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Časť i – Všeobecná Časť
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Bezpečný domov – komplexné poistenie nehnuteľností a
domácností, ktoré poskytuje Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom
Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka
Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja
1/C, 1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071,
DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom
Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10041071 (ďalej len „poisťovateľ“) sa riadi všeobecne
záväznými právnymi predpismi, týmito Všeobecnými
poistnými podmienkami pre poistenie Bezpečný domov
(ďalej len „VPP-BD“) a poistnou zmluvou. Uvedené VPPBD sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

Článok 2 – Výklad pojmov
1. bazén – je pevne spojený so zemou s vlastným
rozvodom vody. Predmetom poistenia je tiež
príslušenstvo a súčasti patriace k bazénu. Príslušenstvo
bazénu sú napr. filtračné zariadenie, nerezové schodíky,
vratné trisky, protiprúdy, podhladinové osvetlenie,
vykurovací systém na ohrievanie vody a pod. Pre toto
poistenie sa za súčasť bazéna považuje aj zastrešenie
bazéna, pokiaľ je toto pevne spojené s bazénom,
prípadne s priľahlým okolím bazéna do vzdialenosti 1 m
od vnútorného okraja bazéna.
2. bezpečnostné dvere – dvere so zvýšenou
odolnosťou proti vlámaniu. Sú to dvere, ktoré spĺňajú
požiadavky príslušnej normy bezpečnostnej triedy. Tieto
dvere sú vybavené bezpečnostným uzamykacím
systémom. Majú zodpovedajúcu pevnosť, napr.
zosilnenie výstuhou dverového krídla (krídel) plechom
alebo mrežou, zosilnenými závesmi so zábranami proti
vysadeniu a vyrazeniu, prípadne sú vybavené
bezpečnostným viacbodovým zámkom a sú osadené v
zárubni zabezpečenej proti roztlačeniu zaliatím betónu
do zárubne.
3. bezpečnostná fólia – certifikovaná bezpečnostná
ochrana skla, ktorá zabezpečuje zvýšenie odolnosti skla
proti prerazeniu.
4. bezpečnostné sklo – vrstvené alebo tvrdené sklo s
certifikovanou zvýšenou odolnosťou proti mechanickému
poškodeniu a rozbitiu.
5. bezpečnostný štít – štít chrániaci bezpečnostnú
cylindrickú vložku pred jej rozlomením alebo
vytrhnutím. Vonkajší štít nemôže byť z vonkajšej strany
demontovateľný (pripevnený skrutkami).

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 cylindrickou
vložkou chránenou bezpečnostným štítom proti
rozlomeniu, osadenou zvonku nedemontovateľným
spôsobom (nepresahujúcim bezpečnostný štít viac ako
3 mm).
7. blízka osoba – príbuzný v priamom rade, súrodenec,
manžel/ka, rodičia manžela alebo manželky, za blízku
osobu sa považuje aj druh/družka, za predpokladu, že
preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti.
8. budova – byt v bytovom alebo rodinnom dome
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu, rodinný dom
alebo rekreačná budova (vrátane v nich zabudovaných
bazénov a garáží), vedľajšia stavba, garáž, prenajatý byt,
bytový dom a rozostavaná stavba.
9. byt – súbor miestností s príslušenstvom bytu v bytovom
dome alebo v rodinnom dome, vrátane balkónov alebo
lodžií, ktoré sú usporiadané do funkčného celku s
vlastným uzavretím, určené na bývanie.
10. bytový dom – pre účely tohto poistenia sa za
bytový dom považuje budova s max. 6 bytmi
prístupnými so spoločným hlavným vchodom z verejnej
komunikácie.
11. cennosti
a. klenoty;
b. veci osobnej potreby zo zlata alebo iných drahých
alebo ušľachtilých kovov (prstene, retiazky, hodinky,
spony a pod.);
c. zbierky známok, zbierky mincí, zbierky medailí a pod.
Pre účely poistenia do kategórie cennosti patria aj zbrane.
12. cudzia vec – hnuteľná vec ku ktorej má vlastnícke
právo osoba iná ako poistený a ktorú poistený
oprávnene užíva na základe písomného zmluvného
vzťahu so subjektom, ktorého predmetom podnikania
je požičiavanie alebo prenájom veci.
13. cylindrická vložka – mechanizmus, ktorý je
obvykle oddelený od príslušnej zámky a je ovládaný
kľúčom.
14. Čakacia doba – doba stanovená v dňoch, počas
ktorej poisťovateľ neposkytne poistné plnenie a ktorá
začína plynúť dňom začiatku poistenia. Uplatňuje sa v
prípade poistného rizika Dočasné oslobodenie od
platenia poistného počas nezamestnanosti a trvá 90 dní
a v prípade Pripoistenia pohrebných nákladov, ktorá trvá
270 dní.
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15. Časová hodnota – nová hodnota veci znížená o
sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebovania alebo
iného znehodnotenia.
16. Čistá finančná škoda – peňažná škoda, ktorá nie
je priamym dôsledkom, resp. následkom fyzického
poškodenia alebo zničenia poisteného majetku (t. j.
škoda ktorej nepredchádza fyzické poškodenie alebo
zničenie poisteného majetku).
17. domácnosť – súbor hnuteľných vecí tvoriacich
zariadenie domácnosti a slúžiacich na jej prevádzku
alebo na uspokojovanie potrieb členov poistenej
domácnosti a ktoré sú majetkom členov poistenej
domácnosti. Domácnosť tvoria aj poistené veci, ktoré
nie sú majetkom členov poistenej domácnosti, ale sú
nimi oprávnene používané a sú tej istej povahy ako veci
tvoriace poistený súbor. Domácnosť tvoria aj veci, ktoré
sa stali súčasťou súboru vecí po vzniku poistenia. Veci,
ktoré počas trvania poistenia prestanú byť súčasťou
súboru poistenia, prestávajú byť poistené.
18. dopravná nehoda – poškodenie spôsobené
nečakanou vonkajšou silou, ktoré vzniklo počas jazdy
na poistenom dopravnom prostriedku.
19. drevená stavba – na účely tohto poistenia je
stavba, ktorá je zhotovená minimálne z polovice z
dreveného materiálu. Za drevenú budovu nepovažujeme
murovanú stavbu, ktorá má drevené obloženie.
20. elektronický zabezpečovací systém – poplachový
systém na hlásenie narušenia je systém na detekciu a
indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup
narušiteľa do strážených objektov. Rozmiestnenie a
kombinácia detektorov musia byť urobené tak, aby
spoľahlivo registrovali páchateľa, ktorý akýmkoľvek
spôsobom vnikol do zabezpečeného priestoru alebo ho
narušil. V prípade narušenia zabezpečeného priestoru
EZS musí byť preukázateľným spôsobom vyvolané
poplachové hlásenie. Môže ísť o nasledovné typy:
E1: EZS s optickou alebo zvukovou výstrahou vo vnútri
poistenej budovy alebo vedľajšej stavby s vývodom signálu
(blikajúce svetlo alebo siréna) do vonkajšieho priestoru;
E2: EZS vyvedená minimálne na dve nezávislé telefónne
stanice, na ktorých je zabezpečená prítomnosť osoby
schopnej reagovať na prijatý signál a vykonať opatrenia
na odvrátenie škody alebo zmiernenie jej následkov;
E3: EZS vyvedená na miesto s nepretržitou obsluhou, a
to buď na pracovisko policajného zboru, obecnej
polície, koncesovanú súkromnú bezpečnostnú službu,
ktorá má oprávnenie pre takúto činnosť s dobou
dojazdu maximálne 15 min.
21. elektronické a optické prístroje – elektronické
prístroje sú: televízor vrátane anténnych systémov,
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videorekordér, videoprehrávač, magnetofón, rádio,
gramofón, diktafón, CD prehrávač, DVD prehrávač,
fixný telefón, mobilný telefón, fax, faxmodem, tlačiareň,
odkazovač, notebook alebo počítač a jeho príslušenstvo
a periférne zariadenia, prístroje určené na záznam,
prenos a reprodukciu zvuku, kalkulačka a pod. Optické
prístroje sú: fotoaparát, kamera, filmovacia a
premietacia technika, ďalekohľad, mikroskop a pod.
22. Garáž – stavba schválená stavebným úradom, ak sa
takéto povolenie vyžaduje podľa príslušných právnych
predpisov, určená na garážovanie motorových vozidiel a
je spojená so zemou pevnými základmi. Na účely
poistenia sa môže jednať o:
a. samostatne stojacu garáž nachádzajúcu sa na
rovnakom alebo priľahlom pozemku ako poistená
hlavná budova alebo
b. garáž na inej adrese ako poistená hlavná budova, ak
sa zároveň garáž nachádza v katastri tej istej obce.
23. Havarijná situácia – je situácia, ktorá nastala
následkom nepredvídateľnej a neočakávanej udalosti
alebo vznik neočakávanej škody na predmete poistenia,
ktorá nie je preukázateľne ovplyvniteľná ľudským
faktorom. Ide o situáciu, ktorá vyžaduje bezodkladné
riešenie z dôvodu bezprostredne hroziaceho vzniku škody
na predmete poistenia alebo zväčšenia rozsahu už
vzniknutej škody. Ide najmä o prasknuté vodovodné
batérie, vodovodné rozvody, prasknuté alebo upchaté
kanalizačné potrubie, prasknuté plynové rozvody a
rozvody ústredného kúrenia, nefunkčnosť termostatických
ventilov, únik plynu, poškodenia na elektrickej inštalácii.
24. Hospodárske zvieratá – ošípané, hovädzí
dobytok, ovce, hydina, kozy, králiky, bažanty, jelene,
norky a včely vo vlastníctve poisteného alebo člena
domácnosti, chované v mieste poistenia za účelom
získania produktov živočíšneho pôvodu.
25. Hnuteľné veci – súbor vecí domácnosti slúžiacich
na jej prevádzku alebo na uspokojovanie potrieb členov
poistenej domácnosti. Za hnuteľné veci sa nepovažujú
stavebné súčasti.
26. choroba – je telesná alebo duševná porucha zdravia
poisteného, podľa aktuálneho, všeobecne uznaného
stanoviska medicínskej vedy, ktorá nie je považovaná za
následok úrazu a preukazuje objektívne príznaky.
27. klenoty – sú ručne vyrobené veci, ktoré majú
mimoriadne vysokú hodnotu a slúžia predovšetkým na
ozdobné účely. Sú to predmety z drahých kovov – zlata,
striebra, platiny, drahých kameňov, perál, vzácne veci
unikátneho a umeleckého spracovania, ktoré nespĺňajú
definíciu veci umeleckej a historickej hodnoty, pričom
cena jednej veci je min. 500 €.

28. kovová mreža – mreža z oceľových prvkov z
plného materiálu s maximálnou veľkosťou oka 20 cm x
15 cm a minimálnym prierezom prvku 1 cm2
(priemerom 10 mm) pevne ukotvená minimálne v
štyroch bodoch v obvodovej stene alebo, ak chráni
presklený otvor dverí, ukotvená v masíve dverí. Kovová
mreža nesmie byť demontovateľná nenásilným
spôsobom. Za funkčnú mrežu sa považuje aj mreža
vyrobená z iného materiálu a inou technológiou, ktorá
však vykazuje minimálne rovnakú mechanickú odolnosť
proti vlámaniu ako mreža definovaná vyššie v tomto
bode. Mrežu možno z vonkajšej strany demontovať len
hrubým násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na železo).
29. kovová roleta – ktorá spĺňa požiadavky príslušnej
normy minimálne v bezpečnostnej triede 2 podľa normy
STN P ENV 1627 alebo taká roleta, ktorú možno z
vonkajšej (vnútornej) strany demontovať len hrubým
násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.)
vyrobená z oceľových alebo hliníkových profilov
galvanicky pozinkovaných, uzamknutá centrálne alebo
bočnou bezpečnostnou zámkou.
30. limit poistného plnenia – je horná hranica
hodnoty vyplateného poistného plnenia na jednu a
všetky poistné udalosti v priebehu jedného poistného
obdobia.
31. malé mechanizmy – sú zariadenia používané pri
oprave alebo údržbe budovy a domácnosti ako napr.
čerpadlo.
32. motorové vozidlo – akýkoľvek pozemný dopravný
prostriedok s vlastným pohonom, príves alebo náves
(vrátane akýchkoľvek zariadení na nich pripevnených),
ktoré je používané alebo je určené k používaniu na
pozemných komunikáciách.
33. náhodná udalosť – udalosť, o ktorej sa
odôvodnene predpokladá, že môže v čase trvania
poistenia nastať, avšak v čase uzavretia poistenia sa ešte
nevie, kedy nastane alebo či vôbec nastane.
34. náhrobný pomník – pomník so všetkými jeho
súčasťami, ktoré sú s pomníkom pevne spojené, tak aby
ich nebolo možné demontovať bez použitia nástrojov
určených na ich demontáž, alebo násilím, napr.
mramorové alebo sklenené dosky s nápismi, sochy,
kríže, svietniky, vrátane krycej dosky pomníka.
35. nebytový priestor – miestnosť alebo súbor
miestností v bytovom dome, ktoré sú stavebným
úradom určené na iné účely ako bývanie,
nachádzajúce sa mimo poisteného bytu, sú
uzamykateľné a nie sú určené k výlučnému užívaniu
výhradne oprávnenou osobou. Nebytový priestor nie je

príslušenstvo bytu, spoločné časti ani spoločné
zariadenia bytového domu.
36. nehnuteľnosť – sú budovy, podľa definície budovy
v tomto článku, vrátane ich stavebných súčasti a
príslušenstva, pevne spojené so zemou.
37. nemocnica – sú to nemocnice, kliniky s povolením
úradu, resp. evidované ako povolené, pod stálym
odborným lekárskym dozorom a vedením: závodné
nemocnice, vojenské nemocnice, všetky ďalšie liečebné
ústavy, uznané oprávneným zdravotným úradom, pobyt
v ktorých nariadi poistenému lekár.
Z hľadiska zmlúv uzatvorených podľa týchto podmienok
sa za nemocnice nepovažujú najmä: liečebné ústavy a
sanatóriá pre pacientov s ochorením pľúc, liečebné a
opatrovateľské ústavy pre pacientov s chronickými a
neliečiteľnými chorobami, liečebné rekreačné ústavy a
sanatóriá pre doliečenie, sociálne domovy pre starších,
kúpele a iné liečebné ústavy, liečebné a opatrovateľské
ústavy pre pacientov so psychickými poruchami.
38. nezamestnaný – je osoba, ktorá je evidovaná ako
nezamestnaná na úrade práce v zmysle príslušných
právnych predpisov.
39. nová hodnota – suma, ktorú je nutné obvykle
vynaložiť v mieste poistenia na znovunadobudnutie
novej veci rovnakého druhu a kvality.
40. odmietnutím poistného plnenia v zmysle § 802
ods. 2 Občianskeho zákonníka sa rozumie právo
poisťovateľa neposkytnúť poistné plnenie zo škodovej
udalosti z dôvodu, že 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 bola pre
uzavretie poistnej zmluvy podstatná. Odmietnutím
poistného plnenia poistenie zanikne.
41. oporný múr – múr ukončujúci násyp a skracujúci
alebo nahradzujúci násypový svah.
42. opotrebenie – prirodzený úbytok hodnoty veci
spôsobený jej používaním.
43. oprávnená osoba – je osoba, ktorú poveril
poistník alebo poistený na konanie v jej mene.
44. Peniaze – sú to platné tuzemské a zahraničné
bankovky a mince.
45. Pevné spojenie so zemou – je:
a. spojenie so zemou pevným základom alebo
b. upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o
pevný základ v zemi alebo o inú stavbu alebo
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c. spojenie lanami s kotvou v zemi alebo na inej
vedľajšej stavbe alebo
d. pripojenie na inžinierske siete a zariadenia
technického vybavenia územia alebo
e. umiestnenie pod úrovňou okolitého terénu.
46. Plné dvere – dvere, ktoré majú pevnú konštrukciu
a ktoré vykazujú minimálne odolnosť proti vlámaniu
páchateľa ako dvere vnútorné, hladké otočné
s polodrážkou, plné jednokrídlové s hrúbkou min.
50 mm.
47. Pohrebné náklady – sú náklady vynaložené na
pohreb spojené so smútočným obradom, sú to:
poplatky pohrebnej službe, náklady a poplatky v
súvislosti so zabezpečením a užívaním pohrebného
miesta, náklady na smútočné oblečenie.
48. Poistná doba – čas, na ktorý sa uzatvára poistná
zmluva. Pokiaľ nie je uvedené v poistnej zmluve inak,
poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú.
49. Poistná hodnota – je hodnota predmetu poistenia
a zodpovedá novej cene predmetu poistenia v čase,
ktorý je pre určenie poistnej hodnoty rozhodujúci.
50. Poistná suma – je hornou hranicou poistného
plnenia v prípade jednej a všetkých poistných udalosti v
jednom poistnom období.
51. Poistná zmluva – dvojstranný písomný právny
úkon, na základe ktorého vzniká poistenie.
52. Poistná udalosť – je náhodná udalosť bližšie
špecifikovaná v týchto poistných podmienkach, s ktorou
je spojený vznik povinnosti poistovateľa poskytnúť
poistné plnenie.
53. Poistné obdobie – časové obdobie, za ktoré platí
poistník poistné. Poistné obdobie je jeden rok. Prvé
poistné obdobie začína dňom uvedeným v poistnej
zmluve ako začiatok poistenia a každé ďalšie poistné
obdobie začína vždy v deň, ktorý je číselným označením
dňa a mesiaca zhodný s dňom začiatku poistenia.
Koniec poistného obdobia je deň, ktorý predchádza
dňu, ktorý je číselným označením dňa a mesiaca zhodný
s dňom začiatku poistenia.
54. Poistné riziko – riziko uvedené vo VPP-BD, na ktoré
sa môže uzavrieť poistenie.
55. Poisťovateľ – poisťovňa, ktorá dojednáva poistenie
a vykonáva jeho správu.
56. Poistník – fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je
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povinná platiť poistné. Poistník a poistený môže byť
rovnaká osoba.
57. Poistený – je ten, na ktorého majetok, zdravie alebo
na ktorého zodpovednosť za škody sa poistenie
vzťahuje. Za poisteného sa považujú v prípade poistenia
domácnosti aj osoby, ktoré trvalo žijú v poistenej
domácnosti a uhrádzajú náklady na svoje potreby. V
prípade poistenia prenajatého bytu je poisteným
nájomca. Pre účely poistenia náhrobku a pomníku musí
byť nájomník uvedený v nájomnej zmluve k hrobovému
miestu zhodný s poisteným uvedeným v poistnej zmluve.
58. Poľnohospodárske plodiny – sú rastliny
pestované na ornej pôde, ako napr: pšenica, jačmeň,
raž, ovos, kukurica, repka olejná, tabak, slnečnica,
horčica, cukrová repa, zemiaky, zelenina, krmoviny,
ovocie, vinič, chmeľ, liečivé rastliny a pod.
59. Poľnohospodárske stroje – sú stroje, ktoré
používa poľnohospodársky malovýrobca, ako napr.
stroje na prípravu pôdy, traktor, malotraktor, stroje na
hnojenie a postrek, sejacia technika.
60. Poškodenie poistenej veci – je taká zmena stavu
veci alebo jej časti, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej
funkčnosť, pokiaľ sa vec dá opravou uviesť do
pôvodného prevádzkyschopného stavu. Poškodením
veci je tiež taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie
je možné odstrániť opravou, napriek tomu však možno
vec používať na pôvodný účel.
61. Poškodený – je osoba (právnická alebo fyzická),
ktorá utrpela škodu a uplatňuje si nárok na jej náhradu
voči poistenému. Poškodený nie je v právnom vzťahu k
poisťovateľovi a nemá voči nemu právo na poistné
plnenie, ak to osobitný predpis nestanoví inak.
62. Používaním vecí – sa rozumie právny stav, keď má
poistený vec hnuteľnú alebo nehnuteľnosť vo svojej
moci v súlade s právnymi predpismi a využíva jej
úžitkové vlastnosti.
63. Práceneschopnosť – pre účely tohto poistenia je
práceneschopnou osoba, ktorá nemôže vykonávať
svoju prácu z dôvodu úrazu, resp. choroby.
64. Pretlak – je tlak výrazne vyšší ako tlak prevádzkový,
na ktorý bolo zariadenie, systém alebo ich súčasti
skonštruované alebo schválené.
65. Priľahlý pozemok – pozemok, ktorý je vo
vlastníctve poisteného a ktorý bezprostredne susedí s
pozemkom vo vlastníctve poisteného, na ktorom sa
nachádza poistená budova, stavba a spĺňa podmienky
zabezpečenia podľa týchto VPP-BD.

66. Primerané náklady – náklady na opravu
poistených vecí alebo ich častí rovnakých parametrov a
kvality, akú mali pred poistnou udalosťou v čase pred
vznikom poistnej udalosti v danom mieste obvyklé. Do
primeraných nákladov na opravu veci alebo jej časti sa
nezahrňujú príplatky vyplatené za prácu nadčas, v noci,
v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja,
expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov,
cestovné náhrady a náklady technikov a expertov zo
zahraničia.
67. Príslušenstvo bytu – vedľajšie miestnosti a
priestory určené na to, aby sa s bytom užívali (napr.
pivnica, komora, sklad mimo bytu).
68. Príslušenstvo bytového alebo rodinného domu,
rekreačnej budovy – oplotenia, parkovacie plochy,
chodníky, zámková dlažba, prístrešky, vonkajšie
osvetlenie zabudované v chodníkoch, vonkajšie
prípojkové rozvodové skrine.
69. Príslušenstvo motorového vozidla – je
automobilové príslušenstvo, ktoré je uskladnené v
mieste poistenia a zároveň nie je pevne spojené s
motorovým vozidlom (napr. disky, pneumatiky, strešné
nosiče, autosedačky, úložné boxy).
70. rastliny – okrasné rastliny (napr. ruža, popínavé
rastliny), úžitkové rastliny (napr. okrasné a ovocné
stromy, kríky) pestované výlučne v exteriéri. Za rastliny
sa nepovažujú rastliny a stromy zasadené v črepníkoch
alebo iných nádobách v záhrade.
71. rekonštrukcia – je proces, v rámci ktorého sa na
hotovej budove vykonávajú stavebné úpravy pri ktorých
sa zachováva pôdorysné a výškové ohraničenie budovy.
Ide aj o výmenu a úpravu inštalácií a rozvodov –
elektrických, plynových, kúrenie, ďalej výmenu dverí,
okien a podlahy, strešnej krytiny, kedy sa zvyčajne mení
aj celková dispozícia vnútorných priestorov budovy.
72. rekreačná budova – budova trvalo neobývaná,
určená na rekreačné účely a umiestnená v chatovej
osade, v rekreačnej zóne mesta, v obci alebo v
záhradkárskej osade.
73. rodinný dom – budova rozhodnutím stavebného
úradu určená na bývanie, je to budova daná do užívania
na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
ak sa takéto rozhodnutie vyžaduje podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktorá má minimálne 1/2
podlahovej plochy určenej na bývanie. Je to budova
vrátane zabudovaných bazénov a garáží.
74. rozostavaná stavba – stavba, ktorej bolo
stavebným úradom udelené stavebné povolenie alebo

