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Článok 1 – Úvodné ustanovenia

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre živelné
poistenie (ďalej len „OPPZ“) dopĺňajú ustanovenia
všeobecných poistných podmienok pre poistenie
majetku (ďalej len „VPPM“) a sú neoddeliteľnou
súčasťou poistnej zmluvy. Živelné poistenie sa riadi
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
VPPM, týmito OPPZ, klauzulami, osobitnými dohodami
a poistnou zmluvou.

2. OPPZ dopĺňajú, prípadne nahrádzajú VPPM v
ustanoveniach uvedených v týchto OPPZ. Ak sa
ustanovenia OPPZ a ustanovenia VPPM vzájomne
nevylučujú, poistenie sa riadi obidvomi. Ak sa
ustanovenia OPPZ a ustanovenia VPPM vzájomne
vylučujú, poistenie sa riadi týmito OPPZ.

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

Článok 2 – Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia sú hnuteľné a nehnuteľné veci,
ich súbory alebo výbery uvedené v poistnej zmluve.
Poistenie sa na tieto veci vzťahuje, ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak, iba za predpokladu, že sú
evidované v účtovníctve poisteného alebo v inej
evidencii poisteného v zmysle príslušných právnych
predpisov. Poistenie sa vzťahuje aj na časť poisteného
súboru hnuteľných vecí, ktorý poistený preukázateľne
nadobudol, ale ešte ho bez zbytočného odkladu z
objektívnych príčin neuviedol vo svojej účtovnej
evidencii. Evidencia poistených vecí v účtovníctve sa
nevyžaduje, pokiaľ je poisteným fyzická osoba, ktorá nie
je podnikateľom.

2. Pri poistení súboru vecí sa poistenie vzťahuje aj na
veci, ktoré sa stali súčasťou tohto poisteného súboru po
uzavretí poistnej zmluvy. Veci, ktoré prestali byť
súčasťou súboru, prestávajú byť poistené.

3. Ak je poistenou vecou budova alebo iný nehnuteľný
majetok, tak sa poistenie vzťahuje aj na všetky
konštrukčné prvky poistenej nehnuteľnosti, vrátane
základov, pivničných múrov, pevne zabudovaných
zariadení alebo pevne zabudovaného nábytku
(stavebné prvky), pevne zabudovaného vybavenia

stavby (príslušenstvo stavby), ako napríklad výťahy,
bojlery, klimatizačné zariadenia, palivové nádrže alebo
kotly centrálneho vykurovania, ako aj na elektrickú
zabezpečovaciu signalizáciu, ktorá zabezpečuje miesto
poistenia, za predpokladu, že je pevne pripevnená k
poistenej nehnuteľnosti. Ak je poistenou vecou budova
alebo stavba, poistenie sa vzťahuje aj na oplotenie
poistenej budovy alebo stavby, najviac však do výšky
1 % z poistnej sumy poistenej budovy.

4. Predmetom poistenia sú veci vo vlastníctve alebo
spoluvlastníctve poistníka, resp. poisteného uvedeného
v poistnej zmluve (ďalej len „vlastné veci“).

5. Ak je tak dojednané, predmetom poistenia sú aj
cudzie veci, ktoré poistený, uvedený v poistnej zmluve,
užíva na základe písomnej dohody (ďalej len „cudzie
veci užívané“) alebo prevzal pri poskytovaní služby na
základe písomnej zmluvy, objednávky alebo
zákazkového listu (ďalej len „cudzie veci prevzaté“).

6. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom
poistenia môže byť:
a. majetok odlišný ako majetok uvedený v bodoch 1 až

5 tohto článku;
b. písomnosti, plány, obchodné knihy, kartotéky,

výkresy, dierne štítky, magnetické pásky, magnetické
disky, ostatné nosiče dát;

c. výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty a
výrobné zariadenia nepoužiteľné pre štandardnú
produkciu;

d. predmety osobnej potreby v osobnom vlastníctve
zamestnancov poisteného a oficiálnych návštev
poistenej prevádzky poisteného.

7. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a. plachtové haly, stany, obytné prívesy;
b. pozemok;
c. stavby ľahkej konštrukcie stojace na voľnom

priestranstve alebo stavby z viacerých strán presklené;
d. majetok uskladnený v objektoch, ktoré nie je možné

zaradiť pod definíciu stavieb, ako aj na majetok
uskladnený na stavenisku;

e. majetok uložený na voľnom priestranstve, s
výnimkou krytia poistných rizík – požiar a jeho
sprievodné javy, výbuch a úder blesku (článok 4, bod
2, písm. a-c);
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f. automaty na vhadzovanie mincí alebo vkladanie
bankoviek (vrátane automatov na rozmieňanie alebo
zamieňanie peňazí) vrátane ich obsahu, ako aj na
automaty vydávajúce peniaze;

g. herné automaty, výherné automaty vrátane ich
obsahu;

h. motorové vozidlá, prívesy a odťahové vozidlá
podliehajúce zápisu do evidencie motorových
vozidiel.

Článok 3 – Poistná hodnota

1. Poistnou hodnotou budov a iného nehnuteľného
majetku je nová hodnota, okrem prípadov, ak:
a. stupeň opotrebenia alebo iného znehodnotenia

presiahne 80 % ich novej hodnoty, potom je poistnou
hodnotou časová hodnota v čase vzniku škody;

b. nemôžu byť využívané v súlade so svojím určením z
dôvodu nezávislého od vzniku škodovej udalosti,
resp. budova alebo iný nehnuteľný majetok je určený
na demoláciu, potom je poistnou hodnotou
všeobecná hodnota v čase vzniku škody.

2. Poistnou hodnotou hnuteľných vecí je nová hodnota,
okrem prípadov, ak:
a. stupeň opotrebenia alebo iného znehodnotenia

presiahne 50 % ich novej hodnoty, potom je
poistnou hodnotou časová hodnota v čase vzniku
škody;

b. nemôžu byť využívané v súlade so svojím určením z
dôvodu nezávislého od vzniku škodovej udalosti,
resp. sú určené na vyradenie, potom je poistnou
hodnotou všeobecná hodnota v čase vzniku škody.

