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Článok 1 – Úvodné ustanovenia

1. Tieto zmluvné dojednania pre poistenie strojov (ďalej
len „ZDS“) doplňujú ustanovenia všeobecných poistných
podmienok pre poistenie majetku (ďalej len „VPPM“) a
sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Poistenie
strojov sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, VPPM, týmito ZDS a poistnou zmluvou.

2. ZDS dopĺňajú, prípadne nahrádzajú ustanovenia
VPPM uvedené v týchto ZDS. Ak sa ustanovenia ZDS a
ustanovenia VPPM vzájomne vylučujú, poistenie sa riadi
týmito ZDS.

3. Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené ZDS,
platia ustanovenia uvedené vo VPPM.

Článok 2 – Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je jednotlivý stroj, strojné
zariadenie, jeho príslušenstvo a ostatné technické
zariadenia alebo súbor strojov (ďalej len „stroje“).

2. Poistenie sa vzťahuje na stroje, ktoré sú
a. vo vlastníctve poisteného (vlastné stroje);
b. vo vlastníctve tretích osôb a poistený ich prevzal na

základe zmluvy (cudzie stroje),
bližšie určené a špecifikované v poistnej zmluve alebo jej
prílohách.

3. V prípade poistenia cudzích vecí prenajatých formou
finančného leasingu, poistná zmluva zostáva v platnosti
a poistenie trvá aj po ukončení leasingu a zmene
vlastníka poistenej veci z leasingovej spoločnosti na
nájomcu.

4. Pokiaľ sa poistenie vzťahuje na súbor vecí a ak nebolo
v poistnej zmluve dohodnuté inak, vzťahuje sa poistenie
na všetky veci, ktoré k súboru patria v čase vzniku
poistnej udalosti.

5. Pokiaľ bolo dohodnuté poistenie súboru vecí,
vzťahuje sa poistenie aj na veci, ktoré sa stali súčasťou
súboru po uzavretí poistnej zmluvy. Veci, ktoré prestali
byť súčasťou súboru, prestávajú byť poistené.

6. Toto poistenie sa vzťahuje iba na stroje, ktoré
bezchybne prešli skúšobnými, preberacími a
výkonovými skúškami a ktoré boli uvedené do

prevádzky v súlade s platnými právnymi predpismi a
požiadavkami výrobcu a v čase uzatvorenia poistnej
zmluvy alebo na začiatku poistenia boli preukázateľne v
prevádzkyschopnom stave a sú riadne užívané na účely,
pre ktoré boli určené, bez ohľadu na to, či sú v
prevádzke (v činnosti) alebo mimo prevádzky (v pokoji),
či sú demontované za účelom údržby, v priebehu
údržby alebo čistenia alebo sa opäť montujú, pokiaľ sa
nachádzajú v mieste poistenia alebo počas
premiestňovania v rámci miesta poistenia.

Článok 3 – Poistné riziká

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo
stratu poisteného stroja akoukoľvek náhodnou
udalosťou, ktorá nie je vylúčená vo VPPM, v týchto ZDS
alebo v poistnej zmluve.
Poistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia,
zničenia alebo straty poisteného stroja, ktoré
obmedzuje alebo úplne vylučuje funkčnosť tohto stroja.
Poistením sú kryté škody spôsobené napríklad:
a. konštrukčnou chybou, chybou materiálu alebo

výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje záruka
výrobcu);

b. pretlakom pary, plynu, kvapaliny alebo podtlakom;
c. nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch;
d. pádom stroja alebo vniknutím cudzieho predmetu;
e. nesprávnou inštaláciou stroja alebo jeho nastavením;
f. chybou obsluhy alebo nedbanlivosťou, nedostatočnou

zručnosťou;
g. skratom alebo iným pôsobením elektrického prúdu

(napr. prepätím, chybou izolácie, korónou,
indukčným účinkom blesku);

h. roztrhnutím v dôsledku odstredivej sily;
i. zlyhaním meracích, regulačných alebo bezpečnost-

ných zariadení;
j. otrasom, rezonanciou, uvoľnením súčiastok;
k. prehriatím s výnimkou zariadení a súčiastok, ktoré sú

účelne vystavované ohňu a/alebo teplu.

