPP-M-ALL), účinné od 15.03.2011 

Doložka M-01-ALL Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie maj etku 

Doložka M-02-ALL: Poistenie majetku na účtovnú cenu 

Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb 
(VPP-SE), účinné od 1.5.201 2 

Všeobecné poistné podmienky poistenia podnikateľov pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických 
a podnikajúcich fyzických osôb (Poistný princíp „Claims-Made", VPP-Z CM), úč inné od 15.03 .2007 



V Bratislave d11a 25.06.2018 V Nitre dňa .. J J.~~~ 2018 

za hlavného spolupoisťovatel'a : za p oisteného: 

Allianz - Slovens~á ifoist~vňa, a.s. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

,,.; •••••• ......................... ············ ········ ······· ·········· ···················· · 

Branislav Martinka, riaditeľ odboru poistenia 
veľkých a špeciálnyclJ..,rlzľ}< - na základe 
splnomocnenia 

;~~· ~~;~; ·~~r~~~~, ~e2·~~~~;~~;~ ;~;s~e~;.·. 
I 

majetku- na základe splnomocnenia 

Allianz (ill) ~ 
Slovenská poisťovňa ~ 

Dostojevského rod 4,815 74 BRATISLAVA 1 
IČO: 001517 00, IČ DPH: SK2020374862 

za spolupoi sťovatel'a: 

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z 
iného ')itanského štátu 

Ing. Marián Bátovský, senior und~rwriter - na 
základe s lno · . \ 
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"11. 202 

CoLONNADE. 
Colonnade lnsurance S.A., 

pobočka poisťovne z Iného členského štátu 
Moldavská cesta 8 6, 042 80 KoCice 

IČO: 50013602 IČ DPH: SK41200 &<t71 

Meno, funkcia 
D0c. lng . .fozefD, onč. CSc. 

prcdsc:da prccbw, cnqva 

, . . , ... ... ........ ..... ... ... . . 

Adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu zástupcu 
poisteného 

Štátna príslušnosť zástupcu poisteného 

Meno, funkcie. Mgt. Miloslav Krajčík 
člen predstavenstva 

Adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu zástupcu 
poisteného 

Štátna príslušnosť zástupcu poisteného 



Príloha č.1: Zoznam meracích a vyhľadávacích zariadení 

lnv. číslo Názov Výrobné číslo 

700000427 AMAL YZATOR CHLORU DEPOLOX U 95650 

100001716 ANALYZ.CHLOR.AQ 202 C-1 

700000592 Analyz.prominent 

100003462 Analyzátor bioplynu BM2K2-EOOO BM 11457/09 

100003929 Analyzátor celkového oroanického uhlíku TOC-LCPN FA,E200 H54415200150 

100000838 ANALYZATOR CL/CL02 REDOX 7902447 

100000839 ANALYZATOR CL/CL02,REDOX 7902445 

100000840 ANAL YZA TOR CL/CL02,REDOX 7902446 

100000841 ANALYZATOR CL/CL02,REDOX 7902903 

100000837 ANAL YZATOR CL02,REDOX 65650 

100000165 ANALYZATOR DEPOLOX 4 MFA 

100000168 ANALYZATOR DEPOLOX 4MFA 

100004151 Analvzátor chlórdioxidu Depolox CI02 

100001153 ANALYZATOR CHLORU CL 17 H042805390 

600002992 Analyzátor chlóru Depolox, Vráble 

600003017 Analvzátor chlóru Deoolox, Vráble 

600003033 Analvzátor chlóru DICA WOC, Nemčiňanv 2005029489 

400000836 Analvzátor kontinuálnv Depolox BW920020 

100004174 Analyzátor ortuti Altec AMA 254+ALS 254 217101162,21711272 

500000461 Analyzátor olvnu 39676 

100000985 ANALYZATOR TOC 1200 2003528 

400000291 Aqaphon 12091 

400000331 Aouaphon 21566 

500000213 AQUAPHON 

100000809 AQUAPHON ELW 

100000021 ATOM.ABS.SPEKTROFOT. AMA 254 9907336 

800000019 Autokláv nerez STE 37/11 

800000020 Autokláv nerez STE 37/11 

100004010 Autokláv prenos mí volf sanoclav kl 12 A-61 41 -14 

100003803 Autokláv Sanoclav LaM-3-20-MCS s príslušenstvom A-5765-12 

100001642 Autokláv Sterilab 060873 

100003832 Autokláv Sterilab 51 20620 

700000039 Autoklav valcov 66011 

700000041 Autoklav valcov AUT 22/IV 711188 

400000544 AUTOKLAV VERT.AUT 26/11 92196 

400000545 AUTOKLAV VERT.AUT 26/11 92195 

100004028 Commander Sinale 3 set-complete LOG CDR-3 0815000889 

200001427 Correlux P2-P-diaitálnv korelátor na lokalizáciu únikov vody 11288680010 

200000964 Correlux Pl Pro 1453263023 

500000997 Datalogeer na snímanie prietoku a tlaku 1496978002 

100003437 Dataloger XILOG 1 F 064205 

100003438 Dataloger XILOG 1 F 064209 

100003439 Dataloqer XILOG 1 F 064206 

100003440 Dataloger XILOG 1 F 064204 

100003441 DataloQer XILOG 1F 064376 

100003449 DataloQQer 388 

100003450 Dataloaaer 21 4 

100003451 Dataloaaer 0461 31 

100003444 Dataloaaer 394 

100003445 Dataloaaer 392 

100003446 Datalonaer 387 

100003447 Dataloaaer 359 

100003448 Datalogger 366 
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600003171 Dataloaaer - Sebaloq D 773000033 

600003172 Dataloaaer - Sebaloq D 773000019 

600003173 Dataloaaer - Sebaloq D 773000041 

500000996 Dataloaaer na snímanie prietoku a tlaku 1496978001 

100003442 Dataloaaer XILOG 1 F 064342 

100003443 Dataloaaer XILOG 1 F 355 

100003534 Demineralizačný prístroj Rodem 6/7 A 30409 

300000504 DEMIWA PLUS 94161 

600002328 Depolox 4 MFA- ÚV 1. Nitra 7907 

100000832 DEPOLOX ID-NR-0009 

100002808 DEPOLUX 4 MERANIE CHLORU 

200001024 Deštruktor zbytkového ozonu 

200001032 Deštruktor zbytkového ozonu COSMOS WPD OH 50 

200001043 Deštruktror zbytkového ózonu 

200000898 Detektor Dräaer 0372 

200000900 Detektor Dräaer 0377 

200000901 Detektor DräQer 0379 

200000899 Detektor DräQer 0374 

200000902 Detektor DräQer 0380 

700000605 Detektor Dräqer X-am 7000 0373 

700000603 Detektor Dräqer X-am 7000 0053 

700000604 Detektor Dräqer X-am 7000 0064 

600003085 Detektor Dräqer X-am 7000 0076 0271 

600003083 Detektor Dräqer X-am 7000 0050 0293 

600003086 Detektor Dräaer X-am 7000, ČOV Vráble 0075 0267 

600003084 Detektor Dräaer X-am 7000, ČOV ZM 0052 0285 

200000890 Detektor na lokalizáciu F-716001733 

100001912 DETEKTOR PASSPORT Five star 

100001913 DETEKTOR PASSPORT Five star 
100001 914 DETEKTOR PASSPORT Five star 

800003721 Diaľkomer laser.DISTO PLUS 41720339 

300002264 Diaľkové prenosy a ASRTP + ostatné 

100003428 Dulcometer D1CAW0/10114G 2008126484 

100003429 Dulcometer 01 CAW0/10114G 2008126485 

600003332 EniQma 110431 

500001236 Eniqma - Multikorelačný systém na lokalizáciu únikov vody 151409 

800003673 ENIGMA /8 snímačov klasických/ 110430 

300002229 Eniqma multikorelačný systém 151408 

100000765 Eniqma systém pre det. a lok. únikov vodv 109230 

400000733 Feromaanetický lokátor poklopov a zemných súprav 8808101608006 

400000734 Feromaanetický lokátor poklopov a zemných súorav 8808091308003 

400000290 Feroohon 12346 

200000258 Ferrooate,prístr.na vvhl.kov 656/31808 

400000335 Ferrooatex 22630 O 

500000214 FERROPHON 

400000682 Ferrophon ELH6/GI komplet 029020000 32 

700000601 Ferrotec 350 05102001723 

700000600 Ferrotec 350 vyhľadávač poklopov 015102001 720 

700000596 Ferrotec 350 vvhľadávač poru 05102001715 

700000597 Ferrotec 350 vvhľadávač ooru 015102001716 

700000598 Ferrotec 350 vvhľadávač oorú 05102001713 

700000599 Ferrotec 350 vyhľadávač porú 05102001714 

200001428 Generátor CDKc150 201411321 3 

200001020 Generátor ozonu ProMinent Ozonfolt 

200001039 Generátor ozónu ProMinent OZOMFIL T 

800004092 Generátor oulznv PWG 2000 478 
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400000730 Geodetiek orístroi merací na GIS - Leica GPS 900 CS 315532-RX900CSc 

500000998 Geodetickv orístroi 

200001377 Geodetickv orístroi Leica GS09 Performance 164864 

800003836 Geradza-prenos dát frmNov012 

300000628 GPS Leica 162448 

100003636 GPS Mobil Mapper 100+Fast Survev+externá anténa P/N206402 

100003716 GPS orístroi LEICA GS08 NetRover (merací Prístroj) 2522967 

200000731 Hľadaač ooklooov 010758 

700000447 HLADAC FEROLUX 1896033 

200000267 Hladac kov.ored 022323 

200000441 Hladac ooklooov 

700000464 HLADAC POKLOPOV 

300000525 HLADAC POKLOPOV FM 880 008233 

700000512 HLADAC POKLOPOV FM 880-B 012362 

700000513 HLADAC POKLOPOV FM 880-B 012378 

700000514 HLADAC POKLOPOV FM 880-B 011594 

500000351 HLADAC POKLOPOV KML-2 

200000442 Hladac ooruh 

200000268 Hladac ooruch 021563 

700000655 Hľadač ookloooov FM 880-B 880B09040806 

200000886 Hladač ooklooov 021949 

200000887 Hladač ooklooov 021946 

200000888 Hladač poklopov 021945 

200000889 Hladač poklopov 021954 

500000446 Hľadač poklopov 011411 

500000448 Hľadač poklopov 011436 

200000991 Hladač poklopov a zemných sú 022108003 

200000992 Hladač poklopov a zemných sú 022008006 

200001058 Hľadač poklopov a zemných súprav FM 880 B 102708007 

200001060 Hľadač poklopov a zemných súprav FM 880 B 081108001 

200001061 Hľadač ooklooov a zemných súprav FM 880 B 102708006 

200001062 Hľadač ooklooov a zemných súprav FM 880 B 091008003 

200001059 Hľadač ooklooov a zemných súprav FM 880B 101508005 

600002441 Hľadač poklopov FM 800-B 11424 

800003827 Hľadač poklopov FM 880 

800003828 Hľadač poklopov FM 880 

800003829 Hľadač poklopov FM 880 

800003824 Hľadač poklopov FM 880 

800003825 Hľadač poklopov FM 880 

800003826 Hľadač poklopov FM 880 

600002383 Hľadač poklopov FM 880 B, Vráble 010757 

700000653 Hľadač poklopov FM 880-B 880809040803 

700000654 Hľadač ooklopov FM 880-8 8808091908003 

700000656 Hľadač ooklopov FM 880-8 880809040801 

700000651 Hľadač ooklooov FM 880-8 8808100708006 

700000652 Hľadač ooklooov FM 880-B 880809040804 

600003174 Hľadač ooklooov FM 880-8 8808120607015 

600003175 Hľadač ooklooov FM 880-8 8808120607001 

600003176 Hľadač ooklooov FM 880-8 8808120607031 

600003177 Hľadač ooklooov FM 880-8 8808120607033 

600003178 Hľadač ooklooov FM 880-B 8808120607010 

300000641 Hľadač poklooov FM 880-B 8808100708005 

300000643 Hľadač poklooov FM 880-B 880B100208002 

500000447 Hľadač ooklooov FM880B 0111 93 

800003823 Hľadač poklopovFM 880 

100000036 Chromatoaraf Aailent 7890A CN10745027 
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100003565 Chromatoqraf plynový Aqilent 7890A CN1094 

100000313 CHROMATOGRAF TRACE GC2000 20024327 

100001656 ICP spektrometer Aqilent 750 JP51201852 

100003527 Iónový chromatograf 850 professional IC 185000009148 

700000625 Kolerátor Enigma 107023 

100003816 Kolorimeter DR 890 s reagenciami Hach 120990C92116 

100003834 Kombinovaný prístroj lnoLab Multi 9310 SET4 12101393 
600002548 Komunikátor 

600002554 Komunikátor 
600002564 Komunikátor 

600002570 Komunikátor 
600002577 Komunikátor 

600002542 Komunikátor 
600003781 Komutátor GS18KS-12/MHH 15-02/45S2 10782689/90-01 

600003782 Komutátor GS18KS-12/MHH 15-02/45S2 10782689/90-02 

100003640 Konduktometer kombinovaný lnoLab 750 10391105 
700000457 KONDUKTOMETER MIKROPROCESOR LF-538 98430047 

700001871 Konduktometer TetraCon 700 IQ.káble SACIQ-7 a montáž prísl EH/U 14160057 

700001765 Kontinuálne meranie hladiny ČS 601 

700001779 Kontinuálne meranie hladiny ČS 602 
700001793 Kontinuálne meranie hladiny ČS 603 

500000591 Korelátor 107389 
600003143 Korelátor Enigma 107168 

600004309 Korelátor hybridný Correlux C-3 Std-P 

600003732 Korelátor Primayer Eureka 3 

400000681 Korelátor SeCprr 08 var."D" 03320000567 

500000415 KORELÁTOR vyhladávač porúch 107700 

700000574 LAB.MER.PRISTR.PH METER INOLAB WTW 02440002 

300000575 Lab.svet.mikrosko ZE ISS 3108003405 
500000381 Laborat. PH meter 1340089 

700000618 Laborat.prístroi PH-meter lnolab 730 06450018 
500000551 Laserový diaľkomer 705529 

300002333 Leica GS08 plus profesionálny qeodetický systém 1859141 
300002230 Loqqer tlaku-monitorovacie zariadenie RD 522 980-981-982 
700000634 Lokárot 100087905 

700000630 Lokátor 202026935 
700000631 Lokátor 202026931 

700000635 Lokátor 100087904 
700000636 Lokátor 100087907 

700000632 Lokátor 100087906 

700000633 Lokátor 100087908 
300002217 Lokátor feromaqnetických kovov Schonstedt GA-92 XTd 309209 

300002218 Lokátor feromaqnetických kovov Schonstedt GA-92 XT d 309210 
600003674 Lokátor feromaqnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309227 

600003673 Lokátor feromaqnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309217 

600003669 Lokátor feromaqnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309219 
600003670 Lokátor feromaqnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309229 

600003671 Lokátor feromaqnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309216 

600003672 Lokátor feromaqnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309226 

600003665 Lokátor feromaqnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309214 

600003666 Lokátor feromagnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309218 

600003667 Lokátor feromagnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309228 

600003668 Lokátor feromagnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309215 

300002219 Lokátor feromagnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309211 

300002220 Lokátor feromaqnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309220 

300002221 Lokátor feromaqnetických kovov Schonstedt GA-92XTd 309221 
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500001001 Lokátor káblov a potrubíRD 8000 10/8KPDL-15 

200001410 Lokátor -kombinovaný,akustický,vodíkový na vvhľadávanie porúch 1204555017 

500000596 Lokátor kovov 

500000597 Lokátor kovov 

500000999 Lokátor kovov RD 315 100108292 

500001000 Lokátor kovov RD 315 100108300 

700001721 Lokátor kovov Schonstedt GA-92XTd 309205 

700001722 Lokátor kovov Schonstedt GA-92XT d 309208 

700002346 Lokátor kovov Schonstedt GA-92XTd 345815 

700002347 Lokátor kovov Schonstedt GA-92XTd 345816 

700002348 Lokátor kovov Schonstedt GA-92XTd 345817 

700002349 Lokátor kovov Schonstedt GA-92XTd 345818 

700002350 Lokátor kovov Schonstedt GA-92XTd 345819 

700002351 Lokátor kovov Schonstedt GA-92XTd 345820 

700001746 Lokátor kovov Schonstedt GA-92XTd 318648 

700001747 Lokátor kovov Schonstedt GA-92XTd 318649 

600003675 Lokátor olastového potrubia Radíodetection RD 550 474 

300000623 Lokátor oodz.vedení 100030200894 

800003822 Lokátor oodzem. vedení 

800003821 Lokátor oodzem.vedení 

600003182 Lokátor oodzemných vedení SW000020600458 

600003183 Lokátor oodzemných vedení SW000020600620 

500000577 Lokátor oodzemných vedení FL 810621 

600003328 Lokátor poklopov a zemných súprav FM 880-B 880B102208003 

600003329 Lokátor poklopov a zemných súprav FM 880-B 880B090308001 

600003330 Lokátor ooklooov a zemných súorav FM 880-B 880B090408005 

600003327 Lokátor ooklooov a zemných súorav FM 880-B, Vráble 880B080708005 

800004007 Lokátor ootrubí PWG II 356 

300002204 Lokátor ootrubí-Radiodetection RD 550 

100003432 Lokátor RD8000 109230 

800004229 Lokátor RD8100PDLG+ TX10B-iLOC sada s oríslušenstvom 1172, 10175 

300002330 Lokátor Schonstedt MAGGIE 345825 

600003676 Lokátor vodíkovv AQUA M-300 10364 

300000467 MAGNETOMETER AQUA 1 KS 089197 

100003525 Mamuálnv titrátor Dosimat plus 876 10225042 

100003526 Manuálnv titrátor Dosimat plus 876 10225054 

100001821 MER.A REGISTRACNA STANICA 

100000019 MER.A VYH.PRISTR. 5904101/L 

100000020 MER.PRISTR.UNIKU CHLORU 5903335/F 

100001 553 MER.TRAF. ESF 538436 

100001559 MER.TRAF. ESF 538437 

700000571 MERAC CHLORU 200207/636 

100000311 MERAC CHLORU DEPOLOX 4 BEZ 

100000312 MERAC CHLORU DEPOLOX 4 BEZ 

100000126 MERAC KYSLIKA WAT-MFA 

100000127 MERAC REDOX POTENC.DEPOLOX 4 

300000548 MERAC RYCHL.MAGPHANT 

100000125 MERAC VODOVOSTI WAT-MFA 

1000001 19 MERAC ZBYTKOV.CHLORU DEPOLOX BEZ 

300002288 Merací a reaulačný prístroj 2015087073 

100001132 MERACI PRISTROJ 3910 

700000412 MERACI PRISTROJ KOMBILOGGER 

700000629 Merací orístroi MUL Tl 340i 07420665 

700000619 Merací prístroj Multi 340i 06430385 

100001820 MERACIA A REGISTR.STANICA 

200001140 Meracie prístroie 
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200001153 Meracie prístroie, káble a ostatné príslušenstvo 