3. Poistnou hodnotou hnuteľného majetku v cudzom
vlastníctve je časová hodnota hnuteľného majetku v
čase vzniku škody. Ak je takýto majetok v leasingu,
poistnou hodnotou je nová hodnota podľa leasingovej
zmluvy.

4. Poistnou hodnotou predmetov osobnej potreby
zamestnancov a predmetov oficiálnych návštevníkov
poistených prevádzok je časová hodnota v čase vzniku
škody.

5. V prípade, ak na poistených predmetoch nastalo
trvalé zníženie hodnoty následkom poškodenia či
poruchy z dôvodu iného, ako je poistná udalosť, vrátane
prípadu, ak nedošlo k oprave, náprave po
predchádzajúcej poistnej udalosti, poisťovateľ za
poistnú hodnotu predmetu bude považovať jeho
zníženú hodnotu vplyvom vyššie uvedených udalostí.

Článok 4 – Poistné riziká

1. Živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie, zničenie
alebo stratu poistenej veci, spôsobené rizikom

uvedeným v poistnej zmluve. Riziká kryté týmto
poistením sú jednotlivo špecifikované v poistnej zmluve.

2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, toto poistenie
sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu
poistenej veci všetkými alebo len niektorými z
nasledovných rizík:
a. požiarom a jeho sprievodnými javmi

a/1. 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.

a/2. Za požiar sa nepovažuje, ak bola škoda
spôsobená:
a/2/1. v dôsledku pôsobenia úžitkového ohňa,

tepelnej úpravy alebo pôsobenia dymu
za účelom spracovania, resp. iným
účelom (napr. lisovanie, zváranie,
žehlenie, varenie, údenie), vrátane
poistených vecí, v ktorých alebo
prostredníctvom ktorých bol úžitkový
oheň, teplo alebo dym vytvorený,
sprostredkovaný alebo vedený, ako aj
prípad, kedy dôjde k poškodeniu
poistených vecí tým, že boli hodené
alebo spadli do ohniska;

a/2/2. tlením, obhorením, prepálením
cigaretou, tepelným žiaričom, lampou a
podobným predmetom;

a/2/3. skratom elektrického vedenia alebo
zariadenia, pokiaľ sa plameň vzniknutý
skratom ďalej sám nerozšíril;

a/2/4. vplyvom kvasenia pri zápalnej teplote.
a/3. Toto poistenie sa nevzťahuje na:

a/3/1. poškodenie alebo zničenie komínov
spôsobené ich prevádzkou;

a/3/2. samovznietivé veci.
a/4. Sprievodnými javmi požiaru sa rozumie teplo a

splodiny horenia vznikajúce pri požiari a ďalšie
pôsobenie hasiacej látky použitej pri hasení
požiaru.

b. výbuchom
b/1. Výbuchom sa rozumie náhly ničivý prejav

tlakovej sily vzniknutej v dôsledku rozpínavosti
plynov alebo pary. Za výbuch tlakovej nádoby
so stlačeným plynom alebo parou (kotol,
potrubie a pod.) sa považuje náhle roztrhnutie
jej stien v takom rozsahu, že došlo k náhlemu
vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a
vnútornou časťou nádoby. Poisťovateľ uhradí
škody spôsobené výbuchom v dôsledku
chemickej reakcie v tlakovej nádobe aj vtedy, ak
nedošlo k roztrhnutiu steny tlakovej nádoby.

b/2. Ak je to osobitne dojednané v poistnej zmluve,
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toto poistenie sa vzťahuje aj na škody vzniknuté
v dôsledku výbuchu výbušnín. Toto poistenie sa
nevzťahuje na škody vzniknuté mimo miesta
poistenia, ak v čase dojednania poistenia mal
poistený vedomosť, resp. mal mať vedomosť o
existencii a/alebo používaní výbušnín na
miestach mimo miesta poistenia.

b/3. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie
alebo zničenie poškodených vecí spôsobené:
b/3/1. výbuchom v súvislosti s banskou alebo

ťažobnou činnosťou;
b/3/2. vykonávaním stavebných prác alebo

otrasmi spôsobenými dopravou;
b/3/3. výbuchom, ktorý bol vedome spôsobený

poisteným alebo ktorý je súčasťou
výrobného procesu;

b/3/4. výbuchom (reakciou) v spaľovacom
priestore motorov, hlavniach strelných
zbraní a iných zariadeniach, v ktorých sa
využíva energia výbuchu;

b/3/5. náhlym vyšľahnutím plameňa z pece,
kachlí, kozubu a pod. zariadení;

b/3/6. výbuchom biologických materiálov,
škody zapríčinené prirodzeným tlakom
materiálu uskladneného v zásobníkoch a
kontajneroch;

b/3/7. tlakovou vlnou vyvolanou lietadlom.
b/4. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie

alebo zničenie tlakových nádob a zariadení
(kotol, potrubie a pod.), spôsobené výbuchom
v týchto nádobách alebo zariadeniach v
dôsledku ich veku, opotrebenia, korózie alebo
vplyvom usadenín, kalov, kavitácie a iných
trvalých vplyvov prevádzky. Poistenie sa však
vzťahuje na poškodenie alebo zničenie iných
poistených vecí v dôsledku takejto explózie.

c. úderom blesku
c/1. Poistenie úderu blesku sa vzťahuje na

poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci
spôsobenú priamym pôsobením energie blesku
alebo teploty jeho výboja na poistenú vec.
Poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo
zničenie poistenej veci padajúcim objektom, ak
bol jeho pád spôsobený úderom blesku.

c/2. Poisťovateľ uhradí škody spôsobené na
poistených elektrických/elektronických strojoch,
prístrojoch a zariadeniach v dôsledku prepätia
alebo indukcie spôsobenej vplyvom úderu
blesku. Toto poistenie sa vzťahuje výlučne na
poistené veci, ktoré sú v čase tesne pred
škodovou udalosťou funkčné.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v znení
tohto bodu maximálne do limitu poistného
plnenia dojednaného v poistnej zmluve, ak v
poistnej zmluve nie je tento limit poistného

plnenia uvedený, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie maximálne do výšky 15 % z poistnej
sumy dojednanej v poistnej zmluve pre
poistené elektrické/elektronické stroje, prístroje
a zariadenia.