Článok 4 – Výluky z poistenia

1. Okrem výluk uvedených vo VPPM sa poistenie
nevzťahuje na škody na poistených veciach priamo
alebo nepriamo spôsobené alebo vzniknuté:
a. v dôsledku niektorej živelnej udalosti:

a/1. požiarom, hasením požiaru alebo následným
strhnutím;

a/2. chemickým výbuchom;
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a/3. priamym úderom blesku;
a/4. víchricou;
a/5. povodňou alebo záplavou;
a/6. krupobitím;
a/7. zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy;
a/8. prepadom neznámej dutiny;
a/9. lavínou;
a/10. tiažou snehu alebo námrazy;
a/11. pádom stromov, stožiarov a iných predmetov;
a/12. zemetrasením;
a/13. atmosférickými zrážkami.

b. kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia;
c. normálnymi atmosférickými vplyvmi;
d. akýmikoľvek poveternostnými podmienkami;
e. nárazom alebo zrútením sa lietajúceho telesa s

posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu;
f. nárazom vozidla alebo plavidla;
g. dymom;
h. teplom ako sprievodným javom požiaru;
i. zrútením budov;
j. krádežou, krádežou vlámaním, lúpežou alebo

vzniknuté pri pokuse o tieto činy;
k. vandalizmom.

2. Poistenie sa ďalej nevzťahuje a poisťovateľ
neposkytne poistné plnenie za:
a. škody, vady, funkčné nedostatky a poruchy, za ktoré

podľa zákona alebo zmluvy zodpovedá dodávateľ,
zhotoviteľ diela alebo iná osoba, vykonávajúca servis,
údržbu alebo opravu stroja, vrátane škôd, na ktoré sa
vzťahuje záruka výrobcu alebo zhotoviteľa diela;

b. škody na vzhľade a estetické nedostatky, ktoré
neovplyvňujú funkčnosť poisteného stroja;

c. náklady vynaložené v súvislosti s odstraňovaním
funkčných nedostatkov, ak tieto neboli spôsobené
poistnou udalosťou, za ktorú je poisťovateľ povinný
poskytnúť poistné plnenie; t. j. náklady, ktoré by
vznikli aj vtedy, ak by nedošlo k poistnej udalosti;

d. akékoľvek náklady na údržbu poistených strojov;
e. náklady na akékoľvek zmeny, doplnky, vylepšenia

strojov alebo revízne práce, pokiaľ tieto náklady
neboli zahrnuté do poistnej hodnoty veci;

f. škody spôsobené hrubou nedbanlivosťou
poisteného alebo jeho zástupcov;

g. škody spôsobené podvodom, spreneverou alebo
iným trestným činom, činom v rozpore s dobrými
mravmi alebo nepoctivým činom poisteného alebo
inej osoby konajúcej na podnet poisteného;

h. škody vyplývajúce zo zistených rozdielov pri
inventúre alebo audite;

i. náklady vyvolané zmenou právnych a technických
predpisov;

j. škody spôsobené experimentmi, zámerným
preťažením alebo inými testami na poistených
strojoch, ktoré vyžadujú navodenie neobvyklých
podmienok;

k. škody spôsobené prevádzkovaním stroja v rozpore s
technickými podmienkami alebo technickými
normami (napr. nevykonaním výrobcom stanovených

skúšok po celkovej alebo generálnej oprave, použitím
na účel, na ktorý nie je určený a pod.);

l. škody spôsobené nedostatočným používaním stroja,
dlhodobým uskladnením;

m. škody, ktoré vzniknú zničením programového
vybavenia alebo banky údajov;

n. škody vzniknuté pri tunelovacích prácach alebo
prácach pod zemou.

3. Poistenie sa nevzťahuje na:
a. stroj počas jeho montáže a v skúšobnom chode;
b. motorové vozidlá s výnimkou motorových vozidiel

pri ich pracovnej činnosti, inej než prevádzka v
premávke na pozemných komunikáciách;

c. plavidlá;
d. lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v

atmosfére;
e. koľajové vozidlá;
f. snežné pásové vozidlá;
g. bicykle;
h. softvér, elektronické dáta, databázy údajov,

obrazové, zvukové a iné záznamy;
i. prenosné magnetické médiá, ktoré slúžia na

uchovanie a prenos údajov (diskety, pásky a pod.);
j. prenosné telefóny;
k. plynové turbíny.