je vykonávaná na základe ohlásenia stavebnému úradu.
Na mieste poistenia musia byť začaté stavebné práce
alebo vyložený stavebný materiál alebo stavebné
mechanizmy a stavebné náradie. Stavba sa považuje za
rozostavanú do dňa nadobudnutia účinnosti
právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak sa takéto
rozhodnutie vyžaduje podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov.
75. spoločné časti – časti bytového alebo rodinného
domu s viac ako jedným bytom nevyhnutné na jeho
podstatu a bezpečnosť, sú určené na spoločné
používanie a slúžiace na jeho prevádzku. Spoločné časti
domu sú napr. základy domu, strecha, obvodové múry,
priečelia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a
zvislé nosné konštrukcie, vchod, schodiská, spoločné
terasy, chodby, podkrovia, povaly, kotolne, komíny,
rozvody tepla a vody, kanalizácie, plynu a elektrickej
energie, telefónne prípojky, spoločné antény a pod.
76. spoločné zariadenia – zariadenia tvoriace
vybavenie bytového domu alebo rodinného domu,
určené na spoločné užívanie obyvateľov a prevádzku
domu a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade,
ak sú umiestnené mimo domu, a to napríklad výťahy,
práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia,
spoločné televízne antény, komíny, bleskozvody,
vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické,
telefónne a plynové prípojky.
77. stavebné súčasti budovy – sú konštrukcie a
vybavenie, ktoré k budove podľa jej povahy patria a ktoré
tvoria jej súčasť, sú to: vnútorné priečky, vnútorné
schodište, obklady, dlažby, podlahy, inštalácie a rozvody
elektriny, plynu, vody, kúrenia, kanalizácie, klimatizácie,
vrátane meračov spotreby, tepelné čerpadlo, ohrievače
vody, EZS, kamerový systém, protipožiarna signalizácia,
satelitná anténa, solárne panely a plošné kolektory
umiestnené na poistenej budove, dvere, okná, vrátane
vonkajšej a vnútornej žalúzie, rolety vrátane ich
elektronického pohonu, vonkajšie a vnútorné okenné
parapety, balkónové striešky, zábradlia, pevne
zabudované rolety a markízy, podhľady, výťahy,
čerpadlá, ohrievače alebo zásobníky vody, kotol a
vykurovacie telesá podlahového kúrenia a ústredného
kúrenia, krb, murovaná pec, centrálne vysávače,
odkvapy,
bleskozvody,
vzduchotechnika,
elektromechanicky poháňané brány vrátane ich
pohonnej jednotky.
78. stavebné súčasti domácnosti – prvky, ktoré tvoria
vnútorný priestor bytu, priliehajú k vnútorným
priestorom miesta poistenia a sú pevne zabudované
v budove, sú to: maľovky, tapety, nátery, nástreky, do
steny alebo podlahy zabudovaný trezor, plynové
sporáky, sanitárne zariadenia, kuchynské drezy,
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vodovodné batérie, vstavané skrine, kuchynská linka,
zabudované svietidla, zabudované spotrebiče.
79. stavebný materiál – materiál, ktorý ešte nie je
zabudovaný do budovy, slúžiaci na výstavbu alebo
rekonštrukciu poistenej budovy alebo vedľajšej stavby. Za
stavebný materiál sa považujú tvárnice, tehly, panely,
prefabrikáty, strešná krytina, piesok, štrk, vápno, cement,
oceľová výstuž a pod. Ďalej je to materiál, ktorý sa po
zabudovaní do stavby stáva jeho stavebnou súčasťou,
ako napr. okná, dvere, zárubne, obklady, dlaždice, bojler,
sporák, batérie, kotol, umývadlo, vaňa a pod.
80. stavebné mechanizmy – sú zariadenia používané
pri výstavbe, údržbe alebo rekonštrukcii poistenej
budovy a/alebo vedľajšej stavby, nachádzajúce sa na
mieste poistenia, sú to napr.: stavebná miešačka,
stavebný výťah, hobľovačka, čerpadlo malty, cirkulárka,
kompresor, zbíjačka, karbobrúska, zváračka, pílka a
pod.
81. stavebné náradie – je pomocné ručné náradie
slúžiace pri výstavbe, údržbe alebo rekonštrukcii,
poistenej budovy, nachádzajúce sa na mieste poistenia
tejto budovy, sú to napr. lopata, krompáč, fúrik, kladivo,
kliešte, dláto, hoblík, vŕtačka, a pod.
82. strata veci – stav, keď poistený nezávisle na svojej
vôli stratil možnosť disponovať s poistenou vecou.
83. súbor vecí – tvorený jednotlivými vecami, ktoré
majú rovnaký alebo podobný charakter alebo sú určené
k rovnakému účelu použitia.
84. škoda – fyzické poškodenie alebo zničenie
poistenej veci, majetková ujma poisteného, ktorú je
možno objektívne kvantifikovať v peniazoch.
85. škodová udalosť – náhodná udalosť pri ktorej
došlo k vzniku škody, ktorá môže byť dôvodom vzniku
práva na poskytnutie poistného plnenia.
86. teroristický akt – súhrn antihumánnych metód
hrubého zastrašovania, použitím sily alebo rôznych
foriem násilia.
87. trvalo obývaná budova – budova, ktorá je
obývaná min. 180 dní v roku.
88. trvalo neobývaná budova – budova slúžiaca na
rekreačné účely a umiestnená v chatovej osade, v
rekreačnej zóne mesta, v záhradkárskej osade alebo v
obci, ktorá je obývaná menej ako 180 dní v roku.
89. trezor – priestor ohraničený špeciálnou
konštrukciou rôznej veľkosti, vybavený špecifickým
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zabezpečovacím systémom a ohňovzdornou ochranou s
vnútorným úschovným priestorom slúžiacim k
ukladaniu a ochrane finančných prostriedkov, cenností
a dokumentov.
Trezor
musí
byť
v
uzamknutom
stave
nedemontovateľným spôsobom zabudovaný v stene
alebo podlahe. Trezorom na účely týchto poistných
podmienok nie je príručná pokladňa.
90. Úraz – sa rozumie telesné poškodenie alebo smrť
spôsobené neočakávaným, náhlym a neprerušeným
pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov s
výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov a
imunotoxických látok. Za úraz sa považujú aj udalosti,
ktoré vzniknú náhle, nezávisle od vôle poisteného ako je
utopenie, popáleniny, obareniny, zásah bleskom, vplyv
elektrického prúdu, vdýchnutie škodlivých plynov, pár,
vniknutie jedovatých látok a žieravín do organizmu.
Vznik choroby sa nepovažuje za úraz a infekčné
ochorenie nie je možné považovať za následok úrazu.
91. ušlý zisk – je to, čo poškodený mohol získať, nebyť
vzniku škody. Podstatou ušlého zisku je ujma
vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca v tom, že
poškodený v dôsledku poistnej udalosti nedosiahne
rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré sa dalo
očakávať pri pravidelnom chode veci, t. j. keby nebolo
došlo k vzniku škody.
92. Veci historickej hodnoty (starožitnosti) – sú také
veci, ktorých hodnota je daná tým, že majú nejaký vzťah
k histórii alebo historickým osobnostiam, že ich
existencia sa viaže k nejakej historickej udalosti (nestačí
len to, že sú staré). Ide o veci staršie ako 100 rokov,
ktoré majú umeleckú, historickú alebo zberateľskú
hodnotu. Sú to napr. vozidlá, nábytok, hudobné
nástroje, oblečenie. Za starožitnosti sa považujú aj
starožitné predmety zo zlata, striebra, platiny, drahých
kameňov alebo perál.
93. Veci umeleckej hodnoty – sú také veci, u ktorých
je hodnota určená predovšetkým umeleckou kvalitou a
autorom diela, nie iba výrobnými nákladmi (napr.
obrazy, grafiky, kresby, koláže, sochy, plastiky,
gobelíny, výšivky, keramické, porcelánové alebo
sklárske výrobky, rezbárske práce a pod.).
94. Vedľajšia stavba – stavba, ktorá svojím
charakterom používania dopĺňa hlavnú budovu a
nachádza sa na rovnakom alebo priľahlom pozemku
ako hlavná budova alebo na inej adrese ako poistená
hlavná budova a v katastri tej istej obce. Je stavba –
sklad, dielňa, hospodárska budova (kôlňa, stodola,
chliev, dielňa, letná kuchyňa, udiareň a pod.), žumpa
septik a pod.. Ďalej je to samostatne stojace solárne
panely, samostatne stojaca pergola, prístrešok na

odpadky, altánok. Za vedľajšiu stavbu sa považuje aj
vonkajší bazén a sauna. Garáž nie je vedľajšou
stavbou.
95. Vinkulácia – Poistné plnenie z poistnej udalosti je
možné vinkulovať v prospech tretej osoby, t. j. poistné
plnenie poisťovateľ vyplatí tretej osobe (ďalej len
„vinkulačný veriteľ“), v ktorej prospech bolo poistné
plnenie vinkulované. Uhradením plnenia vinkulačnému
veriteľovi splní poisťovňa svoj záväzok voči oprávnenej
osobe k vyplateniu poistného plnenia podľa poistnej
zmluvy. Vinkulácia poistného plnenia môže byť
vykonaná len na základe písomnej žiadosti poistníka. Ak
je poistník odlišný od poisteného, možno vinkulovať
plnenie len so súhlasom poisteného. Súhlas poisteného
sa nevyžaduje, ak je nadobúdateľom predmetu
poistenia poistník, ktorý má v čase uzatvorenia poistnej
zmluvy uzavretú zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu
zmluvu, alebo inú zmluvu, predmetom ktorej je budúci
prevod vlastníckeho práva k predmetu poistenia na
poistníka.
96. Vinkulačným veriteľom je fyzická alebo právnická
osoba, v ktorej prospech je poistné plnenie vinkulované,
t. j. v ktorej prospech bude poisťovateľom vyplatené
poistné plnenie v prípade, že tento vinkulačný veriteľ
nedal súhlas na vyplatenie plnenia inej osobe určenej v
poistnej zmluve.
97. Vodovodné zariadenie – za vodovodné zariadenie
sa považuje:
a. privádzacie alebo odvádzacie potrubie vodovodného
alebo kanalizačného systému vrátane armatúr alebo
iného s ním prepojeného zariadenia;
b. vykurovacie, klimatizačné alebo solárne systémy
vrátane armatúr alebo iného s nimi prepojeného
zariadenia;
c. sprinklerové alebo iné automatické hasiace zariadenia.
Za vodovodné zariadenie sa nepovažujú vonkajšie a
vnútorné dažďové zvody a odkvapy.

základného poistenia a na ktoré sa dojednané poistenie
v poistnej zmluve vzťahuje.
102. zánik poistenia – je ukončenie platnosti poistnej
zmluvy.
103. zariadenie domácnosti – tvorí súbor hnuteľných
vecí slúžiacich na jej prevádzku alebo na uspokojovanie
potrieb členov poistenej domácnosti.
104. zariadenie staveniska – dočasné pomocné
stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania
výstavby, rekonštrukcie alebo rozširovania slúžia
prevádzkovým, skladovacím a sociálnym účelom. Za
zariadenie staveniska sa nepovažuje priestor
motorového vozidla, neukotvený stánok a pod.
105. 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 bezpečnostným visiacim zámkom.
106. zbierky – sú zámerne a sústavne sústreďované a
uchovávané predmety toho istého druhu z oblasti
prírody a ľudskej činnosti.
107. zničenie poistenej veci – je zmena stavu veci,
keď ju nie je možné ďalej používať na pôvodný účel a do
takéhoto stavu ju nie je možné prinavrátiť.
108. zvláštne hnuteľné veci – do tejto skupiny patria
cennosti, veci umeleckej a historickej hodnoty, kožušiny
a výrobky z nich.
109. zvyšky – nepoškodené zostatky nahradzovaných
častí budovy, vedľajšej stavby, garáže alebo vecí.

Článok 3 – definície poistných rizík

100. Všeobecná hodnota – suma, za ktorú možno
zvyčajne danú vec nadobudnúť v danej dobe a v danom
mieste poistenia.

1. atmosférické zrážky – zrážky tvoriace sa v
atmosfére a padajúce na zemský povrch (napr. dážď,
sneh), ktoré preniknú cez vonkajšie obvodové
konštrukcie budovy alebo vedľajšej stavby (napr. cez
strechu, obvodové steny, dvere, okná alebo iné
stavebné súčasti), bez vplyvu iného poisteného rizika.
Právo na plnenie vznikne poistenému v prípade, že
zrážky prekročia svoju intenzitu definovanú ako lejak
nad 4 mm vodného stĺpca za minútu a súčasne úhrn
zrážok je nad 40 mm vodného stĺpca za 24 hodín.
Potvrdenie o prekročení vydá SHMÚ. K vzniknutiu
škodovej udalosti musí dôjsť do 72 hodín od vzniku
tohto rizika.

101. základné poistenie – zahŕňa poistné riziká, veci
a náklady, ktoré sú obsiahnuté v troch balíkoch

2. dym – rozptýlené pevné čiastočky vo vzduchu
ako výsledok nedokonalého spaľovania, náhle

98. Voľné priestranstvo – je oplotený pozemok vo
vlastníctve poisteného, na ktorom sa nachádza poistená
budova.
99. Všeobecné hnuteľné veci – je súbor vecí
domácnosti slúžiacich na jej prevádzku alebo na
uspokojovanie potrieb členov poistenej domácnosti,
nepatrí sem skupina zvláštnych hnuteľných vecí.
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uniknuté zo zariadenia na vykurovanie, sušenie,
spaľovanie alebo varenie v dôsledku ich poškodenia,
nesprávnej obsluhy alebo poruchy, nachádzajúcich sa v
mieste poistenia.
3. krádež náhrobného pomníka – neoprávnené
prisvojenie si súčastí náhrobného pomníka páchateľom
so zanechaním zjavných stôp násilia na náhrobnom
pomníku.
4. krádež vlámaním – neoprávnené prisvojenie si
poistenej veci páchateľom niektorým z nasledovných
spôsobov:
a. páchateľ preukázateľne prekoná prekážky alebo
opatrenia chrániace poistenú vec pred krádežou
nástrojom alebo spôsobom, ktorý nie je určený na
jeho riadne otvorenie, so zanechaním zjavných stôp
násilia na miestach, cez ktoré do miesta poistenia
vnikol;
b. ukrytie sa páchateľa v mieste poistenia a zanechanie
stôp dokazujúcich jeho nepovolenú prítomnosť v
mieste poistenia;
c. vniknutie páchateľa do miesta poistenia tak, že ho
otvoril kľúčom, vstupnou kartou alebo iným kľúčom
určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého sa
zmocnil krádežou alebo lúpežou v mieste poistenia
alebo mimo miesta poistenia;
d. demontáž stavebnej súčasti verejne prístupnej z
okolitého terénu. Za škodu spôsobenú krádežou sa
považuje aj poškodenie alebo zničenie poistenej
stavebnej súčasti pri pokuse o krádež.
Za odcudzenie sa nepovažuje prostá krádež, kedy
páchateľ neprekoná žiadne ochranné zabezpečenie
proti odcudzeniu.
5. krupobitie – jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho
tvaru, veľkosti, hmotnosti a hustoty vytvorené v
atmosfére dopadajú na poistenú vec a tým dochádza k
jej poškodeniu alebo zničeniu.
6. lavína – náhly zosuv snehovej alebo ľadovej vrstvy z
prírodných svahov.

zapríčinené priamym stretom vozidla alebo jeho
nákladu pri dopravnej nehode do poistenej veci.
9. odcudzenie – odcudzenie poistených vecí krádežou
vlámaním alebo lúpežou.
10. Pád lietajúceho telesa – je nekontrolovaný
a neriadený pád, zrútenie alebo náraz lietadla,
športového lietajúceho zariadenia (napr. závesný alebo
padákový klzák, ultra ľahké lietadlo, vrtuľník, športový
padák), vzducholode a lietacieho balóna, ktoré sú
riadené posádkou, ich časti, nákladu alebo ťažných
zariadení.
11. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov – je
taký pohyb stromov, stožiarov a iných predmetov, ktoré
nie sú súčasťou poškodených poistených vecí a ktorý má
znaky voľného pádu spôsobeného zemskou gravitáciou.
12. Povodeň – povodeň je 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.
13. Požiar – oheň v podobe viditeľného plameňa, ktorý
vznikol mimo určeného ohniska alebo ktorý takéto
ohnisko opustil a vlastnou živelnou silou sa rozšíril alebo
bol úmyselne rozšírený do okolitého priestoru alebo na
okolité predmety. Za škodu spôsobenú rizikom požiaru
sa považuje aj škoda spôsobená dymom pri požiari,
škoda spôsobená pri hasení alebo pri strhnutí stavby pri
likvidácii požiaru.
14. Prepad neznámej dutiny – škody, ktoré boli
spôsobené náhlym prepadnutím neznámej dutiny
vplyvom zániku prirodzeného stavu rovnováhy z dôvodu
vonkajšej pôsobiacej sily. Neznáma dutina je taká
dutina, ktorá nie je evidovaná v stavebnom povolení
alebo nie je evidovaná príslušnými úradmi. Poisťovateľ
neuhradí škodu, ak k prepadnutiu neznámej dutiny
došlo v bani, počas výkonu baníckej činnosti alebo v
opustenej bani alebo z dôvodu nevhodného základu
alebo drenáži poistených budov.

7. lúpež – zmocnenie sa poistenej veci páchateľom
niektorým z nasledovných spôsobov:
a. použitím násilia alebo hrozby bezprostredného
násilia proti poistenému;
b. využitím zníženého odporu poisteného alebo blízkej
osoby poisteného v dôsledku ich fyzického oslabenia
po nehode (nie v príčinnej súvislosti s vedomým
požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov) alebo
v dôsledku inej príčiny, za ktorú nemôže poistený
alebo blízka osoba poisteného niesť zodpovednosť.

16. spätné vystúpenie vody – voda vystúpená z
kanalizačného potrubia vniknutá do budovy.

8. náraz vozidla – priamy stret vozidla alebo jeho
nákladu s poistenou vecou alebo vrhnutie predmetu

17. sprejerstvo – postriekanie, pomaľovanie alebo
popísanie farbou alebo inou látkou budovy alebo
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15. Prepätie – zvýšenie napätia v elektrickej sieti,
znamená to poškodenie alebo zničenie poistenej veci
napätím vyšším ako je prevádzkové napätie v
elektrickom obvode alebo v elektrickej sieti.

vedľajšej stavby (v mieste poistenia budovy) inou
osobou ako poistníkom, poisteným alebo blízkymi
osobami poistníka alebo poisteného.
18. tiaž snehu, námraza – deštruktívne pôsobenie tiaže
snehu alebo námrazy na strechu alebo nosné konštrukcie
stavieb alebo na zariadenie v dôsledku väčšej hmotnosti
snehu alebo námrazy ako je dimenzovaná nosnosť
strechy alebo nosnej konštrukcie. Väčšou hmotnosťou sa
rozumie taká ťarcha snehovej alebo ľadovej hmoty, ktorá
sa v danej oblasti miesta poistenia bežne nevyskytuje.
19. Úder blesku – priame pôsobenie energie blesku,
elektromagnetických účinkov blesku alebo teploty jeho
výboja.
20. Vandalizmus – je úmyselné poškodenie alebo
úmyselné zničenie veci alebo jej časti inou osobou než
poistníkom, poisteným, členmi domácnosti alebo
osobou, konajúcou na ich podnet alebo blízkymi
osobami poistníka alebo poisteného. Podmienkou
vzniku práva na poistné plnenie je, že vandalizmus bol
vyšetrený políciou.
21. Vandalizmus po vlámaní – úmyselné poškodenie
alebo zničenie poistenej veci páchateľom po krádeži,
vlámaním sa do miesta poistenia.
22. Víchrica – dynamické pôsobenie hmoty vzduchu,
ktorá sa pohybuje rýchlosťou 54 km/hod. Ak nie je táto
rýchlosť pre miesto škody zistiteľná, musí poistený
preukázať, že pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta
poistenia škody na riadne udržiavaných budovách alebo
vedľajších stavbách a garážach alebo rovnako odolných
iných veciach alebo že škoda pri bezchybnom stave
poistenej budovy alebo vedľajšej stavby a garáže v ktorej
sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť iba v
dôsledku víchrice. Za škodu spôsobenú víchricou sa
považuje aj poškodenie veci atmosferickými zrážkami, ak
boli sprievodným javom víchrice, ďalej škoda spôsobená
vrhnutím iného predmetu víchricou na poistenú vec.
23. Voda z vodovodného zariadenia – za vodu z
vodovodného zariadenia sa považuje voda, para,
kvapalina unikajúca z:
a. vodovodného zariadenia alebo kanalizačného
systému, vrátane poruchy armatúr alebo iného s ním
prepojeného zariadenia;
b. vykurovacieho, vzduchotechnického, klimatizačného
alebo solárneho systému, vrátane poruchy armatúr
alebo iného s ním prepojeného zariadenia;
c. sprinklerových alebo iných automatických zariadení
požiarnej ochrany;
d. vodou unikajúcou z nádrže na ohrev vody s
minimálnym objemom 50 litrov v dôsledku jeho
poruchy, rozbitia alebo prasknutia.

24. Výbuch – náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci
v rozpínavosti plynov alebo pár (explózia).
Poistenie sa však vzťahuje na poškodenie alebo zničenie
iných poistených vecí v dôsledku takejto explózie.
25. záplava – je vytvorenie súvislej vodnej plochy na
zemskom povrchu, ktorá určitú dobu stojí alebo prúdi v
mieste poistenia alebo v okolí miesta poistenia.
26. zemetrasenie – otrasy zemského povrchu vyvolané
geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme, ktoré
dosiahnu v mieste poistenia účinky minimálne 6. stupňa
makrosejzmickej stupnice zemetrasenia EMS 98
(Európska makrosejzmická stupnica).
27. zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy – za zosuv
pôdy sa považuje prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle
a nepredvídané zosunutie alebo zrútenie pôdy, zeminy
alebo skál.
28. Živelné riziká – požiar, výbuch, úder blesku, dym,
prepätie, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie,
atmosferické zrážky, zosuv pôdy, zrútenie skál a
zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, tiaž
snehu, námraza, zemetrasenie, lavína, pád lietajúceho
telesa, prepad neznámej dutiny, náraz vozidla.

Článok 4 – poistné obdobie, doba trvania
poistenia, poistné
1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak sa v
poistnej zmluve nedohodlo inak.
2. Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu,
ktoré sa stanoví v závislosti od miesta, rozsahu poistenia
a dojednanej spoluúčasti a jeho výška je uvedená v
poistnej zmluve.
3. Poistné je stanovené sadzbou z poistnej sumy alebo
limitu plnenia alebo je dané fixnou výškou poistného.
4. Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia, ak
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
5. Za zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je
príslušná suma poistného resp. splátka poistného uvedená
v poistnej zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa.
6. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník
uhradí poistné za poistné obdobie v splátkach. Ak bola
dojednaná platba poistného v splátkach platí, že
nezaplatením splátky poistného sa dňom nasledujúcim
po dni jej splatnosti stáva splatným poistné za celé
poistné obdobie, ak poisťovateľ toto svoje právo uplatní
do dňa splatnosti nasledujúcej splátky.
7. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, má
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poisťovateľ právo požadovať úroky z omeškania za
každý deň omeškania podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov.
8. Poisťovateľ má právo na poistné za časový interval od
vzniku do zániku poistenia. Ak zanikne poistenie pred
uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo poistné
zaplatené, poisťovateľ je povinný zvyšnú 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.
9. Ak nastane poistná udalosť v čase, kedy je poistník v
omeškaní s platbou poistného, vzniká poisťovateľovi
právo odpočítať čiastku zodpovedajúcu dlžnému
poistnému z poistného plnenia.
10. Všetky platby poistného/splátky poistného sa
zúčtujú podľa poradia najskôr na krytie najstarších
nedoplatkov poistného/splátky poistného a úrokov z
omeškania a potom na splatenie samotného predpisu
poistného/ splátky poistného.
11. Ak dôjde v priebehu poistného obdobia k zmene v
skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri stanovení
výšky poistného, je poisťovateľ oprávnený ku dňu tejto
zmeny upraviť poistníkovi výšku poistného na ďalšie
poistné obdobie.

Článok 5 – Vznik, zmeny a zánik poistenia
1. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak
poistenie vzniká od 00.00 hod. prvého dňa
nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum
vzniku poistenia.
2. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať len
písomnou dohodou zmluvných strán, pokiaľ nie je v
týchto VPP- BD uvedené inak.
3. Okrem všeobecných dôvodov zániku zmlúv
uvedených v platných právnych predpisoch poistenie
zaniká aj:
a. písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku
koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť
doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred jeho
uplynutím;
b. písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán do
dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej
zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína
plynúť od 00.00 hod. dňa nasledujúceho po dni
doručenia výpovede druhej zmluvnej strane,
uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne,
pričom poisťovateľ má právo na pomernú časť
poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia;
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c. výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného
mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti
poisťovateľovi alebo odo dňa poskytnutia poistného
plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je
osemdenná a začína plynúť dňom doručenia
výpovede; jej uplynutím poistenie zanikne;
d. ak poistné za prvé poistné obdobie alebo
jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch
mesiacov odo dňa jeho splatnosti v prípade platenia
poistného za poistné obdobie v splátkach, lehota
začína plynúť až dňom splatnosti poslednej splátky;
e. ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo
zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia
výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo
poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy; výzva
poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie
zanikne, ak nebude poistné zaplatené; to isté platí,
ak bola zaplatená len časť poistného;
f. výpoveďou poisťovateľa do dvoch mesiacov odo
dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v
skutočnostiach, ktoré boli podkladom (dotazníky,
písomná a e-mailová komunikácia vrátane príloh)
pre uzatvorenie poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné
strany neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej
zmluvy; poistenie v takom prípade zanikne
doručením výpovede poistníkovi;
g. odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom
porušení povinnosti poistníka, resp. poisteného
odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávania
poistenia, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní
otázok by poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel.
Toto právo si môže poisťovateľ uplatniť do troch
mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak
právo zanikne;
h. odmietnutím poistného plnenia, ak sa poisťovateľ
dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo
neúplné odpovede (v dotazníku, písomnej a emailovej komunikácii vrátane príloh) nemohol zistiť
pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie
poistnej zmluvy bola podstatná;
i. výpoveďou zo strany poistníka do 15 dní odo dňa
oznámenia jednostrannej zmeny poistenia zo strany
poisťovateľa; ktorá má za následok zvýšenie
poistného (okrem ustanovení uvedených v čl. 22 a
31); doručením výpovede zo strany poistníka
poistenie zanikne;
j. zánikom predmetu poistenia alebo tým, že inak
odpadla možnosť, aby na poistenej veci nastala
poistná udalosť, ak došlo k zániku poistenia z tohto
dôvodu v dôsledku poistnej udalosti, za ktorú
poisťovateľ poskytol poistné plnenie, patrí
poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia;
k. zmenou v osobe vlastníka poistenej veci ako aj
zmenou správy veci alebo užívania veci.