c/3. Poisťovateľ poskytuje plnenie aj vtedy, ak v
dôsledku udalostí opísaných v bode 2 tohto
článku vznikne požiar. Poistné krytie sa
vzťahuje aj na škody, ak sa takto vzniknutý
požiar rozšíri na iné poistené veci.

c/4. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie,
zničenie alebo stratu:
c/4/1. v dôsledku nedostatku úradne pred-

písaného bleskozvodu alebo zaned-
baním údržby existujúceho bleskozvodu;

c/4/2. bezpečnostných poistiek všetkého druhu,
ochranných vypínačov alebo spínačov,
meracích zariadení, bleskozvodov a
podobných zariadení, ak bola škoda
spôsobená ich prevádzkou.

c/5. Ak nie je možné stanoviť bod zásahu blesku,
poistený musí preukázať, že škoda vznikla
úderom blesku.

d. nárazom alebo zrútením sa lietajúceho telesa s
posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu
d/1. Nárazom alebo zrútením sa lietajúceho telesa s

posádkou, jeho častí alebo jeho nákladu
rozumieme prípady poškodenia, zničenia alebo
straty poistených vecí, spôsobené nárazom
alebo zrútením sa lietajúceho telesa s posádkou
(lietadlo, klzák, vrtuľník, vzducholoď,
teplovzdušný balón a pod.), jeho častí alebo
objektmi, ktoré z neho vypadli.

d/2. Za náraz lietajúceho telesa s posádkou sa
považujú aj prípady, keď lietajúce teleso
odštartovalo s posádkou, ale v dôsledku
udalosti, ktorá predchádzala nárazu, posádka
lietajúce teleso opustila.

e. povodňou, záplavou
e/1. Za povodeň sa považuje zaplavenie priestorov v

mieste poistenia vodou, ktorá sa vyliala z
brehov povrchového vodstva (rieky, jazerá,
vodné nádrže a pod.) alebo tieto brehy
pretrhla. V prípade ohradzovaného vodného
toku je za breh vodného toku považované
teleso hrádze.

e/2. Za záplavu sa považuje prírodnými vplyvmi
spôsobené vytvorenie súvislej vodnej plochy,
ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste
poistenia. Za záplavu sa nepovažuje, ak bola
táto súvislá vodná plocha vytvorená v dôsledku
udalostí uvedených v bode 3 tohto článku.

e/3. Toto poistenie sa vzťahuje na poškodenie,
zničenie alebo stratu poistených vecí v dôsledku
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zvýšenia hladiny podzemnej vody len v prípade,
ak bolo toto zvýšenie spôsobené povodňou
alebo záplavou.

e/4. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody
spôsobené povodňou alebo záplavou na
objektoch vybudovaných na vodných tokoch
(hate, náhony, malé vodné elektrárne, hrádze,
spevnenia brehov a pod.) alebo na veciach v
týchto objektoch umiestnených, ak kulminačný
prietok vody nedosiahol v mieste poistenia
aspoň úroveň dvadsaťročného prietoku. Za
dvadsaťročný prietok sa považuje kulminačný
prietok vody v toku, ktorý je v dlhodobom
priemere dosiahnutý alebo prekročený
jedenkrát za dvadsať rokov.

e/5. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie,
zničenie alebo stratu poistených vecí
spôsobené:
e/5/1. mechanickým pôsobením vody vo

vodovodných potrubiach, kanáloch a
tuneloch;

e/5/2. vysušením, hnilobou (hnitím);
e/5/3. sadaním pôdy v dôsledku povodne alebo

záplavy (sadaním pôdy sa rozumie
klesanie zemského povrchu smerom do
stredu zeme v dôsledku pôsobenia
zemskej gravitácie alebo ľudskej
činnosti);

e/5/4. vodou, ktorá unikla zo žľabov a zvodov
odvádzajúcich atmosférické zrážky;

e/5/5. atmosférickými zrážkami (v akejkoľvek
forme), nečistotami, alebo inými
objektmi, ktoré vniknú do poistenej veci
otvormi (nezatvorenými oknami alebo
dverami, konštrukčnými chybami veci a
pod.), okrem prípadov, ak bolo
otvorenie týchto otvorov spôsobené
poškodením stavebných súčastí
následkom povodne;

e/5/6. spätným vystúpením vody z
kanalizačného potrubia, okrem prípadu,
kedy bolo toto vystúpenie spôsobené
povodňou.

e/6. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody:
e/6/1. na stohoch, jamách, baniach, podzemných

chodbách, tuneloch, jaskyniach;
e/6/2. na objektoch nachádzajúcich sa v

aktívnych alebo suchých korytách riek a
potokov, alebo nachádzajúcich sa na
území medzi korytom rieky a riečnou
hrádzou;

e/6/3. na uskladnených zásobách alebo veciach
charakteru zásob, ktoré neboli v čase
poistnej udalosti uložené minimálne 15
centimetrov nad úrovňou podlahy, ak sa
nachádzajú v priestoroch na úrovni

alebo pod úrovňou prízemného
podlažia.

e/7. Ak nie je uvedené inak v poistnej zmluve, toto
poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené
povodňou alebo záplavou, ak bol v mieste
poistenia ich výskyt častejší ako jedenkrát za
desať rokov pred dátumom vzniku škodovej
udalosti.

f. víchricou
f/1. Víchricou sa rozumie prúdenie vzduchu, ktoré

sa pohybuje rýchlosťou 54 km/h a viac. Ak nie
je táto rýchlosť pre miesto škody zistená, musí
poistený preukázať, že prúdenie vzduchu
spôsobilo v okolí poistenej veci škody na riadne
udržiavaných budovách alebo iných rovnako
odolných veciach alebo že škoda pri
bezchybnom stave poistenej budovy alebo
stavby, v ktorej sa poistené veci nachádzajú,
mohla vzniknúť iba v dôsledku víchrice.

f/2. Toto poistenie sa vzťahuje len na poškodenie,
zničenie alebo stratu poistených vecí:
f/2/1. priamym pôsobením víchrice (sily vetra);
f/2/2. priamym dôsledkom pádu objektov na

poistenú vec (ak bol pád objektu
spôsobený víchricou);

f/2/3. atmosférickými zrážkami, ak tie boli
sprievodným javom výskytu víchrice.