4. Ak nedošlo z rovnakej príčiny a v rovnakom čase aj k
inému poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci, za
ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie,
poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie:
a. častí strojov, súčiastok, dielov a nástrojov, ktoré sa

pravidelne vymieňajú pri zmene pracovných úkonov
(napr. rezné nástroje, závitníky, vrtáky, matrice,
formy, kokily, razidlá, ryté a vzorkované valce);

b. dielov a častí, ktoré sa pravidelne vymieňajú kvôli
rýchlemu opotrebovaniu alebo starnutiu (napr.
hadice, tesnenia, gumové či plastové výstelky, pásy,
reťaze, remene, radlice pluhov, pracovné
vymeniteľné časti poľnohospodárskej, stavebnej a
drevárskej techniky, kefy, pneumatiky, laná, drôty,
sitá, pracovné časti drvičov, korčeky na kamenie
alebo betón, káble);

c. výmuroviek, výsteliek a nanesených vrstiev
(pokrývok), ktoré musia byť podľa skúseností počas
obdobia životnosti poistenej veci viackrát vymenené
(najmä pri peciach, ohniskách alebo iných
zariadeniach produkujúcich teplo, zariadeniach na
produkciu pary a nádrží);

d. častí strojov pre klzné a valivé uloženia pre
priamočiary a rotačný pohyb (napr. ložiská, piesty,
vložky valcov a pod.);

e. elektrotechnických prvkov a elektronických súčiastok
(napr. integrované obvody, mikroprocesory, tranzistory,
relé, stýkače, čipy, diódy, kondenzátory a pod.);

f. sklenených dielov a častí.

5. Poistenie sa nevzťahuje na:
a. spotrebný materiál, pomocné a prevádzkové látky,
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ako napr. pohonné látky, chemikálie, filtračné hmoty
a vložky, kontaktné hmoty, katalyzátory, chladivá,
čistiace prostriedky a mazivá, rovnako ako oleje,
akumulátorové články bez možnosti opätovného
nabitia, elektrochemické články, poistky, zdroje
svetla, filter a filtrové vložky;

b. náradia a nástroje všetkého druhu s elektrickým,
pneumatickým alebo spaľovacím pohonom (napr.:
vrtáky, nože, frézy, pílové listy alebo iné ostria či
brúsne kotúče alebo pásy, búracie a vŕtacie kladivá);

c. základy a podstavce strojov, ak v poistnej zmluve nie
je výslovne dojednané inak.

6. Právo na plnenie nevznikne, ak:
a. škoda bola spôsobená montážou, demontážou,

opravou alebo údržbou;
b. ku škode došlo v dôsledku toho, že poškodený stroj

nebol opravený a používal sa naďalej napriek jeho
poškodeniu;

c. motorové vozidlo bolo poškodené alebo zničené
nárazom do iného vozidla alebo predmetu.

7. Z poistenia ďalej nevzniká právo na plnenie pri:
a. zastavení alebo prerušení výroby čiastočnom;
b. následne vzniknutej strate všetkého druhu, vrátane

ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, mánk,
straty trhu alebo kontraktu.

8. Právo na plnenie nevznikne, ak škoda bola
spôsobená skratom, prepätím, nadprúdom, oblúkom,
korónou, preskokom alebo indukciou účinkom blesku
alebo chybou izolácie, a súčasne dátová a/alebo
elektrická sieť, na ktorú je stroj napojený, nebola
preukázateľne inštalovaná a/alebo nie je udržiavaná
podľa platných technických a bezpečnostných
predpisov a noriem.

9. Právo na plnenie nevznikne, ak škoda bola
spôsobená prepätím, a súčasne dátová a/alebo
elektrická sieť, na ktorú je stroj napojený, nebola v čase
vzniku škody chránená primeranou ochranou voči
účinkom bleskového prúdu a ostatného prepätia.

Článok 5 – Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistná suma sa v poistnej zmluve určí na návrh
poistníka tak, aby zodpovedala poistnej hodnote
poisteného majetku v čase uzavretia poistnej zmluvy.
Poistná suma má zodpovedať poistnej hodnote pre
každú jednotlivo určenú poistenú vec alebo súbor
poistených vecí. Poisťovateľ je oprávnený pri uzavretí
poistnej zmluvy preskúmať hodnotu poisťovaného
majetku. Pri určení novej hodnoty sa neprihliada na
možné zľavy (napr. množstevná zľava, akciová cena).