4. Ak zanikne poistenie pred uplynutím poistného
obdobia, za ktoré bolo bežné poistné zaplatené, je
poisťovateľ povinný nespotrebovanú časť poistného
vrátiť, ak ďalej nie je uvedené inak.
5. Ak predmet poistenia prejde do vlastníctva inej
osoby, poistenie zanikne, okrem prípadov ak:
a. pri poistení veci, ktorá bola v bezpodielovom
spoluvlastníctve manželov, ktoré zaniklo smrťou
alebo vyhlásením za mŕtveho toho z manželov, ktorý
uzavrel poistnú zmluvu o poistení veci patriacej do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vstupuje
do poistenia na jeho miesto pozostalý manžel/ka,
ktorý je naďalej vlastníkom alebo spoluvlastníkom
poistenej veci. To isté sa vzťahuje aj na súbor
poistených vecí;
b. zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov inak
ako je uvedené v bode a. tohto článku, v takom
prípade sa považuje za poistníka ten z manželov,
ktorému poistené veci pripadli pri vysporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva podľa ustanovení
OZ;
c. poistník, ktorý nie je zároveň poistený, počas trvania
poistenia umrie alebo je vyhlásený za mŕtveho; v
takom prípade prejdú všetky práva a povinnosti
poistníka na poisteného, ak nie je ďalej uvedené
inak;
d. poistník, ktorý je zároveň aj poisteným, počas trvania
poistenia umrie alebo je vyhlásený za mŕtveho; v
takom prípade prejdú všetky práva a povinnosti
poistníka na dediča poistenej veci na základe
právoplatného závetu alebo právoplatného
rozhodnutia súdu (osvedčenie o dedičstve) a
poistenie pokračuje; do doby nadobudnutia
účinnosti tohto rozhodnutia súdu vstupuje do práv a
povinností poisteného osoba, ktorá poistenú vec
oprávnene užíva;
e. sa vlastníkom poistenej veci počas platnosti a
účinnosti poistnej zmluvy stane poistník; poistník
vstupuje takouto zmenou vlastníckych práv do
všetkých práv a povinností poisteného.

Článok 6 – spoluúčasť
1. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti, ak v poistnej
zmluve nie je dohodnuté inak.
2. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá výška podielu,
ktorým sa poistený zúčastňuje na poistnom plnení.

Článok 7 – Všeobecné výluky z poistenia
1. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a. úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou
poisteného, jeho manželom alebo manželkou,
poistníkom alebo členmi domácnosti, alebo osobou
konajúcou na ich podnet;

b. úmyselným konaním, úmyselným opomenutím
konania alebo vedomou nedbanlivosťou poistníka,
resp. poisteného alebo inej osoby konajúcej na ich
podnet alebo pokyn, osoby blízkej poistníkovi, resp.
poistenému alebo osoby žijúcej v spoločnej
domácnosti s poistníkom, resp. poisteným;
c. vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím
liekov poistníkom, resp. poisteným alebo inou
osobou konajúcou na ich podnet alebo pokyn,
osobou blízkej poistníkovi, resp. poistenému alebo
osobou žijúcej v spoločnej domácnosti s poistníkom,
resp. poisteným;
d. vnútornými nepokojmi, štrajkom, teroristickým
činom, vojnovými udalosťami (bez ohľadu na to, či
vojna bola alebo nebola vyhlásená), vyhlásením
výnimočného stavu, revolúciou, povstaním, vzburou,
štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou
vojnou, demonštráciou, zabavením, rekviráciou pre
vojenské účely alebo represívnymi zásahmi štátnych
orgánov alebo verejnej správy;
e. následkom pôsobenia jadrovej energie, jadrového
žiarenia akéhokoľvek druhu alebo rádioaktívnou
kontamináciou, t. j. z pôsobenia zbrane fungujúcej
na báze atómového alebo nukleárneho štiepenia,
jadrovej fúzie alebo inej podobnej reakcie;
z rádioaktívnych, toxických a inak riskantných alebo
kontaminujúcich vlastností nukleárneho reaktoru,
zariadenia, komponentu alebo nukleárnej montáže;
ionizujúcim žiarením alebo kontamináciou z
jadrového paliva, jadrového odpadu alebo zo
spaľovania rádioaktívneho odpadu;
f. sabotážou;
g. znečistením, kontamináciou vrátane presakovania a
zamorenia vôd, resp. životného prostredia;
h. vadou alebo nedostatkom, ktorými trpela poistená
vec už v dobe uzatvorenia poistenia a ktoré mali
alebo mohli byť poistníkovi, resp. poistenému známe
bez ohľadu na to, či boli známe poisťovateľovi;
i. stratou, poškodením, zničením, poruchou, vymazaním,
skreslením alebo modifikáciou elektronických dát alebo
softvérového vybavenia z akejkoľvek príčiny alebo
znížením použiteľnosti, funkčnosti;
j. následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, teplotných,
chemických, elektrických a mechanických vplyvov,
korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín
všetkých druhov alebo únavou materiálu;
k. prirodzeným opotrebovaním alebo starnutím;
l. hubami, plesňami alebo podobnými organizmami a
akýmikoľvek vedľajšími produktmi, alebo zamorením
z nich vzniknutých (napr. mykotoxíny, spóry);
m. formaldehydom, azbestom, kremíkom, perzistentnými
organickými látkami, polychrómovanými bifenylmi,
metyltercbutyl éterom, olovom, ortuťou, umelým
minerálnym vláknom;
n. pohybmi pôdy spôsobených ľudskou činnosťou
(napr. vibrácie, sadanie pôdy); škody spôsobené v
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o.

p.

q.

r.
s.
t.
u.
v.
z.
x.

dôsledku vibrácií, výkonu demolačných alebo
búracích prác alebo nakladania s výbušninami;
akýmkoľvek rozhodnutím štátneho orgánu, orgánu
územnej samosprávy alebo súdnym rozhodnutím
(alebo inými úradnými opatreniami) uskutočnenými
na iné účely než na zamedzenie vzniku alebo
zmenšenie rozsahu poistnej udalosti;
čistými finančnými škodami, zmluvnými pokutami,
úrokmi z omeškania, akýmikoľvek inými sankciami,
zárukami alebo garanciami (produktové záruky,
finančné plnenie a pod.), úvermi;
spôsobenú alebo vyplývajúcu z vlastníctva, správy
alebo prevádzky akéhokoľvek motorového vozidla
poisteným alebo ním poverenou osobou, pokiaľ sa
na toto motorové vozidlo vzťahuje povinné zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla. Táto výluka sa
nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou strojov
na automobilovom podvozku ak škoda nastane v
dôsledku používania týchto strojov;
na akýchkoľvek nadzemných alebo podzemných
vedeniach;
sadaním pôdy;
dlhodobým pôsobením chemických, biologických
alebo atmosférických vplyvov;
usadzovaním vodného kameňa, hrdze, kalov alebo
iných sedimentov;
stratu na zárobku alebo ušlý zisk, pokiaľ nie je v
poistnej zmluve uvedené inak;
opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané
budovy a stavby;
poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie
alebo poistné plnenie v zmysle týchto poistných
podmienok, respektíve je poisťovateľ povinný
poistné plnenie z poistnej zmluvy, ktorej súčasťou sú
tieto poistné podmienky, zamietnuť, ak sa na
poskytnutie poistného plnenia vzťahuje sankcia,
zákaz alebo obmedzenie na základe rezolúcie OSN,
a/alebo hospodárska alebo obchodná sankcia
zavedená Európskou Úniou, Slovenskou republikou,
Maďarskom, alebo USA.

2. Poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek nároky
vyplývajúce z ochrany osobnosti, ani na nároky na
náhradu nemajetkovej ujmy.

Článok 8 – Výluky v rizikách
Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie v
prípade škody spôsobenej rizikom:
1. atmosférické zrážky – ak vznikla škoda:
a. vniknutím zrážok do miesta poistenia cez neuzavreté
okno, dvere alebo iné stavebné súčasti;
b. v dôsledku rozpadávajúcej sa alebo inak poškodenej
strešnej krytiny;
c. v dôsledku rekonštrukčných prác na budove;
d. na vonkajšej omietke a nátere budovy;
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e. na poistených veciach nachádzajúcich sa v
príslušenstve bytu s podlahou pod úrovňou zeme
(zmluva uzavretá v balíku Basic), na majetku
potrebnom k podnikateľskej činnosti (zmluva
uzavretá v balíku Basic);
f. boli v čase uzatvorenia poistenia viditeľné škody na
poistenom majetku spôsobené atmosferickými
zrážkami.
2. krupobitie – ak vznikla škoda:
a. na veciach nachádzajúcich sa na voľnom
priestranstve, pod prístreškami alebo ak mala budova
v čase vzniku škody otvorenú strechu, odstránenú
strešnú krytinu alebo nezabudované okná a dvere;
b. na vonkajších plastových fóliách a dočasných
zastrešeniach (napr. plachty).
3. náraz cudzieho vozidla – ak bola škoda spôsobená
vozidlom poistníka, poisteného alebo blízkej osoby
poistníka, poisteného, súčiastkou vozidla alebo
nákladom alebo vrhnutím predmetu, ktoré bolo
zapríčinené nárazom vozidla. Poistenie sa vzťahuje aj na
oplotenie prisluchajúce k poistenej budove. Poistenie sa
nevzťahuje na škody na samotných motorových
vozidlách, súčiastkach a nákladoch.
4. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov – ak
bol pád predmetu zapríčinený akoukoľvek ľudskou
činnosťou.
5.
a.
b.
c.

Požiar – ak vznikla škoda:
pôsobením úžitkového ohňa a/alebo tepla;
tlením s obmedzeným prístupom kyslíka;
skratom elektrického vedenia alebo zariadenia
pokiaľ sa plameň vzniknutý skratom ďalej sám
nerozšíril, samovznietením.

6. Povodeň, záplava – ak vznikla škoda:
a. povodňou alebo záplavou na objektoch
vybudovaných na vodných tokoch (hate, malé vodné
elektrárne, hrádze, spevnenia brehov a pod.) alebo
na veciach umiestnených v týchto objektoch;
b. mechanickým pôsobením vody vo vodovodných
potrubiach, kanáloch a tuneloch;
c. vodou uniknutou zo žľabov a zvodov odvádzajúcich
atmosférické zrážky;
d. sadaním pôdy v dôsledku povodne alebo záplavy;
e. zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo
spôsobené povodňou alebo záplavou;
f. vytečením alebo uniknutím vody alebo inej kvapaliny
z vodovodných zariadení na mieste poistenia;
g. v jamách, baniach, podzemných chodbách,
tuneloch, jaskyniach, na objektoch nachádzajúcich
sa v aktívnych alebo suchých korytách riek a potokov
alebo nachádzajúcich sa na území medzi korytom
rieky a riečnou hrádzou;

h. spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia,
pokiaľ nie je toto vystúpenie spôsobené povodňou
alebo záplavou;
i. vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do
budovy alebo vedľajšej stavby, ak k nemu došlo inak
než vplyvom poškodenia stavebných súčastí
povodňou alebo záplavou;
j. v mieste poistenia častejšie ako jedenkrát za desať
rokov pred dátumom vzniku poistnej udalosti.
7. tiaž snehu, námraza – ak vznikla škoda:
a. na vonkajších dažďových odkvapoch a zvodoch, ak
neboli poškodené v príčinnej súvislosti s poškodením
nosnej konštrukcie alebo strešnej krytiny budovy;
b. na sklách, dočasných zastrešeniach (napr. fólie,
plachty);
c. v dôsledku zanedbania údržby strechy alebo
nesprávneho konštrukčného vyhotovenia strechy, v
dôsledku schátralých, prehnitých alebo inak
poškodených nosných a ostatných konštrukcií.
8. Úder blesku – ak:
a. vznikla škoda chybami v izolácii, zlyhaním
meracieho, regulačného alebo istiaceho zariadenia
na elektrických zariadeniach;
b. sa podľa platných právnych noriem vyžaduje
inštalácia bleskozvodu a v čase poistnej udalosti
nebol bleskozvod zriadený a funkčný v súlade s
platnými právnymi normami;
c. škoda vznikla na elektronických a elektrických
zariadeniach, prístrojoch a bola spôsobená
elektrickým prepätím alebo indukciou v príčinnej
súvislosti s úderom blesku.
9. Víchrica – ak vznikla škoda:
a. na veciach nachádzajúcich sa na voľnom
priestranstve, pod prístreškami alebo ak mala budova
v čase vzniku škody otvorenú strechu, odstránenú
strešnú krytinu alebo nezabudované okná a dvere;
b. na vonkajších plastových fóliách a dočasných
zastrešeniach (napr. plachty).
10. Voda z vodovodných zariadení – ak vznikla škoda:
a. na odpadovom potrubí (vrátane armatúr), potrubí
teplovodných čerpadiel, klimatizačného alebo
solárneho systému, potrubí sprinklerových alebo
postrekových hasiacich zariadení, okrem prípadu, ak
škoda vo vnútri budovy vznikla prasknutím v
dôsledku pretlaku alebo zamrznutia;
b. voda spätne vystupujúca z odpadových potrubí a
kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody
alebo nahromadených zrážkových vôd, okrem vody
spätne vystupujúcej z odpadových potrubí a
kanalizácie v dôsledku povodne a záplavy;

c. únikom vody v nezatvorených vodovodných
kohútikov alebo iných uzáverov;
d. opotrebením, koróziou alebo zlým technickým
stavom potrubí, rozsušením, hnilobou;
alebo
nesprávnou
údržbou
e. nedostatočnou
alebo
odpadového
potrubia
privádzacieho
vodovodného systému alebo zariadení pripojených na
tieto systémy, nedostatočnou ochranou pred mrazom;
f. únikom vody z dažďových odkvapov alebo zvodov
okrem prípadov, ak sú zabudované vo vnútri budovy;
g. pri vykonávaní tlakových skúšok, opravy alebo
údržby zariadení;
h. sadaním pôdy, ktoré bolo spôsobené únikom vody z
vodovodného potrubia alebo zariadenia;
i. boli v čase uzatvorenia poistenia viditeľné škody na
poistenom
majetku
spôsobené
vodou
z
vodovodného zariadenia.
11. Výbuch – ak vznikla škoda:
a. v súvislosti s banskou alebo ťažobnou činnosťou,
vykonávaním stavebných prác alebo otrasmi
spôsobenými dopravou;
b. cielenou explóziou pri trhacích a podobných
prácach;
c. výbuchom (reakciou) v spaľovacom priestore
motorov, hlavniach strelných zbraní a iných
zariadeniach v ktorých sa energia výbuchu
cieľavedome využíva;
d. explóziou v komíne, kotloch na tuhé palivo, krbe
alebo kachliach;
e. náhlym vyšľahnutím plameňa z pece, kozubu a pod.
zariadení;
f. výbuchom biologických materiálov;
g. tlakovou vlnou vyvolanou lietadlom, poškodením
alebo zničením 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 pod.
12. zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy – ak vznikla
škoda:
a. tak, že v čase uzatvorenia poistnej zmluvy prebiehal
zosuv pôdy alebo zeminy v geologickom zmysle;
b. zosúvaním pôdy, skál alebo zeminy zapríčineným
akoukoľvek ľudskou činnosťou;
c. sadaním pôdy;
d. 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;
e. z dôvodu pohybu zemskej kôry alebo podkopania,
následkom čoho vznikli praskliny a trhliny;
f. na oporných múroch, umelo vytvorených násypoch.
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Článok 9 – poistné plnenie
1. Poistné plnenie je finančné plnenie, ktoré poisťovateľ
uhradí za poistnú udalosť, v dôsledku ktorej vznikne
poistenému právo na poistné plnenie. Poisťovateľ
vyplatí poistné plnenie v mene platnej na území SR
(ďalej len „tuzemská mena”). Ak poistený predloží pri
likvidácii poistnej udalosti doklad vystavený v inej než
platnej tuzemskej mene, poisťovateľ pri prepočte na
tuzemskú menu použije výmenný kurz vyhlásený
oprávneným subjektom platný v deň vzniku poistnej
udalosti.
2. Právo na poistné plnenie, ak nie je v týchto VPP-BD,
alebo v poistnej zmluve uvedené inak, má poistený,
okrem prípadu, ak je nadobúdateľom predmetu
poistenia poistník, ktorý má v čase uzatvorenia poistnej
zmluvy uzavretú zmluvu o budúcej zmluve, kúpnu
zmluvu, alebo inú zmluvu, predmetom ktorej je budúci
prevod vlastníckeho práva k predmetu poistenia na
poistníka; v tomto prípade vzniká právo na poistné
plnenie poistníkovi, a to až do času, kým sa nestane
vlastníkom predmetu poistenia - poisteným.
3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za jednu a
všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu
poistného obdobia, maximálne do výšky:
a. poistnej sumy stanovenej pre príslušnú položku
predmetu poistenia;
b. podielu na spoločných častiach a spoločných
priestoroch bytového domu prislúchajúcemu k
poistenému bytu;
c. limitu poistného plnenia dojednaného pre príslušnú
poistenú vec, súbor alebo výber poistených vecí v
poistnej zmluve.
4. Ak poisťovateľ pri výpočte nároku na plnenie z
poistnej udalosti odpočíta hodnotu zvyškov, zostávajú
tieto zvyšky vo vlastníctve poisteného.
5. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, strate alebo
odcudzeniu poistených vecí tvoriacich celok (napr.
zbierka) nezohľadňuje sa zníženie hodnoty celku, ale
iba poškodenie, zničenie, strata alebo odcudzenie
jednotlivých poistených vecí.
6. Ak poistený porušil povinnosti stanovené zákonom č.
40/1964 Sb. Občiansky zákonník, ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi alebo týmito VPP-BD a
toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov,
poisťovateľ má právo plnenie z poistnej udalosti znížiť
podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah
jeho povinnosti plniť.
7. Ak poistený zamlčí podstatné skutočnosti alebo
uvedie poisťovateľa do omylu o okolnostiach týkajúcich
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sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky,
resp. zmarí možnosť alebo neposkytne poisťovateľovi
potrebnú alebo požadovanú súčinnosť k tomu, aby
poisťovateľ mohol uplatniť právo na náhradu škody voči
tretej osobe, nie je poisťovateľ povinný poskytnúť
poistné plnenie z poistnej udalosti.
8. Plnenie je splatné do 15 dní, len čo poistiteľ skončil
vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti
poistiteľa plniť.
9. Poisťovateľ má právo odmietnuť poistné plnenie z
poistnej zmluvy, ak sa až po poistnej udalosti dozvie, že
jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé
alebo neúplné odpovede poistníka alebo poisteného
nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá bola
pre uzavretie poistnej zmluvy podstatná.
10. Poisťovateľ od vypočítaného poistného plnenia
odpočíta spoluúčasť (ak bola v poistnej zmluve
dohodnutá), dlžné poistné, regresné nároky a započíta
splatné pohľadávky voči poistenému, ak všeobecne
záväzné právne predpisy nestanovujú inak.

Článok 10 – povinnosti poistníka,
poisteného a poisťovateľa
1. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi je poistník a poistený povinný:
a. umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným
osobám vstup do poistených objektov a umožniť im
tým posúdiť rozsah poistného rizika, vykonať
fotodokumentáciu predmetu poistenia, ďalej je
povinný poisťovateľovi alebo ním povereným
osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú,
požiarnotechnickú, účtovnú a inú podobnú
dokumentáciu a umožniť preskúmanie činnosti a
funkčnosti zariadení slúžiacich na ochranu
poisteného majetku;
b. odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poisťovateľa, ktoré sa týkajú dojednávaného
poistenia;
c. bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi
akúkoľvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli
podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy a to
najmä, ale nielen, zmeny prevádzkovej činnosti,
druhu a rozsahu poistného rizika, poistnej hodnoty
poistených vecí, miesta poistenia;
d. oznámiť zvýšenie poistnej hodnoty veci alebo
súboru, ak došlo v dobe trvania poistenia k jej
zvýšeniu o viac ako 10 %;
e. udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave,
dodržiavať ustanovenia technických noriem a
predpisov, všeobecne záväzných právnych predpisov,
VPP-BD a poistnej zmluvy;
f. dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať
primerané opatrenia na jej odvrátenie;

g. oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie s
krytím rovnakého predmetu poistenia na rovnaké
riziko u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodný
názov, výšku poistnej sumy a limitov poistného
plnenia;
h. dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných
právnych predpisov;
i. platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej
zmluve,
v
prípade
platenia
poistného
prostredníctvom pošty, peňažného ústavu alebo
elektronickým bankovým prevodom dodržiavať
zúčtovacie dáta pre platbu poistného určeného
poisťovateľom;
j. poistník je povinný bezodkladne po uzatvorení
poistnej zmluvy oboznámiť poisteného s obsahom
týchto VPP-BD a poistnej zmluvy.
2. V prípade vzniku škody, ktorá by mohla byť dôvodom
vzniku práva na poistné plnenie, je poistený povinný:
a. bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní
od
zistenia
škodovej
udalosti,
oznámiť
poisťovateľovi, že škodová udalosť vznikla, podať
pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej
následkov, predložiť doklady potrebné na posúdenie,
či vzniklo právo na poistné plnenie a na stanovenie
jeho výšky a umožniť poisťovateľovi získať originály
a/alebo kópie týchto dokladov. Ak bola škodová
udalosť oznámená inak ako písomne, je povinnosťou
poisteného a/alebo poistníka, bez zbytočného
odkladu, najneskôr však do 10 dní, potvrdiť
oznámenie škodovej udalosti písomne na príslušnom
formulári poisťovateľa;
b. bez zbytočného odkladu oznámiť polícii, ak má v
súvislosti s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie,
že došlo k trestnému činu, zároveň je povinný
oznámiť polícii každú krádež alebo lúpež (aj kľúčov
od miesta poistenia), podať pravdivé vysvetlenie o jej
vzniku a rozsahu následkov a preukázať vznik a
rozsah vzniknutej škody;
c. umožniť
poisťovateľovi
vykonať
obhliadku
poškodeného predmetu poistenia za účelom jeho
identifikácie, zistenia rozsahu škody, určenia spôsobu
odstránenia škody, vykonania fotodokumentácie
rozsahu škody a umožniť poisťovateľovi vykonať
obhliadku predmetu poistenia po jeho oprave;
d. nezmeniť stav predmetu poistenia spôsobený
škodovou udalosťou a uschovať poškodené veci
alebo ich časti, pokiaľ nie je poisťovateľom ukončené
vyšetrovanie škodovej udalosti; to však neplatí, ak je
takáto zmena nevyhnutná v záujme ochrany zdravia,
majetku a životného prostredia alebo ak by sa rozsah
škody zväčšoval. V týchto prípadoch je poistený
a/alebo poistník povinný zabezpečiť dostatočné
dôkazy o rozsahu škody (napr. uchovaním
poškodených vecí alebo ich častí, fotografickým
alebo filmovým materiálom, videozáznamom);

e. vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie
následkov škody, a vyžiadať si k tomu pokyny
poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi;
f. bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi
nové skutočnosti týkajúce sa rozsahu škody na
poškodenom predmete poistenia, najneskôr však do
15 dní odo dňa obhliadky poškodeného predmetu
poistenia alebo začiatku jeho opravy. Ak poistený
túto povinnosť nesplní a zároveň nepreukáže
poisťovateľovi skutočnosti, pre ktoré si nemohol túto
povinnosť splniť, poisťovateľ nebude akceptovať
nové vzniknuté skutočnosti;
g. bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie
poistených vecí alebo ich zvyškov, ktoré boli stratené
alebo odcudzené v súvislosti s poistnou udalosťou a
vrátiť poisťovateľovi celé poskytnuté poistné plnenie
za tieto veci alebo zodpovedajúcu časť poistného
plnenia, najneskôr do 30 dní odo dňa nájdenia
poistených vecí alebo ich zvyškov;
h. bez zbytočného odkladu písomne oznámiť
poisťovateľovi, že bolo zahájené exekučné konanie
voč poistenému;
i. zabezpečiť prechod práva na náhradu škody voči
tretej osobe, ktoré podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov prehádza na poisťovateľa a
vykonať opatrenia, aby nedošlo k premlčaniu alebo
zániku tohto práva na náhradu škody;
j. v prípade poistenia zodpovednosti za škodu, ak je
voči poistenému súdne alebo mimosúdne
uplatňovaný nárok na náhradu škody, je poistený
povinný bezodkladne poisťovateľovi oznámiť túto
skutočnosť.
3. V prípade škody vzniknutej z úrazového poistenia je
poistený povinný hlásiť poistnú udalosť písomne do 15
pracovných dní od jej vzniku, poskytnúť potrebné
vysvetlenia a je potrebné umožniť kontrolu obsahu
nahlásenej škody.
4. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi je poisťovateľ povinný:
a. oznámiť poistníkovi poistné podmienky týkajúce sa
dojednaného poistenia;
b. zachovávať mlčanlivosť, a to najmä o skutočnostiach
týkajúcich sa poistenia, ako aj o skutočnostiach,
ktoré sa dozvie pri uzatvorení poistenia, jeho správe
a pri likvidácii poistných udalostí, a to nielen pokiaľ
ich poistený a/alebo poistník označí za dôverné.
Poisťovateľ môže tieto informácie poskytnúť len so
súhlasom poisteného a/alebo poistníka alebo ak to
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis;
c. po oznámení škodovej udalosti bez zbytočného
odkladu zahájiť vyšetrenie potrebné k zisteniu
rozsahu a výške svojej povinnosti poskytnúť poistné
plnenie;
d. po obdŕžaní všetkých dokumentov a ostatných
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nevyhnutných náležitostí, podkladov a informácií
potrebných k ukončeniu vyšetrenia, potrebného ku
zisteniu rozsahu a výšky poisťovateľovej povinnosti
poskytnúť poistné plnenie do 15 dní od
poisťovateľom ukončeného vyšetrenia potrebného
na zistenie rozsahu a povinnosti poisťovateľa plniť;
e. vrátiť poistníkovi, resp. poistenému originálne
doklady, ktoré si vyžiada, ak nie sú nutnou súčasťou
spisu;
f. umožniť poistníkovi, resp. poistenému vo vopred
stanovenom termíne nahliadnuť do spisového
materiálu, týkajúceho sa jeho poistnej udalosti;
g. poisťovateľ má právo overovať pravdivosť a úplnosť
údajov potrebných na výpočet poistného a
poistného plnenia a používať zistené údaje na účely
správy poistenia, likvidácie poistných udalostí a
stanovenia povinnosti poskytnúť poistné plnenie.
5. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v týchto
VPP-BD, poisťovateľ má právo znižiť poistné plnenie a to
úmerne k závažnosti porušenia povinnosti, ak toto
porušenie:
a. malo vplyv na vznik alebo zväčšenie rozsahu
následkov poistnej udalosti;
b. znemožnilo získať dôkaz o tom, či škoda vznikla v
zmysle ustanovení poistnej zmluvy.
6. Ak o povinnosti poisteného nahradiť škodu
rozhoduje súd alebo iný oprávnený orgán, poisťovateľ
poskytne poistné plnenie podľa jeho rozhodnutia až
potom, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
7. Vzhľadom na okolnosti prípadu, na požiadavky
týkajúce sa dokazovania poistnej udalosti môže
poisťovateľ požadovať predloženie nižšie uvedených
dokladov:
a. dokumenty dokazujúce príčinu a rozsah spôsobenej
škody;
b. oznámenia predložené úradom;
c. úradné osvedčenie, potvrdenie, zápisnica o obhliadke,
uznesenie;
d. žaloba;
e. list vlastníctva z evidencie nehnuteľností;
f. rozpočet, cenová ponuka;
g. rôzne účty za nákup tovaru a služieb;
h. vyhlásenie vinkulačného veriteľa vzhľadom na
vyplatenie škody poistenému;
i. dokumenty potvrdzujúce nárok na úhradu škody vo
veci poistenia zodpovednosti;
j. vyhlásenie o uznaní spôsobenia škody vo veci
poistenia zodpovednosti;
k. zmluvu o nájme, o pôžičke, dokumenty týkajúce sa
zodpovednej úschovy;
l. dokumenty týkajúce sa záruky a garancie;
m. rozhodnutie v dedičskom konaní;
n. zakladajúca listina, uznesenie valného zhromaždenia;
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o. stanovy bytového družstva, rozhodnutie bytového
družstva;
p. písomné oznámenie škody s uvedením príčiny,
rozsahu a času škody;
q. technické výkresy, technické opisy, odborné
posudky, znalecké posudky;
r. zápisnice odborných úradov;
s. splnomocnenie týkajúce sa konania a vystupovania
pred poisťovateľom;
t. dokumenty súvisiace s povinnosťou úhrady DPH,
resp. o oslobodení od platby DPH;
u. zápisnice rôznych vyšetrení;
v. pracovná zmluva, doklady o zániku pracovného
vzťahu;
w. doklady potvrdzujúce práceneschopnosť;
x. úradné doklady potvrdzujúce stratu zamestnania,
nezamestnanosť;
y. úradné doklady potvrdzujúce výšku spoločných
nákladov v bytovom dome alebo v rámci bytového
družstva;
z. potvrdenie veterinára; úradné očkovacie preukazy
domácich zvierat;
aa. fotografie potrebné k záväzku poistenia, k plneniu
poisťovne.
8. Okrem dokumentov uvedených v bode 1. tohto
článku môže poisťovateľ za účelom posúdenia právneho
základu a k stanoveniu rozsahu poistného plnenia
požadovať aj predloženie ďalších dokumentov a listín.
9. Poistený v zmysle všeobecných pravidiel dokazovania
má právo – v záujme uplatnenia svojej požiadavky – na
potvrdenie škôd a nákladov predložiť poisťovateľovi aj
iné dokumenty a listiny, okrem tých, ktoré sú
vymenované v bode 1. tohto článku. Z dokladov
vymenovaných v predchádzajúcich bodoch môže
poisťovateľ požadovať predloženie iba tých
dokumentov, ktoré sú potrebné k posúdeniu právneho
základu a k stanoveniu rozsahu poistného plnenia, ku
ktorým sa poisťovateľ zaviazal prijatím podmienok.
10. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť plnenie ak
poistený nesplní svoju povinnosť oznámenia škody, a z
tohto dôvodu sa stali neobjasniteľnými významné
okolnosti.
11. Ak sa poisťovateľ dozvie o významných
skutočnostiach, týkajúcich sa zmluvy, môže do
pätnástich dní, odkedy sa o nich dozvedel, podať
poistníkovi písomný návrh na jej úpravu, resp. môže
vypovedať poistnú zmluvu s tridsať dňovou výpovednou
lehotou. Ak poistník nepríjme návrh na úpravu poistnej
zmluvy alebo sa k nemu do pätnástich dní nevyjadrí,
poistná zmluva zaniká na tridsiaty deň od oznámenia
návrhu na úpravu. Poistený musí byť na túto skutočnosť
upozornený pri predložení návrhu na úpravu zmluvy. Ak

si poisťovateľ tieto práva neuplatní, poistná zmluva
ostáva v platnosti s pôvodným obsahom.

Článok 11 – dôsledky porušenia povinností
1. Ak poistník, poistený alebo oprávnená osoba vedome
alebo následkom požitia alkoholu, návykových látok,
alebo zneužitím liekov poruší povinnosti uvedené v
predchádzajúcom článku, bod 1, 2 a toto porušenie
podstatne prispeje k vzniku poistnej udalosti na majetku
alebo k väčšiemu rozsahu jej následkov, je poisťovateľ
oprávnený poistné plnenie primerané znížiť a to podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho
povinnosti plniť.
2. Ak poistený zmarí možnosť alebo neposkytne
poisťovateľovi potrebnú alebo požadovanú súčinnosť na
to, aby poisťovateľ mohol uplatniť právo na náhradu
škody voči tretej osobe alebo ak sa prejavia následky
takéhoto konania poisteného až potom, čo poisťovateľ
poskytol poistné plnenie, poisťovateľ má voči
poistenému okrem práva uvedeného v bode 1 tohto
článku aj právo na vrátenie poistného plnenia alebo
jeho časti.
3. V prípade úrazového poistenia, ak poistený nenahlási
škodovú udalosť a z tohto dôvodu sa dôležité okolnosti
stanú
nevyšetriteľnými,
nenastáva
povinnosť
poisťovateľa plniť. V prípade, že je poistený živý,
podmienkou pre poistné plnenie je, aby v záujme
posúdenia nároku na poistné plnenie poistený oslobodil
od lekárskeho tajomstva týkajúceho sa dôležitých
okolností všetkých lekárov, nemocnice a zdravotnícke
zariadenia, v ktorých starostlivosti sa nachádzal a
poisťovateľa splnomocnil na získavanie informácií s
cieľom kontroly hlásených údajov a dôležitých
okolností, aby poisťovateľ mohol nadviazať kontakt so
sociálnou poisťovňou alebo iným úradom. V prípade, že
poistený neposkytne vyhlásenie o oslobodení od
lekárskeho tajomstva a z tohto dôvodu sa dôležité
okolnosti stanú nevyšetriteľnými, nenastáva povinnosť
poisťovateľa plniť.
4. Ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností
poistníka alebo poisteného stanovených zákonom
alebo uvedených v týchto VPP-BD alebo dohodnutých v
poistnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik škody,
na ktorú sa vzťahuje poistenie zodpovednosti alebo na
zväčšenie jej následkov, má poisťovateľ voči poistenému
právo na primeranú náhradu z vyplatenej náhrady
škody podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na
rozsah jeho povinnosti plniť.
5. Ak poistený spôsobí škodu následkom požitia
alkoholu alebo návykových látok, má poisťovateľ právo
na primeranú náhradu poskytnutého poistného
plnenia.

6. Poisťovateľ je oprávnený požadovať úhradu
zvýšených nákladov, pokiaľ bolo nutné opakovať
šetrenie na zistenie rozsahu poistnej udalosti preto, že
poistený porušil alebo nesplnil svoju povinnosť uloženú
všeobecnými záväznými platnými právnymi prepismi,
poistnými podmienkami alebo poistnou zmluvou.

Článok 12 – prechod práv
1. Pokiaľ poisťovateľ nahradil za poisteného škodu,
prechádza na poisťovateľa 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, zníženia dôchodku
alebo na zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo
na poisťovateľa, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatil
alebo za neho vypláca dôchodok.
3. Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na
úhradu tých nákladov konania o náhrade škody, ktoré
sa poistenému priznali proti druhému účastníkovi,
pokiaľ ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.

Článok 13 – doručovanie písomností a
právne úkony
1. Písomnosti sa poisťovateľovi, poistníkovi a
poistenému doručujú na poslednú známu adresu sídla
(bydliska). Poistník aj poistený sú povinní písomne
oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez
zbytočného odkladu.
2. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu
adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť
poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej
len „adresát“) sa považuje za doručenú siedmym dňom
odo dňa odoslania písomnosti poisťovateľom, za ktorý
sa považuje deň uvedený na písomnosti. To isté platí aj
v prípade, ak adresát prevzatie písomnosti odoprel
alebo ak písomnosť bola uložená na pošte kvôli
nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej
lehote nevyzdvihol na pošte, aj keď sa adresát o jej
uložení nedozvedel, ako aj v prípade, ak bola písomnosť
vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu
adresy, ktorú poistník alebo poistený neoznámil.
3. Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi alebo inej
oprávnenej osobe sa doručujú spravidla poštou alebo
iným subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu
však byť doručené aj priamo poisťovateľom.
4. Právne úkony týkajúce sa poistenia majú písomnú
formu, ak nie je uvedené inak v týchto VPP-BD alebo
poistnej zmluve.
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5. Oznámenie poistnej udalosti v zmysle zákona a
týchto VPP-BD je možné podať taktiež telefonicky na
telefónnom čísle poisťovateľa k tomuto účelu
zriadenému; to však nezbavuje poisteného povinnosti
podať oznámenia aj písomne na predpísanom tlačive
poisťovateľa.
6. Telefonicky alebo elektronickou poštou je možné
oznámiť zmenu adresy alebo sídla, zmenu obchodného
mena alebo mena a priezviska poistníka alebo
poisteného, resp. iné údaje, ak to ich forma dovoľuje.
Poisťovateľ má právo vyžiadať si doplnenie tohto
oznámenia písomnou formou.

Článok 14 – ochrana osobných údajov
1. Poistený poskytuje údaje uvedené v poistnej zmluve
poisťovateľovi v zmysle zákona č. 39/2015 Z. z. o
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o poisťovníctve”) na účely identifikácie
a zachovania možnosti následnej kontroly tejto
identifikácie, na účely uzatvorenia tejto poistnej zmluvy
a správy poistenia, na účel ochrany a domáhania sa práv
poisťovateľa voči osobe poisteného a dotknutých osôb,
zdokumentovania činnosti poisťovateľa, vykonávania
dohľadu nad poisťovateľom a na plnenie povinností a
úloh poisťovateľa podľa zákona o poisťovníctve a/alebo
osobitných právnych predpisov.
2. Až do vyrovnania všetkých práv a povinností
vyplývajúcich zo vzťahu založeného poistnou zmluvou
dáva poistník/poistený svojím podpisom na poistnej
zmluve poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so
spracovaním týchto osobných údajov v informačnom
systéme poisťovateľa na účely uvedené v bode 1 tohto
článku, ako aj na účely likvidácie poistných udalostí,
zaistenia, realizácie asistenčných služieb a na účely
výkonu ďalších činností, ktoré sú predmetom činnosti
subjektov, ktorým poisťovateľ zveril činnosti súvisiace
so správou poistných zmlúv a likvidáciou poistných
udalostí – uplatnenie dlžného poistného, regresov,
náhrady škody i náhrady poistného plnenia, ďalej
predaj pohľadávok, pričom poistník/poistený vyslovene
súhlasí aj s poskytovaním osobných údajov pre
subjekty, ktoré uvedené činnosti pre poisťovateľa
vykonávajú.
3. Ďalej poistník/poistený svojím podpisom na poistnej
zmluve súhlasí s poskytnutím, sprístupnením a
cezhraničným tokom týchto osobných údajov na vyššie
uvedené účely zaisťovniam, subjektom patriacim do
finančnej
skupiny
Groupama,
spoločnostiam
poskytujúcim asistenčné služby a ďalším zmluvným
partnerom poisťovateľa, fyzickým a právnickým
osobám, ktorým poisťovateľ zveril výkon činností
súvisiacich so správou poistných zmlúv a likvidáciou
poistných udalostí v súlade s bodom 2 tohto článku a
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iným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve, a to i
mimo územia Slovenskej republiky.
4. Súhlas poistníka/poisteného, podľa bodu 1 až 3 tohto
článku, je platný po dobu potrebnú na plnenie práv a
povinností vyplývajúcich z poistnej zmluvy a dobu
stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi
pre uchovávanie a archivovanie dokladov o vykonaných
obchodoch medzi poisťovateľom a poistníkom.
Poistník/poistený nie je oprávnený odvolať súhlas so
spracúvaním jeho osobných údajov podľa bodu 1 až 3
tohto článku pred uplynutím doby platnosti súhlasu so
spracúvaním jeho osobných údajov.
5. Poistník/poistený výslovne súhlasí s poskytnutím
svojich osobných údajov členom bankovej skupiny OTP
a členom skupiny Groupama pre účely priameho a
nepriameho marketingu, jednotnej evidencie klientov a
nadviazania obchodných kontaktov, členmi skupiny
OTP, skupiny Groupama ako aj pre sprostredkovateľov
poistenia, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s poisťovateľom,
ďalej na preventívne a intervenčné účely ako aj za
účelom získania priameho obchodu.
6. Poistník/poistený súhlasí, aby:
a. mu poisťovateľ zasielal informácie súvisiace s
činnosťou a aktivitami poisťovateľa vo forme
informačných letákov, e-mailov;
b. ho poisťovateľ priamo, alebo prostredníctvom
sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú v zmluvnom
vzťahu s poisťovateľom kontaktoval, osobne,
telefonicky alebo e-mailom za účelom predloženia
ponuky poistenia, resp. za účelom získania obchodu;
c. poisťovateľ
poskytol
jeho
osobné
údaje
sprostredkovateľom poistenia, ktorí sú v zmluvnom
vzťahu s poisťovateľom, na účely uzavretia obchodu,
prevencie a vybavovania intervencií.
7. Poistník je oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním
a využívaním jeho osobných údajov na účely uvedené v
bode 5 a 6 tohto článku. Odvolanie súhlasu so
spracúvaním osobných údajov pre účely uvedené v ods.
5 a 6 tohto článku nadobúda účinnosť jeden mesiac po
doručení poisťovateľovi.
8. V prípade, ak povaha poistenia, uzatvorenie poistnej
zmluvy alebo posúdenie nárokov z poistenia (napr.
úrazové poistenie) vyžaduje znalosť informácií o
zdravotnom stave poisteného, poistník/poistený súhlasí
so spracovaním informácií súvisiacich s jeho zdravotným
stavom. Zároveň poistník/poistený súhlasí s tým, aby
poisťovateľ zisťoval a získaval informácie o jeho
zdravotnom stave aj od iných osôb, ktorí sú na základe
tohto vyhlásenia oslobodení od zachovania lekárskeho
tajomstva – hlavne od lekára, zdravotného zariadenia.
Poistník/poistený svojím podpisom na poistnej zmluve

zbavuje povinnosti zachovania lekárskeho tajomstva
všetkých lekárov, nemocnice a zdravotné zariadenia, v
ktorých bol liečený a oprávňuje poisťovateľa, aby za
účelom preverenia údajov poskytnutých poistníkom/
poisteným, ako aj iných okolností uzatvorenia poistnej
zmluvy alebo posúdenia nárokov z poistenia, získal
informácie, ktoré sú z hľadiska tohto preverenia
potrebné, ako aj z toho istého dôvodu sa spojil s inou
poisťovňou, sociálnou poisťovňou a inými orgánmi. V
súvislosti s plnením pri úmrtí, poistník/poistený týmto
zbavuje povinnosti zachovania lekárskeho tajomstva v
súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy alebo
posúdením nárokov z poistenia všetkých lekárov,
nemocnice a zdravotné zariadenia, kde sa bude poistený
liečiť a oprávňuje poisťovňu, aby sa z toho istého dôvodu
spojila s inou poisťovňou, sociálnou poisťovňou, alebo
inými orgánmi. Za účelom uvedeným v tomto článku
poistník/poistený výslovne súhlasí, aby poisťovateľ
získaval informácie súvisiace s jeho zdravotným stavom
od subjektov – 3. osôb uvedených v tom odseku a tieto
údaje spracovával. Tento súhlas poistník/poistený nie je
oprávnený odvolať počas trvania poistného vzťahu, ako
aj následne do doby uplatniteľnosti nárokov z poistnej
zmluvy.

b.

c.

d.

e.

9. Poistník/poistený je oprávnený uplatniť si práva
dotknutej osoby podľa § 20 až 22 zákona o ochrane
osobných údajov.
10. Poistník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť
poisťovateľovi každú zmenu svojich osobných údajov a
iných údajov uvedených v poistnej zmluve; v opačnom
prípade sa má za to, že takáto zmena nenastala.
11. V prípade, ak je poistený iný subjekt ako osoba,
ktorá poistnú zmluvu uzatvárala – poistník, táto osoba
(poistník) podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje a
zodpovedá za skutočnosť, že získal súhlas poisteného
na spracovanie a poskytnutie osobných údajov na účely
podľa tohto článku.

Článok 15 – osobitné ustanovenia –
informácie o spracovaní osobných údajov,
ochrane tajomstva a ochrane dôverných
informácií na území maďarska a o
zverejňovaní údajov o solventnosti
1. definície pojmov – pre účely tohto článku:
a. osobný údaj: údaj, ktorý je možné dať do súvislosti
s dotknutou osobu – predovšetkým jej meno,
identifikačné číslo, ako aj informácie o fyzickej,
fyziologickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej
alebo sociálnej identite, resp. faktory, ktoré je
možné z údajov vyvodiť a týkajú sa dotknutej osoby.
Osobný údaj si zachováva svoju kvalitu počas celého
procesu spracovania dovtedy, kým je možné
obnoviť jeho vzťah s dotknutou osobou. Jeho vzťah

f.
g.

h.

i.

j.
k.

ku dotknutej osobe je možné obnoviť vtedy, ak má
správca údajov k dispozícii potrebné technické
podmienky;
dotknutá osoba: fyzická osoba, ktorá je
identifikovaná alebo ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo - na základe daných
osobných údajov;
súhlas: samostatne, jednoznačne a určito vyjadrený
súhlas príslušnej osoby, založený na primeraných
informáciách, so spracovaním svojich osobných
údajov, a to na všeobecný účel, alebo na jednotlivé
úkony;
správca údajov/prevádzkovateľ: fyzická alebo
právnická osoba, alebo organizácia bez právnej
subjektivity, ktorá samostatne alebo spolu s inými
definuje cieľ spracovania údajov, prijíma a realizuje
rozhodnutia týkajúce sa spracovania údajov (vrátane
použitých nástrojov), alebo zabezpečuje spracovanie
údajov inými spracovateľmi;
spracúvanie údajov: akýkoľvek úkon vykonaný s
údajmi, napr. ich zhromažďovanie, príjem,
zaznamenanie, systematizácia, uloženie, zmena,
využitie, kontrola, postúpenie, zverejnenie,
zosúladenie alebo spojenie, uzatvorenie, vymazanie
a zničenie, zabránenie ďalšiemu použitiu údajov bez
ohľadu na použitý spôsob, ako aj vyhotovenie
fotografických, zvukových alebo obrazových
záznamov alebo zaznamenanie fyzických znakov
umožňujúcich identifikáciu osoby (napr. odtlačok
prsta alebo dlane, vzorka DNA, obraz dúhovky);
postúpenie údajov: sprístupnenie údajov tretej
osobe;
spracovanie údajov: realizácia technických úloh v
súvislosti so správou údajov bez ohľadu na spôsob a
nástroje realizácie úkonov alebo miesta využitia, ak
sa technická úloha realizuje na údajoch;
spracovateľ údajov/sprostredkovateľ: fyzická alebo
právnická osoba, alebo organizácia bez právnej
subjektivity, ktorá na základe zmluvy uzatvorenej so
správcom údajov – vrátane zmluvy uzatvorenej na
základe ustanovení právnych predpisov - vykonáva
spracúvanie údajov;
tretia osoba: fyzická alebo právnická osoba, ktorá
nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom ani
sprostredkovateľom
infozákon: zákon č. CXII z r. 2011 o oprávnení
disponovať s informáciami a o slobode informácií;
poistné tajomstvo: všetky údaje (neobsahujúce
vybrané/kvalifikované údaje), ktoré má k dispozícii
poisťovňa, zaisťovňa, sprostredkovateľ poistenia
alebo poistný poradca a ktoré sa týkajú osobitnej
povahy, majetkových pomerov alebo hospodárenia
poisťovne, zaisťovne, sprostredkovateľa poistenia,
poistného poradcu a klientov (vrátane poškodených
osôb) alebo zmlúv uzatvorených s poisťovňou alebo
zaisťovňou;
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l. zverenie výkonu činnosti: poisťovňa poverí tretiu
osobu výkonom časti poisťovacej činnosti;
m. poisťovňa: Groupama Biztosító Zrt., sídlo: Maďarsko,
1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C,
registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre
hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071, v
Slovenskej republike zastúpená organizačnou
jednotkou Groupama poisťovňa a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Miletičova
21, 821 08 Bratislava, identifikačné číslo organizácie:
47236060;
n. klient: poistník, poistená osoba, oprávnená osoba,
poškodená osoba, iná osoba, ktorá predložila
poisťovni návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy a má
právo na poistné plnenie, ďalej v prípade finančného
agenta aj tá osoba, ktorá uzatvorí s finančným
agentom mandátnu zmluvu k povereniu agenta;
o. údaje o zdravotnom stave: podľa definície uvedenej
v zákone č. XLVII z r. 1997 o ochrane zdravotných
údajov a s nimi súvisiacich osobných údajoch ide o
údaj týkajúci sa telesného, mentálneho a duševného
stavu dotknutej osoby, jej chorobnej závislosti,
okolností ochorenia alebo smrti alebo príčinu smrti,
oznámený dotknutou osobou alebo inou osobou o
dotknutej osobe, resp. zistený, vyšetrovaný, meraný,
vytvorený alebo odvodený zariadením zdravotnej
starostlivosti; ďalej všetky údaje, ktoré je možné
spojiť s hore uvedenými údajmi alebo ktoré tieto
údaje ovplyvňujú (napr. správanie, okolie,
zamestnanie);
p. cudzinec: pojem definovaný podľa § 2 bodu 2
zákona č. XCIII z r. 2001 o zrušení devízových
obmedzení a zmene niektorých súvisiacich zákonov;
q. obchodné tajomstvo: pojem definovaný v § 2:47
ods. (1) zákona č. V z r. 2013 o Občianskom
zákonníku účinnom od 15.03.2014 (ďalej len
„O.Z.“);
r. Dátový incident: neoprávnené nakladanie alebo
spracúvanie osobných údajov, najmä neoprávnený
prístup, zmena, poskytnutie, zverejnenie, výmaz
alebo zničenie, vrátane náhodného zničenia alebo
poškodenia.
2. Účel a právny základ spracúvania údajov
Na základe § 135 ods. (1) zákona č. LXXXVIII: z r. 2014
a poisťovacej činnosti (ďalej len „Zákon o
poisťovníctve“) je poisťovňa oprávnená spracúvať tie
údaje klientov predstavujúce poistné tajomstvo, ktoré
súvisia s poistnou zmluvou, jej uzavretím, evidenciou,
respektíve s poistným plnením z tejto poistnej zmluvy.
Účelom spracúvania údajov poisťovňou je uzatvorenie,
zmena, udržanie poistnej zmluvy, posúdenie nárokov
vyplývajúcich z poistnej zmluvy alebo iný účel
definovaný v Zákone o poisťovníctve.
Podľa § 6 ods. (1) infozákona môže poisťovňa spravovať
osobné údaje dotknutej osoby aj vtedy, ak nie je možné
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získať súhlas dotknutej osoby alebo by jeho získanie
bolo neúmerne nákladné a spracovanie osobných
údajov je potrebné za účelom splnenia zákonnej
povinnosti poisťovne ako správcu údajov alebo
spravovanie údajov je potrebné pre účely uplatnenia
oprávneného záujmu poisťovne alebo tretej osoby a
uplatnenie týchto záujmov je úmerné obmedzeniu
práva súvisiaceho s ochranou osobných údajov.
Pre platnosť súhlasu dotknutej osoby, ktorá je
maloletou osobou staršou ako 16 rokov, nie je potrebný
súhlas alebo dodatočné schválenie jej zákonného
zástupcu.
Podľa § 6 ods. (5) infozákona, ak dôjde k získaniu
osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby,
poisťovňa môže vykonávať správu údajov – ak zákon
neustanovuje inak – za účelom plnenia svojich
povinností alebo uplatnenia oprávnených záujmov
poisťovne alebo tretej osoby, ak uplatnenie takéhoto
záujmu je primerané obmedzeniu práv súvisiacich s
ochranou osobných údajov, a to bez osobitného
súhlasu, aj po tom, ako dotknutá osoba odvolala svoj
súhlas.
Klient podpisom poistnej zmluvy, resp. podpisom
vyhlásenia o zbavení povinnosti zachovať mlčanlivosť
súhlasí so spracovaním svojich údajov v zmysle
ustanovení týchto osobitných ustanovení, resp. zmluvy.
3. definícia spracúvaných údajov (okruhy
poistného tajomstva)
a. osobné údaje klienta, údaje o právnických osobách;
b. charakteristické údaje a hodnota poisteného
majetku, údaje o posúdení rizika;
c. údaje týkajúce sa zdravotného stavu pri životnom,
úrazovom a zdravotnom poistení a pri poistení
zodpovednosti;
d. vyplatená suma poistného plnenia a náhrady škody,
čas poskytnutia;
e. všetky dôležité skutočnosti a okolnosti týkajúce sa
poistnej zmluvy, jej vzniku, zmien, evidencie a
plnenia, ako aj skutočnosti a okolnosti potrebné pre
poskytnutie plnenia.
Údaje uvedené v bodoch a, b poistnej zmluvy ako aj
údaje uvedené v bode c sú bezpodmienečne potrebné
pre uzatvorenie, resp. plnenie zmluvy. Poskytnutie
všetkých údajov je dobrovoľné, ak však nie sú k
dispozícii hore uvedené údaje, nie je možné posúdiť
riziko, výsledkom čoho môže byť, že poisťovňa
neuzatvorí danú poistnú zmluvu.
Údaje týkajúce sa zdravotného stavu klienta je
poisťovňa oprávnená spracovať v súlade so
skutočnosťami uvedenými v § 135 ods. (1) zákona o
poisťovníctve, v zmysle zákona č. XLVII z r. 1997 o
správe zdravotných údajov a s nimi súvisiacich osobných
údajov, a to výlučne na základe písomného súhlasu
dotknutej osoby.
Poisťovňa je oprávnená spracovávať osobné údaje aj na