300001420 Meracie Prístroie, káble, príslušenstvo 

300001391 Meracie Prístroie, káble, Príslušenstvo MČ Hodv 

300001433 Meracie Prístroje, káble, príslušenstvo,MČ Neboisa 

300001775 Meracie prístroje.káble a ostatné Príslušenstvo 

200001101 Meracie prístroje,káble a ostatné príslušenstvo -Blahová 

300001363 Meracie prístroie,káble príslušenstvo MČ Gorazdov Dvor 

300001353 Meracie prístroie,káble,príslušenstvo-ostatné 

600002966 Merač chlóru CTE-DMT 2002071641 

700002000 Merač množstva na odtoku-Parshalov žľab s uzatv.meraním hladiny 

100004158 Merač tlaku Seba KMT Sebaloq P3 Set 

700000623 Merač zemných odporov bleska 003234 

700001637 Meradlo na odtoku 4500-12R 1.13 302321 

700001636 Meradlo na prítoku UF 4500 bez čísla 

100000431 MERAN.PRIETOK.-PRAMEN z.ST.1751 

700000406 MERANIE A REGULACIA 

500000529 Meranie a requlácia 5975960/2407 

800000171 Meranie a requlácia 

300002258 Meranie a requlácia PS 09 

200000871 Meranie a reoulácie 
300001234 Meranie konduktivitv-ponorná prietoková sonda 

300001318 Meranie konduktivitv-ponorná prietoková sonda 

700001911 Meranie kvslíka selektorv-FDO 7001Q,montáž,Príslušenstvo 14160057 

700001935 Meranie kyslíka set AN1-FD0700 IQ 14160057 

700001936 Meranie kyslíka set AN1-FD0700 IQ 14160057 

700001937 Meranie kyslíka set AN2-FD0700 IQ 14160057 

700001938 Meranie kyslíka set AN2-FD0700 IQ 14160057 

700001942 Meranie NH4-N-Nitralyt Plus 700 IQ 14160057 

700001940 Meranie N03-N-Nitralyt Plus 700 IQ 14160057 

700001941 Meranie N03-N-Nitralvt Plus 700 IQ 14160057 

100000422 MERANIE PRIET.ODBER VOJ KRUS ST.1751 

700002147 Meranie produkcie kalového plynu 6120/2014 

300001321 Meranie teplotv a rozpustného kvslíka 

300001237 Meranie teploty a rozpustného kvslíka v nitrifikácii 

300001238 Meranie teplotv a rozpustného kvslíka v nitrifikácii 

700001902 Meranie zákalu pevných látok Primárneho kalu-ViSolit 7001Q 14160057 

100000856 Meraz chlordioXidu DEPOLOX 7903 

100000857 Meraz chlordioxidu DEPOLOX 7907 

700001660 Merné zariadenie Meris MP603-311 1090/09 

600002968 Meter PH SENTIXA 02 2390007 

200000355 Metera visiel. 
400000549 MICRO METER HRUBKOMER 94010013 

500000588 MULTI 340i 07190528 

400000732 Multifunkčný lokátor podz.vedení 000031101235 

100004046 Multimeter diqitálny Multi 34301DS s príslušenstvom 15450872 

600003222 Multimeter FLUKE 123/s DM 9340031 

600003214 Multimeter ZGMY 164 

600003221 Multimeter ZGMY 164 07120006554 

600003219 Multimeter ZGMY 164 07120006575 

600003220 Multimeter ZGMY 164 07120006551 

600003054 Nicon mikroskop ECLIPSE 50i 910695 

400000474 Nivei. pristroi 1412 

500000267 NIVEL.PRISTROJ 244955 

700000049 Nivel.pristroi NI 025 279610 

700000052 Nivelac.Pristr. 3045725 

300000066 NIVELACNY PRISTROJ NI 025 254945 
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200000705 Nivosonar SIA 240 SMW 210-1 7410469 

600000476 Nivosonar, ČOV Vráble 162188 

700000417 ODCITACKA VODOMEROV 4230589 

700000418 ODCITACKA VODOMEROV 4230657 

600003334 Odpočet vodomerov diaľkový 09/08035 

200000854 Ph meter 02390008 Sen Ti 

400000713 PH meter 06450567 

400000714 Ph meter 

500000520 PH Meter "L-Level" 02390010 

200000911 PH meter 740 SET 064050565,06460 

700002072 pH meter cirkulačného kalu-Sensolvt 70010 14160057 

700000456 PH METER Hl -9321 200368 

100004096 pH meter ino Lab Multi 9420 SET C 16431908/16440467 

100001653 PH meter lnoLab 730 SET 06450017 

100001652 PH meter lnoLab Multi 740SET 06450564 

100004013 pH meter kombinovaný WTW Multi 3430 SET G 14501211 

300000607 PH meter laboratornv 6460473 

100003530 pH meter Metrohm Lab 827 1827001017398 

100003461 PH meter metrohm 827 1827001017398 

300000606 PH meter MUL Tl 6430375 

100001654 PH meter Multi 340i SET 06430388 

100004095 pH meter Multi 3430 SET F 16451127 

100003718 pH meter prenosný Multi 340i SET 07420659 

700002002 pH meter vyčistenej vody Sensolyt 700 IQ a montáž.príslušenstvo 

700002071 pH meter zahusteného kalu-Sensolyt 70010 14160057 

700001870 pH meter-Sensolyt 70010 ,SEA 1,káble SACIQ-7 a montáž prísl EH/U 14160057 

500000441 PH Sonda Zulliq 312213 snímač 

100001852 PH/KONDUKTOMETER MODEL 20 C0025316 

100004051 pH-meter kombinovaný prenosný 3310 IDS 15421502/C154238048 

100004057 pH-meter laboratórny lnoLab 7310P 15431507 

100000435 PK-1 MERANIE HLADINY i:.ST.1751 

100000845 P(stroi na meranie izol.odo 9695985 

100000846 P(stroi na meranie izol.odp 9695732 

400000554 Prenos.ultrazvuk.prietokomer P1293 

100003861 Prenosný merací svstém MIQ-Varion Plus-ViSolid 13370723 

100003674 Prenosný merací systém na kontrolu aktivácie 10481928 

500000583 Prenosný PH meter 730SET 06450004 

200000905 Prenosný pH/mv meter 06320854 

700000524 PRISTR.NA MER.HLADINY 6674 

100002805 PRISTR.NA MER.pH/Oxi 340i/32 01280003 

200000764 Pristr.na vyhl.pokl.a zemn.s 012383 

300000626 Prístr.na vvhľ.poklopov 880B022108006 

300000627 Prístr.na vvhľ.poklopov 880B022108004 

200000680 Prístr.na výchl.ookl.a zemn. 007212 

200000239 Prístr.technika Severín 
100000004 PRISTROJ CONTROLMATIC 95025/95 

100000003 PRISTROJ CONTROLMATIC 95125/95 

600003708 Prístroj čistiaci vvsokotlakový teplovodný Kränzle Therm875-1 MZ-40336134 

600003706 Prístroj čistiaci vvsokotlakový teolovodnÝ Kränzle Therm875-1 , ČOV Vráble MZ-40336133 

800003700 Prístroj demineralizač.Rodem 11704 

100000641 PRISTROJ DESTIL.ELEKTRODOVY 389 

800003881 Prístroi aeodetickÝ Leica 315134, 162441 

100003883 Prístroj qeodetický Leica GS08 plus 1852887 

70000171 7 Pristroj qeodetický merací Leica GS08 plus GNSS 1853983,2884408 

100003857 Prístroj kombinovaný lnoLab Multi 931 O SET C 13350759 

100004171 Prístroj laboratórny viacparametrový ínoLab Multi 9310 SET4+BSk s 17301609/1749221 1 
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príslušenstvom 

100004170 Prístroj laboratórny viacparametrový inoLab Multi 9310 SET4+pHsonda C174710 

600003223 Prístroj merací CA 6415 148058 

600003138 Prístroj merací Digihom 40 610061 

100000182 Prístroj merací Metre! Ml 21 14031078 

600003230 Prístroj merací Ml 2170, Vráble 07342061 

600003137 Pristroj merací Profitest 01 RC1430 

600003136 Prístroj merací orofitest C EN61557NDE0413 

600003231 Prístroj merací Profitest C, Vráble SJ4302 

600003133 Prístroj merací PU 194 DEL TA 193199056 

600003134 Prístroj merací PU193.1 180622075 

100004074 Prístroj merací univerzálny Tester Eurotest XABJ na meranie elektr.veličín 14500391 

600003106 Prístroj Multi 340 6430384 

600003107 Prístroj Multi 340 6430378 

700000633 Prístroj na hygienic.zabezp.vody - DEPOLOX 

600003657 Prístroj na kontinuálne meranie zákalu SC1000 1512180 

300002206 Prístroj na kontinuálne meranie zákalu SC1000 1512156 

300002207 Prístroj na kontinuálne meranie zákalu SC1 OOO 1512165 

100003898 Prístroj na kontinuálne meranie zákalu SC1 OOO 1512187 

100003899 Prístroj na kontinuálne meranie zákalu SC1000 15121 36 

100003900 Prístroj na kontinuálne meranie zákalu SC1000 1512102 

100003901 Prístroj na kontinuálne meranie zákalu SC1000 1512190 

100003902 Prístroj na kontinuálne meranie zákalu SC1000 1512194 

100003422 Prístroj na meranie koncentrácie rez.látok 083832002/51967 

100000383 PRISTROJ NA NAST. SVET.M 7535 

800003167 Pristroj na úpravu vody 3169 

200000755 Pristroj na vyhľ.ookl.a zemn 011467 

200000756 Pristroj na vyhľ.ookl.a zemn 011491 

300000146 Prístroj na vyhľ.ooklooov 5956 

700000425 PRISTROJ ORSAT 7526 

100003528 Prístroj viac parametrovv - terénny Multi 340i 08421166 
100003529 Prístroj viacoarametrovv -laboratórny inoLab Multi 740 08490389 

200000232 Pristroj VN 

300000550 PRISTROJ VYHL.POKLOPOV 012376 

300000551 PRISTROJ VYHL.POKLOPOV 012641 o 
800002524 Prístroje mer. a reg . 

500000364 PRISTROJE MER. A REGUL. 
800002862 Prístroje tel.KXT 3281- 3 ks 
100000847 SN IM.HLADINY TENZOMETRICKY 

100000846 SNIM.PRIETOKU DN 800 UL TRAZ. 
100000849 SNIM.PRIETOKU DN600 UL TRAZV. 

100000848 SNIMAC TLAKU TENZOMETRICKY 

100000818 SNIMAC UNIFLOW 1010+1011 NPS 11 793A,B 

100000816 SNIMAC UNIFLOW 1011 NPS C2 7724 A,B 

100000815 SNIMAC UNIFLOW 1011 NPS D2 12345 A,B 

100000812 SNI MAC UNIFLOW 991 NMS 3 15122 A,B 

100000810 SNI MAC UNIFLOW 991 NMS 3 20445A,B 

100000811 SNI MAC UNIFLOW 991 NMS 3 20446 A,B 

100000813 SNIMAC UNIFLOW 991 NMS 4 20331 A,B 

100000817 SNIMAC UNIFLOW 991 NMS 4 20593 A,B 

500000472 Snímač COSMOS FIT 9424 

700001815 Snímač hladiny ponorný hydrostatický s keram. 

700001816 Snímač hladiny tlakový s keram. 

700001 817 Snímač hladiny tlakový s keram. 

200000934 Snímače hladiny tlaku tepl. 
600004267 Snímače šumu, sada s diaľkovým prenosom nameraných hodnôt NR 
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600002540 Softstarter ATS46C25N 

100000188 SPECTROFHOTOMETER DR/2400 S/N030200001229 

500000368 SPEKTROFOTOMER DR/2000 940400029065 

700000384 Soektrofotomet. DR-2000 930500024311 

200000608 SPEKTROFOTOMETER 9410000,31729 

400000712 Soektrofotometer CN 22805964 

300000495 SPEKTROFOTOMETER 940400029026 

100001853 SPEKTROFOTOMETER 

200000555 SPEKTROFOTOMETER 

600002958 Spektrofotometer AQUAMATE 104003 

700000536 SPEKTROFOTOMETER Aauamate 090118 

700000575 Spektrofotometer CADAS 200 SIN 1088381 

500000521 Soektrofotometer CADAS 200 Dr LANGE 1088557 

700000397 SPEKTROFOTOMETER Camsoec M-330 021495 

100000868 SPEKTROFOTOMETER DR 2010 

100000869 SPEKTROFOTOMETER DR 201 O 
800002540 Spektrofotometer DR/2000 94030028715 

100003664 Spektrofotometer DR2800 VIS orenosný 1391303 

100004047 Spektrofotometer Hach DR 1900 152360001012 

100004159 Spektrofotometer Hach DR 1900 173110001014 

100003823 Spektrofotometer Hach DR2800 1465116 

600003167 Spektrofotometer UV VIS 8453 CN22806673 

600003168 Spektrofotometer UV VIS 8453 Aailent CN22806672 

100001829 SPEKTROFOTOMETER UVNIS 9702U0000571 

500000572 Soektrofotometer UVNIS G110 Aailent CN22805966 

100001640 Spektrofotometer UV-VIS 8453 CN22805963 

100003673 Soektrofotometer UV-VIS Aailent 8453 CN022806671 

100004097 Soektrofotometer UV-Vis Aailent TechnoloQies Cary 8454 MY16420002 

100004099 Spektrofotometer UV-Vis Aailent TechnoloQies Cary 8454 

700000616 Spektrofotometer:počít.+monitor Aailent HP 8453 CN 22805962 

100003928 Spektrometer atómový absoročmí M-7000F A30925100439 

100000808 SPEKTROMETER NICOLET IMPACT 9400158 

100000186 SPEKTROMETER SOLLAR M6+s/w GE650096 

100001727 SYST.MONIT.V.LOVCE PC PS 010 PS0102/005 RS 

100000845 SYST.RIAD/PLC/PCAT RMST 1934 ROZVADZ. 

700001715 Systém na meranie dusičnanoYého a amoniakálneho dusíka Varion Plus 700 IQ 14311243 

500001259 Systém na meranie hustotv kalu-sonda zákalová DIQ/S 182 

700001716 Systém na meranie kvslíka DIQ/S182 FDO 700 IQ 14321453, 14321455 

200000993 Systém ore aut.monit.vod.sie 1474602003 

800002573 Systém orenos. ,meranie,ovlád 

100000163 SYSTEM PRENOS.RADOM 300S21 49708672241 

100000164 SYSTEM PRENOS.RADOM 300S21 5975960/2407 

100000167 SYSTEM PRENOS.RADOM 30S21 56817641368 

800003894 Systém prenosný 

800002572 Systém prenosný, meranie 

600003760 Systém prenosový Športová ulica, Machulince 

800003838 Šiare - prenos dát frmNov014 

800003839 Šiare - prenos dát frmNov015 

800003727 Technika vvhľad.Ferrotec 350 05102001772 

800003728 Technika vyhľad . Ferrotec 350 05102001712 

800003726 Technika vvhľad.SeCorr 08 

600003046 Technika vvhľadávacia Se Coo 

200000853 Turbidimeter 912102 

400000673 Turbidimeter 9061 52 

500000519 Turbidimeter 910030 

300000581 Turbidimeter 604093 
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700000569 TURBIDIMETER IR 1500 910009 

100001650 Turbidimeter Model 2100AN IS 06060C020069 

600002963 Turbidimeter univerzálny Turbiquant 912136 

800003640 Turbinimeter 1500 IR 910013 

200000976 Ultrazvuk.vysielač 

200000652 Ultrazvuková kompaktná čist. 00012 

100003638 UV - VIS spektrofotometer Aailent 8453 CN 22808219 

200000875 UV VIS spektrofotometer A 1075 400 2001 L 

100003522 UV-VIS spektrofotometer Agilent 8453 CN2280729 

100003523 UV-VIS spektrofotometer Agilent 8453 CN22807329 

100003524 UV-VIS spektrofotometer Agilent 8453 CN22807336 

200000647 Vyhlad.suprava korelátor 1105025 

700000443 VYHLADAVAC POKLOPOV 009179 

700000444 VYHLADAVAC POKLOPOV 009165 

700000414 VYHLADAVAC POKLOPOV 005975 

500000575 Vyhľadávací prístroj 810863 

200000879 Vyhladávacia technika 05102001727 

200000880 Vvhľadávacia technika 05102001711 

200000881 Vyhľadávacia technika 05102001733 

200000882 Vyhľadávacia technika 05102001717 

200000883 Vyhľadávacia technika 05102001724 

500000576 Vyhľadávač poklopov 022441 

600000587 Vyhľadávač poklopov FM 80 

200000977 Vyhodnoc.prístroj NIVOSONAR 

100003720 Zákalomer-zariadenie na meranie obsahu nerozpustných látok vo vode 120508209128 

100003721 Zákalomer-zariadenie na meranie obsahu nerozpustných látok vo vode 120608209636 

100003722 Zákalomer-zariadenie na meranie obsahu nerozpustných látok vo vode 120608209632 

100003723 Zákalomer-zariadenie na meranie obsahu nerozpustných látok vo vode 120608209640 

700001950 Zákalová sonda-VisoTurb 700IQ mód MIQ/Blue PS 14160057 

700001951 Zákalová sonda-VisoTurb 700IQ mód MIQ/Blue PS 14160057 

100003500 Zálohovacie zariadenie páskové 68-02303 

700000421 ZAR.NA LOKALIZ.UNIKU VODY 395047 

700000535 Zar.na vyhľ,káblov a potrubí 0189000050 

200000800 Zar.na vyhľ.pokl.a zemných 015012 

700000422 ZAR.NA VYHL.POTRUB.FEROLUX 1895005 

100004016 Zariadenia na meranie tlaku.monitorovanie prietoku a zákalomer IO 636,643,644 

800003790 Zariadenie - labor.pH-meter 06450003 

200001044 Zariadenie Dulcometer G NA 36 na meranie 03 
200001025 Zariadenie dulkometer 

100003641 Zariadenie extrakčné SER 148/3 186732 

100003711 Zariadenie na kontinuálne meranie koncentrácie mangánu 765-A0001 

100003712 Zariadenie na kontinuálne meranie koncentrácie mangánu 765-A0002 

400000731 Zariadenie na lokalizáciu únikov vodv - HYDROLUX 149439016 

800004093 Zariadenie na lokalizáciu únikov vody HL 5000 11072590023 

100003430 Zariadenie na meranie chloritanov 2008126486 

100003606 Zariadenie na meranie chloritanov ProMinent 2010072986/1023062 

100003822 Zariadenie na meranie chlóru na sieti analyzátor CL T1 OSCaCLF1 OSC 

100003806 Zariadenie na meranie zákalu s kontrolerom-digit. turbidimeter 1720 E 12110821 3880 

500001152 Zariadenie na výrobu.dávkovanie a meranie chlórdioxidu 
Zariadenie prenosné na meranie koncentrácie rozpustného kyslíka Multi 

100004017 3420+FDO 14261001 

100003876 Zariadenie prenosné na meranie voľného a celkového chlóru v pitnej vode 

100003875 Zariadenie prenosné na meranie zákalu v pitnej vode 
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Príloha č. 2: Zoznam najhodnotnejšieho hnuteľného a nehnuteľného majetku ZsVS, a.s. 