2. Poistnou hodnotou je hodnota novej veci, ktorou je
suma, ktorú je nutné v danom čase a na danom mieste
vynaložiť na znovunadobudnutie rovnakej alebo
porovnateľnej veci, slúžiacej k rovnakému účelu,

rovnakého alebo porovnateľného charakteru, typu,
značky, kvality, výkonu, iných parametrov atď. Náklady
na znovunadobudnutie zahŕňajú aj náklady na balenie,
prepravu, inštaláciu, montáž, uvedenie do prevádzky a
prípadné colné a iné poplatky. Ak nie je poistený
platcom dane z pridanej hodnoty, potom sa do poistnej
hodnoty započítava aj táto daň.

3. Náklady na opravu alebo vybudovanie základov či
podstavcov strojov a zariadení sa do nákladov na
znovunadobudnutie započítavajú len v tom prípade, ak
je ich poistenie v poistnej zmluve výslovne dojednané.

Článok 6 – Poistné plnenie

1. Právo na poistné plnenie vznikne, ak nastala poistná
udalosť v mieste poistenia. Poistnou udalosťou je vznik
náhodnej (neočakávanej a náhlej) škodovej udalosti,
ktorá je následkom poistného rizika, s ktorou je spojený
vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
na základe platnej poistnej zmluvy.

2. Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému
právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu
primeraným nákladom na opravu veci, ktoré sú v čase
vzniku poistnej udalosti a v mieste poistenia obvyklé,
potrebné k uvedeniu poškodeného stroja do
prevádzkyschopného stavu, ktorý mal bezprostredne
pred vznikom poistnej udalosti, vrátane nákladov na
rozobratie a zloženie, nákladov na dopravu do a z
opravovne a nákladov na colné poplatky, najviac však
časovú hodnotu veci, zníženú o cenu prípadných
zvyškov nahradzovaných častí poškodenej veci a
nakoniec zníženú o dohodnutú spoluúčasť. Náklady na
opravu veci sa neznižujú o sumu zodpovedajúcu stupňu
opotrebenia nahradzovaných častí.

3. Za náklady na 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, ktoré súvisia s opätovným
uvedením stroja do prevádzky, avšak nie sú
vykonávané na poistenom stroji, napr. prispôsobením
stroja do výrobnej linky.

4. Poisťovateľ nahradí náklady na provizórnu opravu iba
vtedy, pokiaľ sú súčasťou celkových nákladov na opravu
a nezvyšujú celkové plnenie poisťovateľa, ak nestanoví
poisťovateľ po poistnej udalosti inak.

5. Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak,
do primeraných nákladov na opravu veci sa
nezapočítavajú:
a. náklady na odmeny vyplatené za prácu nadčas, v

noci, dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna;
b. expresné príplatky;
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c. letecké dodávky náhradných dielov;
d. cestovné náklady technikov a znalcov zo zahraničia;
e. náklady na dopravu do opravovne mimo územia

Slovenskej republiky a miesta vzdialeného viac než
50 km od miesta vzniku poistnej udalosti;

f. náklady na opravu v zahraničí.

6. Poisťovateľ má právo rozhodnúť o primeranom
spôsobe opravy alebo má právo určiť opravovňu, v
ktorej sa poškodený stroj môže opraviť.

7. Pokiaľ poisťovateľ rozhodol o spôsobe opravy alebo
náhrady škody a poistený napriek tomu uskutočnil
opravu alebo výmenu poškodených vecí iným
spôsobom, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len do
tej výšky, ktorú by bol poskytol, keby poistený
postupoval podľa jeho pokynov.

8. Ak bola poistená vec pri poistnej udalosti zničená
alebo stratená, resp. nie je možné ju opraviť alebo
náklady na jej opravu by prevýšili časovú hodnotu veci v
čase tesne pred poistnou udalosťou, poskytne
poisťovateľ poistné plnenie vo výške časovej hodnoty
poistenej veci v čase bezprostredne pred vznikom
poistnej udalosti, ktorá sa stanoví z novej hodnoty
stroja, pričom sa prihliada na stupeň opotrebenia alebo
iného znehodnotenia alebo zhodnotenia, ku ktorému
došlo jeho opravou, modernizáciou alebo iným
spôsobom, s odpočítaním ceny využiteľných zvyškov.
Poisťovateľ hradí taktiež primerané náklady na
demontáž stroja.

9. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v tom
prípade, ak poškodený, zničený alebo stratený stroj bol
v čase vzniku poistnej udalosti v prevádzkyschopnom
stave.

10. V prípade, ak na poistených veciach došlo už v
minulosti k trvalému zníženiu hodnoty v dôsledku
poškodenia alebo poruchy, ktoré neboli poistnou
udalosťou, vrátane prípadov, ak oprava potrebná z
dôvodu predchádzajúcej poistnej udalosti nebola
uskutočnená, poisťovateľ poskytne poistné plnenie
maximálne do výšky tejto zníženej hodnoty, aj v prípade,
ak je v poistnej zmluve dojednaná vyššia poistná suma.

11. Ak následkom jednej poistnej udalosti bolo
poškodených, zničených alebo stratených viacero
majetkových predmetov, poistený sumu, vyššiu ako
najvyššia jednorazová spoluúčasť spomedzi spoluúčastí
vzťahujúcich sa na poškodené, zničené alebo stratené
majetkové predmety, nemusí znášať.

12. Poisťovateľ uhradí DPH len v tom prípade, ak
poistený nemá nárok na odpočet DPH a majetkový
predmet bol obnovený, resp. nahradený, a súčasne ak
DPH bolo zohľadnené pri stanovení poistnej sumy.

13. Ak následne po obnove, resp. náhrade nevznikne

pôvodný stav, poisťovateľ hradí len vypočítané
(odhadnuté) náklady na obnovu alebo náhradu,
zodpovedajúce uvedeniu do pôvodného stavu.

14. Poisťovateľ v prípade vzájomne súvisiacich alebo
vzájomne previazaných majetkových predmetov (aj
vrátane náhradných súčiastok strojov, zariadení,
prístrojov) neuhradí to zníženie hodnoty, ktoré vzniklo
na nepoškodených majetkových predmetoch
následkom poškodenia, zničenia alebo straty iných
majetkových predmetov.

Článok 7 – Povinnosti poisteného

Okrem povinností stanovených právnymi predpismi a
VPPM je poistený povinný:
a. používať poistený stroj len k účelom stanoveným

výrobcom podľa návodu na obsluhu alebo
technickými podmienkami, dodržiavať technické a
ďalšie normy vzťahujúce sa na prevádzku a údržbu
poisteného stroja;

b. zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného stroja
osobou, ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo
oprávnenie alebo osobou, ktorá bola preukázateľne
na obsluhu alebo riadenie poisteného stroja
zaškolená;

c. v prípade poistnej udalosti uschovať všetky
poškodené časti poisteného stroja do doby, kým
poisťovateľ nedá súhlas na ich odstránenie;

d. v prípade škodovej udalosti preukázať vlastníctvo
poistených strojov, resp. v prípade cudzích strojov
dispozičné právo (napr. objednávka, zákazkový list,
úschova, lízing) a pomenovať osobu vlastníka;

e. v prípade poistnej udalosti spočívajúcej v poškodení
stroja predložiť poisťovateľovi originály opravných
listov s popisom rozsahu škody, s rozpisom prác a
materiálu, s označením typu a výrobného čísla
poškodeného stroja;

f. v prípade poistnej udalosti umožniť poisťovateľovi
alebo osobe ním poverenej vykonať následnú
kontrolu príčin vzniku, rozsahu a výšky škody.

Článok 8 – Miesto poistenia

1. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len vtedy, ak
došlo k poistnej udalosti na mieste uvedenom v poistnej
zmluve ako miesto poistenia.

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

3. Pre mobilné pracovné stroje je miestom poistenia
územie Slovenskej republiky.

4. Pri poistených strojoch sa poistenie vzťahuje aj na
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miesto, kam boli poistené stroje premiestnené z miesta
poistenia uvedeného v poistnej zmluve na nevyhnutnú
dobu v dôsledku bezprostredne hroziacej alebo už
vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na toto miesto
vzťahuje odo dňa, kedy boli poistené veci premiestnené
na toto miesto, len ak poistený do 14 dní túto
skutočnosť oznámil poisťovateľovi, a zároveň mu
poskytol adresu (alebo katastrálne územie a číslo
parcely) a zoznam premiestnených vecí.