základe vyhodnotenia osobných charakteristík dotknutej
osoby, a to výlučne automatizovaným spracovaním
údajov, ak ku spracovaniu osobných údajov došlo pri
uzatvorení alebo plnení zmluvy, za predpokladu, že
podnet na to dala dotknutá osoba. V prípade
automatizovaného spracovania osobných údajov
poisťovňa – na základe žiadosti dotknutej osoby –
upovedomí dotknutú osobu o použitom spôsobe a jeho
podstate a zabezpečí dotknutej osobe možnosť vyjadriť
svoje stanovisko.
V prípade súhlasu klienta poisťovňa poštou alebo emailom pošle klientovi materiály obsahujúce informácie
súvisiace s jej činnosťou. Poisťovňa alebo
sprostredkovateľ poistenia, s ktorým je poisťovňa v
zmluvnom vzťahu, môže v prípade súhlasu klienta
vyhľadať klienta e-mailom, telefonicky alebo osobne za
účelom predloženia návrhu alebo mu môže doručiť
zásielku s cieľom získania priameho obchodu.
V prípade, ak si klient nežiada, aby mu poisťovňa
zasielala ponuky, môže sa odhlásiť zo zasielania ponúk
e-mailom na info@groupamadirekt.hu, alebo listom na
adresu 1380 Budapest, Pf. 1049.
4. Pri správe osobných údajov, ktoré sa považujú za
poistné
tajomstvo,
poisťovňa
postupuje
nasledovným spôsobom:
4.1. Ak zákon nestanovuje inak, v súvislosti s poistným
tajomstvom sa povinnosť zachovať mlčanlivosť bez
časového obmedzenia vzťahuje na vlastníkov poisťovne,
na jej vedúcich pracovníkov, zamestnancov a všetky
osoby, ktoré k nim akýmkoľvek spôsobom získajú
prístup počas výkonu činnosti pre poisťovňu.
4.2. Poistné tajomstvo je možné vydať tretej osobe, ak:
a. klient poisťovne alebo zástupca klienta poisťovne
písomnou formou vyhlási, že oslobodzuje poisťovňu
od povinnosti zachovať mlčanlivosť o poistnom
tajomstve a uvedie presný okruh poistných
tajomstiev, ktoré je možné vydať;
b. v zmysle zákona o poisťovníctve neplatí povinnosť
zachovať mlčanlivosť.
4.3. V zmysle § 138 (1) zákona o poisťovníctve povinnosť
zachovať poistné tajomstvo neplatí vo vzťahu k:
a. dozoru konajúcemu v rámci svojho okruhu
pôsobnosti;
b. vyšetrovaciemu orgánu, prokuratúre a nimi
povereným znalcom po zahájení vyšetrovania;
c. súdu konajúcemu vo veci trestného konania,
občianskeho súdneho alebo mimosúdneho konania,
súdneho preskúmavania rozhodnutí správnych
orgánov, znalcovi ustanoveným súdom, ďalej voči
samostatnému súdnemu exekútorovi konajúcemu v
rámci exekučného konania, k hlavnému veriteľovi
konajúcemu vo veci vysporiadania dlhu fyzickej
osoby, Službe ochrany rodiny pred bankrotom,
rodinným majetkovým dohľadom, súdom;
d. verejnému notárovi konajúcemu v rámci dedičského

konania a notárom ustanovenému znalcovi;
e. v prípadoch uvedených v § 138 (2) zákona o
poisťovníctve voči daňovému orgánu;
f. službe národnej bezpečnosti konajúcej v rámci
svojho okruhu pôsobnosti;
g. protimonopolnému úradu konajúcemu v rámci
dozoru nad činnosťou;
h. poručníckemu orgánu konajúcemu v rámci svojho
okruhu činností;
i. zdravotníckemu správnemu orgánu uvedenému v §
108 ods. (2) zákona CLIV z r. 1997 o zdravotníctve;
j. ak sú zákonmi stanovené podmienky regulácie
nástrojov tajnej služby, voči orgánu oprávnenému
zhromažďovať tajné informácie;
k. zaisťovni a v prípade spolupoistenia voči poisťovniam
poskytujúcim poistné krytie;
l. v súvislosti s údajmi odovzdanými podľa odovzdávania
údajov regulovaných zákonom o poisťovníctve voči
orgánu evidujúcemu poistnú zmluvu;
m. s ohľadom na portfólio poistných zmlúv
odovzdaných v rámci prevodu portfólia voči
preberajúcej poisťovni, v zmysle ustanovení
uzatvorenej dohody;
n. s ohľadom na údaje potrebné pre vysporiadanie
škôd a uplatnenie nároku na náhradu škody, ďalej v
súvislosti s ich odovzdávaním navzájom voči
organizácii spravujúcej Účet odškodnenia alebo
Fond odškodnenia, voči Národnej kancelárii, voči
korešpondentovi a Informačnému stredisku, voči
Organizácii poskytujúcej odškodnenie a osobe
splnomocnenej na vysporiadanie škody a zástupcovi
škody, resp. voči vinníkovi, ak využije svoje právo a
praje si prístup k údajom o oprave vozidla druhého
účastníka nehody zo zápise o škode v súvislosti s
jeho cestnou dopravnou nehodou;
o. s ohľadom na údaje potrebné k uskutočneniu
zverenia výkonu činnosti objednanej z externých
zdrojov voči osobe uskutočňujúcej takúto činnosť,
ďalej audítorovi v rozsahu údajov potrebných na
výkon audítorskej činnosti;
p. v prípade pobočky – ak sú splnené podmienky
správy údajov vyhovujúce požiadavkám maďarských
právnych predpisov s ohľadom na všetky údaje a v
štáte sídla poisťovne z tretej krajiny existuje právny
predpis na ochranu údajov vyhovujúci požiadavkám
kladeným maďarskými právnymi predpismi – voči
poisťovni tretej krajiny, sprostredkovateľovi
poistenia;
q. garantovi základných práv konajúcemu v rámci
svojho okruhu pôsobnosti;
r. Národnému úradu pre ochranu údajov a slobodu
informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) konajúcemu v rámci svojho
okruhu pôsobnosti;
s. s ohľadom na systém bonus - malus, zaradenie do
neho, resp. údaje o škodovom priebehu uvedené v
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nariadení ministerstva o podrobných pravidlách
potvrdenia poistných udalostí a klasifikácie bonus malus; na základe písomnej žiadosti orgánu
uvedeného v písmenách a. – j. a s., ktorá obsahuje
meno klienta alebo označenie poistnej zmluvy,
okruh požadovaných údajov, účel žiadosti a právny
základ s tým, že subjekty uvedené v písm. p.- s. sú
povinné uviesť výlučne okruh údajov, účel získania
údajov a právny základ žiadosti. Potvrdením účelu a
právneho základu vyžiadania údajov sa rozumie aj
označenie príslušného zákonného ustanovenia.
Podľa § 157 (2) zákona o poisťovníctve, povinnosť
zachovať mlčanlivosť voči daňovému orgánu neplatí
vtedy, ak daňový orgán v daňovej veci na základe
výzvy v okruhu určenom zákonom nariadi poisťovni
vydať vyhlásenie, alebo ak sa na ňu vzťahuje
povinnosť poskytnúť údaje o platbe, spadajúcej pod
daňovú povinnosť, vyplývajúcej z poistnej zmluvy.
Povinnosť zachovať poistné tajomstvo sa vzťahuje aj na
zamestnancov uvedených orgánov mimo konania, v
rámci ktorých v zmysle právneho predpisu neplatí
povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
Povinnosť zachovávať poistné tajomstvo sa neuplatní vo
vzťahu k finančnej inštitúcii uvedenej v zákone č.
CCXXXVII. z roku 2013 o úverových inštitúciách a
finančných podnikoch, vo veci poistnej zmluvy súvisiacej
so záväzkami vyplývajúcimi z finančnej služby, ak sa
finančná inštitúcia obráti na poisťovňu písomným
dožiadaním, ktoré obsahuje meno klienta, alebo
označenie poistnej zmluvy, kategóriu požadovaných
údajov, účel a právny základ žiadosti.
Za porušenie poistného tajomstva sa nepovažuje
poskytovanie údajov daňovému úradu na základe
Dohody medzi Maďarskou vládou a USA o zabezpečení
medzinárodného daňového súladu a implementácii
FATCA regulácie a s tým súvisiacimi zmenami zákonov
vykonaných na základe zákona č. XIX. z roku 2014
(ďalej len: FATCA zákon), ani plnenie povinností
uvedených v § 43/B – 43/C, na základe FATCA zákona
vydaného, zákona č. XXXVII z roku 2013 o pravidlách
medzinárodnej verejnoprávnej spolupráce v daňových
veciach a veciach iných verejných tiarch (ďalej len
Dvtz.“). Nepovažuje sa za porušenie obchodného a
poistného tajomstva, ak k poskytnutiu, prevzatiu a
použitiu údajov a informácií dôjde v rámci automatickej
výmeny informácií a spolupráce v zmysle Hlavy V/B Dvtz.
4.4. Poisťovňa je povinná neodkladne poskytnúť
informácie na základe písomnej žiadosti, služby
národnej
bezpečnosti
a
prokuratúre,
ďalej
vyšetrovacieho orgánu so súhlasom prokuratúry, ak sa
objaví údaj o tom, že poistná transakcia súvisí:
a. so zneužitím drog, psychotropných látok,
terorizmom, zneužitím výbušnín alebo výbušných
látok, strelnými zbraňami, strelivom, legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti, resp. trestnou činnosťou
vykonávanou organizovane alebo v skupine v zmysle
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príslušných definícií uvedených v zákone č. IV. z roku
1978 účinnom do 30. 06. 2013.
b. s obchodovaním s drogami, uchovávaním drog,
vyvolávaním závislosti alebo prípravou drog,
zneužitím nových psychotropných látok, terorizmom,
zanedbaním oznámenia terorizmu, financovaním
terorizmu, zneužitím výbušnín alebo výbušných látok,
zneužitím strelných zbraní alebo streliva, legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti, resp. trestnou činnosťou
vykonávanou organizovane alebo v skupine v zmysle
príslušných definícií uvedených v zákone č. C. z roku
2012 účinnom od 01. 07. 2013.
Povinnosť zachovať mlčanlivosť o poistnom tajomstve
neplatí v prípade, ak si poisťovňa, sprostredkovateľ
poistenia a poistný poradca plní ohlasovaciu povinnosť
stanovenú zákonom o realizácií finančných a majetkových
obmedzujúcich opatrení nariadených Európskou úniou.
Nepovažuje sa za porušenie poistného alebo
obchodného tajomstva poskytnutie protokolu o
skupinovom audite riadiacemu subjektu finančnej
skupiny v prípade skupinového dohľadu.
Povinnosť zachovať mlčanlivosť o poistnom tajomstve
neplatí v prípade, ak:
– maďarský orgán činný v trestnom konaní, za účelom
splnenia
písomnej
žiadosti
zahraničného
vyšetrovacieho orgánu v súlade s medzinárodnými
záväzkami, písomnou formou požiada o vydanie
údaja, ktorý sa považuje za poistné tajomstvo;
– finančná spravodajskej jednotka, za účelom plnenia
úloh v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov a
financovaním terorizmu, alebo za účelom vybavenia,
písomnou formou požiada o vydanie údaja, ktorý sa
považuje za poistné tajomstvo.
4.5. Postúpenie údajov poisťovňou poisťovni tretej
krajiny alebo organizácii z tretej krajiny spracúvajúcej
údaje sa nepovažuje za porušenie poistného tajomstva
v prípade:
a. ak s tým klient poisťovne (ďalej len „subjekt údajov“)
vyjadril svoj súhlas v písomnej forme alebo
b. aj bez súhlasu subjektu údajov, ak poskytnutie údajov
má zákonom stanovený okruh, účel a právny základ,
ak je v tretej krajine zabezpečená požadovaná úroveň
ochrany údajov v zmysle § á (2) Infozákona. V
prípade cezhraničného prenosu údajov tvoriacich
predmet poistného tajomstva do iného členského
štátu sa uplatnia ustanovenia pre vnútroštátne
poskytovanie údajov.
4.6. Za porušenie poistného tajomstva sa nepovažuje
poskytnutie takých súhrnných údajov, z ktorých nie je
možné zistiť osobu alebo obchodné údaje jednotlivých
klientov; v prípade pobočky, poskytnutie údajov
potrebných na výkon dozornej činnosti kontrolnému
orgánu podľa zahraničného sídla (hlavnej kancelárie),
ak sú splnené podmienky stanovené dohodou medzi
zahraničným a maďarským dozorným orgánom;
poskytnutie údajov, ktoré sa nepovažujú za osobné

údaje ministrovi s cieľom vytvorenia podkladu pre
legislatívu a uskutočnenia prieskumu vplyvov;
poskytnutie údajov v záujme splnenia zákonných
požiadaviek týkajúcich sa doplnkového dozoru
finančných konglomerátov.
V prípadoch uvedených v bode 4.6 poisťovňa nemôže
odmietnuť poskytnúť údaje odvolávajúc sa na ochranu
poistného tajomstva. Poisťovňa nesmie dotknutú osobu
informovať o poskytnutí údajov podľa bodov 4.3 b., f. a
j. a prvého odseku bodu 4.4.
V zmysle zákona o poisťovníctve môže poisťovňa
poskytnúť osobné údaje klientov v prípadoch a
organizáciám uvedeným v bodoch 4.2.- 4.6.
4.7. Osobné údaje uvedené v evidencii postúpených
údajov musia byť zničené po uplynutí 5 rokov od
postúpenia údajov; ak ide o postúpenie údajov, na ktoré
sa vzťahuje § 136 zákona o poisťovníctve alebo
kategórie údajov uvedených v Infozákone, musia byť
vymazané po uplynutí 20 rokov.
4.8. Pri spravovaní údajov týkajúcich sa zosnulej osoby sú
smerodajné ustanovenia právnych predpisov vzťahujúce
sa na správu osobných údajov. Vzhľadom na údaje, ktoré
sa týkajú zosnulej osoby, osobné práva dotknutej osoby
môže uplatniť aj dedič zosnulej osoby, resp. osoba
uvedená v poistnej zmluve ako oprávnená osoba.
4.9. V prípade zániku poisťovne, sprostredkovateľa
poistenia bez právneho nástupcu, môže byť dokument
obsahujúci obchodné tajomstvo, ktorý spravuje
poisťovňa, sprostredkovateľ poistenia, použitý na
archivačno-výskumné ciele do 60 rokov od jeho vzniku.
Nie je možné zadržiavať informácie odvolávajúc sa na
obchodné tajomstvo alebo poistné tajomstvo, ak
existuje povinnosť poskytovať údaje stanovené
Infozákonom a ak ide o údaje vo verejnom záujme
alebo údaje, ktoré sú verejné z dôvodu verejného
záujmu. Na obchodné tajomstvo a poistné tajomstvo sa
aplikujú ustanovenia O.Z.
4.10. Pravidlá poskytovania údajov medzi poisťovňami
Zákon o poisťovníctve umožňuje poisťovniam za účelom
ochrany záujmov rizikového spoločenstva, na účely
plnenia zákonných alebo zmluvných povinností, na
účely poskytovania služieb v zmysle zákona alebo
zmluvy, na účely zabránenia zneužitiu poistenia
dojednaného poistnou zmluvou, obrátiť sa so žiadosťou
o informácie na inú poisťovňu v súvislosti s údajmi
stanovenými § 149 (3)-(6) zákona o poisťovníctve, ktoré
sú dožiadanou poisťovňou spracúvané s ohľadom na
osobitosti produktu v zmysle § 135 (1) zákona o
poisťovníctve, za predpokladu, že toto oprávnenie
dožadujúcej poisťovne je zakotvené v poistnej zmluve.
Dožiadanie a jeho plnenie sa nepovažuje za porušenie
poistného tajomstva. Dožadujúca poisťovňa je
zodpovedná za existenciu oprávnenia na dožiadanie v
zmysle 149 (1) zákona o poisťovníctve. § 149 (3)-(6)
zákona o poisťovníctve zakotvuje, aké údaje môže

dožadujúca poisťovňa žiadať v súvislosti s uzavretím
poistnej zmluvy alebo s plneniami na jej základe v
závislosti od poistného druhu (odvetvia). V závislosti od
typu (odvetvia) poistenia je možné poskytnúť
identifikačné údaje poistníka, poisteného, oprávnenej
osoby, poškodeného, údaje o zdravotnom stave
poisteného v čase získania údajov, ktoré súvisia s
poisteným rizikom, údaje potrebné na identifikáciu
predmetu poistenia, poistených záväzkov, alebo
majetkových práv, údaje o poistných udalostiach, údaje
potrebné na posúdenie rizík vyplývajúcich z uzatvorenej
poistnej zmluvy, alebo na posúdenie právneho základu
na poskytnutie poistného plnenia u dožiadanej
poisťovni.
V prípade poistných zmlúv poistenia zodpovednosti je
možné s predchádzajúcim súhlasom poškodeného
poskytnúť údaje o zdravotnom stave osoby požadujúcej
náhradu škody alebo odškodnenie, ako aj údaje o
skorších poistných udalostiach vzťahujúcich sa na
rovnaký predmet poistenia, ktorý bol poistený v rámci
toho istého poistného odvetvia. V prípade havarijného
poistenia suchozemských vozidiel, alebo ich poistenia
zodpovednosti – v druhom prípade aj bez súhlasu
poškodeného – je možné požadovať na základe údajov
k identifikácii vozidla (ŠPZ, VIN) aj údaje o poistných
udalostiach daného vozidla, údaje o registrácii škodovej
udalosti a údaje o výške poistného plnenia.
Dožiadaná poisťovňa je povinná na základe dožiadania,
ktoré je v súlade s právnymi predpismi, poskytnúť
dožadujúcej poisťovni požadované údaje v primeranej
lehote uvedenej v dožiadaní, a ak takáto lehota nie je
uvedená, do 15 dní od doručenia dožiadania.
Dožadujúca poisťovňa je oprávnená získané údaje
spracúvať 90 dní odo dňa obdŕžania. V prípade, ak
dožadujúca poisťovňa na základe dožiadania získa
údaje, ktoré sú potrebné na uplatnenie oprávnených
záujmov dožadujúcej poisťovne, lehota na spracúvanie
údajov sa predlžuje po dobu ukončenia konania
potrebného na uplatnenie nároku dožadujúcej
poisťovne. V prípade, ak dožadujúca poisťovňa na
základe dožiadania získa údaje, ktoré sú potrebné na
uplatnenie oprávnených záujmov dožadujúcej
poisťovne, a do 1 roka od obdŕžania tejto informácie
nedôjde k začatiu konania na uplatnenie oprávneného
záujmu dožadujúcej poisťovne, údaje je možné
spracúvať do 1 roka od ich obdŕžania.
Dožadujúca poisťovňa informuje klienta dotknutého
dožiadaním o dožiadaní a o odpovedi na dožiadanie,
vrátane okruhu údajov uvedených v dožiadaní,
minimálne raz za poistné obdobie, ďalej informuje
klienta na základe jeho žiadosti spôsobom uvedeným v
Infozákone. Ak dožadujúca poisťovňa s prihliadnutím
na zákonnú lehotu spracúvania údajov už údaje
nespracúva, klienta, ktorý žiada o informácie v zmysle
infozákona, informuje o tejto skutočnosti.
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5. doba spravovania údajov
Poisťovňa môže spravovať osobné údaje po dobu
trvania poistného právneho vzťahu a v rámci doby,
počas ktorej je možné uplatniť nárok súvisiaci s právnym
vzťahom poistenia alebo príkazu. Osobné údaje
týkajúce sa poistnej zmluvy, ktorá nebola uzatvorená,
môže spravovať dovtedy, kým je možné uplatniť si jej
nárok súvisiaci s neúspešnosťou uzatvorenia zmluvy.
Poisťovňa, poisťovací agent a poisťovací poradca sú
povinní zlikvidovať všetky osobné údaje o klientoch,
bývalých klientoch alebo neuzavretých poistných
zmluvách, v prípade ktorých zanikol účel spracúvania,
alebo na spracúvanie ktorých nedisponuje súhlasom
dotknutej osoby, respektíve, ak na spracúvanie
osobných údajov neexistuje právny základ.
6. ostatné ustanovenia týkajúce sa správy údajov
6.1. Údaje klientov spravuje poisťovňa vo svojom
vlastnom informačnom systéme prostredníctvom
počítača.
6.2. Pri spravovaní údajov poisťovňa dodržiava
ustanovenia infozákona, zákona o poisťovníctve a
ostatných platných právnych predpisov.
6.3. Poisťovňa na žiadosť klienta poskytuje informácie o
jeho údajoch, ktoré poisťovňa spravuje, a o ich
spravovaní, vo vlastnej evidencii uskutoční zmeny
údajov požadované klientom, v prípade splnenia
zákonných podmienok údaje vymaže alebo zablokuje.
Na základe žiadosti klienta poskytne poisťovňa klientovi
informácie o údajoch klienta spracúvaných poisťovňou
alebo povereným sprostredkovateľom, o zdrojoch
údajov, právnom základe, doby trvania spracúvania
údajov, o názve, sídle a činnosti prevádzkovateľa a
sprostredkovateľa, ktorá súvisí so spracúvaním údajov, o
okolnostiach a následkoch dátových incidentov a
opatreniach na ich elimináciu, ďalej – v prípade
sprístupnenia alebo poskytnutia osobných údajov
klienta – o právnom základe a adresátovi osobných
údajov klienta.
6.4. Klient si môže uplatniť aj ostatné práva vyplývajúce
z infozákona (napr. právo na mlčanlivosť, uplatnenie
práva na súde).
Klient môže namietať voči spracúvaniu osobných údajov:
a. ak spracúvanie alebo poskytnutie osobných údajov
je potrebné výlučne na plnenie právnej povinnosti
prevádzkovateľa, alebo na uplatnenie oprávnených
záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby, s
výnimkou povinného spracúvania údajov;
b. ak spracúvanie alebo poskytovanie osobných údajov
je vykonávané za účelom získania priameho
obchodu, prieskumu verejnosti, alebo za účelom
vedeckého bádania, alebo
c. v iných prípadoch ustanovených zákonom.
V prípade porušenia práv klienta, alebo ak klient
nesúhlasí s rozhodnutím prevádzkovateľa vo veci svojej
námietky, môže sa obrátiť na súd.
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6.5. Náhrada škody, odškodné:
Ak spôsobí prevádzkovateľ škodu dotknutej osoby
neoprávneným spracúvaním osobných údajov alebo
porušením bezpečnostných požiadaviek, je povinný
túto škodu nahradiť.
Ak prevádzkovateľ neoprávneným spracúvaním
osobných údajov alebo porušením bezpečnostných
požiadaviek zasiahne do osobnostných práv dotknutej
osoby, dotknutá osoba je oprávnená požadovať
odškodné.
Za škodu spôsobenú sprostredkovateľom zodpovedá
prevádzkovateľ; prevádzkovateľ je povinný poskytnúť
odškodné aj v prípade zásahu do osobnostných práv
dotknutej osoby, ktorý spôsobil sprostredkovateľ.
Prevádzkovateľ sa zbaví zodpovednosti, a/alebo
povinnosti poskytnúť dotknutej osobe odškodné, ak
preukáže, že škoda alebo zásah do osobnostných práv
bola spôsobená neodvrátiteľnou okolnosťou, ktorá
nemala pôvod v spracúvaní údajov. Prevádzkovateľ nie
je povinný nahradiť škodu a nie je možné požadovať
odškodné v prípade, ak škoda, alebo, v prípade zásahu
do osobnostných práv, ujma vznikla v dôsledku
úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti
dotknutej osoby.
6.6. Poisťovňa plánuje a realizuje spracovateľské operácie
tak, aby pri aplikácii predpisov na spracúvanie osobných
údajov zabezpečila ochranu súkromia dotknutých osôb.
Poisťovňa zabezpečuje bezpečnosť údajov a vykoná tie
technické, organizačné opatrenia a vytvorí procesné
postupy, ktoré sú nevyhnutné k uplatneniu predpisov na
ochranu tajomstva a údajov.
Údaje poisťovňa chráni pred neoprávneným prístupom,
pozmeňovaním, poskytovaním a sprístupňovaním,
zverejnením, vymazaním, zničením ako aj pred
neprístupnosťou z dôvodu zmeny používanej techniky.
6.7. Právne predpisy, na ktoré tieto „Informácie“
odkazujú sú prístupné aj na stránke www.groupama.hu.
6.8. V zmysle § 65 (1) Infozákona, Národný úrad na
ochranu dát a slobodu informácií vedie v záujme
informovanosti dotknutých osôb evidenciu (evidencia
na ochranu dát). Spracúvanie údajov nahlásených
poisťovňou eviduje Národný úrad na ochranu dát a
slobodu informácií pod č. NAIH – 59292-59318/2012.,
NAIH – 78398/2014.
7. Poskytnutie údajov, sprostredkovatelia
Na základe § 157 ods. (1) bod o sa povinnosť zachovať
mlčanlivosť o údajoch potrebných pre výkon zverenej
činnosti treťou osobou sa nevzťahuje na osoby
vykonávajúce zverenú činnosť. Osobám, ktoré
vykonávajú zverenú činnosť, môže poisťovňa poskytnúť
osobné údaje klientov. Ak v rámci zverenej činnosti
poisťovňa poskytne osobné údaje klientov subjektu,
ktorá vykonáva zverenú činnosť, subjekt vykonávajúci
zverenú činnosť sa považuje za sprostredkovateľa
poisťovne.