Najhodnotnejší nehnuteľný majetok 

lnv. číslo Názov Hodnota Maj. účet Lokalita 
100000348 POTRUBIE VYTL.NZ-CERNIK 9 094 457 0211000 Správa Spoločnosti 
100000463 Armat. + potrub. Vlčany 6 945 036 0211000 Správa Spoločnosti 

100000359 POTR.VYTL.CERNIK-US 8 3 659 398 0211000 Správa Spoločnosti 

100000763 PRIV.POTRUBIE 3 327 804 0211000 Správa Spoločnosti 

100000474 Rad wtlačnv Čalovo-Kolárovo 3 172 240 0211000 Správa Spoločnosti 

600003740 Potrubie yýtlačné HDPE PE 100 DN 250 Výčapy -Opatovce 3 111 877 0211000 Nitra 
600000033 Budova administratívna ( Sps) 2 920 640 0211000 Nitra 
100000700 Rad priv. Nové Zámky-Veľké L 2 504 093 0211000 Správa Spoločnosti 

200002302 Kanalizácia K.Kračany časť ti. III.etapa 2 367 169 0211000 Dunajská Streda 
300001584 Kanalizácia DN 300 S0-01 2 153 592 0211000 Galanta 
100000375 Rad výtlač.oceľ.potr. r 530/ 2 066 577 0211000 Správa Spoločnosti 
100000494 Rad výtlačny Kolárovo-Nové Z 2 015 665 0211000 Správa Spoločnosti 
600003517 Kanalizácia Novozámocká - Homé,Dolné Krškany,1.,11.,111.etapa 1838482 0211000 Nitra 
100000480 Rad výtlačny Gabčikovo-Calov 1 810 505 0211000 Správa Spoločnosti 
500002173 PRIVODNA STOKA OD ZAV.es 1 661 790 0211000 Levice 
100000716 Rad privodny Pial- Levice 1 61 4 360 0211000 Správa Spoločnosti 

100000114 Stanica čerpacia Jelka 1 61 1 413 0211000 Správa Spoločnosti 

100001648 HLAVNY PRIVADZAC,11.STAVBA-B 1560892 0211000 Správa Spoločnosti 
500002268 Kanalizácia, výtlačné potrubie, prípojky 1558459 0211000 Levice 
300000178 VODOVOD.SIET-SALGOCKA 1 548 528 0211000 Galanta 
100000360 POTR.VYTL.US8-VRABLE ~ERNIK 1 433 906 0211000 Správa Spoločnosti 
100000721 Rad prívodovy Kolta-Svodín 1 403 390 0211000 Správa Spoločnosti 
100000321 Prívod vody výtlak+objekty 1 368 623 0211000 Správa Spoločnosti 
600020020 Vodovod Nemčiňany 1 319037 0211000 Nitra 
300001657 Kanalizácia DN300, S0-01 1 211 902 0211000 Galanta 
100001650 HLAVNY PRIVADZAC-111.STAVBA 1172669 0211000 Správa Spoločnosti 
300001735 S01706 Obehové aktivačné nádrže 1 147 370 0211000 Galanta 
200001847 Rekonštr.kanal.Povodská cest 1124634 0211000 Dunajská Streda 
200000516 Kan .zberac"A" 1116 757 0211000 Dunajská Streda 
300000992 Kanalizácia splašková 1 114 692 0211 000 Galanta 
100000159 POTRUBIE V0D0V.PN16 DN500 1 091 503 0211000 Správa Spoločnosti 
100000374 Rad wtlač.ocer.potr. r 530/ 997 032 0211000 Správa Spoločnosti 
700002491 Kanalizačné potrubie ,!.etapa PVC DN400,300 976 075 0211000 Nové Zámky 
600002234 Rád vodovodný Diely III + Párovské Háie + Lukov Dvor 970 814 0211000 Nitra 
600001842 Vodojem Lupka - cesta spevnená NR 962 448 0211000 Nitra 
100000184 Stanica čerpacia Močenok 931 108 0211000 Správa Spoločnosti 
600000107 Budova administratívna a soc.miestnosti NR 918 223 0211000 Nitra 
100000414 Vvtlak.JGN stav.proj. 892 782 0211000 Správa Spoločnost i 

100000725 Rad prívodny Svodín-Mužla 884 430 0211000 Správa Spoločnosti 
300001 708 Splašková kanalizácia S01421 PPDN300,SN8 875 542 0211000 Galanta 
100000350 AN 2X4000 M3 ~ERNIK 874 359 0211000 Správa Spoločnosti 

200002239 Vodovod DN 100 S0-01 873 261 0211000 Dunajská Streda 
100001649 HLAVNY PRIVADZAC-1.STAVBA 866164 021 1000 Správa Spoločnosti 
800001172 Stoka odľahčovacia 860 883 0211000 Topoľčany 

800001307 Rozšírenie kanalizácie 858 560 0211000 Topoľčany 

600004274 Kanalizácia H.Krškany-Liesková,Záborského,Roľnicka ul. 840 597 0211000 Nitra 
6000031 42 Potrubie kanalizačné Lúčnica nad Žitavou 837 277 0211000 Nitra 
100000580 Nádrže akumulačne FC-9 826106 0211000 Správa Spoločnosti 
200000500 Kanal.zberac 821 872 0211000 Dunajská Streda 
200001583 Privodova stoka 821 557 0211000 Dunajská Streda 
200001587 Privodova stoka 821 015 0211000 Dunajská Streda 
100000349 Budova es a VDJ ~černik 816 707 0211000 Správa Spoločnosti 

500000726 ROZVOD SIET 813414 0211000 Levice 
400002287 Rozvodné potrubie - Pribeta 795 529 0211 000 Komárno 
800004070 Vodojem 650m3 vodovod Ludanice l.etapa 782 292 0211000 Topoľčany 
500002273 Tlaková kanalizácia HDPE D-225 dľžky 3635mm 781 996 021 1000 Levice 
500002536 Vodovod 2 .čast' 774 077 0211000 Levice 
100000255 Rad výtlač.Jelka oceľ.potr. 7 767 623 021 1000 Správa Spoločnosti 
700002590 Príprava staveniska S0-01 733 00 1 021 1000 Nové Zámky 
100000701 Rad privodny V.Lovce-Kolta 731 045 0211000 Správa Spoločnosti 

100000702 Vodojem,šachty,vod.objekt 723 208 0211000 Správa Spoločnosti 

700000324 Kanalizacia 717 246 0211000 Nové Zámky 
400002288 Wtlačné potrubie Bohatá-Sv. Peter 691 427 0211000 Komárno 
800002329 Nádrže usadzovacie 691 418 0211000 Topoľčany 

700000571 Prívod. potrubie Štúrovo DN 400 680 348 0211000 Nové Zámky 
100003802 Diaľkovod Vlčany-rekonštrukcia , III.etapa ( Saľa-4,68-DN 500km, v di 680 036 0211000 Správa Spoločnosti 
500002255 Vodovodné rady +vodojem 674 127 0211000 Levice 
100000426 Potrubie výtlačné prívod vod 665 798 0211000 Správa Spoločnosti 
800000177 ČS a studne 665 731 0211000 Topoľčany 
300000990 Rekonštr.st.práce č. 1859 660 743 0211000 Galanta 
100000508 Rad výtlačny oceľové potrubie Nesvady 660 375 0211000 Správa Spoločnosti 

100000276 Potrubie výtlačné prívod vod 633 706 0211000 Správa Spoločnosti 

800000468 Potrubie TZA 622 739 021 1000 Topoľčany 
600003937 Združený objekt biologického čistenia S0-08, čOV ZM 620 863 0211000 Nitra 
200000005 Vezovy vodojem 619 418 0211000 Dunajská Streda 
100000709 Rad prívodny Kolta-Pial 611 955 0211000 Správa Spoločnosti 
100007740 PRIV.POTRUBIE SVG V. 1446 606 138 0211000 Správa Spo ločnosti 
100000757 AKUMUL.NADRZE NOV E ZAMKY 605 002 0211000 Správa Spo ločnosti 
600003280 Potrubie kanalizačné výtlačné , Močenok 604 743 0211000 Nitra 
500002177 ČOV LV združ.obj. 598 463 0211000 Levice 
500002434 l čov LV združ. obj. 595 350 0211000 Levice 
700000315 Kanalizacia /PČS G.Bethlena/ 593 525 021 1000 Nové Zámky 



lnv. číslo Názov Hodnota Mai. účet Lokalita 

200001911 Združený biologický objekt 580 364 021 1000 Dunaiská Streda 

500002549 Vodovod rozvodv 559 677 0211000 Levice 

600001231 Sieť kanalizačná Nitra • zberač "C" "B" 547 636 0211000 Nitra 

800003905 Vodojem . Tesá re, Bojná 546 107 0211000 Toooľčany 

700000969 Kanaliz.zberac 543 449 0211000 Nové Zámkv 

300000313 KANALIZ.ZBER. SEVER 1. 542 341 021 1000 Galanta 

700002683 Komunikácie a spevnené plochy.búracie práce S0-33,S0-34 537 690 021 1000 Nové Zámky 

600000965 Kanalizácia II. stavba Zberač "B" ZM 531 773 0211000 Nitra 

700002354 SKUPIN.VODOVOD CERNIK 531 022 0211000 Nové Zámky 

200002282 Vodovodné potrubie ,prívod vodv Padáň.Boheľov.Dolný Štál 526 059 0211000 Dunajská Streda 

600003362 Potrubie rozvodné Velký Cetin 517 885 0211000 Nitra 

200001745 Daždové nádrže 517 468 0211000 Dunaiská Streda 

600003868 Gravitačná kanalizácia SO 203.1, Žitavany 512 205 0211000 Nitra 

200002103 Kanalizácia rozšírenie Dolmi Bar 510 537 0211000 Dunajská Streda 

600000770 Vodovod rozšírenie ul. Novozámocká a Brigádnická, D.Krškany Nitra 508 776 0211000 Nitra 

600003245 Potrubie prívodné SV Lúčnica - Melek 508 205 0211000 Nitra 

800000206 es. vstupná 508 097 0211000 Topoľčany 

700002350 VODOVOD.POTR.PVC 300 506 839 0211000 Nové Zámkv 

700002403 Aktivačná nádrž 504 433 0211000 Nové Zámky 

100000503 Podch.pod Váhom 500 199 0211000 Správa Spoločnosti 

Vypracovala: Mária Paulinyová 

Nitra 3.5.2018 



Príloha č. 2: Zoznam najhodnotnejšieho hnuteľného a nehnuteľného majetku ZsVS, a.s. 

Najhodnot nejší hnuteľný majetok 

lnv. člslo Názov UčtovnAVC Mal. účet Lokalita 
300002180 PS 4000 dispečerské riadenie 637 306 0221000 Galanta 

200001359 PS riadiaci systém ČOV Zlaté Klasy 391 414 0221000 Dunajská streda 

100004071 Servery produkčné ESX 365 806 0221000 Správa spolocnosti 

500000992 Centrálny dispečing - prepojenie 362 858 0221000 Levice 

100003686 Dispečing ČS 276 371 0221000 Správa spolocnosti 

600003347 Dispečing - doplnenie merania,requlácie a ASRTP 270 373 0221000 Nitra 

300002259 ASRTP PS 10 + ostatné náklady 263 767 0221000 Galanta 

100000851 ROZVODNA vn KOBKY 262 504 0221000 Správa soolocnosti 

800003995 Zobrazovací panel dispečing OZ-výmena PLC a modemov,rozširen 259 124 0221000 Toooľčany 

100001629 Zariad. mob.Alfa Laval NR983YI 227 378 0221000 Správa soolocnosti 

200001071 Odstredivka na odvodňovanie kalov 198 433 0221000 Dunajská streda 

300001992 PS riadiaci systém čov Jelka 193 925 0221000 Galanta 

300002178 PS 1734 meranie a regulácia 184 624 0221000 Galanta 

600000916 Aerátor, COV Vráble 182 479 0221000 Nitra 

100003604 ČS Galanta - dispečing Semaphore T-Box MS CPU35 178 462 0221000 Soráva spolocnosti 

300001991 PS riadiaci systém ČOV V.Úľany 175 855 0221000 Galanta 

700001638 ASRTP Saya Hereschwerke 170 143 0221000 Nové Zámky 

700002327 Prevádzkový rozvod silnoprúdu PS 08 + ostatné 165 080 0221000 Nové Zámky 

300002255 Kalové a plynové hospodárstvo a koto lňa PS 06 158 384 0221000 Galanta 

600004242 Stroje a prístroje v prev.,montáž, ČOV ZM 156 758 0221000 Nitra 

700002235 Potrubné rozvody,armatúry,uloženie potrubi,montáž zariadení a pot 154 495 0221000 Nové Zámky 

300002258 Meranie a regulácia PS 09 152 374 0221 000 Galanta 

300002257 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a VKR PS 08 140 276 0221000 Galanta 

700001631 Potrub.rozvody vzduchu 138 364 0221000 Nové Zámky 

200000877 Ponorné čerpadlo Flygt PL Povodská cesta 129 599 0221000 Dunajská streda 

200000878 Ponorné čerpadlo Flygt PL Povodská cesta 129 599 0221000 Dunajská streda 

700001607 Kalolis -pásový lis s prísl 119 329 0221000 Nové Zámky 

800003656 Odstredivka kalu 115 825 0221000 Topoľčany 

200000845 Strojné zar.dozadz.nádrže 115 640 0221000 Dunajská streda 

200000876 Hrubé hrablice.strojné stieravé Povodská cesta 11 4 392 0221000 Dunaiská streda 

300002092 Dekantačná odstredivka odvodnenia kalu ALDEC 40 110 673 0221000 Galanta 

700000247 Rýpadlo lopat. nakladač JC B 4 108 544 0221000 Nové Zámky 

500001159 Hrablice s príslušenstvom ZA 1145-1 500-6 107 030 0221000 Levice 

100003504 S Chassis Slade center IBM 105 255 0221000 Správa spolocnosti 

50000101 1 Dispečing - subcentrála Zeliezovce 104 548 0221000 Levice 

200000161 Plynojem TMB 103 509 0221000 Dunajská streda 

600004157 Potrubné rozvody,armatúry,uloženie potrubí, ČOV ZM 102 793 0221000 Nitra 

500001153 Kogenerátor Tedom cente T 160 SP 810 VARI 100 198 0221000 Levice 

500000165 SUCHY PLYNOJEM OCELOVY 98 601 0221000 Levice 

100000124 RADIOST.a ASRTP PODRRACOM 3 97 039 0221000 Správa spolocnosti 

100004091 Fortinet-FortiW eb 96 821 0221000 Správa spolocnosti 

800003830 Stroj JCB 3CX 96 096 0221000 Topoľčany 

100000846 ROZV.DT1 A ASRTP 95 065 0221000 Správa spolocnosti 

500001154 Elektrotechnologická časť 93 015 0221000 Levice 

600003902 Žľab prepadový.nerezový-rekonštrukcia ČOV 92 827 0221000 Nit ra 

200001432 JCB 4CX DS 2230 92 210 0221000 Dunajská streda 

600003698 Vozidlo JCB 4 ex V l NRZ383 92 210 0221000 Nitra 

300002177 Ostatné -káble,oríslušenstvo 91 792 0221000 Galanta 

Vypracovala: Mária Paulínyová 

Nitra 3.5.2018 



Príloha č.3: 

Vyúčtovanie poistného k poistnej zmluve č. 411 025 783 

Poistník I 
Poistený: 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra 
IČO: 36 550 949, DIČ: 2020154609, IČ DPH: SK2020154609 

Al1ianz@) 
Slovenská poisťovňa 

Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 101193/N 

Poistné obdobie: od 01.07. do 30.06. nasledujúceho roka 

Poistná 
Predmet poistenia Rozsah Spôsob Poistná suma v sadzba Poistné v 

krytia dojednania EUR V "loo EUR 

Oddiel 1. 

a) Budovy, haly (účet 021, tr.1) nová cena 357 916 493,00 O, 16 57 266,64 

b) Stavby (účet 021, tr.2) 1 R I časová cena 133 175,00 0,30 39,95 

c) Stroje, prístroje, zariadenia (účet 022) časová cena 47 175 090,00 O, 16 7 548,01 

e) Hnuteľné veci- inventár, DHM časová cena 1167 241 ,00 0,16 186,76 

f) Obstaranie hmotných investícií AII Risks účtovná cena 38 156191,00 O, 16 6 104,99 
g) Zásoby nová cena 1 697 587,00 0,16 271 ,61 

h) Stavebné súčasti budov prvé riziko 332 000,00 0,30 99,60 

i) Odpratávacie náklady prvé riziko 664 000,00 0,30 199,20 

Sklo prvé riziko 10 000,00 35,00 350,00 

Spolu: 72 066,77 

krádež, 
Hnuteľný majetok (účet 021, tr.1) lúpež, prvé riziko 660 000,00 3,00 1 980,00 

vandals. 
Stavebné súčasti (účet 02 1, tr.2) čin prvé riziko 330 000,00 3,00 990,00 

Spolu: 2 970,00 

Limit plnenia na jednu PU 500 

Oddiel II. OOO, na všetky PU viď nizšie 

Stroje, prístroje a zariadenia, dopravné 
prostredky 3 OOO 000,00 47 175 090,00 0,155 7 312,14 
Stroje prístroje a zariadenia (účet 021, 
tr.1a2) 3 OOO 000,00 358 049 668,00 0,155 55 497,70 

Odpratávacie náklady 166 000,00 6,60 1 095,60 

Spolu: 63 905,44 

Oddiel III. 

Všeobecná zodpovednosť za škodu 
prevádzkov 

1660000,00 60 000,00 á činnosť 

Spolu 60 000,00 

Bežné (ročné) poistné celkom: 198 942,20 

Bežné poistné je splatné do 10.07. príslušného poistného obdobia na účet Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., : 

Číslo účtu 
Konštantný symbol: Variabi lný symbol: 

V Bratislave, dňa 25.06.2018 

AHianz@) 
Slovenská poisťovňa 

Dostoif' "c.ket.. 
iéO} 

podpis a pečiatk/ poisťovateľa 
-





Allianz@) 
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 

Slovenská poisťovňa 

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb 
proti všetkým rizikám (ALL RISKS) 

č lánok 1 
ú vodné ustanovenia 

1. Pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb proti 
všetkým rizikám platia všeobecne záväzné právne predpisy, tieto všeobecné 
poistné podmienky (d'alej len .VPP-M-Alľ} a zmluvné dojednania, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 

2. VPP-M-ALL sa vzťahujú na zmluvné poistenie majetku (d'aleJ len .poistenie"} 
právnických alebo podnikajúcich fyzických osôb vykonávajúcich činnosť 
v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

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

článok 2 
Predmet poistenia 

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

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

3. Ak je v poistnej zmluve dojednané, vzťahuje sa poistenie aj na: 
a) náklady na vypratanie miesta poistenia po poistnej udalosti, vrátane 

strhnutia stojacich častí, odvoz sutiny a iných zvyškov na najbližšiu 
skládku a na ich uloženie alebo zničenie, 

b} náklady na demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených 
poistených vecí a na stavebné úpravy vykonané v súvislosti so 
znovuobstaranim alebo opravou veci poškodených, zničených alebo 
stratených pri poistnej udalosti, 

c) náklady na zamedzenie alebo skrátenie prerušenia prevádzky 
(viacnáklady} následkom poistnej udalosti 

článok 3 
Poistné riziká 

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

2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol stratený 
v príčinnej súvislosti s náhodnou udalosťou uvedenou v ods 1 tohto čl ánku, 
za ktorú vzniklo poistenému právo na poistné plnenie. 