Článok 9 – Výklad pojmov

Elektronické dáta – údaje, pojmy a informácie upravené
do formy použiteľnej pre prenos, interpretáciu alebo
spracovanie elektronickým či elektromechanickým
spracovaním dát alebo elektronicky riadeným zariadením
a obsahujú programy, softvér a iné kódované inštrukcie
pre spracovanie a manipuláciu s dátami alebo pre
riadenie a ovládanie takýchto zariadení.

Erózia je rozrušenie povrchu materiálu vzájomným
chemickým alebo elektrickým pôsobením prostredia a
materiálu, a to týmito spôsobmi:
– časticami nesenými prúdom kvapaliny;
– časticami nesenými prúdom plynu;
– prúdom kvapaliny, kvapôčok pary alebo plynu.

Hrubá nedbanlivosť je vedomá nedbanlivosť, t. j. také
konanie poisteného, pri ktorom vznikne škoda
spôsobená poisteným, ktorý vedel, že škodu môže
spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že
ju nespôsobí. Za hrubú nedbanlivosť sa považuje aj to,
keď poistený poverí náležite nepoučenú a nespôsobilú
osobu obsluhou poistenej veci.

Chemický výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily
spočívajúcej v rozpínavosti plynov alebo pár v dôsledku
chemickej reakcie nestabilnej sústavy.

Koróziou kovov a ich zliatin rozumieme rozrušovanie
materiálu, vznikajúce vzájomným chemickým alebo
elektrochemickým pôsobením prostredia a materiálu.

Krádež vlámaním je škoda vzniknutá tým, že sa
páchateľ zmocnil predmetu poistenia, pričom
preukázateľne prekonal prekážky alebo opatrenia
chrániace predmet poistenia pred krádežou vlámaním.

Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru,
veľkosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú
na poistenú vec, a tým dochádza k jej poškodeniu alebo
zničeniu.

Lavína je náhly pád snehovej alebo ľadovej vrstvy z
prírodných svahov.

Lúpež je zmocnenie sa poistenej veci páchateľom
spôsobom, pri ktorom páchateľ použil proti
poistenému, jeho zamestnancovi alebo inej poverenej

osobe násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia.
Hrozba bezprostredného násilia predpokladá, že
páchateľ ohrozil zdravie alebo život poisteného, jeho
zamestnanca alebo inej poverenej osoby.

Motorové vozidlo je 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 vozidiel.

Opravou sa rozumie 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.

Povodeň je zaplavenie priestorov v mieste poistenia
vodou, ktorá sa vyliala z brehov alebo hrádzí vodného
toku, alebo nádrže, alebo tieto brehy alebo hrádze
pretrhla alebo zaplavenie priestorov v mieste poistenia
vodou, spôsobené zmenšením prietoku koryta vodného
toku.

Požiarom rozumieme oheň v podobe viditeľného
plameňa, ktorý vznikol mimo určeného ohniska alebo
ktorý takéto ohnisko opustil a vlastnou živelnou silou sa
rozšíril do okolitého priestoru alebo na okolité
predmety.

Za prevádzkyschopný stav sa považuje taký stav
stroja, pri ktorom je po úspešne dokončenom
skúšobnom a preberacom teste a skúšobnej prevádzke
schopný plniť funkcie a dodržiavať hodnoty
projektovaných parametrov v medziach stanovených
technickou dokumentáciou alebo výrobcom.

Priamy úder blesku je bezprostredný prechod blesku
(atmosférického výboja) na poistenú vec.

Primerané náklady na opravu – cena opravy stroja
alebo jeho časti, poškodeného poistnou udalosťou,
ktorá je v čase vzniku poistnej udalosti v danom mieste
obvyklá.