Oznamujeme, že pre poisťovňu vykonávajú v rámci
zverené činnosti nasledovné osoby/organizácie:
subjekty
vykonávajúce
zverené činnosti
Tlačiarne, pošta

Účel poskytnutia údajov,
vykonávaná činnosť
Informačné listy pre klientov,
generovanie tlačív, tlač šekov
a ich zaslanie klientom

Znalci škôd, predajcovia
motorových vozidiel,
opravovne

Registrácia a dokumentácia
škody, zistenie rozsahu
škody, posúdenie nároku na
poistné plnenie

Súdni znalci

Posúdenie nárokov na
poistné plnenie, znalecká
činnosť

Advokáti

Právne zastupovanie
poisťovne

Lekári

Posudzovanie rizika a nároku
na poistné plnenie

Vyšetrovatelia

Prešetrenia oznámenia
škodovej udalosti

Spoločnosti vykonávajúce Správa a vymáhanie
správu pohľadávok
pohľadávok
Programátori,
Programovanie, vývoj
spoločnosti vykonávajúce
softvéru, spracovanie údajov
výpočtové služby
Informácie o významných právnických osobách a
organizáciách vykonávajúcich činnosť objednanú z
externých zdrojov a popis ich činnosti sú k dispozícii k
nahliadnutiu v klientskych servisoch poisťovne a na
webovej stránke: www.groupama.hu.
Údaje získané od poisťovne na základe zmluvy
uzatvorenej s poisťovňou môžu byť použité výlučne za
účelom
realizácie
zverenej
činnosti.
Osoby
vykonávajúce zverenú činnosť sú povinné dodržiavať
právne predpisy týkajúce sa ochrany údajov a
tajomstva. Povinnosť týkajúcu sa zachovania
mlčanlivosti o poistnom tajomstve a opatrenia
realizované v záujme zachovať tajomstvo zabezpečuje
zmluva, ktorá je medzi nimi uzatvorená. Za akékoľvek
škody spôsobené tretej strane výkonom zverenej
činnosti zodpovedá poisťovňa, ktorá je povinná
poskytnúť odškodnenie za porušenie práv. Pokiaľ v
rámci zverenej činnosti poisťovňa poskytne osobné
údaje svojich klientov osobám, ktoré túto činnosť
vykonávajú, osoba, ktorá vykonáva zverenú činnosť sa
považuje za sprostredkovateľa poisťovne.
8. Informácia o zverejňovaní hlásenia o solventnosti
a finančnej situácii
Poisťovňa je povinná v zmysle § 108 (1) zákona o

poisťovníctve ročne zverejňovať hlásenie o solventnosti
a finančnej situácii. Štruktúru a obsah hlásenia
ustanovuje nariadenie Vlády Maďarska. Poisťovňa v
súlade s § 108 (1) zákona o poisťovníctve zverejňuje
hlásenie o solventnosti a finančnej situácii na svojej
webovej stránke.

Časť ii – poistenie budoV
Článok 16 – predmet poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na budovy uvedené v tomto
bode, ktoré sú vo vlastníctve poisteného, nachádzajúce
sa na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve a
špecifikované ako:
a. rodinný dom;
b. byt;
c. bytový dom;
d. rekreačná budova;
e. rozostavaná stavba;
f. vedľajšia stavba, garáž.
2. Poistenie sa vzťahuje aj na:
a. príslušenstvo rodinného domu, rekreačnej budovy a
bytu;
b. stavebné súčasti budovy vo vlastníctve poisteného,
ktoré sú v čase škody pevne pripojené k poistenej
budove.
3. V prípade prenajatého bytu sa poistenie vzťahuje na
stavebné súčasti budovy, ktoré realizoval nájomca v
prenajatej budove na vlastné náklady so súhlasom
vlastníka budovy.

Článok 17 – miesto poistenia
1. Poistený má právo na poistné plnenie v prípade, ak k
poistnej udalosti došlo na mieste uvedenom v poistnej
zmluve ako miesto poistenia, ak nie je dohodnuté v
poistnej zmluve inak.
2. Miesto poistenia poistenej budovy je vymedzené
adresou alebo katastrálnym číslom s číslom parcely
(pozemku), číslom bytu a poschodím na území SR, kde
sa poistená budova nachádza.
3. Miestom poistenia je aj garáž a vedľajšia stavba na
inej adrese ako poistená hlavná budova, pokiaľ je to v
poistnej zmluve dojednané.
4. Ak ide o poistenie bytu v bytovom dome, miestom
poistenia sa rozumie miesto poistenia bytu uvedené v
poistnej zmluve a spoluvlastnícky podiel na spoločných
častiach bytového domu, v ktorom sa poistený byt
nachádza. Ďalej sú poistené priestory tvoriace
príslušenstvo bytu.
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5. Ak je poistený bytový dom, miesto poistenia je
vymedzené adresou a číslom domu. Poistené je zároveň
príslušenstvo domu, spoločné zariadenia a časti,
nebytový priestor bytového domu.
6. Pre poistenie stavebných súčastí budovy je miesto
poistenia byt, rodinný dom alebo rekreačná budova.
7. Pre poistenie vecí mimo miesta poistenia podľa čl. 38
týchto VPP-BD je miestom poistenia SR.

Článok 18 – rozsah poistenia – poistné
riziká, poistené veci, poistené náklady
1. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia,
zničenia, odcudzenia a straty predmetu poistenia
rizikom uvedeným v balíku základného poistenia (ďalej
len „balík”) dojednaného v poistnej zmluve.
Poistné riziká, poistené veci a poistené náklady:
Poistné riziká:
a. Požiar;
b. Výbuch;
c. Úder blesku;
d. Dym;
e. Prepätie;
f. Povodeň, záplava;
g. Víchrica;
h. Krupobitie;
i. Atmosférické zrážky;
j. Zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy;
k. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov;
l. Tiaž snehu, námraza;
m. Zemetrasenie;
n. Lavína;
o. Prepad neznámej dutiny;
p. Náraz vozidla;
q. Pád lietajúceho telesa;
r. Voda z vodovodného zariadenia.
s. Krádež vlámaním, vandalizmus po vlámaní;
t. Lúpež;
u. Zodpovednosť za škodu;
v. Úrazové poistenie;
w. Dočasné oslobodenie od platenia poistného;
x. Právna ochrana;
y. Poistenie asistenčných služieb;
z. Vandalizmus na budove.
Poistené veci:
aa. Sklo;
bb. Stavebné súčasti budovy – krádež;
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cc. Veci mimo miesta poistenia;
Poistenie je možné dojednať aj pre:
dd. Osobné doklady, platobná karta – krádež, strata;
ee. Potraviny v chladničke, mrazničke;
ff. Peniaze v hotovosti;
gg. Pes, mačka;
hh. Kľúč od bytu, domu – strata;
ii. Elektromotory;
jj. Náhradné diely a príslušenstvo motorových vozidiel.
Poistené náklady:
kk. Náklady na hasenie, záchranné práce, búracie
práce a stavba dočasnej strechy, odstránenie alebo
odvoz zvyškov poistenej budovy, odpadu, sute
alebo poistených vecí poškodených alebo
zničených poistnou udalosťou, náklady na
demoláciu, jednorazové upratanie, vyhotovenie
projektovej dokumentácie, náklady na prepravu
poškodenej veci po poistnej udalosti do
najbližšieho servisu v rámci SR;
ll. náklady na náhradné dočasné ubytovanie,
prenájom z dôvodu neobývateľnosti po poistnej
udalosti;
mm. náklady na vysťahovanie z dôvodu hroziacich
záplav.
2. Vonkajšie bazény, ich príslušenstvo a súčasti sú
poistené iba na živelné riziká.

Článok 19 – limity poistného plnenia zo
základného poistenia
1. Budovy je možné poistiť jedným z troch balíkov
základného poistenia. Podľa dohodnutého balíka
vzniká poistenému právo na poistné plnenie, pokiaľ
bola škoda spôsobená rizikom uvedeným v
dohodnutom balíku poistenia podľa nižšie uvedenej
tabuľky v tomto článku.
2. Limit poistného plnenia je hornou hranicou
poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti za
jedno poistné obdobie.
3. Limit poistného plnenia je určený ako percento (%) z
výšky poistnej sumy poistenej budovy, pokiaľ nie sú
uvedené pevnou sumou v Eur. Limit poistného plnenia
za poistené náklady je určený ako percento (%) zo
súčtu poistných súm poistených vecí, ak nie je uvedené
pevnou sumou v Eur.

tabuľka č. 1 – Poistenie budov – max. limity poistného plnenia zo základného poistenia
Poistné riziká, poistené
veci a náklady

basIc

komFort

PremIum

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

100%
100%
100%
100%
1 200 €
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
1 200 €
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
2 400 €
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
2 400 €
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

zosuv pôdy, zrútenie skál
a zeminy

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pád stromov, stožiarov
a iných predmetov

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tiaž snehu, námraza
zemetrasenie
lavína
Prepad neznámej dutiny
náraz vozidla
Pád lietajúceho telesa

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Voda z vodovodného
zariadenia

100%

100%

100%

100%

100%

100%

škoda na podlahovom
vykurovacom systéme

400 €

400 €

1 200 €

1 200 €

2 400 €

2 400 €

krádež, vandalizmus po
vlámaní

100%

50%

100%

50%

100%

50%

lúpež
zodpovednosť za škodu
Úrazové poistenie

100%
30 000 €
100 €

100%
30 000 €
100 €

100%
60 000 €
200 €

100%
60 000 €
200 €

100%
90 000 €
300 €

100%
90 000 €
300 €

dočasné oslobodenie od
platenia poistného

3 mesiace

3 mesiace

3 mesiace

3 mesiace

3 mesiace

3 mesiace

Právna ochrana
Vandalizmus na budove

nepoistené
nepoistené

nepoistené
nepoistené

500 €
1 200 €

500 €
600 €

1 000 €
2 400 €

1 000 €
1 200 €

asistenčná služba

nepoistené

nepoistené

100%

50%

100%

50%

100%

50%

stavebné súčasti budovy –
krádež

400 €

400 €

2 000 €

2 000 €

4 000 €

4 000 €

Veci mimo miesta
poistenia

400 €

400 €

1 200 €

1 200 €

2 400 €

2 400 €

osobné doklady a
platobná karta – krádež
a strata

nepoistené

nepoistené

100%

100%

100%

100%

Potraviny v chladničke,
mrazničke

nepoistené

nepoistené

Požiar
Výbuch
Úder blesku
dym
Prepätie
Povodeň, záplava
Víchrica
krupobitie
atmosférické zrážky

poistené veci
sklo

120 €/škoda 120 €/škoda 240 €/škoda 240 €/škoda
a 240 €/rok a 240 €/rok a 480 €/rok a 480 €/rok

400 €

200 €

1 200 €

600 €
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basIc
Poistné riziká

komFort

PremIum

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

Peniaze v hotovosti

nepoistené

nepoistené

200 €

nepoistené

400 €

nepoistené

Pes a mačka

nepoistené

nepoistené

400 €

nepoistené

800 €

nepoistené

kľúč od bytu, domu

nepoistené

nepoistené

nepoistené

nepoistené

120 €

60 €

elektromotory

nepoistené

nepoistené

nepoistené

nepoistené

800 €

400 €

náhradné diely
a príslušenstvo
motorových vozidiel

nepoistené

nepoistené

nepoistené

nepoistené

800 €

400 €

5%

5%

10 %

10 %

15 %

15 %

poistené náklady
náklady na hasenie,
záchranné práce, búracie
práce a stavbu dočasnej
strechy, odstránenie
alebo odvoz zvyškov
poistenej budovy,
odpadu, sute, náklady na
demoláciu, náklady na
jednorazové upratanie po
poistnej udalosti,
vyhotovenie projektovej
dokumentácie, náklady na
prepravu poškodenej veci
po poistnej udalosti do
najbližšieho servisu
v rámci sr1)
náklady na náhradné
dočasné ubytovanie,
prenájom z dôvodu
neobývateľnosti po
poistnej udalosti
náklady na vysťahovanie
z dôvodu hroziacich
záplav
1)

max. 120 dní, max. 120 dní, max. 120 dní, max. 120 dní, max. 120 dní, max. 120 dní,
max. 800 € max. 800 € max. 800 € max. 800 € max. 800 €
max. 800 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

uvedené výška percenta predstavuje percento z dojednanej poistnej sumy poistenej budovy, celkové náklady na
poistné plnenie vrátane týchto nákladov nesmú presiahnuť dojednanú poistnú sumu, ktorá je max. hranicou
poistného plnenia
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Článok 20 – Výluky z poistenia
1. Okrem všeobecných výluk uvedených v čl.7 týchto
VPP-BD a pokiaľ to nie je uvedené v poistnej zmluve sa
poistenie nevzťahuje na:
a. stavby vryté do zeme bez spevnených múrov;
b. stavby, ktoré nie sú pevne spojené so zemou;
c. fóliovníky, skleníky, pareniská;
d. oporné múry;
e. pozemok, rastliny, plodiny a porasty na ňom rastúce,
pokiaľ to nie je v poistnej zmluve dojednané;
f. spoločné antény;
g. stavebné súčasti na budove vo výstavbe a v
rekonštrukcii, okrem živelných rizík;
h. stratu umeleckej alebo historickej hodnoty poistenej
budovy.
2. Poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú:
a. na prenajímaných vedľajších stavbách, garážach;
b. na vonkajšom nátere budovy, na omietke, obklade
ak sú staršie ako 15 rokov, ak boli škody spôsobené
krupobitím;
c. priamo poistnými udalosťami, ku ktorým došlo v
príčinnej súvislosti s nedodržaním stavebných
predpisov, všeobecných záväzných právnych
predpisov, technologických postupov výstavby alebo
montáže alebo nesprávnou údržbou a/alebo opravou;
d. nerovnomerným sadaním pôdy;
e. prenikaním podzemnej vody a/alebo vystúpením
vody z kanalizačného potrubia okrem prípadov, keď
táto škoda vznikla v príčinnej súvislosti so záplavou
alebo povodňou;
f. dlhodobým pôsobením chemických, biologických
alebo atmosférických vplyvov;
g. usadzovaním vodného kameňa, hrdze, kalov alebo
iných sedimentov.

akom je poistná suma k poistnej hodnote. Podpoistenie
sa neuplatňuje v prípade, ak rozdiel medzi poistnou
sumou a poistnou hodnotou je menší ako 10 %.
4. Pokiaľ je poistná suma v dobe vzniku poistnej udalosti
vyššia ako poistná hodnota (nadpoistenie), poisťovateľ
neposkytne vyššie poistné plnenie, než aké zodpovedá
poistnej hodnote poistených vecí v čase vzniku škody.

Článok 22 – indexácia poistných súm
1. Ak v priebehu trvania poistenia dôjde k zvýšeniu
poistnej hodnoty budov, stavieb v dôsledku zvýšenia
indexu cien stavebných prác a materiálov
spotrebovaných v stavebníctve, má poisťovateľ právo
jednostranne upraviť k výročnému dátumu poistnej
zmluvy poistnú sumu a poistné o násobok tohto indexu.
2. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie sa
dojednáva s indexáciou poistnej sumy a poistného, pričom
poisťovateľ bude počas trvania poistenia poistnú sumu a
poistné upravovať stavebným cenovým indexom v
závislosti od jeho vývoja v uplynulom kalendárnom roku.
3. Stavebný cenový index stanoví poisťovateľ na základe
údajov o cenách stavebných prác, stavebných materiálov
verejne publikovaných Štatistickým úradom SR.
4. Zvýšenie poistnej sumy a poistného poisťovateľ
oznámi písomne poistníkovi a to najneskôr v lehote 10
týždňov pred výročným dátumom poistnej zmluvy.

Článok 21 – poistná suma, poistná hodnota,
podpoistenie

5. Ak poistník neakceptuje úpravu poistnej sumy a
poistného podľa predchádzajúceho bodu tohto článku,
písomne doručí svoju žiadosť s nesúhlasom
poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred výročným
dátumom poistnej zmluvy. Od začiatku nasledujúceho
poistného obdobia sa nebude poistná suma a poistné v
ďalších obdobiach indexovať.

1. Poistná suma je suma uvedená v poistnej zmluve a
má zodpovedať poistnej hodnote poistenej veci, určuje
ju poistený na vlastnú zodpovednosť, ak nie je v poistnej
zmluve uvedené inak. Poistná suma je maximálnou
hranicou poistného plnenia za jednu a všetky poistné
udalosti, ktoré nastanú v jednom poistnom období a
zároveň je podkladom pre výpočet poistného.

6. Ak poistník uzavrel poistnú zmluvu bez indexácie a
následne v priebehu poistného obdobia požiada o jej
zavedenie, ku dňu začiatku ďalšieho poistného obdobia
bude stanovená taká poistná suma a výška poistného,
ako keby bolo poistenie dohodnuté s indexáciou od
začiatku poistenia.

2. Poistná hodnota je hodnota budovy v čase uzavretia
poistnej zmluvy, v prípade rozostavanej stavby je
poistnou hodnotou budúca hodnota budovy alebo
stavby po dokončení.
3. Ak poistná suma poistenej budovy stanovená v
poistnej zmluve bola v čase vzniku poistnej udalosti
nižšia ako jej poistná hodnota, ide o podpoistenie.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v takom pomere, v

7. Pokiaľ poistník písomne požiada o zrušenie alebo
zavedenie indexácie poistnej sumy a poistného, zmena
bude vykonaná k začiatku ďalšieho poistného obdobia.
8. Ak v čase vzniku poistnej udalosti bolo dojednané
poistenie bez indexácie poistných súm a poistného,
poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie v pomere
dojednanej poistnej sumy k poistnej sume, ktorá by bola
indexovaná.
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Článok 23 – poistné plnenie
1. Poistné plnenie sa riadi príslušnými ustanoveniami čl.
9 týchto VPP-BD ako aj nasledovnými ustanoveniami.
2. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie,
odcudzenie alebo strata veci, ktorá je predmetom
poistenia a toto poistenie sa na taký vznik škody vzťahuje.
3. Za škody na budovách a stavebných súčastiach
budovy, spoločných častiach, zariadeniach budovy,
nebytových priestoroch budovy poskytne poisťovateľ
poistné plnenie do výšky poistnej sumy poistenej
budovy, uvedenej v poistnej zmluve, max. však do limitu
dojednaného balíka poistenia nasledovne:
a. v novej hodnote, ak opotrebenie poistenej budovy
nepresiahlo 70% novej hodnoty poistenej budovy.
Poisťovateľ odpočíta od poistného plnenia hodnotu
použiteľných zvyškov;
b. v časovej hodnote, ak opotrebenie poistenej budovy
presiahlo 70% novej hodnoty poistenej budovy.
Poisťovateľ odpočíta od poistného plnenia hodnotu
použiteľných zvyškov;
c. max. však do výšky limitov uvedených v tabuľke 1,
čl.19 týchto VPP-BD.
4. Ak vznikne škoda spôsobená rizikom voda z
vodovodného zariadenia, poisťovateľ uhradí aj náklady
potrebné na odôvodnenú výmenu časti poškodeného
potrubia v maximálnej dĺžke 6 m (materiál a práca),
hodnotu vody a tekutiny unikajúcej z poškodeného
potrubia nachádzajúceho sa na pozemku patriacom k
poistenej nehnuteľnosti, do max. výšky 160 Eur na jednu
a všetky poistné udalosti v jednom poistnom období.
Za škody spôsobené únikom vody z individuálnych
vykurovacích systémov v dôsledku poškodenia potrubia
podlahového kúrenia poisťovateľ uhradí náklady
vynaložené na búracie práce a opravu v záujme
odstránenia poruchy podľa balíkov uvedených v tabuľke
č.1 týchto VPP-BD. Poisťovateľ neodpočíta spoluúčasť z
poistného plnenia.

verejného záujmu vykonať opatrenia – náklady na
hasenie, záchranné práce, búracie práce a stavbu
dočasnej strechy, odstránenie alebo odvoz zvyškov
poistenej budovy, odpadu, sute, náklady na demoláciu,
náklady na jednorazové upratanie po poistnej udalosti,
vyhotovenie projektovej dokumentácie, náklady na
prepravu poškodenej veci po poistnej udalosti do
najbližšieho servisu v rámci SR, nahradí mu poisťovateľ
primerané náklady podľa dojednaného balíka poistenia,
pričom celkové náklady na plnenie vrátane vyššie
uvedených nákladov nesmú presiahnuť poistnú sumu
poistenej budovy.
Poisťovateľ taktiež uhradí náklady na vysťahovanie z
dôvodu hroziacich záplav, podľa dojednaného balíka
poistenia do výšky limitov podľa tabuľky č. 1 týchto
VPP-BD.
8. Ak sa stane poistená trvalo obývaná budova
neobývateľná následkom poistnej udalosti, poisťovateľ
uhradí náklady na dočasné ubytovanie, prenájom podľa
dojednaného balíka poistenia, pokiaľ sú odôvodnené a
preukázateľné do výšky limitov podľa tabuľky č. 1 týchto
VPP-BD.
9. Poisťovateľ uhradí tiež náklady z dôvodu nariadeného
vysťahovania v prípade hrozby záplavy.
10. V prípade poškodenia náteru, tapety alebo maľby
stropu a jednej bočnej steny alebo dvoch bočných stien
miestnosti poisťovateľ uhradí náklady na opravu celého
povrchu miestnosti.
11. V prípade škôd na spoločných častiach a priestoroch
poisťovateľ poskytne poistné plnenie podľa
percentuálneho spoluvlastníckeho podielu poisteného
na týchto priestoroch.

Časť iii – poistenie domácnosti
Článok 24 – predmet poistenia

5. Poisťovateľ uhradí škody spôsobené na poistených
elektrických/elektronických strojoch, prístrojoch a
zariadeniach v dôsledku prepätia vrátane škôd na
elektrickej rozvodovej sieti poistenej budovy/časti
budovy v úseku po merač.

1. Predmetom poistenia je súbor všeobecných
hnuteľných vecí (ďalej len „veci“) tvoriaci zariadenie
domácnosti a slúžiaci na jej prevádzku alebo
uspokojovanie potrieb členov poistenej domácnosti,
ktoré sú vo vlastníctve členov poistenej domácnosti.

6. Celková výška poistného plnenia v jednom poistnom
období nesmie presiahnuť dohodnutú poistnú sumu
predmetu poistenia alebo limit poistného plnenia pre
jednotlivé riziká, predmety a náklady, pričom
poisťovateľ vyplatí poistné plnenie do výšky nižšej zo
súm ( poistná suma alebo limit plnenia).

2. Ďalej sú poistené stavebné súčasti poistenej domácnosti,
ktoré slúžia na prevádzku poistenej domácnosti.

7. Pokiaľ mal poistený, resp. poistník právnu povinnosť
z dôvodov hygienických, bezpečnostných alebo
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3. Poistenie sa vzťahuje aj na cudzie veci, ktoré nie sú vo
vlastníctve členov poistenej domácnosti, ale sú nimi
oprávnene používané a sú tej istej povahy ako veci,
ktoré tvoria poistený súbor hnuteľných vecí.
4. Poistené sú tiež veci, ktoré sa stali súčasťou súboru

poistenej domácnosti po vzniku poistenia. Veci, ktoré v
čase trvania poistenia prestanú byť súčasťou súboru
poistenej domácnosti, prestanú byť poistené.
5. Ďalej sa poistenie vzťahuje na: zvláštne hnuteľné veci
(cennosti, veci umeleckej a historickej hodnoty,
kožušiny a výrobky z nich), ak sú v poistnej zmluve
dojednané.