VylúCené predmety 

článok 4 
Výluky z poistenia 

1. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak. poistenie sa nevzťahuje na: 
a) peniaze. listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné 

cennosti , 
b) veci umeleckej. zberateľskej, historickej hodnoty alebo starožitnosti, 
c) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia 

nepoužiterné pre štandardnú produkciu, 
d) veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do 

zamestnania a vecí , ktoré boli zamestnancom na miesto poistenia 
prinesené v súvislosti s V)'konom povolania, na žiadosť alebo so 
súhlasom zamestnávateľa . Poistenie sa nevzťahuje na peniaze 
v hotovosti a cenné papiere zamestnancov, 

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

2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa v prípade škôd 
spôsobených vlchricou alebo krupobillm nevzťahuje na: 
a} veci umiestnené na vonkajšej strane budovy (napr. firemné štíty, 

reklamné tabule, markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, 
vonkajšie vedenie vrátane podporných konštrukcii}. 

b) hnuteľné veci nachádzajúce sa na voľnom priestranstve 

3. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa nevzťahuje na: 
a) sklené časti hnuteľných veci (napr. zasklenie nábytku, zrl<adlá. 

osvetľovacie telesá, sklokeramické varné plochy, obrazovky a pod.), 
b) veci umiestnené na vonkajšej strane budovy (napr. firemné štity, 

reklamné tabule, vonkajšie osvetlenie a pod.), 
c) náklady na špeciálnu povrchovú úpravu zasklenia (napr. maľba , 

písmo, lept a pod.), 
d) náklady na provizórnu opravu zasklenia, 
e) náklady na lešenie, alebo podobné pomocné prostriedky nutné na 

uskutočnenie opravy zasklenia. 
f} náklady na montáž a demontáž stavebných súčasti nutnú na 

uskutočnenie opravy zasklenia (napr. ochrann}'ch mreží, markíz, 
uzáverov okien a pod ). 

ak škoda nevznikla v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou spôsobenou 
vymenovanými rizikami. 

4. Poistenie sa nevzťahuje elektronické dáta poškodené, zničené, stratené, 
skreslené, vymazané alebo zmenené z akejkoľvek príčiny (vrátane. ale nie 
výlučne pôsobením pot/latového v/rosu), ako aj stratu ich použiteľnosli alebo 
zníženie funkčnosti a následné škody akejkoľvek povahy. 

Ak však následkom skutočnosti popísaných v tomto odseku nastane požiar 
alebo výbuch, vzťahuje sa toto poistenie v súlade s týmito VPP-M-ALL, 
zmluvnými dojednaniami a poistnou zmluvou na fyzickú škodu priamo 
spôsobenú niektorým z týchto rizik, ktorá nastane v priebehu poistného 
obdobla na poistenom majetku. 
Toto poistenie sa nevzťahuJe na akúkoľvek hodnotu. ktorú predstavujú 
samotné elektronické dáta pre poisteného alebo pre tretiu stranu, ani ked' 
takéto elektronické dáta nie je možné znovu obnovi ť, získať alebo 
zhromaždiť. 

5. Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) motorové vozidlá, okrem tých, ktoré majú charakter zásob, 
b) plavidlá, lietadlá, 
c} obrazové, zvukové a iné záznamy, nehmotný investičný majetok, ak 

neboli poškodené, zničené, alebo zmenené poškodením nosiča dát, 
na ktorom boli tieto informácie uložené, poistnou udalosťou v zmysle 
týchto VPP-M-ALL, 

d) zvieratá, rastliny (vrátane plodín a drevín}. mikroorganizmy, 
e) vodstvo. pôdu, polia a lesy, 
f} náklady na dekontamináciu pôdy a vody, 
g) vrtné veže vrátane príslušenstva, 
h) verejné pozemné komunikácie (diaľnice, cesty, miestne komunikácie) 

vrátane mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a podchodov, verejné 
rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a verejné telekomunikačné siete, 

i} priehrady a ochranné hrádze, rezervoáre. nábrežia, móla, prístavy, 
plavebné kanály a komory, úpravy tokov, letiská vrátane vzletových, 
pristávacích a rolovacích dráh, železničné , lanové a iné dráhy, 

j} bane a majetok nachádzajúci sa v nich, 
k) atómové elektrárne a zariadenia na prípravu jadrového paliva pre tieto 

elektrárne. vrátane príslušenstva, 
1) veci, ktoré sú dlhodobo nevyutitefné, alebo nevyutfvané, 
m} nehnuteľnosti, na ktorých sú vykonávané stavebné úpravy a d'alej na 

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

n} nafukovacie haly a hnuteľné vecí v nich uložené, 
o} diely a nástroje, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu, 

alebo pre opotrebovanie, ak škoda nevznikla v príčinnej súvislosti 
s poistnou udalosťou v zmysle týchto VPP-M-ALL, 

p) činné médiá (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, 
chladiace zmesi. katalyzátory), 

q} zásoby a matenál poškodené spracovaním, výrobou, testovaním 
alebo akoukoľvek prácou na nich vykonávanou. 

6. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie pre prípad škôd 
spôsobených krádetou, túpetou alebo vandalizmom sa nevzťahuje na· 
a) automaty na vhadzovanie mincí alebo vkladanie bankoviek, na 

automaty na vydávanie a vymiei'lanie per'lazí vrátane ich obsahu, 
b} daň z pridanej hodnoty, ktorú je poistený povinný v zmysle zákona 

vrátiť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za poistené veci 
v prípade poistnej udalosti. 

c} náklady na odstránenie škôd na stavebných súčastiach nehnuteľnosti 
poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej udalosti, 

d} náklady na výmenu zámkov vonkajších dveri nehnuteľnosti v mieste 
poistenia, ak pnšto k poškodeniu, zničeniu alebo strate kľúča 
v dôsledku udalosti spôsobenej krádetou v zmysle týchto VPP-M-ALL 
a to aj mimo miesta poistenia. Nehradia sa náklady na výmenu 
zámkov dverí od trezorov a trezoroyYch miestností, 

e) náklady na výmenu zámkov dverí od trezorov a trezorových 
miestnosti v mieste poistenia, ak prišlo k poškodeniu, zni čeniu alebo 
strate kľúča v dôsledku krádete v zmysle týchto VPP-M-ALL a to aj 
mimo miesta poístenía. 

7. V poistnej zmluve možno dojednať, že sa poistenie nevzťahuje aj na iné 
predmety, ako predmety uvedené v týchto VPP-M-ALL. 

Vylútené riziká 

8. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené: 
a) skratom, ak sa plameň. ktorý vznikol skratom, d'alej nerozšíril, 
b) tienim, 
c) vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu, 
d} prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických 

zariadeniach, 
e} cielenou explóziou pn trhacích prácach a podobných prácach, 
f} explóziou v spaľovacom priestore spaľovacích motorov alebo v iných 

zariadeniach, v ktorých sa energia V)'buchu cieľavedome využíva, 
g) podtlakom (implózia}. 
h} prúdením vzduchu, ktoré nedosiahlo silu víchrice, 
i) zemetrasenlm ktorého úči nky nedosahujú v mieste poistenia 

minimálne 6. stupeň makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 
(Európska makroseizmická stupnica}.}, 

j) zosúvanfm pôdy alebo zrútením pôdy, zeminy alebo skál 
zapríčineným akoukoľvek ľudskou činnosťou, 

k) sadanim pôdy, ak bolo spôsobené inak než vodou unikajúcou z 
vodovodného systému, vykurovacieho systému. klimatizačného alebo 
solárneho systému. teplovodných čerpadiel , sprinklerových a 
postrekových hasiacich zariadení, 

1) zosuvom pôdy, ktorý sa s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá 
predpokladať - t.J. jeho výskyt bol častejší ako jedenkrát za desať 
rokov pred dátumom vzniku poistnej udalosti, 

m} povodňou, ktorá nebola spôsobená aspoň 10-račným prietokom vody, 
n) spatným vystúpením odpadovej vody z verejného kanal izačného 

potrubia, okrem prípadov, kedy bolo toto vystúpenie spôsobené 
povodi'lou alebo záplavou, 

o) zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypúšťaním 
vôd z vodných tokov alebo vodných nádrží, 

p) vodou zo žľabov alebo zvodov odvádzajúcich atmosfér\cké zrážky, 
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q) zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené povod~ou 
alebo záplavou, 

r) vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do budovy, ak k nemu 
došlo inak než vplyvom poškodenia stavebných súčastí povodnou, 
záplavou, víchricou alebo krupobitím, 

s) vzdutím mora, 
t) vodou, kvapalinou alebo parou unikajúcou pn vykonávaní tlakových 

skúšok. opravy alebo údržby vodovodného systému, vykurovacieho 
systému, klimatizačného alebo solárneho systému, teplovodných 
čerpadiel , sprinklerových a postrekových hasiacich zariadení. 

u) vzniknutými nákladmi za uniknutú vodu alebo médium, 
v) tuhnutim obsahu jednotiek zadržiavajúcich alebo prepravujúcich 

tavené materiály. 

Poistenie v zmysle týchto VPP-M-ALL sa nevzťahuje na škody na poistenej 
veci spôsobené: 
a) podvodom, spreneverou, tinom v rozpore s dobryml mravmi, 

trestným činom alebo nepoctivým činom poisteného, alebo inej osoby 
konajúcej na podnet poisteného, 

b) stratou. okrem krádete alebo lúpete poistenej veci v zmysle týchto 
VPP-M-ALL, a okrem prípadu uvedeného v čl. 3 ods. 2 VPP-M-Al l , 

c) túpetou poistenej veci pn preprave vykonávanej na základe 
prepravnej zmluvy, 

d) zistenim rozdielov pri inventúre alebo audite, 

Poistenie v zmysle týchto VPP-M-ALL sa nevzťahuje na škody na poistenej 
veci spôsobené: 
a) postupným opotrebením v dôsledku vplyvu prevádzky, 
b) bežnými atmosferickými podmienkami, s ktorými je potrebné podľa 

ročného obdobia a miestnych pomerov poeitať, 
c) koróziou, eróziou, hrdzou. hubami, ples~ou, hnilobou. 
d) kolísaním napätia alebo prepätím, vedúcim k poruche zariadenia. 
e) chybou konštrukcie, projektu, vadou materiálu alebo prevedenia, 

vnútornou alebo skrytou vadou, 
f) chybou obsluhy, neš1kovnosľou , chybným vyhotovením, pracovnou 

chybou, chybou v súvislosti s opravou, údržbou, rekonštrukciou. 
modernizáciou, testovaním a úpravami, 

g) procesom spracovania, obrábania, výroby, balenia, úpravy, spustenia 
do výroby, 

h) zlyhaním meracích riadiacich. regulačných alebo bezpečnostných 
zariadení, nedostatkom vody, oleja alebo mazadiel, 

i) zvieratami, vrátane hmyzu a škodcov, rastlinami, 
j) mikroorganizmami, toxínmi. 
Ak však vznikne následkom rizika uvedeného v tomto odseku následná 
fyzická Skoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za 
takto vzniknutú následnú škodu, pokia ľ táto nie je z poistenia vylúčená 

Poistenie v zmysle týchto VPP-M-ALL sa nevzťahuje na škody na poistenej 
veci spôsobené: 
a) atmosferickou vlhkosťou alebo suchom, teplotnými výkyvmi alebo 

kolísaním teplôt, 
b) nahromadenými vplyvmi smogu, dymu, výparov, plynov alebo 

prachu, vznikom usadenín, 
c) vnútornou skazou, zmršťovanim, odparenim, vyschnutim, vytečenim 

obsahu, rozkladom, prirodzeným úbytkom na hmotnosti, zmenou 
chuti, vône, štruktúry alebo povrchovej úpravy, poškriabaním 
povrchu. 

d) sadaním, praskaním, zmrštenlm. vydutím. rozpinanim alebo 
zrlltením stavby. 

e) prerušením dodávok elektriny, paliva. vody, plynu, pary, chladiacej 
zmesi alebo iných dodávok, 

f) výpadkom alebo vadnou funkciou klimalizačných, vykurovacích, 
chladiacich alebo mraziacich systémov, 

g) mechanickou alebo elektrickou poruchou stroja, pristroja alebo 
zariadenia, 

h) postriekaním sprejmi, grafitmi, 
i) poškodením alebo rozbitím skla, 
ak škoda následkom rizika uvedeného v tomto odseku nevznikla v príčinnej 
súvislosti s poistnou udalosťou v zmysle týchto VPP-M-ALL. 

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

stavu. napadnulim alebo činom vonkajšieho nepriateľa, neprialeľskeJ 
akcie (bez ohľadu na to, či bola vojna vyhlásená alebo nie), 

b) revolúciou, povstaním, vzburou. štátnym alebo vojenským prevratom, 
občianskou vojnou, demonštráciou, zabavením. rekviráciou pre 
vojenské účely , alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov, 

c) vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou. 
d) teroristickým tinom; vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri 

vykonávaní opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa inak 
vzťahujúca k teroristickému tinu. 

e) jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo rádioaktívnou 
kontamináciou, 

f) znetistením, zamorením, kontamináciou vrátane presakovania, ak 
nevznikli v priamej súvislosli s poistnou udalosťou s ktorou Je spojená 
povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle týchto 
VPP-M-ALL, 

g) úmyselným konanfm alebo vedomou nedbalosťou poisteného, jeho 
zástupcov. alebo inej osoby konajúcej na podnet poisteného, 

h) genetickými zmenami organizmov alebo rastlín, 
i) prirodzenou povahou veci, 
bez ohľadu na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede 
spolupôsobiace príčiny. 

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

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

V poistnej zmluve možno dojednať, že sa poistenie nevzľahuJe aj na iné 
riziká, ako riziká uvedené v týchto VPP-M-ALL. 
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článok 5 
Miesto poistenia 

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

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

Ak je v poistnej zmluve dojednané aj poistenie pre veci vymenované v čl. 4, 
ods. 1, písm. a) VPP-M-ALL, miestom poistenia pre tieto veci sú úschovné 
objekty alebo trezory uvedené v zmluvných dojednaniach. Trezory musia 
splňať podmienku klasifikácie podľa príslušnej technickej normy 

Miestom poistenia pre prepravované peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, 
drahé kovy, klenoty a iné cennosti poistené pre prípad lúpete v zmysle 
VPP-M-ALL je územie Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve 
uvedené inak 

č lánok 6 
Vznik a zánik poistenia 

čas, na ktorý sa v poistnej zmluve dojedná poistenie, je poistná doba. časť 
poistnej doby dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa piati poistné, je 
poistné obdobie. Pri krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako 
jeden rok) sú poistná doba a poistné obdobie totožné 

Poistenie môže byľ dojednané na dobu neurčitú alebo na dobu urči tú . 

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

Poistenie zanikne pre neplatenie poistného: 
a) ak poistné za prvé poistné obdobie nebolo zaplatené do troch 

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

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

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

Poistenie zanikne výpoveďou : 

a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej 
zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie 
zanikne, 

b) ku koncu poistného obdobia: výpoveď sa musí dať aspoň 6 týždňov 
pred Jeho uplynutím, 

c) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia 
poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je 
osemdenná. jej uplynutím poistenie zanikne, 

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

Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 9, ods. 12 
VPP-M-All. 

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

Poistenie zanikne: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie doJednané na 

dobu určitú), 
b) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane, 
c) zánikom poisteného. 

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

článok 7 
Poistná. hodnota, poistná. suma 

Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poislnou 
hodnotou môže byť: 
a) nová hodnota - hodnota, ktorú je nutné v mieste poistenia vynaložiť 

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

opotrebovania aleba iného znehodnotenia veci. 

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

Poislná suma je podkladom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou 
hranicou poistného plnenia za poistné obdobie. Poistná suma sa stanoví pre 
jednotlivé položky predmetov poistenia a mala by zodpovedať ich poistnej 
hodnote pre registrovaných platiteľov DPH bez započítania DPH a pre 
ostatných vrátane DPH. Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť 
poistník. 

Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajllcu poistnej hodnote 
alebo v prípadoch stanovených poisťovateľom, môže byť dojednané 
poistenie na prvé rtzlko, kde poistník stanoví poistnú sumu pre položky 
predmetov poistenia. Takto stanovená poistná suma je hornou hranicou 
poistného plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí, ktoré nastali 
v jednom poistnom období. Skutočnosť, že pre jednotlivé položky je 
dojednané poistenie na prvé riziko. musi byť jednoznačne uvedenä v poistnej 
zmluve. 
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č l änok 8 
Poistné 

Poistné je cena za poskytnutú poistnú ocllranu zo strany poisťovateľa . ktoré 
uhrádza poistnik 
a) za poistné obdobie (bežné poistné). alebo 
b) ako poistné určené za celú poistnú dobu Oednorazové poistné) 
v dohodnutých termínoch. 

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

V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistnik uhradí poistné za poistné 
obdobie v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia 
sa účtuje z ročného poistného prirážka, a to 3 % za platenie v polročných 
splátkach a 5 % za platenie v štvrľročných splátkach. Ak bolo dohodnuté 
platenie poistného v splátkach piati, že nezaplatením jednej splátky 
poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva splatným poistné 
za celé poistné obdobie a poisťovateľ má právo požiadať poistníka o jeho 
zaplatenie. Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň 
omeškania 

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

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

Poisťovateľ má pravo na poistné za dobu od vzniku do zániku poistenia. Ak 
zanikne poistenie pred uplynutím poistného obdobia. za ktoré bolo poistné 
zaplatené. poisťovateľ je povinný zvyšujúcu časť poistného vrátiť. Ak nastala 
poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poi sťovateľovi 
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala. 
Poistné za poistenie dojednané na dobu určitú patrí poisťovateľovi vždy celé. 

článok 9 
Plnenie poisťovateľa 

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

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

3. Ak príde k poškodeniu, zničeniu alebo strate veci poistnou udalosťou. uhradí 
poisťovateľ primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste 
vzniku poistnej udalosti na jej opravu alebo znovunadobudnutie (rozhodujúca 
je nižšia suma z uvedených nákladov). Poisťovateľ poskytne poistné plnenie 
do výšky príslušnej hodnoty veci stanovenej podľa čl. 7, ods. 1 a 2 VPP-M
ALL ku dňu vzniku poistnej udalosti, najviac však poistnú sumu alebo limit 
poistného plnenia stanovené v poislnej zmluve (rozhodujúca je nižšia suma). 
Poistné plnenie za zásoby, ktoré poistený vyrobil alebo sú po záručnej 
lehote, je obmedzené ich dosiahnute ľnou predajnou cenou. 