f/3. Toto poistenie sa však nevzťahuje na
poškodenie, zničenie alebo stratu poistených
vecí, ktoré bolo spôsobené atmosférickými
zrážkami (v akejkoľvek forme), nečistotami
alebo inými objektami, ktoré vnikli do poistenej
veci otvormi (nezatvorenými oknami alebo
dverami, konštrukčnými chybami veci a pod.),
okrem prípadov, ak bolo otvorenie týchto
otvorov spôsobené poškodením stavebných
súčastí následkom víchrice.

f/4. Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad
poškodenia, zničenia alebo straty vecí
nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve,
pod prístreškami alebo v otvorených budovách,
vrátane ochranných prístreškov používaných za
účelom ochrany pred počasím, ich konštrukcie,
resp. akýchkoľvek zasklení.

f/5. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
f/5/1. poškodenie, zničenie alebo stratu vecí

nachádzajúcich sa v neodborne
postavených, zanedbaných alebo zle
udržiavaných stavbách alebo stavbách v
zlom technickom stave alebo na
vonkajších plastových fóliách, skle a
dočasných zastrešeniach (napr.
plachtách);

f/5/2. škody, ktoré vznikli na elektrických,
elektronických, telekomunikačných,
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informatických zariadeniach a iných
predmetoch, používaných na terasách, v
záhradných priestoroch, na prenajímanom
verejnom priestranstve;

f/5/3. škody spôsobené na solárnych
akumulátoroch, solárnych kolektoroch;

f/5/4. škody, ktoré vznikli na ustanovizniach
prístavu, rybníkoch, vodných nádržiach a
iných inžinierskych stavbách (napr. hať,
stavidlo), ktoré sú vystavené vlnobitiu;

f/5/5. škody spôsobené následkom prúdenia
vzduchu v miestnosti (prievan).

g. krupobitím
g/1. Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom v

atmosfére vytvorené kúsky ľadu dopadajú na
zemský povrch alebo veci na zemskom
povrchu.

g/2. Toto poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia
alebo zničenia zastrešenia poistených budov a
stavieb, spôsobeného priamym pôsobením
krupobitia, ktoré spôsobí, že sa toto zlomí,
rozpadne, praskne alebo zmení svoj pôvodný
pevný tvar. Poistenie sa vzťahuje aj na prípad
poškodenia alebo zničenia poistených vecí,
spôsobeného vniknutím atmosférických zrážok
sprevádzajúcich krupobitie cez otvory
spôsobené krupobitím.

g/3. Ak to poistná zmluva inak neustanovuje, toto
poistenie sa nevzťahuje na poškodenie,
zničenie alebo stratu predmetov, ktoré sa
nachádzajú na voľnom priestranstve, pod
pavilónom alebo v otvorených budovách, ako
ani na sklené výplne skleníkov a fóliovníkov.

g/4. Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad
poškodenia, zničenia alebo straty vecí, ktoré sa
nachádzajú v neodborne postavených,
zanedbaných alebo zle udržiavaných budovách/
stavbách alebo budovách/stavbách v zlom
technickom stave, alebo vonkajších plastových
fólií, skla a dočasného zastrešenia (napr.
plachiet).

g/5. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie
alebo zničenie presklených častí budov a
stavieb a na ich konštrukčne zabudované sklo
okien a dverí.

h. zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy
h/1. Toto poistenie sa vzťahuje na prípad

poškodenia, zničenia alebo straty poistených
vecí, spôsobeného zosuvom pôdy, zrútením
skál alebo zeminy (pre účely písm. h, ďalej len
„zosuv pôdy“). Za zosuv pôdy sa považuje
prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle a
nepredvídané zosunutie sa alebo zrútenie
pôdy, zeminy alebo skál.

h/2. Toto poistenie sa vzťahuje aj na prípad
poškodenia alebo zničenia poistených vecí,
spôsobeného objektmi, ktoré boli zosuvom
pôdy uvedené do pohybu.

h/3. Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad
poškodenia, zničenia alebo straty poistených
vecí:
h/3/1. ak sa v čase uzavretia poistnej zmluvy

zosuv pôdy alebo zeminy v geologickom
zmysle začal;

h/3/2. ak bol zosuv pôdy zapríčinený
akoukoľvek ľudskou činnosťou;

h/3/3. ak bol zosuv pôdy zapríčinený sadaním
pôdy;

h/3/4. ak sa zosuv pôdy 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;

h/3/5. následkom sadania násypov pod
budovami a stavbami, z dôvodu poklesu
základov a podláh v súvislosti so
zosuvom pôdy.

h/4. Poisťovateľ nie je povinný poskytovať poistné
plnenie za praskliny a trhliny na veciach, ktoré
vznikli následkom pohybu zemskej kôry alebo z
dôvodu podkopania.

h/5. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
h/5/1. škody na oporných stenách, umelo

vytvorených násypoch a ďalších
predmetoch, ktoré majú zabrániť vzniku
poistnej udalosti;

h/5/2. úpravu terénu po zosuve.

i. prepadom neznámej dutiny
i/1. Za škody spôsobené prepadom neznámej

dutiny alebo stavby sa považujú tie škody, ktoré
boli spôsobené na poistených majetkových
predmetoch náhlym prepadnutím neznámej
dutiny vplyvom zániku prirodzeného stavu
rovnováhy z dôvodu vonkajšej pôsobiacej sily.
Neznáma dutina je taká dutina, ktorá nie je
uvedená v prevádzkovom alebo stavebnom
povolení alebo nie je evidovaná príslušnými
úradmi.

i/2. Poisťovateľ neuhradí vzniknutú škodu, ak k
prepadnutiu neznámej dutiny došlo v bani,
počas výkonu banskej činnosti alebo v
opustenej bani.

j. lavínou
j/1. Toto poistenie sa vzťahuje na prípad

poškodenia, zničenia alebo straty poistených
vecí lavínou. Za lavínu sa považuje náhly pád
snehovej alebo ľadovej vrstvy z prírodných
svahov.
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j/2. Toto poistenie sa vzťahuje aj na prípad
poškodenia, zničenia alebo straty poistených
vecí, spôsobeného atmosférickým tlakom
zapríčineným lavínou (tlaková vlna).