Článok 25 – miesto poistenia
1. Poistený má právo na poistné plnenie v prípade, ak k
poistnej udalosti došlo na mieste uvedenom v poistnej
zmluve ako miesto poistenia, ak nie je dohodnuté v
poistnej zmluve inak.
2. Miesto poistenia poistenej domácnosti je vymedzené
adresou so súpisným číslom alebo katastrálnym číslom s
číslom parcely, poschodím a číslom bytu na území SR.
3. Pre skupinu poistených všeobecných hnuteľných vecí
v domácnosti je miestom poistenia byt, rodinný dom
alebo rekreačná budova. Poistené veci domácnosti sa
nachádzajú v:
a. byte v bytovom dome – miestom poistenia okrem
domácnosti v byte sú aj priestory tvoriace
príslušenstvo bytu, uzamknuté chodby oddelené od
schodiska a výťahov (spoločná chodba pred viacerými
bytmi). Ďalej je miestom poistenia aj garáž na tej istej
alebo inej adrese ako poistená domácnosť, využívaná
výlučne členmi poistenej domácnosti;
b. rodinnom dome – miestom poistenia okrem
domácnosti v rodinnom dome sú aj garáž na tej istej
alebo inej adrese ako poistená domácnosť, vedľajšia
stavba na rovnakej alebo na inej adrese ako je
poistená domácnosť využívané výlučne členmi
poistenej domácnosti a voľné priestranstvo. Pre veci
poistené na voľnom priestranstve sa poistenie
vzťahuje na krádež vecí poistených podľa čl. 51 a.,
b., 59 týchto VPP-BD;
c. rekreačnej budove – miestom poistenia okrem
domácnosti v rekreačnej budove je aj garáž a
vedľajšia stavba na tej adrese ako poistená
domácnosť, využívané výlučne členmi poistenej
domácnosti.
4. Pre poistenie zvláštnych hnuteľných vecí je miestom
poistenia domácnosť nachádzajúca sa v trvalo obývanej
budove – byte alebo rodinnom dome.
5. Pre poistenie vecí mimo miesta poistenia je miesto
poistenia územie SR.
6. Miestom poistenia môže byt aj budova, ktorú
poistený dočasne užíva z dôvodu núteného
vysťahovania sa po poistnej udalosti.

Článok 26 –– rozsah poistenia – poistné
riziká a poistené veci
1. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia,
zničenia, odcudzenia a straty predmetu poistenia
rizikom uvedeným v balíku základného poistenia (ďalej
len „balík”) dojednaného v poistnej zmluve.
Poistné riziká, poistené veci a poistené náklady:
Poistné riziká:
a. Požiar;
b. Výbuch;
c. Úder blesku;
d. Dym;
e. Prepätie;
f. Povodeň, záplava;
g. Víchrica;
h. Krupobitie;
i. Atmosférické zrážky;
j. Zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy;
k. Pád stromov, stožiarov a iných predmetov;
l. Tiaž snehu, námraza;
m. Zemetrasenie;
n. Lavína;
o. Prepad neznámej dutiny;
p. Náraz vozidla;
q. Pád llietajúceho telesa;
r. Voda z vodovodného zariadenia.
s. Krádež vlámaním, vandalizmus po vlámaní;
t. Lúpež;
u. Zodpovednosť za škodu;
v. Úrazové poistenie;
w. Dočasné oslobodenie od platenia poistného.
x. Právna ochrana;
y. Asistenčná služba;
z. Vandalizmus na budove.
Poistené veci:
aa. Sklo;
bb. Stavené súčasti domácnosti – krádež;
cc. Veci mimo miesta poistenia;
Poistenie je možné dojednať:
dd. Osobné doklady, platobná karta – krádež, strata;
ee. Potraviny v chladničke, mrazničke;
ff. Peniaze v hotovosti;
gg. Pes a mačka;
hh. Kľúč od bytu, domu – strata;
ii. Elektromotory;
jj. Náhradné diely a príslušenstvo motorových vozidiel
Poistené náklady:
kk. Náklady na hasenie, záchranné práce, búracie
práce a stavba dočasnej strechy, odstránenie alebo
odvoz zvyškov poistenej domácnosti, odpadu, sute
alebo poistených vecí poškodených alebo
zničených poistnou udalosťou, náklady na
demoláciu, jednorazové upratanie, vyhotovenie
projektovej dokumentácie, náklady na prepravu
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ll.

poškodenej veci po poistnej udalosti do
najbližšieho servisu v rámci SR;
Náklady na vysťahovanie z dôvodu hroziacich záplav.

Článok 27 –– limity poistného plnenia zo
základného poistenia
1. Domácnosť je možné poistiť jedným z troch balíkov
základného poistenia. Podľa dohodnutého balíka vzniká
poistenému právo na poistné plnenie, pokiaľ bola škoda
spôsobená na poistených veciach v domácnosti rizikom
uvedeným v dohodnutom balíku základného poistenia

podľa nižšie uvedenej tabuľky.
2. Limit poistného plnenia za poistené riziká a veci je
určený ako percento (%) z výšky poistnej sumy
všeobecných hnuteľných vecí v domácnosti, ak nie je
uvedený pevnou sumou (v Eur). Limit poistného plnenia
za poistené náklady je určený ako percento (%) zo
súčtu poistných súm poistených vecí.
3. Limit poistného plnenia je hornou hranicou
poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v
jednom poistnom období.

tabuľka č. 2 – Poistenie domácnosti – max. limity poistného plnenia zo základného poistenia
Poistné riziká, poistené
veci a poistené náklady

basIc

komFort

PremIum

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

100%
100%
100%
100%
1 200 €
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
1 200 €
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
2 400 €
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
2 400 €
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

zosuv pôdy, zrútenie skál
a zeminy

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pád stromov, stožiarov
a iných predmetov

100%

100%

100%

100%

100%

100%

tiaž snehu, námraza
zemetrasenie
lavína
Prepad neznámej dutiny
náraz vozidla
Pád lietajúceho telesa

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Voda z vodovodného
zariadenia

100%

100%

100%

100%

100%

100%

škoda na podlahovom
vykurovacom systéme

400 €

400 €

1 200 €

1 200 €

2 400 €

2 400 €

krádež, vandalizmus po
vlámaní

100%

50%

100%

50%

100%

50%

lúpež
zodpovednosť za škodu
Úrazové poistenie

100%
30 000 €
100 €

100%
30 000 €
100 €

100%
60 000 €
200 €

100%
60 000 €
200 €

100%
90 000 €
300 €

100%
90 000 €
300 €

dočasné oslobodenie od
platenia poistného

3 mesiace

3 mesiace

3 mesiace

3 mesiace

3 mesiace

3 mesiace

Právna ochrana
Vandalizmus na budove

nepoistené
nepoistené

nepoistené
nepoistené

500 €
1 200 €

500 €
600 €

1 000 €
2 400 €

1 000 €
1 200 €

asistenčná služba

nepoistené

nepoistené

Požiar
Výbuch
Úder blesku
dym
Prepätie
Víchrica
krupobitie
atmosférické zrážky
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120 €/škoda 120 €/škoda 240 €/škoda 240 €/škoda
a 240 €/rok a 240 €/rok a 480 €/rok a 480 €/rok

basIc
Poistné riziká

komFort

PremIum

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

trvalo
obývaná

trvalo
neobývaná

100%

50%

100%

50%

100%

50%

stavebné súčasti budovy
– krádež

400 €

400 €

2 000 €

2 000 €

4 000 €

4 000 €

Veci mimo miesta
poistenia

400 €

400 €

1 200 €

1 200 €

2 400 €

2 400 €

osobné doklady a platobná
karta – krádež a strata

nepoistené

nepoistené

100%

100%

100%

100%

Potraviny v chladničke,
mrazničke

nepoistené

nepoistené

Peniaze v hotovosti
Pes a mačka
kľúč od bytu, domu
elektromotory

nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené

nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené

200 €
400 €
nepoistené
nepoistené

nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené

400
800
120
800

náhradné diely a
príslušenstvo motorových
vozidiel

nepoistené

nepoistené

nepoistené

nepoistené

800 €

elektronické a optické
prístroje1)

20%

10% max.
1 000 €

30%

15% max.
1 500 €

40%

20% max.
2 000 €

Všeobecné hnuteľné veci
v garáži (okrem poistenia
vozidiel v garáži),vedľajšej
stavbe, príslušenstve bytu

10%

5%

20%

10%

30%

15%

zvieratá, majetok
mikropodnikateľa a
záhradný nábytok,
rastliny podľa čl. 51 b,
53 a 59

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

nepoistené

5%

nepoistené

5%

nepoistené

5%

5%

10%

10%

15%

15%

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

poistené veci
sklo

cudzie veci
poistné náklady
náklady na hasenie,
záchranárske práce,
búracie práce a stavbu
dočasnej strechy,
odstránenie alebo odvoz
zvyškov poistenej budovy,
odpadu, sute, náklady na
demoláciu, náklady na
jednorazové upratovanie
po poistnej udalosti,
vyhotovenie projektovej
dokumentácie, náklady na
prepravu poškodenej veci
do najbližšieho servisu v
rámci sr2)
náklady na vysťahovanie z
dôvodu hroziacich záplav

400 €

200 €

1 200 €
€
€
€
€

600 €
nepoistené
nepoistené
60 €
400 €
400 €

1)

poistenie platí pre všetky poistné riziká okrem prepätia (ktoré je plnené z rizika prepätie)
uvedené výška percenta predstavuje percento z dojednanej poistnej sumy všeobecných hnuteľných vecí v
domácnosti, celkové náklady na poistné plnenie vrátane týchto nákladov nesmú presiahnuť dojednanú poistnú
sumu, ktorá je max. hranicou poistného plnenia. Pre poistené predmety, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke je
max. limitom plnenia ich poistná suma.
2)
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Článok 28 – spôsob zabezpečenia pre
prípad odcudzenia
1. Pre poistné plnenie z poistného rizika krádež
vlámaním sú stanovené podmienky na zabezpečenie
miesta poistenia podľa ustanovení tohto článku:
a. poisťovateľ poskytne poistné plnenie len do výšky
poistnej sumy zodpovedajúcej skutočnému spôsobu
zabezpečenia v čase vzniku poistnej udalosti aj keď
bola dojednaná vyššia poistná suma;
b. počas neprítomnosti poisteného alebo osôb
oprávnených zdržovať sa v mieste poistenia so
súhlasom poisteného, musia byť uzamknuté všetky
vstupné dvere a brána do miesta poistenia a všetky
okná, dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory
musia byť zatvorené z vnútornej strany uzatváracím
mechanizmom tak, že ich nie je možné zvonku
otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo
zničenia. Všetky prvky mechanického alebo
elektronického zabezpečovacieho systému musia byť
v čase vzniku poistnej udalosti funkčné a aktivované;
c. ak je vstup do miesta poistenia cez viacero dverí za
sebou, rozhodujúce pre posúdenie úrovne
zabezpečenia miesta poistenia proti krádeži sú
vonkajšie dvere;
d. ak do miesta poistenia vedie viacero dverí (dvere zo
záhrady, dvere z garáže a pod.), úroveň
zabezpečenia miesta poistenia v prípade poistnej
udalosti krádeže vlámaním sa posudzuje podľa tých
dverí, ktorými páchateľ preukázateľne vnikol do
miesta poistenia;
e. rozhodujúce pri posúdení úrovne zabezpečenia pri
poistnej udalosti krádeže vlámaním je, či miesto,
ktorým páchateľ vnikol do miesta poistenia, bolo
zabezpečené požadovaným spôsobom podľa
ustanovení tohto článku;
f. ak páchateľ vnikol do miesta poistenia inak ako
dverami, oknom alebo iným otvorom, spôsob
zabezpečenia miesta poistenia pre poistnú udalosť
vzniknutú krádežou nie je rozhodujúci;
g. múr/stena musí byť zhotovená z plných tehál alebo
iného, z hľadiska mechanickej odolnosti proti
krádeži vlámaním ekvivalentného materiálu s
hrúbkou min. 15 cm;
h. strop, podlaha a zabezpečenie otvorov (okrem okien
a dverí) musí vykazovať min. rovnakú mechanickú
odolnosť proti krádeži vlámaním ako múr/stena tak,
ako je ustanovené v písm. g. tohto bodu.
2. Vedľajšie budovy a garáže musia byť zabezpečené
min. stupňom zabezpečenia S1.
3. Priestory tvoriace príslušenstvo bytu musia mať všetky
dvere do miesta poistenia uzamknuté funkčným
bezpečnostným zámkom alebo bezpečnostným visiacim
zámkom.
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4. Pre pripoistené predmety k základnému poisteniu
podľa časti V. týchto VPP-BD platí minimálne stupeň
zabezpečenia S1 uvedený v tab. č. 3 tohto článku.
5. Ak dôjde k zvýšeniu poistnej sumy skupiny
poistených vecí v dôsledku indexácie poistnej sumy,
požiadavky na spôsob zabezpečenia miesta poistenia
proti krádeži sa nezvyšujú.
6. Spôsob zabezpečenia a limity poistných súm
všeobecných hnuteľných vecí v domácnosti pre prípad
odcudzenia krádežou vlámaním:
tabuľka č.3 – zabezpečenie všeobecných hnuteľných
vecí

stupeň

trValo
obÝVaná
limit
poistnej
sumy pre
domácnosť

s1

do 15 000 €

D1+ Z1+ O1

do 10 000 €

s2

15 001 –
40 000 €

D2 + Z2 + O1
+ O2 alebo
D1 + Z1 + O1
+ E1

10 001 –
20 000 €

40 001 –
60 000 €

D2 + Z3 + O1
+ O2 + E1
alebo
D1 + Z2 + O1
+ E2

20 001 –
30 000 €

s3

s4

trValo
neobÝVaná
spôsob
limit poistnej
zabezpečenia
sumy pre
domácnosť

D3 + Z3 + O1
+ O2 + E2
nad 60 001 €
alebo
D2 + Z3 + O1
+ E3

nad 30 000 €

7. Spôsob zabezpečenia a limity poistného plnenia pre
zvláštne hnuteľné veci v domácnosti, nachádzajúcej sa v
trvalo obývanej budove pre prípad odcudzenia vecí
krádežou vlámaním:
tabuľka č. 4 – zabezpečenie zvláštnych hnuteľných
vecí. miesto poistenia musí byť zabezpečené podľa
výšky súčtu zvláštnych hnuteľných vecí predpísaným
spôsobom:
trValo obÝVaná
Zvláštne hnuteľné veci

spôsob zabezpečenia

do 4 000 Eur

C1

4 001 Eur – 12 000 Eur

C2

nad 12 001 Eur

C3

V prípade predmetov, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť alebo charakter nie je možné uschovať v uzamknutom
nábytku a/alebo uzamknutom trezore podľa zabezpečenia uvedeného v Tabuľke. č. 4, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie podľa spôsobu zabezpečenia všeobecných hnuteľných vecí uvedený v Tabuľke č. 3.
dvere
d1

plné dvere

d2

jeden z nasledujúcich spôsobov:
a. plné dvere s hrúbkou min. 50 mm;
b. bezpečnostné dvere;
c. dvere s viacbodovým uzamykacím systémom (min. 3 body);
d. plné dvere so závorou;
e. plné dvere s preskleným otvorom (ak je otvor väčší ako 0,15 m2) alebo jeho najbližší okraj je vzdialený
od zámku menej ako 0,25 m, otvor musí byť zabezpečený bezpečnostným sklom alebo bezpečnostnou
fóliou alebo kovovou mrežou.

d3

jeden z nasledujúcich spôsobov:
a. plné bezpečnostné dvere s min. triedou odolnosti 3;
b. plné dvere s kovovou uzamykateľnou roletou alebo mrežou.
Zámky

z1

zámok s cylindrickou vložkou, dvere sú v uzamknutom stave zabezpečené proti vysadeniu

z2

bezpečnostný zámok, dvere sú v uzamknutom stave zabezpečené proti vysadeniu

z3

bezpečnostný zámok, dvere sú v uzamknutom stave zabezpečené proti vysadeniu, zárubňa zabezpečená
proti roztlačeniu zaliatím betónu
okná a presklené časti

o1

okná, dvere na balkón, lodžiu, terasu a iné otvory musia byť z vnútornej strany zatvorené tak, že ich nie
je možné zvonku otvoriť bez ich poškodenia

o2

okná, dvere na balkón, lodžia, terasa a iné otvory do výšky 2,5 m nad úrovňou okolitého terénu musia
byť zabezpečené jedným z nasledujúcich spôsobov:
a. bezpečnostné sklo
b. sklo s bezpečnostnou fóliou
c. kovová mreža
d. zvnútra uzatvárateľné okenice
e. kovová uzamykateľná roleta
Zabezpečenie objektu – elektronická zvuková signalizácia (eZs)

e1

EZS do okolitého priestoru miesta poistenia

e2

EZS do okolitého priestoru miesta poistenia a s vývodom signálu najmenej na dve telefónne čísla

e3

EZS s vývodom na stredisko registrácie poplachov (SRP): EZS s vývodom signálu na miesto s nepretržitou
obsluhou, a to buď na pracovisko policajného zboru, obecnej polície alebo súkromnú bezpečnostnú
službu
Zvláštne hnuteľné veci

c1

Uložené v uzamknutom nábytku

c2

Uložené v uzamknutom trezore zabudovanom v stene alebo podlahe

c3

Uložené v uzamknutom trezore zabudovanom v stene alebo podlahe, trezor má hmotnosť min. 150 kg
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Článok 29 – Výluky
1. Okrem všeobecných výluk uvedených v čl.7 týchto
VPP-BD a pokiaľ to nie je uvedené v poistnej zmluve sa
poistenie nevzťahuje na:
a. bankové vklady, cenné papiere;
b. rukopisy, projekty a projektové dokumentácie;
c. vodné, letecké a motorové dopravné prostriedky,
obytný príves a príves;
d. krádež vecí z motorového vozidla;
e. krádež vecí z balkónov, terás, lodžií;
f. veci umiestnené v úschovných schránkach mimo
poistenej domácnosti;
g. autorské a iné hmotné práva, ktoré sú majetkom
poisteného;
h. veci poisteného v nebytových priestoroch bytového
domu.
2. Poistenie sa nevzťahuje na zvláštne hnuteľné veci,
ktoré boli umiestnené v garáži, vo vedľajšej stavbe,
rekreačnej budove, v trvalo neobývanej budove, na
povale trvalo obývanej aj neobývanej budove, v pivnici,
príslušenstve bytu, na balkónoch, lodžiách, terasách
alebo na voľnom priestranstve.
a. sadaním pôdy;
b. dlhodobým pôsobením chemických, biologických
alebo atmosférických vplyvov;
c. usadzovaním vodného kameňa, hrdze, kalov alebo
iných sedimentov;
d. stratu na zárobku alebo ušlý zisk, pokiaľ nie je v
poistnej zmluve uvedené inak.

Článok 30 – poistná suma, poistná hodnota
1. Poistná suma je určená v poistnej zmluve a stanoví si
ju poistník, pričom má zodpovedať poistnej hodnote
poistenej veci.
2. Poistná suma je maximálnou hranicou poistného
plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, ktoré
nastanú v jednom poistnom období a zároveň je
podkladom pre výpočet poistného.
3. Poistná hodnota je nová hodnota poistenej veci v
čase uzavretia poistnej zmluvy.
4. Ak si poistník pri uzatváraní poistnej zmluvy stanovil
výšku poistnej sumy hnuteľných veci nižšiu ako je
poistná suma odporúčaná poisťovateľom (všeobecná
poistná suma platná v čase uzatvárania poistenia), v
prípade vzniku škodovej udalosti poisťovateľ prešetrí za
účelom zistenia existencie podpoistenia poistenie
hnuteľných veci.

Článok 31 – indexácia poistnej sumy
1. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie
sa dojednáva s indexáciou poistnej sumy a poistného,
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pričom poisťovateľ bude počas trvania poistenia poistnú
sumu a poistné upravovať indexom životných nákladov
v závislosti od jeho vývoja v uplynulom kalendárnom
roku.
2. Indexom životných nákladov sa rozumie index
spotrebiteľských cien tovarov a služieb, ktorý
každoročne zverejňuje Štatistický úrad SR.
3. Ak dôjde počas trvania poistenia k zvýšeniu tohto
indexu v porovnaní s indexom platným v dobe
dojednania poistenia a ak je to v poistnej zmluve
dojednané, zvýši sa pre bezprostredne nasledujúce
poistné obdobie v rovnakom pomere poistná suma a
poistné.
4. Zvýšenie poistnej sumy a poistného poisťovateľ
oznámi písomne poistníkovi a to najneskôr v lehote 10
týždňov pred výročným dátumom poistnej zmluvy.
5. Ak poistník neakceptuje úpravu poistnej sumy a
poistného podľa predchádzajúceho bodu tohto článku,
môže písomnou žiadosťou dojednať pokračovanie
poistenia bez indexácie. Táto žiadosť musí byť
poisťovateľovi doručená najneskôr 6 týždňov pred
výročným dátumom poistnej zmluvy, inak poisťovateľ
odmietnutie indexácie neakceptuje.
6. Ak dôjde k zvýšeniu poistnej sumy podľa bodu 1.
tohto článku, požiadavky na spôsob zabezpečenia
miesta poistenia sa nezvyšujú.
7. Ak v priebehu poistenia dojednaného s indexáciou
poistnej sumy a poistného bola indexácia na písomnú
žiadosť poistníka zrušená, je možné na písomnú žiadosť
poistníka dojednať indexáciu poistných súm a poistného
od najbližšieho výročného dátumu poistnej zmluvy. Táto
žiadosť musí byť poisťovateľovi doručená najneskôr 6
týždňov pred výročným dátumom poistnej zmluvy.

Článok 32 – poistné plnenie
1. Poistné plnenie sa riadi príslušnými ustanoveniami
čl. 27 a 28 týchto VPP-BD ako aj nasledovnými
ustanoveniami.
2. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie,
odcudzenie, strata predmetu poistenia, ak toto
poistenie sa na taký vznik škody vzťahuje. Pokiaľ nie je
ďalej uvedené inak, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie:
a. v nových hodnotách, ak opotrebenie alebo iné
znehodnotenie poistenej veci nepresiahlo 85 % jeho
novej hodnoty;
b. v časových hodnotách, ak opotrebenie alebo iné
znehodnotenie poistenej veci presiahlo 85 % jeho
novej hodnoty,

maximálne do výšky limitov uvedených v tabuľke 2 týchto
VPP-BD. Pre stavebné súčasti domácnosti sa vzťahujú
podmienky poisteného plnenia uvedené v písmene v
tomto bode 2 a. a b.
3. Pokiaľ elektronické a optické prístroje nemajú
prepäťovú ochranu, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie do maximálnej hodnoty 1 200 Eur na jeden
optický alebo elektronický prístroj.
4. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky 5 %
z výšky poistnej sumy všeobecných hnuteľných vecí, pre
zvieratá, majetok mikropodnikateľa ako aj pre
záhradný nábytok a rastliny podľa čl. 51 b., 53 a 59.
V prípade, ak poistná suma záhradnej techniky je vyššia
ako 400 €, je potrebné ju pripoistiť podľa čl. 51 c.
týchto VPP-BD.
5. Zvyšky poškodených alebo zničených vecí zostávajú
vo vlastníctve poisteného.
6. Celková výška poistného plnenia poisťovateľa v
jednom poistnom období nesmie presiahnuť
dohodnutú poistnú sumu, predmetu poistenia alebo
limit poistného plnenia pre jednotlivé riziká, predmety a
náklady, pričom poisťovateľ vyplatí do výšky nižšej zo
súm (poistná suma alebo limit plnenia).
7. Poisťovateľ uhradí primerané náklady na hasenie,
záchranné práce, búracie práce a stavbu dočasnej
strechy, odstránenie alebo odvoz zvyškov poistenej
domácnosti, odpadu, sute, náklady na demoláciu,
náklady na jednorazové upratanie po poistnej udalosti,
vyhotovenie projektovej dokumentácie, náklady na
prepravu poškodenej veci po poistnej udalosti do
najbližšieho servisu v rámci SR, pričom celkové náklady
na plnenie vrátane vyššie uvedených nákladov nesmú
presiahnuť poistnú sumu poistenej domácnosti.
Poisťovateľ taktiež uhradí náklady na vysťahovanie z
dôvodu hroziacich záplav. do výšky uvedenej v tabuľke
v čl.27 týchto VPP-BD.
8. Poisťovateľ uhradí aj náklady potrebné na
odôvodnenú výmenu časti poškodeného potrubia v
maximálnej dĺžke 6 m (materiál a práca), hodnotu vody
a tekutiny unikajúcej z dôvodu poškodeného potrubia
do max. výšky 160 Eur na jednu a všetky poistné
udalosti v jednom poistnom období.
Za škody spôsobené únikom vody z individuálnych
vykurovacích systémov v dôsledku poškodenia potrubia
podlahového kúrenia poisťovateľ uhradí náklady
vynaložené na búracie práce a opravu v záujme
odstránenia poruchy. Poisťovateľ neodpočíta spoluúčasť
z poistného plnenia.
9. V prípade neopraviteľných škôd na predmetoch,

ktoré nie je možné získať na domácom trhu, poisťovateľ
uhradí nadobúdaciu cenu rovnakého alebo podobného
predmetu, ktorý je možné kúpiť v zahraničí.
10. Plnenie poisťovateľa pre prípad odcudzenia vecí za
jednu poistnú udalosť je obmedzené limitom
zodpovedajúcim spôsobu zabezpečenia v čase poistnej
udalosti tak, ako je uvedené v článku 28 týchto
VPP-BD.
11. Poisťovateľ uhradí škody spôsobené na poistených
elektrických/elektronických prístrojoch a zariadeniach v
dôsledku prepätia, vrátane škôd na elektrickej
rozvodovej sieti poistenej budovy/časti budovy v úseku
po merač.