4. Ak príde poistnou udalosťou k poškodeniu, zničeniu alebo strate poistených 
listinnýc/1 cenných papierov. peňazí alebo cenín, uhradí poisťovateľ: 
a) v prípade listinných cenných papierov alebo peňazí . sumu vynaloženú 

na umorenie a pokia ľ emitent nevydá ic/1 duplikát, sumu. o ktorú sa 
majetok poisteného v listinných cenných papieroch alebo peniazoc/1 
znížil a to v menovitej hodnote. v hodnote vyjadrenej emisným kurzom 
alebo kurzom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 

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

5 Ak poistenému vznikne právo na poistné plnenie za vecnú škodu na 
poistených nosičoch elektronických dá/ a zariadeniach spracovávajúcic/1 
dáta. spôsobenú poisteným rizikom. potom poisťovateľ uhradí náklady na 
opravu. obnovu alebo uvedenie nosičov do stavu bezprostredne pred 
poistnou udalosťou. vrátane nákladov na obnovu elektronických dát na nic/1 
obsiahnutých, za predpokladu. že takýto nosič bude opravený, obnovený 
alebo uvedený do pôvodného stavu do dvoch rokov od vzniku poistnej 
udalosti. Takéto náklady na obnovu budú zahmať všetky primerané 
a potrebné sumy, aby sa nezvýšila škoda. ktorú utrpí poistený pri obnove, 
získavaní alebo zhromaždovani takýchto elektronických dát. Ak poistený 
nezrealizuje opravu, náhradu alebo obnovu nosiča alebo dát, poisťovateľ 
uhradí cenu prázdneho nosiča. 

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

a poistné obdobie, 
b) súhrnného limitu poistného plnenia, dojednaného pre príslušnú 

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

7. Pokiaľ v dôsledku poisteného rizika nastalo iné poistené riziko. ktoré 
spôsobilo fyzickú škodu na poistenej veci, a ak poistenému vznikne právo na 
poistné plnenie z takto vzniknutej škody, poskytne poisťovateľ poistné 
plnenie len do výšky toho limitu poistného plnenia z limitov dojednaných pre 
uvedené riziká, ktorý je nižší. 

8 Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastnlctve poisteného a 
ich hodnota sa odpočítava od poistného plnenia. 

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

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

11. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné 
v mieste vzniku poistnej udalosti na odvrátenie bezprostredne hroziacej 
poistnej udalosti , ako aj náklady primerané a hospodárne vynaložené na 
zmiernenie následkov poistnej udalosti, vrátane opatreni neúspešnych, ak 
boli primerané okolnostiam. Náhrada týchto nákladov spoločne s poistným 
plnením za poškodené veci je obmedzená poistnou sumou, alebo súhrnným 

limitom poistného plnenia (ak je v poistnej zmluve dohodnutý) pre jednotlivé 
položky predmetov poistenia Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn 
poisťovateľa . sú hradené aj nad dojednanú poistnú sumu. Néklady na zásah 
požiarnikov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom 
záujme, poisťovateľ nehradi. 

12. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti. že jej príčinou je 
skutočnosť, ktorú pre vedomé. nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol 
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola 
podstatná, je oprávnený poistné plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť. 

Odmietnutím poistného plnenia podfa tohto odseku poistenie zanikne. 

13. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie za vedomé porušenie povinnosti 
uvedených v týchto VPP-M-ALL, zmluvných dojednaniach a poistnej zmluve 
primerane znlžiť alebo zami etnuť, ak toto malo podstatný vplyv na vznik 
poistnej udalosti alebo na zväčšeni e rozsahu jej následkov. 

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

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

16. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v slovenskej mene. Pri prepočte cudzej 
meny na slovenskú vychádza poisťovateľ z kurzu Národnej banky Slovenska 
ku d~u vzniku poistnej udalosti. 

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

1. 

2. 

1. 

1. 

2. 
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člänok 10 
Podpoistenie 

Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma jednotlivej položky 
predmetu poistenia nižšia ako jeJ poistná hodnota, poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie, ktoré je k výške škody v rovnakom pomere ako poistné 
suma k poistnej hodnote. 

V prípade dojednania poistenia na prvé riziko podľa čl. 7, ods. 4 VPP-M-ALL 
sa ustanovenie ods.1 tohto článku neuplat~uje. 

člänok 11 
Spoluúčasť 

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

Spoluúčasť dojednaná v poistnej zmluve sa odpočí ta od výsledného 
poistného plnenia. 

č lánok 12 
Znalecké konanie 

v prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť. že výška poistného plnenia 
poisťovateľa bude stanovená znaleckým konaním. 

Pre znalecké konanie piati: 
a) poistený aj poisťovateľ vymenujú svojho znalca do 15 dní od uzavretia 

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

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

c} obaja znalci vymenovaní zúčastnenými stranami spracujú nezávisle 
na sebe znalecký posudok o sporných otázkach. 

d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja znalci zäroveň 

poistenému aj poisťovateľovi, v prípade existencie rozporov odovzdá 
poisťovateľ obidva spracované posudky tretiemu znalcovi s hlasom 
rozhodujúcim. Tento znalec urobí rozhodnutie v sporných otézkach a 
toto svoje rozhodnutie ktoré je záväzné pre obe strany, odovzdá 
poistenému aj poi sťovateľovi. 

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

Uskutočneným konaním znalcov nie sú dotknuté práva a povinnosti 
poisteného a poi sťovateľa, upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou. 
zmluvnými dojednaniami a týmito VPP-M-ALL. 

člänok 13 
Povinnosti poístnlka, poisteného 

Poistnik a/alebo poistený je povinný: 
a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve. v prípade 

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

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

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

d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technickýc/1 noriem. VPP-M·ALL. zmluvných dojednaní a poistnej 
zmluvy, 

e) udržiavať vodovodné systémy vrátane armatúr alebo iného s nim 
prepojeného zariadenia. vykurovacie systémy, kl imatizačné alebo 
solárne systémy alebo teplovodné čerpadlá , sprinklerové a postrekové 
hasiace zariadenia v prevádzkyschopnom stave a zabezpečiť ich 
pravidelnú konlrolu, 

f) zabezpečiť v priestoroch budovy, ktoré ležia na úrovni alebo pod 
úrovňou prízemného podlažia. uloženie zásob a veci charakteru 
zásob minimálne 12 cm nad úrov~ou podlahy, 

g) v chladnom období zaistiť pnmerané vykurovanie budovy, 



h) v prípade nutnosti uzatvoriť prívod vody a vypustiť potrubie, 
i) zabezpečiť plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie, 
j) zabezpečiť inštaláciu uzáverov zabraňujúci ch spätnému vystúpeniu 

vody z kanalizácie, 
k) vytvárať záložné nosiče elektronických dát a iných záznamov a viesť 

evidenciu poistených veci uvedených v čl. 4, ods. 1, pism. a) až c) 
VPP-M-ALL a tieto uloži ť tak, aby v prípade poistnej udalosti nemohli 
byť poškodené, zničené alebo stratené spolu s poistenými vecami, 

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

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

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

2. V prípade vzniku škody je poistený povinný: 
a) bezodkladne oznámiť vznik škody po isťovateľovi. 

b) bezodkladne oznám iť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolnosti 
vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu, 

c) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody, a 
podľa možnosti si k tomu vyžiadať pokyny poisťovateľa a postupovať 
v súlade s nimi, 

d) nemeniť bez súhlasu poisťovateľa stav vzniknutý škodou, ak to nie je 
nevyhnutné na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo 
v rozpore so všeobecným záujmom, 

e) podať poi sťovateľovi dôkaz o vzniku škody a o rozsahu jej následkov, 
f) umožniť poisťovateľovi alebo osobám nim povereným, všetky 

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

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

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

i) bezodkladne oznámiť poisťovate ľovi nájdenie poistených veci alebo 
ich zvyškov stratených v súvislosti s poistnou udalosťou: pri prevzali 
týchto veci do svojho vlastníctva je povinný vrá ti ť zodpovedajúcu časť 
poislného plnenia. 

článok 14 
Doručovanie písomnosti 

Poistník a poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy 
bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu 
adresu poistníka alebo poisleného. Písomnosť poisťova teľa určená poistníkovi 
alebo poistenému (ďalej len .adresát") sa považuje za doručenú dňom prevzatia 
písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. 
V prípade, že sa pí somnosť uloží na pošte kvôli nezastihnut iu adresáta s tým, že si 
JU adresát v prislušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v 
posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, že 
je písomnosť vrátená poi sťovateľovi ako nedoručená z dôvodu, že adresáta 
nemožno zisliť na adrese. ktorej zmenu adresát neoznámil, písomnosť sa považuje 
za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi. 

článok 15 
Výklad pojmov 

Pre účel y tohto poistenia sa rozumie pod pojmom: 
elektronické däta údaje, pojmy a infonmácie upravené do fo rmy použiteľnej 
pre prenos, interpretáciu alebo spracovanie elektronickým či 
elektromechanickým spracovaním dát alebo elektronicky riadeným 
zariadením a obsahujú programy, software a iné kódované inštrukcie pre 
spracovanie a manipuláciu s dátami alebo pre riadenie a ovládanie takýchto 
zariadení, 
dlhodobo nevyužiteľné alebo nevyužívané veci nevyužívané alebo 
nevyužiteľné dlhšie ako je rámec štandardných podmienok a pracovných 
postupov, 
krádež zmocnenie sa poistenej veci vlämanim alebo prekonaním 
prekäžky, 
za krádež vlámaním sa považuje: 
a) vniknutie páchateľa do miesta poistenia tak, že ho otvoril: 

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

vlámaním alebo lúpežou v mieste poistenia alebo mimo miesta 
poistenia. 

b) vniknutie páchateľa do trezora, ktorého obsah je poistený, tak, že ho 
otvori l: 
b.a) nástrojom alebo spôsobom, ktorý nie je určený na jeho riadne 

otvorenie, 
b.b) spôsobom alebo kľúčom určeným na jeho riadne otvorenie, 

ktorého sa zmocnil: 
vlámaním do úschovného objektu, ktorý je zabezpečený 

minimálne tak ako trezor, v ktorom sú uložené poistené veci, 
vlámaním do úschovného objektu uzamykateľného dvoma 
zámkami. ktorých kľúče sú uložené oddelene mimo miesta 
poistenia, 
lúpežou mimo miesta poistenia. 

za krádež prekonaním prekäžky sa považuje: 
a) preukáza teľné prekonanie prekážky alebo opatrenia chrániaceho 

poistenú vec pred krádežou, 
b) ukrytie sa páchateľa v mieste poistenia a zanechanie stôp 

dokazujúcich jeho nepovolenú prítomnosť v mieste poistenia. 
krupobitie jav, pri ktorom kúsky ľadu vytvorené v almosfére dopadajú na 
poistenú vec, 
lavína náhly pád snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných svahov, 
lúpež zmocnenie sa veci páchateľom: 
a) v mieste poi stenia 

a.a) použitím násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti 
poistenému alebo jeho zástupcovi, 

1. 

2. 

3. 

a.b.) využitím zníženého odporu poisteného v dôsledku Jeho fyzického 
oslabenia po nehode (nie v príči nnej súvislosti s vedomým požitím 
alkoholu, drog alebo zneužitím liekov) alebo v dôsledku inej príčiny, 
za ktorú nemôže byľ zodpovedný, 

alebo 
b) pri preprave poistených peňazí , listinných cenných papierov, cenin, 

drahých kovov, klenotov a iných cennosti, len ak je v poistnej zmluve 
osobitne dojednané ich poistenie pre prípad lúpeže počas prepravy: 
b.a) spôsobom uvedeným pod písmenom a), 
b.b) vydieraním poisteného alebo jeho zástupcu vykonávajúceho 

prepravu, 
b.b) uvedením do omylu alebo podvedením poisteného alebo jeho 

zástupcu vykonávajúceho prepravu, 
motorové vozidlo akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok poháňaný 

vlastným motorom (vrátane prípojného vozidla a akéhokoľvek zariadenia na 
nich pripevneného), ktorý je vyrobený alebo schválený na účely prevádzky 
v premávke na pozemných komunikáciách a podlieha prihláseniu do 
evidencie vozídiel, 
nähodná Skodovä udalosť taká udalosť, ktorá nastane v mieste poistenia 
počas poistnej doby náhle a nečakane: ide o udalosť o ktorej v čase 
dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže 
nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane, 
následnä fyzická Skoda - fyzická škoda na poistenej veci za ktorú vznikne 
poistenému právo na poistné plnenie, ktorá vznikla ako priamy následok 
fyzickej škody na inej poistenej veci, alebo jej časti, alebo inej časti 
poškodenej poistenej veci, 
päd lietadla náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho 
nákladu, 
počttačový vírus súbor vadných, poškodzujúcich alebo inak nepovolených 
inštrukcii, alebo kódov vrátane súboru zl omyseľne vložených neoprávnených 
inštrukcií alebo kódov programových, alebo iných, ktorý sa šir1 
prostredníctvom počítačového systému alebo siete akejkoľvek povahy. 
Počítačové vírusy predstavujú, ale neobmedzujú sa len napríklad na tzv. 
.Trójske kone·, .Wormy" alebo tzv . • časované alebo logické bomby", 
povode~ zaplavenie miesia poistenia vodou, ktorá sa prirodzeným 
spôsobom vyliala z brehov povrchového vodstva alebo tieto brehy pretrhla 
U ohradzovaného vodného toku sa za breh vodného toku považuje teleso 
hrádze, 
požiar oheň, ktorý sa vlastnou silou nekont rolovateľne rozšír11 mimo 
určeného ohniska: za požiar sa nepovažuje vystavenie veci úžitkovému ohňu 
a teplu, 
strata zánik možnosti poisteného hmotne disponovať poistenou vecou alebo 
jej časťou , za stratu sa tiež považuje zánik možnosti faktického ovládania 
poistenej veci alebo jej časti (zánik detencia), 
teroristický čln - čin zahrnujúci ale nie obmedzený na použitie si ly alebo 
násilia a/alebo jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konajúcich 
samostatne alebo v mene alebo v spojeni s akoukofvek organizáciou alebo 
vládou, vykonaný z politických, náboženských, ideologických alebo iných 
podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo zastrašiť 
obyvateľstvo alebo jeho časľ. 

ťarcha snehu pôsobenie nadmernej ťarchy snehu, námrazy alebo ľadovej 
vrstvy. Za nadmernú ťarchu snehu, námrazy alebo ľadovej vrstvy sa 
považuje zaťaženie stavebnej konštrukcie presahujúce normou stanovené 
hodnoty, 
úder blesku bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho 
výboja na poistenú vec so zanechaním stôp na poistenej veci alebo jeho 
účinky a následky sú jednoznačne identifikovateľné technickými 
prostriedkami. 
vandalizmus poškodenie alebo zničenie poistenej veci páchateľom po 
krádeži v zmysle týchto VPP-M-ALL. 
vlchrica prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia l')'chlosť 

minimálne 75 km za hodinu; za škodu spôsobenú víchricou sa považuje aj 
vrhnutie predmetu na poistenú vec bezprostredne zapríčinené pôsobením 
víchrice, 
výbuch náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej v rozpínavosti plynov 
alebo pár (explózia). 
výbuch sopky uvoľnenie tlaku počas vytvorenia otvoru v zemskej kôre, 
ktoré je sprevádzané výtokom lávy alebo vyvrhnutím popola, iných materiálov 
alebo plynov. 
záplava vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi 
v mieste poistenia, a ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi, 
zástupca poisteného jeho zamestnanec. osoba, ktorej poistený zveril 
poistené veci, osoba poverená strážcu miesta poistenia, alebo osoba 
poverená stráženlm poistených prepravovaných peňazí , listinných cenných 
papierov, cenín, drahých kovov, klenotov a iných cennosti, len ak je 
v poistnej zmluve osobitne dojednané ich poistenie pre prípad lúpeže počas 
prepravy, 
zemetrasenie otrasy zemského povrchu, vyvolané geofyzikálnymi procesmi 
vo vnútri Zeme, 
zosuv pôdy prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle zosunutie alebo zrútenie 
pôdy, zeminy alebo skál, okrem zosuvu zaprí čineného akoukoľvek ľudskou 
činnosťou, sadania pôdy. alebo zosuvu pôdy, ktorý sa s ohľadom na situáciu 
v mieste poistenia dá predpokladať - t.j. jeho výskyt bol častejší ako jedenkrál 
za desať rokov pred dátumom vzniku poistnej udalosti, 
vymenované rizlkä • požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica, 
krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, 
lavína, ťarcha snehu, náraz vozidla, rázová vlna, pád predmetov, ktorý nebol 
zapríčinený ľudskou činnosťou , voda, kvapalina, para, hasiace alebo 
chladiarenské médium, unikajúce z potrubia vodovodného systému vrátane 
armatúr alebo iného s nim prepojeného zariadenia, z vykurovacieho systému, 
klimatizačného alebo solarneho systému alebo teplovodných čerpadiel, alebo 
sprinklerových a postrekových hasiacich zariadení. 

Clänok 16 
Záverečné ustanovenia 

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

Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria VPP-M-ALL, sa v otázkach účinnost i , 
výkladu a vykonávania riadi právom Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež 
pre poistené r1ziká v zahra ničí . 

VPP-M-ALL nadobúdajú účinnosť 15.03.20 11. 



Príloha k poistnej zmluve č: 411 025 ~~.p Allianz@) 
Slovenská poisťovňa 

Doložka M-01-ALL: Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie majetku 

článok 1 
ú vodné ustanovenia 

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

článok 2 
Predmety poistenia, poistná suma 

Poistenie budov 

1. Predmetmi poistenia sú budovy, haly a stavby (ďalej len „budovy") 
v zmysle čl. 2 VPP-M-ALL, poistené do výšky poistnej sumy stanovenej 
poistníkom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma môže byť 

stanovená na novú alebo časovú hodnotu v zmysle VPP-M-ALL čl. 7 
ods. 1 písm. a) alebo b). 

2. Pokia ľ sú v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané stavebné 
úpravy v prenajatých priestoroch, vzťahuje sa poistenie na stavebné 
úpravy v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, ktoré poistený 
vykonal na svoje náklady v priestoroch, ktoré užíva na základe nájomnej 
zmluvy. Stavebné úpravy sú poistené do výšky poistnej sumy stanovenej 
poistnikom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma je stanovená 
na novú hodnotu v zmysle VPP-M-ALL čl. 7 ods. 1 písmeno a). 

Poistenie hnuteľných veci 

3. Predmetmi poistenia sú hnuteľné veci (výrobné a prevádzkové 
zariadenia vrátane registračných pokladn íc, zásoby, veci zamestnancov) 
podľa VPP-M-ALL, čl. 2 ods 1 a 2 poistené do výšky poistnej sumy 
stanovenej poistnikom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma môže 
byť stanovená na novú alebo časovú hodnotu v zmysle VPP-M-ALL, čl. 
7 ods. 1, písm. a) alebo b). 

4. Veci poistené na časovú hodnotu sú predmetom poistenia len ak sú 
konkrétne vymenované v zozname, ktorý je súčasťou poistnej zmluvy. 