Za primeranú ochranu voči účinkom bleskového
prúdu a ostatného prepätia sa považuje taká
ochrana elektrických a elektronických zariadení,
rozvodov dátových a elektrických sietí, ktorá chráni voči
účinkom prepätia, ktoré v sieťach vzniklo ako dôsledok:
− atmosférického výboja;
− priameho alebo nepriameho úderu blesku do

poistenej veci alebo do objektu, v ktorom sa
poistená vec nachádza;

− spínania v sieti alebo odpojenia nezaťaženého
vedenia, kondenzátora, alebo transformátora a pod.

Prirodzeným opotrebovaním sa pre účely tohto
poistenia rozumie postupný proces opotrebovania
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stroja, spôsobený jeho používaním počas prevádzky
alebo inými aktívnymi vonkajšími vplyvmi dlhodobého
charakteru (trvalým pôsobením chemických, teplotných,
mechanických a elektrických vplyvov a pod.). Prejavuje
sa predovšetkým postupným znižovaním hodnôt
parametrov stanovených výrobcom pre daný typ stroja.

Príslušenstvom stroja sa rozumie pomocné zariadenie,
pomocné prístroje a prostriedky so strojom pevne
spojené, ktoré sú po technickej stránke nevyhnutné pre
činnosť stroja podľa jeho účelu. Za príslušenstvo stroja
sa nepovažuje jeho softvérové vybavenie a akékoľvek
dáta.

Starnutie je vplyv času na materiál.

Strojné zariadenie je súhrn niekoľkých vzájomne
konštrukčne a/alebo technologicky spojených strojov a
mechanizmov určených na plnenie predpísaných
funkcií.

Strojom sa rozumie technické zariadenie pozostávajúce
zo vzájomne spojených dielov a súčiastok.

Tiažou snehu alebo námrazy sa rozumie deštruktívne
pôsobenie hmotnosti snehu alebo námrazy na strešné
krytiny alebo nosné konštrukcie budov.

Údržbou stroja sa rozumie súhrn činností zabezpeču-
júcich technickú spôsobilosť, prevádzkyschopnosť,
hospodárnosť a bezpečnosť prevádzky stroja. Tieto
činnosti spočívajú predovšetkým v pravidelných a
preventívnych obhliadkach, ošetrovaniach a
nastavovaniach strojov, v dodržiavaní mazacích plánov,
vo včasnej výmene opotrebovaných dielov alebo skupín
a častí strojov, a to všetko v súlade s platnými
predpismi, ustanoveniami alebo pokynmi danými
výrobcom.

Vandalizmus je úmyselné poškodenie alebo úmyselné
zničenie poistenej veci.

Víchricou sa rozumie prúdenie vzduchu dosahujúce v
mieste poistenia rýchlosť minimálne 54 km/h; za škodu
spôsobenú víchricou sa považuje aj vrhnutie predmetu

na poistenú vec, bezprostredne zapríčinené pôsobením
víchrice.

Vodovodné zariadenie je:
− vodovodné zariadenie alebo nádrž;
− ústredné, etážové alebo diaľkové kúrenie;
− solárny systém, chladiarenské alebo klimatizačné

zariadenie;
− samočinné hasiace zariadenie (sprinkler).

Záplavou sa rozumie prírodnými vplyvmi spôsobené
vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu stojí
alebo prúdi v mieste poistenia.

Zemetrasením sa rozumejú otrasy zemského povrchu
vyvolané pohybmi zemskej kôry.

Zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy sa pre
účely tohto poistenia rozumie jav vzniknutý pôsobením
gravitácie a vyvolaný porušením dlhodobej rovnováhy,
ku ktorej dospeli svahy zemského povrchu vývojom
alebo porušením dlhodobej rovnováhy v súvislosti s
priemyselnou alebo stavebnou činnosťou.

Článok 10 – Záverečné ustanovenia

1. Tieto ZDS sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.

2. Od týchto ZDS je možné sa odchýliť v poistnej zmluve
na základe dohody zmluvných strán, ak to nie je v
jednotlivých ustanoveniach určené inak.

3. Ustanovenia týchto ZDS, týkajúce sa poisteného, sa
použijú aj na poistníka (pokiaľ je poistník osobou
odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú
osobu.

4. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto ZDS, sa v
otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. Pre súdne spory, vyplývajúce z
tejto poistnej zmluvy, sú príslušné výhradne súdy
Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre poistné
riziká v zahraničí.

5. Tieto ZDS nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2015.
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