k. tiažou snehu alebo námrazy
k/1. Za škodu spôsobenú tiažou snehu alebo

námrazy sa považuje poškodenie alebo zničenie
poistenej veci, ktoré vzniklo deštruktívnym
pôsobením nadmernej hmotnosti snehu alebo
námrazy na strešné krytiny alebo nosné
konštrukcie budov. Za nadmernú hmotnosť
snehu alebo námrazy sa považuje zaťaženie
stavebnej konštrukcie presahujúce platnou
normou stanovené hodnoty.

k/2. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie,
zničenie alebo stratu poistených vecí, ktoré
bolo spôsobené atmosférickými zrážkami (v
akejkoľvek forme), nečistotami alebo inými
objektmi, ktoré vnikli do poistenej veci otvormi
(nezatvorenými oknami alebo dverami,
konštrukčnými chybami veci a pod.), okrem
prípadov, ak bolo otvorenie týchto otvorov
spôsobené poškodením stavebných súčastí
následkom tiaže snehu alebo námrazy.

k/3. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody na
vonkajších dažďových odkvapoch, zvodoch a
snehových zábranách, ak neboli poškodené v
príčinnej súvislosti s poškodením nosnej
konštrukcie alebo strešnej krytiny budov.

k/4. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody
vzniknuté:
k/4/1. na sklených výplniach okien, dverí a na

zaskleniach budov;
k/4/2. na dočasných zastrešeniach (napr. fólie,

plachty);
k/4/3. na zaskleniach studených a teplých

parenísk;
k/4/4. v dôsledku zanedbania údržby strechy

budov alebo nesprávneho konštrukčného
vyhotovenia strechy;

k/4/5. priamo alebo nepriamo v dôsledku
schátraných, prehnitých alebo inak
poškodených, ako aj nesprávne
naplánovaných alebo realizovaných
strešných, nosných a ostatných
konštrukcií.

l. nárazom vozidla
l/1. Toto poistenie sa vzťahuje na prípad

poškodenia alebo zničenia poistených vecí,
spôsobeného nárazom cudzieho motorového
vozidla, pojazdného pracovného stroja alebo
koľajového vozidla riadeného cudzou osobou.
Za škodu spôsobenú nárazom vozidla sa
považuje poškodenie alebo zničenie poistenej

budovy vrátane v nej umiestneného poisteného
majetku a oplotenia prislúchajúceho k poistenej
budove priamym nárazom motorového vozidla,
pojazdného pracovného stroja alebo
koľajového vozidla, jeho nákladu alebo
vymrštením predmetu, ktoré bolo zapríčinené
nárazom uvedených vozidiel alebo strojov.

l/2. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody na
samotných motorových vozidlách, pojazdných
pracovných strojoch, koľajových vozidlách a ich
nákladoch.

m. dymom alebo teplom
m/1. Dymom alebo teplom spôsobená škoda je

bezprostredné zničenie alebo poškodenie
poistenej veci dymom alebo teplom, ktoré
náhle uniklo zo spaľovacích, vykurovacích,
sušiarenských alebo varných zariadení vo
vlastníctve poisteného.

m/2. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré:
m/2/1. vznikli trvalým pôsobením dymu alebo

tepla;
m/2/2. majú povahu estetického charakteru a

neznížila sa nimi úžitková hodnota
predmetov;

m/2/3. vznikli na predmetoch alebo
zariadeniach, ktoré sú zdrojom
takéhoto dymu alebo tepla.

n. pádom stromov, stožiarov a iných predmetov
n/1. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov je

taký pohyb stromov, stožiarov a iných
predmetov, ktorý má znaky voľného pádu.

n/2. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo
zničenie poistenej veci pádom predmetov,
ktoré poistený vlastní alebo užíva.

o. zemetrasením
o/1. Za zemetrasenie sa považujú otrasy zemského

povrchu vyvolané pohybmi zemskej kôry,
dosahujúce aspoň 5. stupeň MSK-64
intenzitnej stupnice zemetrasenia, udávajúcej
makro seizmické účinky zemetrasenia, a to na
mieste poistnej udalosti (nie v epicentre
zemetrasenia).

o/2. Poisťovateľ uhradí škody vzniknuté na
poistenom majetku zapríčinené požiarom a
jeho sprievodnými javmi, ak požiar vznikol v
dôsledku poistnej udalosti spôsobenej
zemetrasením.

o/3. Poisťovateľ považuje všetky poistné udalosti
vzniknuté v priebehu 72 hodín za jednu poistnú
udalosť. Ak poistné udalosti prekročia časový
interval 72 hodín, poistený môže určiť 72
hodinové intervaly, tieto sa však nemôžu
časovo prekrývať.
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o/4. Poisťovateľ neuhradí škody spôsobené na
freskách a nástenných maľbách, ako ani škody
spôsobené povodňou a záplavami následkom
zemetrasenia.

p. atmosférické zrážky
p/1. Toto poistenie sa vzťahuje na vniknutie

atmosférických zrážok cez strechu, steny, dvere,
okná alebo iné stavebné súčasti bez vplyvu
iného rizika uvedeného v tomto článku. Právo
na plnenie z rizika atmosférické zrážky vznikne
poistenému v prípade, že zrážky prekročia:
p/1/1. intenzitu zrážok definovanú ako lejak

nad 4 mm vodného stĺpca za minútu;
p/1/2. úhrn zrážok nad 40 mm vodného stĺpca

za 24 hodín.
Potvrdenie o prekročení vydá príslušné
pracovisko Slovenského hydrometeorologického
ústavu. K vzniknutiu škodovej udalosti musí dôjsť
do 72 hodín od živelnej udalosti.

p/2. Za poistnú udalosť sa nepovažuje škoda, ku
ktorej došlo vniknutím atmosférických zrážok
do miesta poistenia cez otvorené okno, dvere
alebo iné otvory, ako aj otvory v streche
spôsobené obnovami, rekonštrukciami alebo
inými prácami.

p/3. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody:
p/3/1. spôsobené na majetku nachádzajúcom

sa v priestoroch s podlahou pod úrovňou
prízemného podlažia budovy alebo
stavby;

p/3/2. spôsobené povodňou, záplavou, alebo
spodnou vodou spôsobenou
atmosférickými zrážkami;

p/3/3. spôsobené premoknutím alebo
nasiaknutím vodou, ktorých príčinou
neboli atmosférické zrážky.

3. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, toto poistenie sa
vzťahuje aj na prípad poškodenia, zničenia alebo straty
poistenej veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného
zariadenia (ďalej len „vodovodné škody“):
a. Toto poistenie sa vzťahuje na prípad poškodenia,

zničenia alebo straty poistených vecí spôsobeného:
a/1. vodou unikajúcou z pevne zabudovaných

vnútorných rozvodov vodovodného a
odpadového potrubia, vrátane batérií a iných
pripojených zariadení, a to v prípade, že únik
vody bol spôsobený poškodením (vrátane
poškodení v dôsledku korózie) alebo upchatím
(zlomením, prasknutím a pod.) týchto potrubí
alebo zariadení, ktoré nebolo zapríčinené
mechanickým poškodením. Za mechanické
poškodenie sa považuje prevŕtanie, prerazenie
a pod.;

a/2. kvapalinou alebo parou unikajúcou v dôsledku
poruchy z teplovodných čerpadiel alebo z
vykurovacieho, klimatizačného alebo solárneho
systému;

a/3. vodou alebo iným hasiacim médiom unikajúcim
zo sprinklerových alebo postrekových hasiacich
zariadení v dôsledku ich poruchy alebo
nesprávnej obsluhy;

a/4. vodou unikajúcou z akvária s minimálnym
objemom 50 litrov v dôsledku jeho rozbitia
alebo prasknutia.

b. Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad poškodenia
alebo zničenia vodovodného alebo odpadového
potrubia (vrátane batérií), potrubí teplovodných
čerpadiel, potrubí klimatizačného alebo solárneho
systému, potrubí sprinklerových alebo postrekových
hasiacich zariadení, okrem prípadu, ak škoda vnútri
budovy podľa písm. a vznikla prasknutím v dôsledku
pretlaku alebo zamrznutia, ktorému poistený
nemohol zabrániť, ani ho regulovať.

c. Toto poistenie sa nevzťahuje na prípad poškodenia
alebo zničenia poistených vecí spôsobeného:
c/1. únikom vody z nezatvorených vodovodných

kohútikov alebo iných uzáverov;
c/2. opotrebením alebo zlým technickým stavom

potrubí, vysušením, hnilobou;
c/3. nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou

privádzacieho, alebo odpadového potrubia
vodovodného systému alebo zariadení
pripojených na tieto systémy (systémov a
zariadení uvedených v písm. a);

c/4. nedostatočnou ochranou pred mrazom;
c/5. únikom vody z dažďových odkvapov alebo

zvodov, okrem prípadov, ak sú tieto dažďové
odkvapy alebo zvody zabudované vo vnútri
budovy;

c/6. spätným vystúpením vody z kanalizačného
potrubia;

c/7. pri vykonávaní tlakových skúšok, opravy alebo
údržby zariadení uvedených v písm. a;

c/8. sadaním pôdy, ktoré bolo spôsobené únikom
vody z vodovodného potrubia alebo zariadenia.

d. Toto poistenie sa ďalej nevzťahuje:
d/1. na poškodenie alebo zničenie hnuteľného

majetku uloženého pod úrovňou prízemného
podlažia;

d/2. na škody spôsobené práchnivením, hubami a
plesňou;

d/3. na nepriame škody, ako napr. nedostatok vody,
strata vody, ušlý zisk;

d/4. na škody vzniknuté na zariadeniach a
armatúrach pripojených k vodovodu.
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e. Podľa tohto poistenia vzniká poistenému právo
plnenia a poisťovateľ uhradí škody spôsobené:
e/1. poškodením tesnenia prívodného potrubia,

vodovodného zariadenia, odpadového
potrubia, potrubia vykurovacích telies
ústredného, etážového alebo diaľkového
kúrenia, solárnych systémov, vrátane nákladov
na odstránenie poruchy;

e/2. poškodením následkom upchatia odpadového
potrubia, vrátane nákladov na odstránenie
poruchy;

e/3. poškodením, v dôsledku ktorého je z
technického hľadiska nutné vymeniť poškodenú
časť potrubia, avšak najviac v dĺžke 6 metrov,
poisťovateľ poskytne poistné plnenie v súvislosti
s nákladmi na obstaranie a montáž potrubia.

f. Toto poistenie sa nevzťahuje na náklady na
spotrebovanú, uniknutú kvapalinu, paru alebo hasiace
médium, ktoré unikli z vodovodného potrubia alebo
zariadenia.

4. Toto poistenie sa vzťahuje na nižšie uvedené poistné
krytia, ak sú tie jednotlivo dojednané v poistnej zmluve:
a. poistenie uskladneného majetku v priestoroch

pod úrovňou prízemného podlažia
a/1. Toto poistenie sa vzťahuje na poškodenie,

zničenie alebo stratu uskladneného majetku
pod úrovňou prízemného podlažia pri
poistných rizikách „atmosférické zrážky“ a
„vodovodné škody“ na rozdiel od vylúčenia z
poistenia uvedeného v čl. 4, bod 2, písm. p/3/1
a čl. 4, bod 3, písm. d/1 týchto OPPZ.

a/2. Pri tomto poistení poskytne poisťovateľ poistné
plnenie za všetky poistné udalosti počas
poistného obdobia do výšky limitu poistného
plnenia dojednaného v poistnej zmluve, pričom
za jednu poistnú udalosť poskytne poistné
plnenie maximálne vo výške 50 % z tohto limitu
poistného plnenia.

b. poistenie dokumentácie, modelov a prototypov
b/1. Ak je dojednané toto poistenie, odlišne od čl. 2,

bod 6, písm. b, c týchto OPPZ vzniká
poistenému právo na poistné plnenie pri
poškodení, zničení alebo strate:
b/1/1. písomností, plánov, obchodných kníh,

kartoték, výkresov, diernych štítkov,
magnetických pások, magnetických
diskov, ostatných nosičov dát;

b/1/2. výstavných modelov, vzorov, prototypov,
exponátov a výrobných zariadení
nepoužiteľných pre štandardnú
produkciu, ak k ich poškodeniu, zničeniu
alebo strate došlo v dôsledku poistných
rizík uvedených v poistnej zmluve.