5. Ak je to v poistnej zmluve osobitne dojednané, poistenie sa vzťahuje aj 
na hnuteľné veci, s ktorými sa poistený zúčastňuje na výstave alebo 
veľtrhu. V zmysle VPP-M-ALL čl. 2 ods. 1 a 2, a odchylne od čl. 4 ods. 1 
písm. b) a c) sa dojednáva, že predmetom poistenia sú: 
a) výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a výrobné zariadenia 

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

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

článok 3 
Limity poistného plnenia 

1. Pokiaľ sú v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané aj veci 
zamestnancov, vzťahuje sa poistenie na: 
a) veci osobnej potreby zamestnancov, ktoré sa obvykle nosia do 

zamestnania. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie do výšky 200 EUR na jedného zamestnanca, 

b) veci zamestnancov, ktoré boli do miesta poistenia prinesené v 
súvislosti s výkonom povolania na žiadosť alebo so súhlasom 
zamestnávateľa v súvislosti s plnením pracovných úloh. V prípade 
poistnej udalosti poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky 
veci do výšky 1 OOO EUR, 

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

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

a) za poistnou udalosťou postihnuté peniaze, listinné cenné papiere, 
ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti (ďalej len .cennosti") 
do výšky 1 OOO EUR. Uvedené veci musia byť v mieste poistenia 
chránené: 

- proti krádeži v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne 
základným mechanickým zabezpečením 

- proti lúpeží pod dohľadom spoľahlivej osoby, 
b) za poistnou udalosťou postihnuté nos iče dát a záznamy účtovnej , 

výrobnej a prevádzkovej dokumentácie, ak vzniknú náklady na ich 
obnovenie, do výšky 1 OOO EUR. Uvedené veci musia byť v mieste 
poistenia chránené proti krádeži v uzamknutom priestore zabezpečenom 
minimálne základným mechanickým zabezpečením. 

c) za poistnou udalosťou postihnuté umelecké predmety (veci 
umeleckej, zberateľskej , historickej hodnoty, starožitnosti) do 
výšky 1 OOO EUR a výstavné modely (vzory, prototypy, exponáty 
a výrobné zariadenia nepoužiteľné pre štandardnú produkciu) do 
výšky 1 OOO EUR. Uvedené veci musia byť v mieste poistenia 
chránené proti krádeži v uzamknutom priestore zabezpečenom 
minimálne základným mechanickým zabezpečením , 

d) nevyhnutné náklady na vypratanie miesta poistenia vrátane 
strhnutia stojacich častí, odvoz sutiny a iných zvyškov na 
najbližšiu skládku a na ich uloženie alebo zničenie (ďalej len 
.náklady na vypratanie") do výšky 1 OOO EUR, 

e) nevyhnutné náklady na demontáž alebo remontáž ostatných 
nepoškodených stavebných súčastí budovy a ostatných nepoškodených 
poistených vecí a na stavebné úpravy vykonané na ostatných 
nepoškodených stavebných súčastiach budovy, v súvislosti so 
znovuzaobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo 
stratených pri poistnej udalosti, do výšky 1 OOO EUR, 

f) nevyhnutné náklady na odstránenie škôd na stavebných 
súčastiach budovy, ku ktorým prišlo v dôsledku krádeže, 
lúpeže alebo vandalizmu, ale len v priamej súvislosti s krádežou 
alebo pokusom o krádež poistených hnuteľných vecí, do výšky 
650 EUR vrátane nevyhnutných nákladov na výmenu zámkov 
vstupných dverí do poistenej budovy v mieste poistenia v zmysle 
čl. 4 ods. 6 písm. d) VPP-M-ALL. Poistenie sa nevzťahuje na 
škody spôsobené postriekaním sprejmi a grafitmi, rozbitím skla 
a na rozostavaných stavebných objektoch, 

g) náklady na odstránenie škôd na predmetoch pripevnených zvonku 
plášťa budovy (napr. firemné štíty, reklamné tabule, markízy, anténne 
systémy, vonkajšie osvetlenie, vonkajšie vedenie) vrátane podporných 
konštrukcií, ku ktorým prišlo v dôsledku víchrice, do výšky 1 OOO EUR, 

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

3. V prípade, že pre položky uvedené v ods. 3 a). b), c) tohto článku 
budú v poistnej zmluve dojednané vyššie limity poistného plnenia, 
poistený musí sp lniť podmienky stanovené po isťovateľom v čl. 4 tejto 
doložky. 

4. Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané zlomkové poistenie pre 
jednotlivé riziká, je horná hranica poistného plnenia určená 

stanoveným percentom z poistnej sumy, alebo limitom poistného 
plnenia uvedeným v poistnej zmluve. 

5. V prípade poistnej udalosti spôsobenej úderom blesku poisťovateľ 
uhradí v jednom poistnom období poistné plnenie do výšky limitu 
1 OOO EUR za škody spôsobené prepätím alebo indukciou na 
elektrických alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú súčasťou 
poistenej budovy. 

článok 4 
Spôsoby zabezpečenia poistených vecí pre krádež, lúpež 

a vandalizmus 

1. Pre stanovenie výšky poistného plnenia je rozhodujúci stav 
zabezpečenia miesta poistenia v dobe vzniku poistnej udalosti. Všetky 
požadované zabezpečovacie prvky musia byť v čase poistnej udalosti 
funkčné a v aktivovanom stave. 

2. Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu poistených nosičov dát a záznamov 
účtovnej, výrobnej a prevádzkovej dokumentácie požiarom, poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie do výšky poistnej sumy daných vecí stanovenej v 
poistnej zmluve, pokiaľ uvedené predmety poistenia boli uložené v 
úschovných objektoch s požiarnou odolnosťou minimálne 60 P (pre 
magnetické a optické nosiče dát 60 015). Proti krádeži musia byť nosiče dát a 
záznamov účtovnej, výrobnej a prevádzkovej dokumentácie chránené v 
uzamknutom priesto re zabezpečenom minimálne základným mechanickým 
zabezpečením. 

3. Ak dôjde ku krádeži poistených hnuteľných vecí v zmysle čl. 7 z 
uzamknutého priestoru budovy, alebo k ich poškodeniu vandalským 
činom, poskytne po i sťova te ľ poistné plnenie za výrobné a prevádzkové 
zariadenia, zásoby a veci zamestnancov do výšky limitov poistného plnenia 
uvedených v tabulke č. 1. Limity poistného plnenia závisia od bezpečnostnej 
triedy (dalej aj "BT") stanovenej pre poistenú prevádzku v poistnej zmluve, 
úrovne mechanického zabezpečenia a zabezpečen ia elektrickou 
zabezpečovacou signalizáciou (EZS). Tieto podmienky zabezpečenia a limity 
poistného plnenia sa nevzťahujú na poistené vozidlá. 
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Tabuľka č 1 

4. 

5. 

6. 

BT 

1, 2 

3 

4 

5 

Zabezpečenie elektrickou zabezpečovacou 
signalizáciou (EZS) 

Mechanické s vvvodom sicinálu 
zabezpečenie bez EZS lokálnv ATY PCO 

Limitv ooistného clnenia ( v EUR) 
základné 1 O.OOO 50.000 100.000 400.000 
rozšírené 20.ClOO 100.000 150.00() ··· ···· · 5ÓDÓori 
špeciálne 50.000 150.000 200.000 6ÓOÓOO 

ľ!IJ~t~t - 1
5si~o · ···· 1~~~ ···· ···{~~:~~~-·· ~~~,~~~ 

špeciálne .......... . ":io:óoo 50.000 .. .. 2óo6"oií" 600.000 

rozšírené 
špeciálne 
špeciálne 

0.00 
0.00 

0.00 0.00 0.00 600.000 

Ak dôjde ku krádeži poistených vecí uložených mimo budovy. poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie za výrobné a prevádzkové zariadenia. zásoby a veci 
zamestnancov, ktorých uskladnenie mimo budovy je obvyklé. nasledovne: 
a) do 2 OOO EUR, ak je priestra nstvo vybavené funkčným oplotením celého 

pozemku s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutou bránou, 
b) b) do 20 OOO EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne spôsobom 

uvedeným pod písm. a) tohto ods. a súčasne buď strážené fyzickou 
strážou alebo vybavené funkčnou elektrickou zabezpečovacou 
signalizáciou s lokálnym vývodom signá lu, 

c) do 50 OOO EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne spôsobom 
uvedeným pod písm. a) tohto ods. a súčasne buď strážené fyzickou 
strážou ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na obranu (za 
alternatívu strelnej zbrane sa akceptuje služobný pes), alebo vybavené 
funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s napojením na pult 
centralizovanej ochrany. 

Ak dôjde k lúpeží poistených vecí spáchanej v budove alebo na 
pozemku v mieste poistenia, poskytne poisťovateľ poistné plnenie za 
odcudzené výrobné a prevádzkové zariadenia. zásoby a veci 
zamestnancov: 

do 5 OOO EUR, ak je miesto poistenia pod dohladom spolahlivej osoby, a) 
b) do 20 OOO EUR, z toho cennosti do S OOO EUR, ak je miesto poistenia buď 

pod dohladom spolahlivej osoby disponujúcej možnosťou aktivovať 
elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu proti lúpežnému prepadnutiu s 
napojením na pult centralizovanej ochrany alebo strážené fyzickou 
strážou ozbrojenou strelnou zbraňou pripravenou na obranu. 

Ak dôjde ku krádeži poistených cenností z uzamknutého trezoru, 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia 
uvedených v tabuľke č. 2. Limity poistného plnenia závisia od stupňa 
odolnosti trezoru, úrovne mechanického zabezpečenia priestoru a 
zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS). 

Tabuľka č 2 

Trieda 
odolnosti 
trezoru 
podľa 

STNEN 
1143-1 

O. alebo 
necertifi
kovaný 

II. 

Zabezpečenie elektrickou zabezpečovacou 
sianalizáciou (EZS) s vvvodom si<málu: 

Mechanické bez 
zabezpečenie i---=E==Z==S'--..___1o_k_á_1n_Y__._A_TV _ _._~P-c_o_--t 

Limity poistného plnenia (v EUR): 

základné 
rozšírené 
špeciálne 

1.500 
2.000 
3.000 

základné 5.000 
rozšírené 6.000 
špeciáTľle ............. ·····7jJQo 
základné 

............ rozšírené .... 
šoeciálne 

7.000 
10.000 
15.000 

2.000 3.000 5.000 
. 3.ooo ........ Xóóo 6.000 

5.ooo ······ ·s.oco 7.ooo 

6.000 7.000 15.000 
7.000 10.000 .... 20.000 

1 O.OOO 1s.ifoo 30.000 
10.000 
15.000 

.. 20 OOO 

20.000 40.000 
······ ··- ····-··-·······-···- ·-···· 

30.000 50.000 
40.000 70.000 

7. Ak dôjde ku krádeži alebo k poškodeniu vandalizmom na 
poistených umeleckých predmetoch alebo výstavných modeloch, 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky 1 O.OOO EUR za umelecké 
predmety a do výšky 1 O OOO EUR za výstavné modely, pokiaľ uvedené predmety 
poistenia boli uložené v priestore zabezpečenom minimálne základným 
mechanickým zabezpečením. 

8. Ak je v súlade s čl. 2 ods. 5 tejto Doložky v poistnej zmluve dojednané 
poistenie hnuteľných vecí, s ktorými sa poistený zúčastňuje na 
výstave alebo veľtrhu a ak príde ku krádeži týchto poistených vecí z 
uzamknutého priestoru počas výstavy alebo veľtrhu vlámaním alebo 
k poškodeniu poistených vecí vandalským činom po uskutočnenom 
vlámaní (pokiaľ bolo poistenie vandalského činu dojednané). poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie za všetky veci poistené počas výstavy alebo 
veľtrhu do: 

a) 20.000 EUR, pokiaľ bude uzamknutý priestor chránený základným 
mechanickým zabezpečením a strážený minimálne jednočlennou 

9. 

fyzickou strážou, vykonávanou súkromnou bezpečnostnou 
službou (ďalej len SBS). 

b) 50.000 EUR, pokiaľ bude uzamknutý priestor chránený 
základným mechanickým zabezpečením a strážený minimálne 
jednočlennou fyzickou strážou - vykonávanou SBS ozbrojenou 
strelnou zbraňou, 

c) 100.000 EUR. pokiaľ bude uzamknutý priestor chránený 
základným mechanickým zabezpečením a minimálne 
dvojčlennou fyzickou strážcu vykonávanou SBS, pričom každý 
jej člen je ozbrojený strelnou zbraňou . 

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

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

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

Článok 5 
Výklad pojmov 

Definície mechanického zabezpečenia 

1. základné - všetky vstupy do poisteného priestoru musia byť zabezpečené 
pevnými dverami, v zárubniach zabezpečených proti roztiahnutiu, 
uzamykateľnými bezpečnostným zámkom alebo visiacim zámkom. Všetky 
otvory musia byť zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je 
možné vniknúť bez ich poškodenia, bez kľúča alebo bez elektronického 
pomocného zariadenia. 

2. rozšírené - vyžaduje sa základné zabezpečenie a navyše všetky kritické 
otvory musia byť chránené sklom osadeným v pevnom ráme, na ktorom je 
nalepená bezpečnostná fólia hrúbky min. 200 µm (pričom sa nevyžaduje jej 
vlepenie do rámu) alebo sklom s ocelovou zvarovanou sieťou s priemerom 
prútu min. 6 mm a max. ve lkosťou oka 225 cm', pripevnenou po obvode do 
steny alebo do rámu okna zvonku nedemontovateľným spôsobom 

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

4. Pevné dvere - dvere, cez ktoré nie je možné násilne vniknúť použitím 
výlučne ľudskej sily (napríklad vykopnutím, vyrazením, zdvihnutím alebo 
vytrhnutím), t. j. bez použitia nástrojov alebo náradia. Pokiaľ sú dvere 
zhotovené z kaleného bezpečnostného skla s bezrámovou konštrukciou, 
osadenie v zárubni sa nevyžaduje. 

5. Prierazuvzdorné dvere - dvere so zvýšenou odolnosťou proti vlámaniu, 
dverné krídlo musí byť vystužené ocelovou platňou, resp. ocelovým rámom, 
odolnými proti prerazeniu. 

6. Bezpečnostný zámok - zámok, ktorého uzamykací mechanizmus je 
vytvorený takými mechanickými alebo inými prvkami, ktoré sťažujú ich 
prekonanie bez použitia odpovedajúceho násilia. Za bezpečnostný zámok je 
považovaný zámok vybavený bezpečnostnou profilovou cylindrickou vložkou 
chránenou bezpečnostným štítom proti rozlomeniu, osadenou zvonku 
nedemontovateľným spôsobom (nepresahujúcim bezpečnostný štít viac ako 
3 mm), odolnou voči vyhmataniu a vytlačeniu. 

7. Visiaci zámok - bezpečnostný visiaci zámok s tvrdeným strmeňom min. 
priemeru 10 mm alebo tvarovou ochranou strmeňa voči prestrihnutiu. Oko 
petlice, ktorým prechádza strmeň a petlica vrátane jej uchytenia musia mať 
rovnakú mechanickú pevnosť ako strmeň zámku. 

8. Celoplošná závora - prídavný uzamykací mechanizmus, ktorý zabezpečuje 
zvýšenie odolnosti dverného krídla, s uchytením minimálne na strane zámku 
a na strane závesov. Pokiaľ je uzamykateľná z vonkajšej strany dverného 
krídla, musí byť vybavená bezpečnostným zámkom alebo visiacim zámkom. 

9. Kritický otvor - otvor v konštrukcii stavby (napr. okno) s plochou väčšou ako 
400 cm' alebo s rozmerom väčším ako 20 cm v jednom smere, s výškou 
spodného okraja do 3 m vo vertikálnom smere od zeme alebo iného miesta 
umožňujúceho prístup. Najmenšia vzdialenosť od miesta umožňujúceho 
dosiahnuť úroveň otvoru v horizontálnom smere je 1,20 m (napr. od stromu, 
bleskozvodu, požiarneho rebríka a pod.) Za kritický otvor sa považuje aj otvor 
na vstupných dverách. 
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1 O. Bezpečnostné rolety - certifikované uzamykateľné kovové rolety alebo 
navíjacie mreže so zvýšenou prierazovou odo lnosťou. 

11. Bezpečnostná fólia - certifikovaná doplnková bezpečnostná ochrana skla, ktorá 
znižuje prieraznosť sklenných výplní. 

12. Bezpečnostné sklo - tvrdené alebo vrstvené sklo s certifikovanou zvýšenou 
odolnosťou proti mechanickému poškodeniu a rozbitiu. 

13. Mreže - musia byť tvorené ocelovými prútmi s min. prierezom 100mm', 
s ve lkosťou oka max. 400 cm'. Mreže musia byť pevne ukotvené v stene alebo 
ráme okna (resp. výkladu) zvonka nedemontovateľnými prvkami, v minimálne 4 
bodoch s maximálnym odstupom 500 mm. 

Definície zabezpečen ia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS): 

14. Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS, poplachový systém na hlásenie 
na rušenia) - systém na detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o 
vstup neoprávnenej osoby do stráženého objektu alebo priestoru. EZS musí 
spÍňať požiadavky príslušných technických predpisov a technických noriem pre 
poplachové systémy EZS. Pred uvedením EZS do činnosti musi byť vykonaná 
skúška činnosti EZS, vrátane prenosu poplachového signálu. Následne sa musí 
pravidelne kontrolovať základná funkčnosť zariadenia EZS podla pokynov 
výrobcu zariadenia a musia sa vykonávať pravidelné odborné prehliadky a 
skúšky zariadenia podla príslušnej technickej normy. 

15. Rozsah ochrany - pre objekty zaradené do 1., 2. a 3. BT sa vyžaduje p l ášťová 
alebo priestorová ochrana EZS, pre objekty zaradené do 4. a 5. ST sa vyžaduje 
plášťová a priestorová ochrana EZS. Odchylne od uvedených požiadaviek na 
rozsah ochrany (ak je EZS inštalovaná podla STN EN 50131 ), vyžaduje sa pre 1. a 
2. ST min. stupeň zabezpečenia 1 podla uvedenej normy (nízke riziko), pre 3. BT 
min. stupeň zabezpečenia 2 podla uvedenej normy (nízke až stredné riziko) a 
pre 4., 5. BT min. stupeň zabezpečenia 3 podla uvedenej normy (stredné až 
vysoké riziko). 

16. Lokálny vývod signálu - vývod poplachového signálu na akustickú a optickú 
signalizáciu, umiestnenú priamo v chránenom priestore alebo jeho 
bezprostrednej blízkosti. Signalizácia (akustický a optický hlásič) musí byť 
umiestnená zvonka budovy alebo v chránenom priestore tak, aby nebola ľahko 

dosiahnutelná zo zeme, okien, balkónov a podobne, bez použitia pomocných 
prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). Akustické hlásiče musia mať kontakt 
samoochrany a vlastné zálohovanie. 

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

18. PCO - pult centralizovanej ochrany prevádzkovaný políciou alebo 
súkromnou bezpečnostnou službou (SBS), ktorý musí spÍňať všetky 
požiadavky platných slovenských technických noriem pre poplachové 
systémy. Prevádzkovateľ pultu musí d isponovať zásahovou jednotkou. 

Definície ďalších poimov: 

19. Fyzická stráž - bezprostredné stráženie objektu, priestoru alebo predmetov 
fyzickými osobami. Osoby musia vykonávať v mieste poistenia obhliadky 
kontro lovateľným spôsobom (napr. ko ntrolné hodiny, kontrola nadriadeným, 
kamerový systém so záznamom). 

20. Úschovný objekt - priestor ohraničený špeciálnou konštrukciou, ktorá 
zaručuje maximálne dosiahnuteľnú bezpečnosť pre vnútri uložené predmety 
(napr. ohňovzdorná skriňa, ohňovzdorná kartotéka). 

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

článok 6 
Záverečné ustanovenia 

Od ustanovení tejto Doložky je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to 
nie je v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak. 
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Allianz@) 
Slovenská poisťovňa 

Doložka M-02-ALL: Poistenie majetku na účtovnú cenu 

Táto Doložka tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej poistnej zmluvy. 
Dojednáva sa, že znenie článku 7 a 9 Všeobecných poistných podmienok 
pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb proti 
všetkým rizikám (ďalej len „VPP-M-ALL") sa upravuje o nižšie uvedené 
dojednania. Ustanovenia ostatných článkov VPP-M-ALL zostávajú v 
platnosti. 

článok 7 
Poistná hodnota, poistná suma 

1. Odchylne od čl. 7, ods. 1. VPP-M-ALL sa dojednáva, že poistnou 
hodnotou môže byť aj: 

c) vstupná cena, zachytená v účtovnej evidencii 
v čase, keď bola vec daná do užívania (ďalej len „účtovná 
cena"). 

2. Odchylne od čl. 7, ods. 2. VPP-M-ALL sa poistenie vecí 
v zmluve bližšie označených dojednáva na účtovnú cenu. 

1. 

článok 9 
Plnenie poisťovateľa 

Odchylne od čl. 9 ods. 3 VPP-M sa pre veci, ktorých poistnou 
hodnotou je účtovná cena dojednáva, že ak poistenému vzniklo právo 
na poistné plnenie, poisťovateľ uhradí poistenému primerané 
a hospodárne vynaložené náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej 
udalosti na opravu alebo znovunadobudnutie veci zníženú o sumu 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia 
nahradzovaných častí z doby pred poistnou udalosťou , a to až do 
výšky časovej ceny nahradzovaných častí , najviac však: 

a) pri budovách a halách občianskej výstavby: 
100 % poistnej sumy do 20 rokov ich veku, 
80 % poistnej sumy od 21 do 40 rokov ich veku, 
60 % poistnej sumy od 41 do 70 rokov ich veku, 
30 % poistnej sumy od 71 rokov ich veku, 

b) pri ostatných stavbách nezaradených pod písm. a): 
100 % poistnej sumy do 15 rokov ich veku, 
80 % poistnej sumy od 16 do 30 rokov ich veku, 
60 % poistnej sumy od 31 do 45 rokov ich veku, 
30 % poistnej sumy od 46 rokov ich veku, 

c) pri hnuteľnej veci: 
100 % poistnej sumy do 4 rokov jej veku, 
80 % poistnej sumy od 5 do 8 rokov jej veku, 
60 % poistnej sumy od 9 do 14 rokov jej veku, 
30 % poistnej sumy od 15 rokov jej veku. 

d) pri drobnom hmotnom invest ičnom majetku, resp. drobnom 
hmotnom majetku: 

100 % poistnej sumy do 1 roku jeho veku, 
80 % poistnej sumy od 2 do 3 rokov jeho veku, 
60 % poistnej sumy od 4 do 5 rokov jeho veku, 
30 % poistnej sumy od 6 rokov jeho veku. 

Pri budovách, halách a stavbách s prístavbou, nadstavbou alebo po 
rekonštrukcii poisťovateľ uhradí poistenému sumu podľa písm. a) 
alebo b) stanovenú zvlášť pre prístavbu, nadstavbu alebo 
rekonštrukciu a zvlášť pre pôvodnú budovu, halu alebo stavbu. 

Rozhodujúci pre stanovenie veku vecí je rok obstarania veci a rok 
vzniku poistnej udalosti. 

2. Odchylne od čl. 9, ods. 10. VPP-M-ALL sa dojednáva, že ak 
poistenému vznikne právo na plnenie v prípade poškodenia alebo 
zničen ia veci: 

a) poisťovateľ poskytne poistné plnenie až po preukázaní nákladov 
na opravu alebo obstaranie veci, 

b) na písomné požiadanie poisteného poskytne poisťovateľ 
primeraný preddavok na plnenie najviac však 30 % z 
vypočítaného poistného plnenia, 

ak poistený nepreukáže do troch rokov od vzniku poistnej udalosti, že 
poškodenú alebo zničenú vec opravil alebo si namiesto nej obstaral 
vec inú alebo že tak urobí, poisťovateľ je povinný p l niť 30 % 

vypočítaného poistného plnenia, najviac však 30 % dojednanej 
poistnej sumy. 

Výklad pojmov 

1. Účtovná cena - v zmysle postupov účtovan ia pre podnikateľov sa 

2. 

3. 

rozumie: 
obstarávacia cena, 
reprodukčná obstarávacia cena, 
vlastné náklady. 

Obstarávacia cena - je cena, za ktorú sa investičný majetok 
obstara l, vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. V 
obstarávacej cene sa oceňuje nakúpený hmotný investičný majetok. 

Reprodukčná obstarávacia cena - je cena, za ktorú by sa 
investičný majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje . 
Reprodukčnou cenou sa oceňuje: 

darovaný hmotný investičný majetok, 
bezodplatne nadobudnutý hmotný investičný majetok po 
ukončení finančného leasingu na základe zmluvy, 
inventarizačný prebytok hmotného investičného majetku. 

Vlastné náklady - sú náklady, ktoré sa vynaložia pri vytvorení 
hmotného investičného majetku vlastnou činnosťou. Sú to všetky 
priame a nepriame náklady vynaložené na výrobu (výrobná réžia) , 
ale aj nepriame náklady správneho charakteru (správna réžia) v 
prípade, že vlastná výrobná činnosť presahuje jedno účtovné 
obdobie Oe dlhodobého charakteru). 

Budovy občianskej výstavby - sú budovy a haly pre zdravotnícku 
starostlivosť a služby, komunálne služby a osobnú hygienu, výučbu a 
výchovu, vedu, kultúru a osvetu, telovýchovu, riadenie správu a 
administratívu, spoločné ubytovanie a rekreáciu, obchod a spoločné 
stravovanie, sociálnu starostlivosť, bývanie. 

Hnuteľné veci - sú samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory 
hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické 
určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako cena ustanovená 
zákonom o daniach z príjmov pre hmotný majetok a doba 
použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. 

Hnuteľné veci - sa v zmysle postupov účtovania v podvojnom 
účtovníctve evidujú na účtoch „Samostatné hnuteľné veci a súbory 
hnuteľných veci", ,.Umelecké diela a zbierky" a „Ostatný dlhodobý 
finančný majetok" (poisťujú sa len umelecké diela, zbierky a 
predmety z drahých kovov, hnuteľné a nehnuteľné veci prenajímané 
ako celok v zmysle zákona o daniach z príjmov). 

4. Drobný hmotný investičný majetok a drobný hmotný majetok: 

Drobný hmotný investičný majetok - sú samostatné hnuteľné veci, 
ktorých vstupná cena je nižšia alebo rovná cene ustanovenej 
zákonom o daniach z príjmov pre hmotný majetok a doba 
použiteľnosti dlhšia ako jeden rok, ak ide o predmety z drahých kovov 
alebo iné predmety, o ktorých účtovná jednotka rozhodne, že sú 
invest ičným majetkom. Drobný hmotný investičný majetok sa v 
zmysle postupov účtovania v podvojnom účtovníctve eviduje na účte 
,,Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí". 

Drobným hmotným majetkom - sú samostatné hnuteľné veci (okrem 
predmetov z drahých kovov), ktorých vstupná cena je nižšia alebo 
rovná cene ustanovenej zákonom o daniach z príjmov pre hmotný 
majetok a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok a o ktorých účtovná 
jednotka rozhodla, že nie sú invest ičným majetkom. Drobný hmotný 
majetok sa eviduje vo vnútropodnikovej operatívnej evidencii. 

5. Primeraný náklad na: 
opravu vecí je cena opravy veci alebo jej časti , poškodenej 
poistnou udalosťou, ktorá je v čase vzniku poistnej udalosti v 
mieste poistenia obvyklá, pokiaľ túto cenu neurčí poisťovňa, 
znovunadobudnutie veci je cena obstarania veci alebo jej časti 

(v prípade stavby cena postavenia stavby rovnakého druhu, 
kvality a objemových parametrov), poškodenej poistnou 
uda losťou , ktorá je v čase vzniku poistnej udalosti v mieste 
poistenia obvyklá, pokiaľ túto cenu neurčí poisťovňa . 
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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
Allianz@) 

Poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických itm,1enská poistovňa 
článok 1 

úvodné ustanovenia 

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

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

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

článok2 
Predmet poistenia 

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

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

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

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

a vypínače, ktoré sú súčasťou poistenej veci. 

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

článok3 
Poistné rizi~ 

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

Vylúčené predmety 
1. Poistenie sa nevzťahuje na: 

článok4 
Výluky z poistenia 

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

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

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

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

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

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

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

fotoaparáty a iná prenosná spotrebná elektronika. 

Vylúčené rizi~ 
3. Poistenie sa nevzťahuje na škody na poistených veciach spôsobené: 

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

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

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

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

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

bola alebo mohla byť známa poistníkovi alebo poistenému, bez ohladu na to, či 
bola známa poisťovatelovi, 

b) povrchovým poškodením poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, 
c) montážou, demontážou, opravou, okrem prípadov uvedených v čl. 2 ods. 1 týchto 

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

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

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

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

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

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

c) zistením rozdielov pri inventúre alebo audite. 

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

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

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

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

na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa inak vzťahujúca k teroristickému činu, 
e) jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo rádioaktívnou kontamináciou 
bez ohladu na akékolvek ďalšie súčasne alebo v akomkolvek časovom slede 
spolupôsobiace príči ny. 

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

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

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

článok S 
Miesto poistenia 

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

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

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



článok& 
Vznik a zánik poistenia 

1. Čas, na ktorý sa v poistnej zmluve dojedná poistenie, je poistná doba. Časť poistnej 
doby dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné, je poistné obdobie. Pri 
krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba a poistné 
obdobie totožné. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

článok7 
Poistná hodnota, poistna suma 

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

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

článok S 
Poistn6 

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

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

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

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

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

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

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

článok9 
Plnenie poisťovatela 

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

2. Poistnou udalosťou je akákolvek náhodná škodová udalosr; s ktorou je podla poistnej 
zmluvy spojená povinnosť poisťovatela poskytnúť poistné plnenie. 

3. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu poistenej veci, uhradí poisťovateľ 
pri~~rané a ho_spodárne náklady zvyčajné v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti 
na JeJ opravu, t.J.: 
a) na náhradné diely a nevyhnutný materiál do výšky novej hodnoty nahradzovaných 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v poistnej zmluve. 
Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm. 

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

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

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

12. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre 
vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia 
a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený poistné plnenie 
z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia podla tohto odseku 
poistenie zanikne. 

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

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

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



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

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

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

článoklO 
Pod poistenie 

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

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

článok 11 
Spoluličasť 

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

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

článok 12 
Znaledcé konanie 

1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnú( že výška poistného plnenia poisťovatela 
bude stanovená v znaleckom konaní. 

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

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

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

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

d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja znalci zároveň poistenému aj 
poisťov2<·e!ovi, v prípade existencie rozporov odovzdá poisťovateľ obidva spracované 
posudky tretiemu znalcovi s hlasom rozhodujúcim. Tento znalec urobí rozhodnutie 
v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie ktoré je záväzné pre obe strany, 
odovzdá poistenému aj poisťovatelovi, 

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

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

článok13 
Povinnosti poistnílca, poisteného 

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

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

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

c) bezodkladne oznámiť poisťovatelovi akúkolvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli 
podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

článok 14 
Doručovanie plsomnoslf 

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

článo!r 15 
Výklad pojmov 

Pre účely tohto poistenia sa rozumie pod pojmom: 
časová hodnota poistenej veci jej nová hodnota znížená o zodpovedajúcu mieru 
opotrebovania alebo iného znehodnotenia veci, 
elektronické dáta údaje, pojmy a informácie upravené do formy použitelhej pre prenos, 
interpretáciu alebo spracovanie elektronickým či elektromechanickým spracovaním 
dát alebo elektronicky riadeným zariadením a obsahujú programy, software a iné 
kódované inštrukcie pre spracovanie a manipuláciu s dátami alebo pre riadenie a ovládanie 
takýchto zariadení, 
kategória vozidla - kategória uvedená v osvedčení o evidencii vozidla, 
niihodnii šlcodovii udalosť taká udalosť, pri ktorej vznikne na predmete poistenia 
škoda, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane; ide 
o udalosť o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený 
predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane, 
následná fyziclcá škoda- fyzická škoda na poistenej veci za ktorú vznikne poistenému 
právo na poistné plnenie, ktorá vznikla ako bezprostredne priamy následok fyzickej 
škody na inej poistenej veci, alebo jej časti, alebo inej časti poškodenej poistenej veci, 
oprava uvedenie veci do takého prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná 
vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre tak, ako v čase bezprostredne 
pred poistnou udalosťou. 
Za náklady za opravu sa nepovažujú: 
a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné vynakladať aj bez 

poistnej udalosti, 
b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré poistený vykonal nad rámec 

opravy stavu pred poistnou udalosťou, 
c) náklady na práce a materiäl, ktoré nie sú vynaložené na poistenom stroji, napr. 

prispôsobením poisteného stroja do výrobnej linky, 
poškodenie veci taká zmena stavu veci, alebo jej časti, ktorá obmedzuje, alebo 
vylučuje jej funkčnosť a použiteľnosť na pôvodný účel, pokiaľ je možné vec opravou 
uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu, 
priamy íxler blesku bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo teploty jeho 
výboja na poistenú vec, 
strata zänik možnosti poisteného hmotne disponovať poistenou vecou alebo jej časťou, 
za stratu sa tiež považuje zánik možnosti faktického ovládania poistenej veci alebo jej 
časti (zänik detencie), 
temristidc9 on- čin zahrnujúci ale nie obmedzený na použitie sily alebo násilia a/alebo 
jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo 
v spojení s akoukolvek organizáciou alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských, 
ideologických alebo iných podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo 
zastrašiť obyvatelstvo alebo jeho časť, 
vfchric:a prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť minimálne 75 km/h 
(resp. 20,8 m/s); za škodu spôsobenú víchricou sa považuje aj vrhnutie predmetu 
na poistenú vec bezprostredne zapríčinené pôsobením víchrice, 
zemetrasenie otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi vo vnútri 
Zeme, ktorého účinky dosiahnu v mieste poistenia minimálne 6. stupeň 
makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická stupnica), 
zničenie veci takä zmena stavu veci, ktorú nie je možné odstrániť opravou, a preto vec 
už nie je možné používať na pôvodný účel, 
movunadobudnutie veci primerané a hospodárne obstaranie veci rovnakého druhu, 
kvality a výkonu, vrátane nákladov súvisiacich s jej obstaraním. Pokiaľ v zmluve nie je 
dojednané inak, nezapočítavajú sa do näkladov na znovunadobudnutie náklady 
na opravu alebo vybudovanie základov či podstavcov strojov a zariadení. 

článok 16 
Záverečné ustanovenia 

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

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

3. VPP-SE nadobúdajú účinnosť 1.5.2012. 





A11ianz@ 
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 

Poistenie zodpovednosti za škodu 
Slovenská poisťovňa 

spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami 
(Poistný princíp „Claims Made") 

Článok 1 
úvodné ustanovenia 

1. Tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len .VPP-Z CM" ) sa vzťahujú na 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi 
fyzickými osobami (ďalej len .poistenie") vykonávajúcich činnosť v súlade 
s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Pre účel y tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 
Poistnikom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je 
v zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba, na ktorú sa toto poistenie 
vzťahuje. 

3. Ostatné slová a slovné spojenia, ktoré sú v texte týchto VPP-Z uvedené 
v úvodzovkách majú svoj osobitný význam definovaný v Článku 2 Výklad pojmov. 

Pre účely tohto poistenia: 

Článok 2 
Výklad pojmov 

1. ,,Infekčná choroba" je ochorenie vyvolané mikroorganizmami, ktoré je prenosné 
z človeka na človeka, z človeka na zviera. zo zvieraťa na človeka alebo zo zvieraťa 
na zviera, alebo sa dá získať expozíciou z vonkajšieho prostredia. Pre účely tohto 
poistenia sa ..infekčnou chorobou" rozumie aj ochorenie na salmonelózu. 

2. . Motorové vozidlo" je akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok s vlastným 
pohonom, prives alebo náves (vrátane akéhokoľvek zariadenia na nich 
pripevnenom). ktoré je používané alebo je určené na použivanie na pozemných 
komunikáciách. 

3. .,Poistená člnnost"' je či nnosť uvedená v poistnej zmluve, ktorú poistený 
vykonáva na základe oprávnenia udeleného podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov a činnosti s ňou súvisiace. Za Onnosti súvisiace s _poistenou činnosťou" 
sa pokladá aj výkon vlastníckych práv, správa a prevádzka nehnuteľnosti slúžiacich 
na výkon poistenej činnosti uvedenej v poistnej zmluve. ďalej orevádzka sociálnych 
a rekreačných zariadení pre zamestnancov poisteného a organizácia podnikových 
podujatí. 

4. 11Škoda" znamená „škodu na veci" a/alebo „škodu na zdravl11 pričom 
a) .,Škoda na veci" znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej 

majetkovej ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo 
možnosti použivať poškodenú vec. 

b) ,,Škoda na zdraví" znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo 
usmrtenia a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku. 

5 . .,Škodova udalost" je udalosť. počas ktorej dochádza ku vzniku škody, ktorá 
môie byľ dôvodom vzniku práva na poistné plnenie poisťovateľa. 

6. 11Subllmit11 je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve ako maximálna 
výška náhrady, ktorú poi sťovateľ vyplatí za .škody", na ktoré sa sublimit pod ľa 
poistnej zmluvy vzťahuje . • Sublimiť nezvyšuje poistnú sumu. 

7 . .,Výrobok" je: 
a) akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo 

daná do obehu poisteným alebo nim poverenou osobou 
b) elektnna a plyn určené na spotrebu a vyrobené alebo distribuované poisteným, 

alebo 
c) práca vykonaná poisteným alebo nim poverenou osobou, vrátane materiálu 

alebo komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou. 

8. ,,Znečisťujúce látky" znamenajú akékoľvek nebezpečné alebo znečistenie 
spôsobujúce pevné, kvapalné alebo plynné materiály, látky, emisie či tepelné 
úči nky, vrátane dymu. výparov. sadze, popolčeka, kyselín, zásad, chemikáli i či 

odpadu. Odpadom sa myslia aj materiály určené na recykláciu. 

Článok 3 
Rozsah poistenia 

1. Poistený má právo, aby poi sťovateľ za neho v rozsahu a za podmienok 
stanovených týmito VPP vyplatil poškodenému náhradu .škody", za ktorú poistený 
na základe všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá. 

2. Predpokladom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť náhradu .škod( je, 
ie .škoda" bola spôsobená: 
a) v súvis!osti s „poistenou činnosťou" poisteného uvedenou v poistnej zmluve, 
b) vadným • výrobkom" poisteného, ale len v prípade, ak je poistenie 

zodpovednosll za škodu spôsobenú vadným • výrobkom· v poistnej zmluve 
výslovne dojednané. 