b/2. Toto poistenie sa nevzťahuje na hardvérové
vybavenie počítačov.

b/3. V prípade, ak v polročnom období po vzniku
poistnej udalosti nedôjde k rekonštrukcii,
náhrade alebo oprave poškodených
predmetov, poisťovateľ uhradí výhradne
materiálovú hodnotu poškodených, zničených
alebo stratených vecí. Ak je doba potrebná na
rekonštrukciu, opravu či náhradu dlhšia ako
šesť mesiacov z dôvodu, ktorý poistený nemôže
ovplyvniť, doba na rekonštrukciu, opravu či
náhradu sa počíta odo dňa, kedy daný dôvod
zanikol.

c. poistenie predmetov osobnej potreby
zamestnancov, oficiálnych návštevníkov
c/1. Ak je dojednané toto poistenie, odlišne od čl. 2,

bod 6, písm. d týchto OPPZ vzniká poistenému
právo na poistné plnenie pri poškodení, zničení
alebo strate predmetov osobnej potreby v
osobnom vlastníctve zamestnancov poisteného
a oficiálnych návštev poistenej prevádzky
poisteného v dôsledku poistných rizík
uvedených v poistnej zmluve.

c/2. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak
škoda vznikla na takom majetku, ktorého
hodnota presahuje obvyklú mieru osobného
užívania v mieste poistenia, resp. ktorého
prítomnosť v mieste poistenej prevádzky nebola
odôvodnená.

c/3. Toto poistenie sa nevzťahuje na peniaze, drahé
kovy a predmety z nich vyrobené, neosadené
perly a drahokamy.

d. poistenie nákladov na mzdové zvýhodnenia
vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch
pracovného pokoja a voľna, expresných
príplatkov, cestovných nákladov technikov a
expertov zo zahraničia, nákladov navyše
spojených s leteckou prepravou
d/1. Toto poistenie sa vzťahuje na náklady na

mzdové zvýhodnenia vyplatené za prácu
nadčas, v noci, v dňoch pracovného pokoja a
voľna, expresné príplatky, cestovné náklady
technikov a expertov zo zahraničia, náklady
navyše spojené s leteckou prepravou, v prípade,
ak je to osobitne dojednané v poistnej zmluve.

d/2. Poisťovateľ uhradí náklady uvedené v
predchádzajúcom bode len v prípade, že boli
vynaložené v príčinnej súvislosti s poistnou
udalosťou. Poisťovateľ poskytne poistné
plnenie za toto poistenie najviac do výšky limitu
poistného plnenia dojednaného v poistnej
zmluve;

d/3. Náklady, ktoré boli vynaložené na pokyn
poisťovateľa, je poisťovateľ povinný nahradiť v

8



plnej výške, a to aj nad dohodnutý limit
poistného plnenia dojednaný v poistnej zmluve.

Článok 5 – Poistné plnenie

1. Ak je poistenie dojednané v poistnej zmluve na limit
poistného plnenia, po vzniku poistnej udalosti sa zníži
limit poistného plnenia za poistné obdobie o výšku
vyplateného poistného plnenia. Výška limitu poistného
plnenia môže byť na návrh poistníka pri doplatení
poistného upravená na pôvodne dojednanú hodnotu.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, pre ďalšie
poistné obdobie platí pôvodne dojednaný limit
poistného plnenia.

2. Poistná suma sama osebe nie je dôkazom existencie
a hodnoty poisteného predmetu.

3. Pri stanovení výšky škody v prípade úplnej (totálnej)
škody na poistenom majetku poisťovateľ zohľadní
poistnú hodnotu majetku, ktorú je možné stanoviť v
čase vzniku škody, do výšky poistnej sumy.

4. Poisťovateľ v prípade čiastočného poškodenia
majetku vychádza z nákladov na opravu, resp.
rekonštrukciu v rozsahu rovnajúcom sa rozsahu
poškodenia – podľa dátumu poistnej udalosti, v tom
prípade, ak rozdiel medzi poistnou hodnotou majetku a
výškou poistnej sumy nepredstavuje podpoistenie.

5. Poisťovateľ pri stanovení poistného plnenia neberie
ohľad na dodatočné náklady spôsobené obmedzeniami
rekonštrukcie úradmi a technickým rozvojom.

6. Poisťovateľ považuje za úplnú (totálnu) škodu popri
stratených, zničených, resp. neopraviteľných predmetoch
majetku aj ten prípad, kedy náklady na opravu, resp.
rekonštrukciu čiastočného poškodenia majetku dosahujú
alebo presahujú výšku jeho poistnej hodnoty.

7. Poisťovateľ z nákladov na opravu čiastočných
poškodení odpočíta sumu, ktorá zvyšuje časovú
hodnotu majetku v dôsledku opravy v porovnaní s
časovou hodnotou bezprostredne pred vznikom
poistnej udalosti, s výnimkou prípadu, kedy poistnou
hodnotou majetku je jeho nová hodnota.

8. V prípade predmetov historickej alebo umeleckej
hodnoty poisťovateľ pri stanovení výšky škody vychádza
z nákladov na reštaurovanie (rekonštrukciu), avšak
najviac z výšky ich trhovej hodnoty, ktorú bolo možné
určiť v čase vzniku poistnej udalosti.

9. Poisťovateľ v prípade predmetov, ktoré patria do
jedného celku (vrátane aj náhradných dielov strojov,
zariadení a prístrojov), neuhradí zníženie hodnoty, ktoré
bolo spôsobené na nepoškodených predmetoch

následkom poškodenia alebo zničenia ostatných
predmetov.

10. Poisťovateľ v každom prípade zníži stanovenú výšku
škody spojenú s jednou škodovou udalosťou o:
a. sumu dojednanej spoluúčasti;
b. hodnotu zvyškov;
c. sumy, ktoré budú poistenému uhradené treťou

stranou na základe akéhokoľvek právneho titulu.