Poistenie sa vzťahuje výl učne na .škodu" vzniknutú ako následok .škodovej 
udalosti". z ktorej vyplývajúci nárok na náhradu .škody" vznesený poškodeným voči 

poistenému bol v písomnej forme prvýkrát doručený poistenému počas poistnej 
doby. Toto poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek . škody", ktoré vznikli pred 
začiatkom poistnej doby, alebo nároky vznesené po skončení poistnej doby, pokial 
nie je v poistneJ zmluve výstavne uvedené inak. 

Za dátum vznesenia nároku na náhradu .škody" bude považovaný dátum 
obdržania a zaevidovania písomného nároku poisteným alebo poistovateľom. 

ktorékoľvek nastane skôr. 

Za dátum vznesenia všetkých nárokov vyplývajúcich zo .škody" spôsobene) Jednej 
a tej istej osobe bude považovaný dátum vznesenia prvého z týchto nárokov voči 
poistenému. 

4. Poistenie sa vzťahuje len na .škodovú udalosť, ktorá nastala na území uvedenom 
v poistnej zmluve v časli územná platnosť. 

5. Poistený má právo na náhradu nákladov právnej obhajoby v súvislosti s nárokom 
vzneseným proti poistenému v dôsledku .škody", na ktorú sa toto poistenie 
vzťahuje. Súčet náhrad .škôď a náhrad nákladov na právnu obhajobu však nesmie 
presiahnuť poistnú sumu alebo „sub!imit" uvedený v poistnej zmluve. Poisťovateľ si 
vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a mimosúdne vyrovnať akýkoľvek nárok 
podľa vlastného uváženia. 

Článok4 
Výluky z poistenia 

1. Toto poistenie sa nevzťahuje na: 

a) .škodu" spôsobenú úmyselne poisteným alebo inými osobami úmyselne 
konajúcimi z podnetu poisteného 

b) .Škodu", ktorá vznikne poistenému 
c) Škodu", za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku prebrania zodpovednosti 

zmluvou alebo na základe dohody. Táto výluka sa však nevzťahuje na .škodu" 
za ktorú by poistený na základe všeobecne zil.väzných právnych predpisov 
zodpovedal aj v prípade, ak by sa k zodpovednosti zmluvne alebo dohodou 
nezavlazal .. 

d) .Škodu na zdraví" zamestnanca poisteného alebo akejkoľvek osoby 
vykonávajúcej pracovnú činnosť pre poisteného alebo nim poverenú osobu, 
vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania, ak táto .škoda na zdraví" 
vznikla počas alebo v dôsledku pracovnej činnosti pre poisteného alebo nim 
poverenú osobu. 

e) .škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva. správy alebo prevádzky 
akéhokoľVek .motorového vozidla" poisteným alebo nim poverenou osobou. 
Táto výluka sa však nevzťahuje na .škody" spôsobené prevádzkou strojov na 
automobilovom podvozku ak .škoda" nastane v dôsledku pouiivania týchto 
strojov. 

O .Škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy, údržby, prevádzky, 
nakladania, vykladania, zapožičania alebo zverenia akéhokoľvek: 
f a) lietadla alebo iného vzdušného dopravného prostriedku, alebo 
f.b) plavidla 
poisteným alebo nim poverenou osobou 

g) .škodu": 
g.a) spôsobenú na nehnuteľnostiach, ktoré poistený alebo nim poverená 

osoba uiiva, obýva alebo má v nájme, 
g b) na hnuteľnej veci, ktorá bola poistenému alebo nim poverenej osobe 

zverená, zapožičaná, ďalej veci, ktorú poistený alebo ním poverená 
osoba prevzala alebo ju používa. 

g.c) spôsobenú na tých častiach hnuteľných a nehnuteľných veci, na ktorých 
poistený alebo nim poverená osoba vykonáva akúkoľvek činnosť. ak 
.škoda" vznikne v dôsledku alebo počas tejto činnosti, 

g.d) na tej časti hnuteľnej alebo nehnuteľneJ veci. ktorá musí byť obnovená, 
opravená alebo vymenená v dôsledku vadne vykonanej práce na nej 
poisteným alebo nim poverenou osobou, alebo 

g.e) spôsobenú na .výrobku" poisteného 
h) Akýkoľvek nárok v súvislosti alebo v dôsledku nemožnosti použivať poisteného 

.výrobok", alebo potreby stiahnuť z obehu, vymeniť, vyšetriť , opraviť, nastaviť 

alebo odstrániť poisteného .výrobok", ak tento nárok súvisí so zistenou alebo 
predpokladanou vadou, nedostatkom alebo nebezpečným stavom .výrobku". 
AkýkoľVek nárok v súvislosti alebo v dôsledku majetkovej ujmy vyplývajúcej 
z nemožnosti používať, spracovať, predať alebo dať do obehu hmotnú vec, ktorá 
síce nebola fyzicky poškodená, ale obsahuje .výrobok" poisteného, ktorý je 
alebo o ktorom sa predpokladá, ie je vadný, nevyhovujúci alebo nebezpečný. 

J) .škodu" spôsobenú na veci tým, že sa plánovane alebo úmyselne zmiešala 
s poisteného .výrobkom·. ktorý nedosahuje požadované funkčné alebo 
kvalitatívne parametre. 

k) .Škodu" vyplývajúcu alebo akýkoľVek nárok súvisiaci so skutočným. 
predpokladaným alebo hroziacim únikom, vypustením, rozptýlením alebo 
uvolnenim akýchkoľvek .znečisťujúcich látok": 
k .a) z miesta alebo na mieste, ktoré poistený vlastní, využíva, obýva alebo má 

v nájme 
k.b) z miesta alebo na mieste kde poistený alebo nim poverená osoba 

vykonáva alebo vykonávala akúkoľvek činnosť ak .znečisťujúce látky" boli 
na dané miesto prinesené v súvislosti s touto činnosťou 

k.c) z ktoréhokoľvek miesta, využívaného poisteným alebo inými osobami pre 
poisteného alebo v mene poisteného na narábanie, skladovanie, 
likvidáciu, spracovanie alebo úpravu akéhokoľVek odpadu 

k.d) ktoré sú v ktoromkoľVek čase prepravované, narábané, skladované, 
likvidované, spracovávané alebo upravované poisteným alebo inou 
osobou pre poisteného 

Táto výluka sa však nevzťahuje na .škodu" spôsobenú tepelnými účinkami, 
sadzami alebo dymom pochádzajúcimi z .požiaru· . Pre účely tejto výluky sa 
.po.žiarom· mysli oheň , ktorý vznikol alebo sa vlastnou silou rozšíril mimo určené 
ohnisko. 

t) .škodu" spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami, vzburou, 
povstaním, masovými, občianskymi alebo ,nými nepokojmi alebo 
demonštráciami, štrajkom, terorizmom alebo so zásahom štátnej alebo úradnej 
moci. 

m) .škodu" spôsobenú alebo vyplývajúcu z: 
m.a) jadrovej energie alebo jadrového žiarenia akéhokoľvek druhu, 
m.b) elektromagnetických poli alebo žiarení, 
m c) genetických zmien organizmov alebo rast! in, 
m.d) .infekčných chorôb" akéhokoľVek druhu, 
m.e) formaldehydu, azbestu, kremíka, perzistentných organických látok, 

metyltercbutyl éteru, olova alebo ortuti 
m.O neoprávneného používania, narábania alebo skladovania nebezpečných 

látok, vrátane horľavých alebo výbušných materiálov a jedovatých látok. 
m.g) vlaslnictva, údržby alebo prevádzkovania železničných dráh, lanoviek, 

vlekov alebo koľajových dopravných prostriedkov, 
m.h) akejkoľvek výroby, projektovania, opravy, údržby, distribúcie alebo 

predaja lietadiel alebo iných vzdušných dopravných prostriedkov, ich 
súčasti alebo komponentov. 

m.i) plesni alebo húb akéhokoľVek druhu, 
m.j) tabaku alebo tabakových výrobkov. alebo 
m k) nedodania .výrobku" poisteného. 

n) .Škodu" vzniknutú na peniazoch, cenných papieroch, ceninách, vkladných 
knižkách, akýchkoľvek platobných alebo úverových kartách, listinách alebo 
šperkoch. 

o) .škodu" spôsobených v dôsledku vibrácii, výkonu demolačných alebo búracích 
prác alebo prác s výbušninami. 

p) Poškodenie, zničenie alebo stratu elektronických dát. 
q) .škodu" na nadzemných alebo podzemných vedeniach akéhokofVek druhu. 
r) .Škodu" z ktorej vyplývajúce nároky sú predmetom akéhokoľvek povinného, 

zákonného alebo povinne zmluvného poistenia. 
s) Nároky v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody priznanou orgánom miestne 

príslušným v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade rozhodovať 

o právach a povinnostiach právnických alebo fyzických osôb. 



2. Toto poistenie sa nevzťahuje na .škodu" vyplývajúcu alebo súvisiacu 
s poskytovaním alebo zanedbaním poskytnutia alebo výkonu: 
a) zdravotnej starostlivosti alebo lekárnických služieb alebo činnosti, 
b) inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, ohodnocovacích, 

konzultačných. projekčných alebo právno.poradenských služieb alebo činnosti, 

alebo 
c) služieb súvisiacich s vypracovaním, odsúhlasením, schvaľovaním akýchkoľvek 

máp, nákresov, názorov, správ, prieskumov, výmerov, príkazov, dizajnov, 
zadaní, špecifikácií alebo projektových dokumentácií. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných, správnych alebo trestných sankcií 
alebo pokút akéhokorvek druhu vrátane tzv. punitive damages alebo exemplary 
damages 

4. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na .škodu" spôsobenú: 
a) osobe, s ktorou poistený žije v spoločnej domácnosti, príbuzným v priamom 

rade, súrodencovi, manželovi alebo inej osobe, ktorä je s poisteným v pomere 
rodinnom alebo obdobnom. 

b) právnickej alebo fyzickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú účasť, pričom 
v prípade .škody" bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetkovej 
účasti poisteného v danom subjekte, alebo 

c) zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencovi poisteného. 

5. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na nároky uplatnené v zmysle Smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES o environmentálnej zodpovednosti 
pri prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov upravujúcich environmentálnu zodpovednosť 
alebo nápravu environmentálnych škôd. 

6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky. 

Článok 5 
Plnenie poisťovateľa , limit plnenia 

Poisťovaleľ vyplatí za poisteného náhradu .škody" vzniknutej ako následok jednej 
.škodovej udalosti" maxi má lne do výšky poistnej sumy alebo .sublimitu· 
dojednaných v poistnej zmluve, nezávisle na počte poistených, poškodených osôb, 
vznesených nárokov alebo súdnych konaní. 

2. Maximálna výška náhrady škôd zo všetkých ,škodových udalosti" vzniknutých 
počas jedného poistného obdobia nesmie presiahnuť dvojnásobok poistnej sumy 
dojednanej v poistnej zmluve, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak 

Článok 6 
Spoluúčasť 

Poistený sa bude na plnení z každej .škodovej udalosti", z ktorej vzniká poisťovateľovi 
povinnosť poskytnúť plnenie, podieľať sumou stanovenou v poistnej zmluve ako 
spoluúčasť. 

Článok 7 
Vznik a zánik poistenia 

1. čas, na ktorý bolo poistenie dojednané, je poistná doba časť poistnej doby 
dohodnutá v poistnej zmluve, za ktorú sa platí poistné, je poistné obdobie. Pri 
krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba 
a poistné obdobie totožné. 

2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurCitú. 

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

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

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

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

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

poistného. 

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

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

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

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

6. Poistenie zanikne aj: 
a) uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané (poistenie dojednané na dobu určitú), 
b) zánikom poisteného. 

7. Ôalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie 
sú ustanoveniami tohto článku dotknuté. 

Článok 8 
Poistné 

1. Poistné je cena za poskytnutú ochranu zo strany poisťovateľa, ktoré uhrádza 
poistnik za poistné obdobie v dohodnutých tenmínoch. 

2. Poistné sa stanovuje pevnou finančnou sumou alebo sadzbou z premennej 
hodnoty. 

V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že po,stník uhradí poistné za poistné 
obdobie v splátkach. Pli dojednaní polročného alebo štvrťročného platenia sa 
účtuje z ročného poistného prirážka, a to 3 % za platenie v polročných splátkach a 
5 % za platenie v štvrťročných splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného 
v splátkach piati, že nezaplatením jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim 
po dni jej splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie a poisťovateľ 
má právo požiadať poistnlka o jeho zaplatenie. Poisťovateľ má nárok na úrok 
z omeškania za každý deň omeškania. 

4. Ak je poistné stanovené sadzbou z premennej hodnoty. je poistnik povinný 
prípadný doplatok poistného uhradiť po uplynutí poistného obdobia. Najneskôr do 
jedného mesiaca po uplynutí poistného obdobia je poistník povinný oznámiť 

poisťovateľovi skutočnú výšku hodnôt rozhodujúcich pre stanovenie výšky 
poistného. 

5 Doplatok k poistnému podľa ods. 4 tohto článku je splatný do jedného mesiaca od 
oznámenia jeho výšky poistnikovi alebo poistenému, prípadný preplatok 
poisťovateľ vráti do jedného mesiaca po oznámení hodnoty rozhodujúcej pre 
skutočnú výšku, pokiaľ nebolo dojednané minimálne poistné 

čtanok 9 
Povinnosti polstnlka, poisteného a poisťovateľa 

1. Poistník je povinný platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a tieto VPP a dojednania 
dohodnuté poistnou zmluvou. 

2. Poistnik alebo poistený je ďalej povinný: 
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovatefa týkajúce sa 

dojednávaného poistenia, 
b) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi zmeny skutočnosti. 

ktoré poistený uviedol poisťovateľovi pri dojednávaní poistenia, ak by mohli mať 
vplyv na zvýšenie rizika vyplývajúceho z poisteného predmetu činnosti, ako i 
všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistený oznámil pri dojednávaní 
poistenia, 

c) umožni ť poisťovateľovi kedykoľvek nahliadnuť do všetkých účtovných a iných 
dokladov. pokiaľ je to nutné na zistenie alebo preverenie hodnôt rozhodujúcich 
pre stanovenie poistného, 

d) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa a konať tak, aby .škodová udalosť 
nenastala. Tiež nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráleniu alebo 
zmenšeniu nebezpečenstva vzniku .škodovej udalostľ, ku ktorým ho zaväzuje 
poistná zmluva , ani nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany 
tretích osôb. Je tiež povinný bezodkladne odstrániť každú chybu alebo 
nebezpečenstvo, o ktorých sa dozvie, a ktoré by mohlo mat' za následok vznik 
.škodovej udalosti". 

e) oznámiť poi sťovateľovi skutočnosť, že má dojednané ďal šie poistenie toho 
istého poistného rizika u iného poisťovateľa (názov a sidlo) a výšku dojednanej 
poistnej sumy, 

f) plni ť ďalšie povinnosti, uložené v poistnej zmluve. 

3. Ak nastane udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, 
je poistený povinný: 
a) vykonať všetky možné opatrenia na zmiernenie následkov prípadnej škody a 

zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody, podľa možnosti si k tomu vyžiadar 
pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi , 

b) okamžite, najneskôr do ôsmich dni odo dňa, kedy sa dozvedel o škodovej 
udalosti, poisťovateľovi písomne oznámi ť jej miesto, dátum, príčiny a rozsah 
tejto udalosti a v tejto súvislosti predložiť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a 
umožniť poisťovateľovi preverenie oznámených skutočnosti a 

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

4. Ak je voči poistenému súdne alebo mimosúdne uplatňovaný nárok na náhradu 
škody, je poistený povinnt 
a) poisťovateľovi bez zbytočného odkladu túto skutočnosť oznámiť, vyjadriť sa 

k požadovanej náhrade a jej výške a postúpiť poisťovateľovi bezodkladne všetky 
pisomné materiály súvisiace s týmto uplatňovaným nárokom, 

b) postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, pličom poistený nesmie bez 
súhlasu poisťovateľa prtznať akýkoľvek záväzok alebo uznať zodpovednosť za 
pripadnú škodu. uzavrieť súdny zmier alebo dobrovoľne poskytnúť akúkoľvek 
náhradu .škody", okrem výdavkov nevyhnutných na zamedzenie zväčšovania 
alebo zmenšenie rozsahu prípadnej škody či výdavkov nevyhnutných na 
zabránenie vzniku hroziacich škôd, 

c) prenechať poisťovateľovi výber právneho zástupcu a vedenie súdneho konania 
vo všetkých prípadoch, kde náklady znáša poisťovateľ, 

d) bez zbytotného odkladu oznámiť príslušným orgánom tinným v trestnom konaní 
škodovú udalosť. ktorá nastala za okolnosti nasvedčujúclch spáchaniu trestného 
činu treťou osobou, 

e) v súlade s Článkom 10 Prechod práv bez zbytočného odkladu odovzdať 
poisťovateľovi všetky doklady potrebné na uplatňovanie práva prechádzajúceho 
z poisteného na poisťovateľa, vyvarovať sa úkonom, ktoré by toto právo mohli 
ohroziť a na žiadosť poisťovateľa spolupracovať pri vymáhaní tohto práva 
v potrebnom rozsahu vrátane vznesenia súdneho uplatnenia nároku, 

5. Ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinnosti poistnika alebo poisteného 
stanovených zákonom alebo dohodnutých v poistnej zmluve malo podstatný vplyv 
na vznik .škody" alebo na zväčšeni e jej následkov. má poi sťovateľ voči poistenému 
právo na primeranú náhradu z vyplatenej náhrady škody podľa toho, aký vplyv malo 
toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plni ť. 

6. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým. že treba rozhodujúce 
skutočnosti zisťovať opätovne, je poi sťovateľ oprávnený požadovať od poisteného 
náhradu do plnej výšky týchto zvýšených nákladov a poistený ich je povinný 
zapl atiť. 

Článok 10 
Prechod prav 

1. Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného .škodu", prechádza na neho právo 
poisteného na náhradu .škody" alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti 
s jeho zodpovednosťou za .škodu" vzniklo proti inému. 

2. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej 
sumy alebo na zníženie dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto 
právo na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplaUI alebo za neho 
vypláca dôchodok 

3. Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na úhradu tých nákladov konania 
o náhrade .škody", ktoré sa poistenému priznali proti odporcovi. pokiaľ ich 
poisťovateľ za poisteného zaplatil . 

Článok 11 
Príslušnosť súdov 

Pre riešenie sporov týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie sú príslušné 
výhradne súdy Slovenskej republiky . 

Č länok 12 
Dorueovanie plsomnostl 

Poistnik je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez 
zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu 
poistnika alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistnikovi alebo 
poistenému (ďalej len .adresát") sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti 
adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa 
písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát 
v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto 
lehoty. aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť 
vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy. ktorú poistník alebo 
poistený neoznámil. 

Článok 13 
Zäverečné ustanovenia 

Tieto VPP-Z CM nadobúdajú účinnosť dňom 15.03.2007 

) 
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