Článok 6 – Výluky z poistenia

Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a. motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, ktoré

sú vyrobené alebo schválené na účely prevádzky v
premávke na pozemných komunikáciách a
podliehajú prihláseniu do evidencie vozidiel;

b. lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné
zariadenia schopné pohybu v atmosfére;

c. domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné
druhy vyšších organizmov;

d. vodstvo, pôdu, polia, lesy, porasty;
e. verejné pozemné komunikácie (diaľnice, cesty,

miestne komunikácie, verejné účelové komunikácie)
vrátane mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov a
podchodov;

f. budovy postavené z nepálených tehiel;
g. budovy v čase vykonávania stavebných prác v mieste

poistenia a na škody na veciach uložených v takejto
budove, pokiaľ vykonávané stavebné práce mali
akýkoľvek vplyv na príčinu vzniku alebo zväčšenie
rozsahu následkov škody;

h. pozemky, nedláždené (nespevnené) nádvoria,
násypy, valy, nábrežia, ktoré nie sú vybudované z
masívneho materiálu (napr. kameň, betón, kov,
drevo);

i. verejné rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a
verejné elektronické komunikačné siete;

j. softvérové vybavenie a elektronické dáta;
k. veci, ktoré sú dlhodobo nevyužívané alebo

nevyužiteľné;
l. škody, ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky

ako hospodárska strata, ušlý zisk.
Poistenie sa na veci uvedené v písm. a až l tohto bodu
nevzťahuje ani v prípade, ak sú súčasťou súboru alebo
výberu vecí uvedených v čl. 2, bod 1, 2 týchto OPPZ.

2. Okrem všeobecných výluk vo VPPM, poistenie sa
nevzťahuje na tieto škody – bez ohľadu na príčinu ich
vzniku:
a. škody spôsobené trvalými klimatickými vplyvmi;
b. škody spojené so znížením hodnoty poškodeného

majetku v takom rozsahu, ktorý nemá vplyv na jeho
ďalšie používanie podľa určenia;

c. škody, ktoré vznikli znemožnením používania
nepoškodených súčastí a príslušenstva poškodeného
predmetu podľa ich pôvodného určenia;
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d. škody spôsobené chybami a nedostatkami,
prítomnými už pri uzavretí zmluvy, o ktorých
poistený (poistník) vedel alebo mal vedieť;

e. škody spôsobené v príčinnej súvislosti s
opotrebením, zanedbaním údržby budov, stavieb,
strojov, zariadení, výbavy alebo nedodržaním
stavebných a prevádzkových predpisov, s výnimkou
prípadu, ak poistený dokáže, že škoda nesúvisí s
týmito nedostatkami;

f. škody vzniknuté vo forme nákladov spojených s
pokutami, zmluvnými pokutami, úrokom z
omeškania alebo inými sankciami;

g. škody vzniknuté v podobe hospodárskej nevýhody
vplyvom prerušenia, odstávky výrobného procesu
(napr. výpadok produkcie, ušlý zisk, vyplatená mzda
alebo iné straty).

Článok 7 – Povinnosti poisteného

1. Pri poistení proti riziku povodeň, záplava je poistený
povinný zabezpečiť:
a. plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie;
b. inštaláciu ventilov zabraňujúcich spätnému

vystúpeniu vody z kanalizácie.

2. Pri poistení uskladneného majetku v priestoroch pod
úrovňou prízemného podlažia je poistený povinný
zabezpečiť, aby bol poistený hnuteľný majetok
umiestnený vo výške minimálne 15 cm nad úrovňou
podlahy. Toto sa nevzťahuje na väčšie domáce
spotrebiče využívané k prevádzkovým činnostiam
poisteného a nábytok.

3. Pri poistení dokumentácie, modelov a prototypov je
poistený povinný zabezpečiť, aby boli dodržiavané
interné predpisy vzťahujúce sa na nakladanie s
dokumentmi a zariadeniami slúžiacimi na uchovávanie
a prenos dát.

Článok 8 – Výkladový slovník

Budovami rozumieme objekty nehnuteľného
charakteru, ktoré sú pevne spojené so zemou, sú
prevažne uzatvorené obvodovými stenami a strešnými
konštrukciami a ktoré sú určené na to, aby chránili ľudí,
veci a zvieratá pred pôsobením vonkajších
atmosférických vplyvov.

Za príslušenstvo stavby alebo budovy sa považujú
veci, ktoré sú určené k tomu, aby boli trvale užívané
spolu s budovou alebo stavbou a sú zvyčajne pripojené
k budove alebo stavbe z vonkajšej alebo vnútornej
strany (EZS, EPS, antény a pod.). Za príslušenstvo
budovy alebo stavby sa nepovažujú vonkajšie prípojky,

komunikácie, spevnené plochy, studne, septiky a iné
stavby alebo zariadenia mimo budovy.

Stavbami na vodných tokoch sú napr. mosty, stavidlá,
nádrže, hrádze a ďalšie stavby, ktoré tvoria konštrukciu
prietokového profilu alebo do tohto profilu zasahujú.

Za stavbu sa zvyčajne považujú všetky stavebné diela
bez ohľadu na ich stavebnotechnické vyhotovenie či
účel. Stavba je stavebná konštrukcia postavená
stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je
pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje
úpravu podkladu.
Pevným spojením so zemou sa rozumie:
a. spojenie pevným základom;
b. upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o

pevný základ v zemi alebo o inú stavbu;
c. ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi

alebo na inej stavbe;
d. pripojenie na siete a zariadenia technického

vybavenia územia;
e. umiestnenie pod zemou.

Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa považujú
veci, ktoré k nej z titulu svojej povahy patria a nemôžu
byť oddelené tak, aby neprišlo k znehodnoteniu budovy
alebo stavby (napr. dvere, okná, inštalácie, obklady,
podlahy, maľby stien, tapety).

Stratou veci sa rozumie stav, keď poistený nezávisle od
svojej vôli stratil možnosť s ňou disponovať v dôsledku
výskytu poistnej udalosti.

Článok 9 – Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPPZ sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.

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

3. Ustanovenia týchto OPPZ týkajúce sa poisteného
platia aj pre poistníka (pokiaľ je poistník osobou
odlišnou od poisteného) a/alebo pre inú oprávnenú
osobu.

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

5. Tieto OPPZ nadobúdajú účinnosť dňom 01. 07. 2015.
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