Časť iV – Ďalšie poistné riZiká a poistené
Veci V Základnom poistení
Článok 33 – poistenie zodpovednosti
za škodu
1. Predmetom poistenia je zodpovednosť za škodu
spôsobenú poisteným alebo členmi poistenej
domácnosti poisteného inému:
a. na zdraví vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich
vyplývajúca majetková ujma;
b. na veci vrátane následnej majetkovej ujmy
vyplývajúcej zo straty funkčnosti alebo možnosti
používať poškodenú vec.
2. Pre účely tohto poistenia sa škodou rozumie škoda na
veci a/alebo škoda na zdraví pričom:
a. škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej
veci vrátane následnej majetkovej ujmy alebo ušlého
zisku vyplývajúcich zo straty možnosti používať
poškodenú vec alebo zo straty funkčnosti poškodenej
veci;
b. škoda na zdraví znamená telesné poškodenia osoby
vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich
vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku.
3. Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na
poistné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej
republiky pri poistení Basic, štátov Európskej únie pri
poistení Komfort, celého sveta pri poistení Premium,
pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.
4. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného
alebo členov domácnosti za škodu spôsobenú v
dôsledku svojho konania alebo vzťahu k inému bežnou
činnosťou, a to najmä ako vlastníka budovy alebo
vedľajšej stavby a garáže, za škodu spôsobenú v mieste
poistenia uvedenom v poistnej zmluve v súvislosti s
výkonom práv a povinností vyplývajúcu z:
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a.
b.
c.
d.

vlastníctva alebo držby pozemku;
vlastníctva alebo držby budovy;
užívania budovy poisteného ako nájomcu;
spôsobenú v súvislosti s činnosťou poisteného ako
stavebníka,
pričom sa to vzťahuje na nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
v mieste poistenia uvedenú v poistnej zmluve, ktorú
poistený používa, s výnimkou poistenej garáže alebo
vedľajšej stavby na inej adrese.
5. Ďalej sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť za
škodu v občianskoprávnych vzťahoch a poistený má
právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodeným
uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody,
ktorá vznikla poškodenému v súvislosti s činnosťou
poisteného alebo člena domácnosti v bežnom
občianskom živote a to najmä:
a. v súvislosti s činnosťou v domácnosti, so
starostlivosťou o domácnosť, s vedením domácnosti
alebo prevádzkou zariadenia domácnosti; pre účely
tohto poistenia sa pod pojmom domácnosť rozumie
domácnosť v mieste poistenia uvedenom v poistnej
zmluve;
b. pri rekreácii a rekreačnom športe;
c. z vlastníctva zvierat – psy, mačky, ošípané, hovädzí
dobytok, ovce, hydina, kozy, králiky, bažanty, jelene,
norky a včely, za ktoré poistený zodpovedá ako ich
chovateľ;
d. ako osoba, používajúca zásobník plynu v domácnosti;
e. ako opatrovateľ osôb neschopných samostatného
úsudku alebo s obmedzenou schopnosťou
samostatného úsudku;
f. ako chodec spôsobiaci dopravnú nehodu;
g. ako užívateľ bicykla a invalidného vozíka;
h. ako používateľ zbrane v záujme sebaobrany.
6. Ak sa poisťovateľ vopred k tomu písomne zaviazal,
nahradí v súvislosti so škodovou udalosťou, ktorá je
alebo by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie
poisťovateľa, za poisteného a člena domácnosti
poisteného náklady:
a. obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred
súdom v trestnom konaní alebo v priestupkovom
konaní vedenom proti nemu;
b. občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred
príslušným súdom, ak toto konanie bolo potrebné
na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky
škody, ak je poistený povinný ich uhradiť;
c. právneho zastúpenia poisteného v konaní o náhrade
škody;
d. mimosúdneho prerokovania nárokov poškodeného
vzniknuté poškodenému alebo jeho zástupcovi.
Súčet náhrad škôd a náhrad nákladov na právnu
obhajobu nesmie presiahnuť poistnú sumu uvedenú v
poistnej zmluve.
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7. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného,
prípadne členov domácnosti nahradiť škodu, za ktorú
zodpovedajú a sú povinní ju uhradiť za predpokladu, že
vznikla povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné
plnenie. Podmienkou vzniku práva na poistné plnenie
je, že škodová udalosť vznikla v dobe trvania poistenia.
8. Poisťovateľ vyplatí za poisteného náhradu škody
vzniknutej ako následok jednej a všetkých poistných
udalostí vzniknutých počas jedného poistného obdobia
maximálne do dojednanej výšky poistnej sumy v
uvedenej v poistnej zmluve.
9. Poistený sa podieľa na poistnom plnení sumou
dohodnutou v poistnej zmluve (ak je v zmluve
dohodnutá) ako spoluúčasť, o ktorú poisťovateľ zníži
náhradu škody vyplatenú poistenému.
10. Výluky z poistenia:
Okrem výluk uvedených v časti I. týchto VPP-BD sa
poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za škodu
spôsobenú:
a. z výkonu povolania alebo zárobkovej činnosti
poisteného;
b. na rastlinách, stromoch, lúkach alebo porastoch,
ktorú spôsobilo zviera poisteného alebo člena
domácnosti;
c. činnosti v súvislosti s výkonom práva poľovníctva,
poľovným psom pri výkone práva poľovníctva
poisteným;
d. koňom, ktorého chová alebo vlastní poistený alebo
člen domácnosti;
e. z vlastníctva, držby, nosenia alebo používania
strelných zbraní.
11. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť
poisteného alebo člena domácnosti za škodu:
a. na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo vlastníctve
poisteného alebo člena domácnosti, boli však
poistenému alebo členovi domácnosti požičané;
b. za poškodenie, zničenie a odcudzenie vecí, ktoré
poistený prevzal na základe písomnej zmluvy alebo
písomnej dohody za účelom spracovania, opravy,
úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo
poskytnutia odbornej pomoci;
c. na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných
poisťovní (pre tento bod ďalej len „poisťovne“),
vzťahujúce sa k pracovným úrazom zamestnancov
poisteného, ktoré vznikli počas alebo v dôsledku
pracovnej činnosti zamestnancov poisteného, a ktoré
poisťovne vyplatili z nemocenského alebo
zdravotného poistenia;
d. spôsobenú pri vykonávaní stavebnej činnosti, ktorá
je v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných
právnych predpisov;

e. za pokuty alebo penále uložené poistenému alebo
členovi domácnosti alebo uplatnené voči nim v
súvislosti so škodovou udalosťou;
f. prevádzkou, vlastníctvom a držbou motorového
vozidla, plavidla, vrátane vodného skútra, v zmysle
zákona o vnútrozemskej plavbe, okrem plavidiel
používaných výlučne na rekreačné účely a
nepodliehajúce evidencii plavidiel v zmysle zákona o
vnútrozemskej plavbe;
g. po požití alkoholického nápoja, návykovej látky,
psychotropnej látky, jedu alebo prekurzoru, alebo
zneužitím liekov poisteným, má poisťovateľ právo na
náhradu súm, ktoré vyplatil z dôvodu škody
poškodenému a to primerane k výške škody a
okolnostiam, za ktorých došlo ku škode;
h. vzniknutú voľným pôsobením teploty, plynov, pár,
vlhkosti, vody, popolčeka, dymu, otrasov.
12. Poistenie zodpovednosti sa nevzťahuje na
zodpovednosť za škodu prevzatú poisteným na základe
zmluvy alebo dohody nad rámec stanovený právnymi
predpismi. Toto sa však nevzťahuje na škodu, za ktorú
by poistený na základe všeobecne záväzných právnych
predpisov zodpovedal aj v prípade, ak by sa k
zodpovednosti zmluvne alebo dohodou nezaviazal.
13. Toto poistenie sa nevzťahuje ani na zodpovednosť
za škodu spôsobenú:
a. úmyselne
alebo
vedomou
nedbanlivosťou
poisteného alebo inými osobami úmyselne
konajúcimi z podnetu poisteného. Za úmyselné
spôsobenie škody sa považuje aj:
a/1. konanie, ktoré poistený opomenul vykonať aj
keď jeho škodlivé dôsledky mohol a mal
očakávať;
a/2. úmyselné porušenie interných predpisov alebo
smerníc poškodeného;
a/3. ak poistený vedel o chybách alebo vadách na
tovare, výrobkoch alebo službách a nepodnikol
nevyhnutné opatrenia na zabránenie škody.
b. porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred
uzavretím poistnej zmluvy alebo neplatným právnym
úkonom poisteného;
c. nesplnením povinnosti odvrátiť hroziacu škodu;
d. činnosťou, pre ktorú právny predpis ukladá
povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za
škodu, alebo z ktorej vyplývajúce nároky sú
predmetom akéhokoľvek povinného, zákonného
alebo povinne zmluvného poistenia;
e. na veciach, pokiaľ ide o zodpovednosť vyplývajúcu z
prepravných zmlúv;
f. členmi predstavenstva, členmi dozornej rady a
konateľmi spoločnosti poisteného;
g. poistenému, alebo jeho rodinným príslušníkom a to
aj v prípade ak sú jeho zamestnancami. Za rodinných

h.
i.
j.

k.

príslušníkov sa považujú príbuzní v priamom rade,
súrodenci, manžel a manželka, druh a družka,
rozvedení partneri a osoby vyživované poisteným v
čase poistnej udalosti;
zákonnému zástupcovi alebo splnomocnencovi
poisteného;
poistenému;
na hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti vrátane
príslušenstva, ktorú poistený užíva protiprávne alebo
vyplývajúcu zo zmluvných pokút, úrokov z
omeškania, akýchkoľvek sankcií, záruk alebo
garancií (finančné plnenie a pod.), úverov;
sexuálnym obťažovaním, osočovaním, urážkou na cti
alebo vyplývajúcu z ochrany osobnosti, alebo z
uplatnených nárokov na náhradu nemajetkovej
ujmy.

14. Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na
nároky na náhradu škody vrátane nákladov právneho
zastúpenia v súvislosti s akoukoľvek náhradou škody
priznanou miestne príslušným správnym orgánom vo
svete, okrem územia SR.
15. V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné výluky.
16. Poisťovateľ namiesto poisteného uhradí aj škody
spôsobené požiarom, výbuchom, únikom vody alebo
pary z vodovodu a jeho armatúr, v súvislosti s ktorými
uplatní prenajímateľ voči poistenému, ktorý za škodu
zodpovedá, nárok na náhradu škody v zmysle právnych
predpisov.
17. Ak poisťovateľ poskytne poistné plnenie
poškodenému a poistený má právo na náhradu škody
voči svojmu zamestnancovi podľa pracovnoprávnych
predpisov v súvislosti s porušením právnej povinnosti, v
dôsledku ktorej škoda vznikla, je poistený povinný
uhradiť poisťovateľovi finančnú sumu vo výške náhrady
škody, ktorú má právo žiadať od svojho zamestnanca v
rámci pracovnoprávnych predpisov. V prípade, ak
poistený poškodeného už odškodnil, poskytne
poisťovateľ poistenému poistné plnenie znížené o výšku
náhrady škody, ktorú má právo poistený žiadať od
svojho zamestnanca podľa pracovnoprávnych predpisov
v súvislosti s porušením právnej povinnosti, v dôsledku
ktorej škoda vznikla.
18. Ak sa po poskytnutí poistného plnenia alebo jeho
časti zistí, že poškodený nemal nárok, resp. poistený
a/alebo spolupoistené osoby nespĺňali požiadavky/
podmienky na poskytnuté poistné plnenie, je
poškodený, resp. poistený a/alebo spolupoistené osoby
povinný vrátiť poisťovateľovi celé poskytnuté poistné
plnenie a uhradiť náklady poisťovateľa súvisiace s
poskytnutím poistného plnenia.

41

19. Ak bola škoda spôsobená právnickej osobe, v ktorej
má poistený majetkovú spoluúčasť, bude poistné
plnenie pomerne znížené a to v rozsahu tejto
majetkovej spoluúčasti v uvedenej právnickej osobe.

Článok 34 – Úrazové poistenie
1. Poistnou udalosťou je úraz poistenej osoby a člena
poistenej domácnosti a poistenie sa riadi nasledovnými
podmienkami:
2. Úrazom sa rozumie telesné poškodenie alebo smrť
spôsobené neočakávaným, náhlym a neprerušeným
pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov s
výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov a
imunotoxických látok. Za úraz sa považujú aj udalosti,
ktoré vzniknú nezávisle od vôle poisteného ako je
utopenie, popáleniny, obareniny, udretie bleskom,
zasiahnutie elektrickým prúdom, vdýchnutie škodlivých
plynov, pár, vniknutie jedovatých látok a žieravín do
organizmu.
3. Poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území SR.
4.
a.
b.
c.
d.

Rozsah poistenia – poistenie zahŕňa:
smrť úrazom;
trvalé následky úrazu;
náklady na pohreb;
zlomenie a prasknutie kosti poisteného následkom
úrazu;
e. práceneschopnosť poisteného v dĺžke minimálne 28
dní s poberaním nemocenských dávok následkom
úrazu;
f. škodu na odeve poisteného, ktorý poistený mal na
sebe v čase úrazu, s výnimkou obsahu vreciek.

Poistné riziko

basIc komFort PremIum

zlomenina,
prasknutie kosti
následkom úrazu

10 €

20 €

30 €

Práceneschopnosť
následkom úrazu

10 €

20 €

30 €

6. V prípade poškodenia časti tela bude poisťovateľ v
prípade poistnej udalosti postupovať podľa nasledovnej
tabuľky poškodení.
tabuľka č. 6 – Percento plnenia v prípade
poškodenia časti tela
stupeň poškodenia častí tela

Invalidita

úplná strata jednej hornej končatiny od
ramenného kĺbu alebo úplná nefunkčnosť

70%

úplná strata jednej hornej končatiny nad
lakťovým kĺbom alebo úplná nefunkčnosť

65%

úplná strata jednej hornej končatiny pod
lakťovým kĺbom alebo nefunkčnosť, ďalej
úplná strata jednej ruky alebo nefunkčnosť

60%

úplná strata alebo nefunkčnosť jedného
palca na ruke

20%

úplná strata alebo nefunkčnosť jedného
ukazováka

10%

úplná strata alebo nefunkčnosť
ktoréhokoľvek iného prstu na rukách

5%

úplná strata alebo nefunkčnosť jednej
dolnej končatiny nad polovicou stehna

70%

úplná strata alebo nefunkčnosť jednej
dolnej končatiny do polovice stehna

60%

úplná strata alebo nefunkčnosť jednej dolnej
končatiny do polovice holene alebo jedného
chodidla

50%

5. Poistné sumy sú uvedené v tabuľke č. 5 týchto VPPBD. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie do max. výšky
limitu dojednaného v poistnej zmluve a zároveň podľa
stupňa trvalých následkov poškodenia zdravia podľa
tabuľky č. 6 týchto VPP-BD:

strata alebo úplná nefunkčnosť jedného
chodidla vo výške členka

30%

úplná strata alebo nefunkčnosť jedného
palca na nohe

5%

úplná strata alebo nefunkčnosť
ktoréhokoľvek iného prstu na nohách

2%

tabuľka č. 5 – rozsah poistného krytia v úrazovom
poistení

úplná strata zraku oboch očí

Poistné riziko

basIc komFort PremIum

smrť následkom
úrazu

100 €

náklady na
pohreb

100 €

trvalé následky
10 – 100 %

100 €

trvalé následky
1–9%

10 €
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200 €

200 €

200 €

20 €

300 €

300 €

300 €

30 €

100%

úplná strata zraku jedného oka

35%

úplná strata zraku jedného oka, ak poistený
zrak druhého oka už stratil pred vznikom
poistnej udalosti

65%

úplná strata sluchu oboch uší

60%

úplná strata sluchu jedného ucha

15%

úplná strata sluchu jedného ucha, ak poistený
sluch druhého ucha už stratil pred vznikom
poistnej udalosti

45%

úplná strata reči

60%

úplná strata čuchu

10%

úplná strata zmyslu chuti

5%

b. Poisťovateľ pri plnení týkajúcej sa škody na oblečení
vyžaduje predloženie dokumentov potvrdzujúcich
súvislosť medzi škodou vzniknutou na oblečení a
daným úrazom.
c. Poisťovateľ neuplatňuje čakaciu dobu.
7. Povinnosti poisteného – poistený má povinnosť
zmierniť škody spôsobené úrazom, pri vzniku úrazu je
povinný neodkladne žiadať o pomoc lekára a zostať v
lekárskej starostlivosti až do ukončenia liečebného
procesu, snažiť sa o možnosť odstránenia alebo
zmiernenia následkov poistnej udalosti. V prípade, že
poistený nedodrží tieto povinnosti, poisťovateľ je
oslobodený od plnenia v takom rozsahu, v akom sa stav
poisteného zhoršil v dôsledku zanedbania uvedených
povinnosti.
8. Výluky z poistenia – poistenie sa nevzťahuje na
nasledovné prípady:
a. vznik a zhoršenie prietrží (herní), nádorov každého
druhu a pôvodu, bercových vredov, diabetických
gangrén, vznik a zhoršenie aseptických zápalov
šľachových pošiev, svalových úponov, kĺbových
vačkov, epikondylitíd a za lumboischiatický syndróm;
b. infekčné ochorenia, aj keď boli prenesené zranením;
c. pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ
nemajú povahu úrazu podľa bodu 2. tohto článku;
d. následky diagnostických, liečebných a preventívnych
zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia
následkov úrazu;
e. zhoršenie už existujúcej choroby v dôsledku úrazu,
pri náhlych cievnych a mozgových príhodách a pri
odlúpení sietnice;
f. patologické zlomeniny;
g. smrť alebo telesné poškodenie, ktoré je priamo
alebo nepriamo spôsobené jadrovou energiou;
h. samovražda a pokus o ňu;
i. smrť alebo telesné poškodenie, ktoré nastalo pri
účasti
na
domácich
a
medzinárodných
majstrovstvách, pretekoch alebo pri prípravách na
ne, úrazy vzniknuté v leteckej, námornej alebo
riečnej, resp. suchozemskej doprave;
j. lyžovanie alebo snowbording mimo vyznačených
trás;
k. smrť alebo telesné poškodenie, ktoré nastalo
účasťou na vojnových udalostiach alebo v občianskej
vojne, ak poistený slúžil alebo bol povolaný do
služieb ozbrojených síl v čase vojny;
l. účasť poisteného na teroristických akciách;
m. infekciu a smrť spôsobenú vírusom HIV (AIDS);
n. poistné udalosti, ku ktorým došlo následkom požitia
alkoholu poisteného;
o. ak dôjde k škodovej udalosti následkom zníženia
ostrosti rozpoznávacej schopnosti, ku ktorému došlo
následkom aplikácie návykových, omamných alebo
toxických látok;

p. úrazy, ktoré nastanú v dôsledku poruchy alebo straty
vedomia, porážky, epileptického záchvatu alebo
iných kŕčových záchvatov, ktoré postihnú celé telo;
q. udalosti, ku ktorým došlo v dôsledku samoliečenia;
r. ak ku škodovej udalosti došlo v súvislosti s
poskytnutím liečebných procedúr a liečení osobou
bez ukončeného odborného vzdelania z oblasti
medicíny;
s. v súvislosti so zákrokmi plastickej chirurgie vykonané
za účelom kozmetickej korekcie.
9. Poisťovateľ neodpočíta spoluúčasť z poistného
plnenia.

Článok 35 – dočasné oslobodenie
od platenia poistného
1. Predmetom poistenia je prevzatie platenia poistného
v alikvotnej čiastke z ročného poistného v prípade ak:
a. poistený je nepretržite práceneschopný dlhšie ako
30 po sebe nasledujúcich dní, za vznik poistnej
udalosti je považovaný 31. deň práceneschopnosti;
b. poistený je evidovaný ako nezamestnaný po dobu 30
po sebe nasledujúcich dní, za vznik poistnej udalosti
je považovaný 31. deň evidencie poisteného na
úrade práce.
2. Za poistnú udalosť sa považuje:
a. nepretržitá práceneschopnosť poisteného v dôsledku
choroby alebo úrazu a preto nemôže vykonávať
svoju prácu;
b. evidencia poisteného počas poistenia ako
nezamestnaného bez vlastného pričinenia a nie z
vlastného rozhodnutia a bol v pracovnom pomere
uzavretom podľa Zákonníka práce na dobu neurčitú,
minimálne však 6 mesiacov pred dobou
nezamestnanosti.
3. V prípade nezamestnanosti poisteného, poisťovateľ
uplatňuje 90 dňovú čakaciu dobu od dátumu začiatku
poistenia. V prípade, ak pracovný vzťah poisteného
zanikol počas čakacej doby a poistený sa stal
nezamestnaným, poisťovateľ neposkytuje poistné
plnenie.
4. Podmienky nároku na vznik poistného plnenia:
a. poistná udalosť bola oznámená poisťovateľovi
písomne v prípade nezamestnanosti do 8
pracovných dní od dátumu začiatku evidencie
poisteného na úrade práce, v prípade
práceneschopnosti do 8 pracovných dní od
vystavenia dokladu o práceneschopnosti, s
umožnením kontroly obsahu oznámenia a
poskytnutých údajov;
b. poistený vo vzťahu k významným okolnostiam z
hľadiska posúdenia nároku na plnenie oslobodil
lekárov, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, ktoré

43

mu poskytli starostlivosť od povinnosti mlčanlivosti,
ďalej, aby poistený oslobodil od povinnosti
mlčanlivosti orgány úradu práce v súvislosti s údajmi
spojenými s jeho nezamestnanosťou;
c. poistený splnomocnil poisťovateľa na získanie
potrebných informácií od týchto inštitúcií za účelom
kontroly údajov a iných okolností, ktoré mu boli
oznámené, resp. aby za rovnakým účelom
kontaktoval Sociálnu poisťovňu, úrad práce, resp.
iné inštitúcie. V prípade, ak poistený neposkytne
vyhlásenie o oslobodení od povinnosti mlčanlivosti a
z tejto príčiny nie je možné objasniť významné
okolnosti, povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné
plnenie nenastane. Poistné plnenie je poskytnuté
výlučne fyzickej osobe ako poistenému.
5. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie jedenkrát v
poistnom období max. vo výške 3 – mesačného
poistného vypočítaného z ročného poistného
uvedeného na poistnej zmluve.
6. Pre účely tohto poistenia je definovaná:
a. práceneschopná osoba: ako osoba, ktorá nemôže
vykonávať svoju prácu z dôvodu úrazu, resp.
choroby a túto skutočnosť potvrdí lekár;
b. nezamestnaný: osoba, ktorá je evidovaná ako
nezamestnaná na úrade práce v zmysle príslušných
právnych predpisov;
c. poistený: k poistnému plneniu z tohto rizika je
oprávnená výlučne fyzická osoba uvedená v poistnej
zmluve a ktorá je v jednej osobe aj poistníkom aj
poisteným.
7. Výluky z poistenia, poisťovateľ neposkytne poistné
plnenie:
a. ak poistná udalosť vznikla v súvislosti s úmyselným,
nedbanlivým alebo nezákonným správaním
poisteného;
b. v prípadoch súvisiacich so samovraždou alebo
pokusom o samovraždu v období počas 2 rokov po
uzavretí poistnej zmluvy;
c. v prípadoch, ktoré nastali v príčinnej súvislosti s
požitím alkoholických nápojov (alkohol v krvi 2,51
promile a viac);
d. v prípade škody, ktorá vznikla z dôvodu užitia
narkotík
alebo
omamných
látok,
liekov
nepredpísaných lekárom, ktoré zapríčinili poruchu
vedomia alebo zníženie schopnosti úsudku;
e. pre poistné udalosti vyplývajúce z aktívnej účasti na
povstaní, vzbure, nepokojoch a teroristických
aktivitách;
f. pre poistné udalosti súvisiace s účinkami atómovej
energie, resp. ionizačného žiarenia, s výnimkou
plnenia vo vzťahu k poistným udalostiam
vyplývajúcim z úrazu, ak prvotná príčina bola
poistnou udalosťou;
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g. za následky liečebných postupov alebo zákrokov
vykonaných (alebo objednaných) poisteným, ak ich
prvotná príčina nie je poistnou udalosťou;
h. za poistné udalosti, ktoré vznikli v súvislosti s
mentálnymi poruchami a poruchami správania;
i. za zákroky plastickej chirurgie za estetickým účelom
a pobyt v nemocnici, na lekársky neodôvodnené
chirurgické zákroky a liečebné postupy, pobyty v
nemocnici;
j. ak poistnú udalosť zapríčinilo samoliečenie;
k. ak poistná udalosť vznikla v súvislosti s liečením,
ktoré vykonala osoba bez medicínskeho vzdelania;
l. ak poistený vyhľadal lekára príliš neskoro a jeho stav
z tohto dôvodu už nie je možné napraviť
farmakologicky, ale iba chirurgickým zákrokom
alebo si jeho stav vyžaduje nemocničné ošetrenie;
m. za úrazy vyplývajúce z použitia leteckých
prostriedkov, zoskokov padákom (vrátane leteckého
prostriedku, ktorý skokana prepravuje), s výnimkou
úrazov, ktoré poistený utrpí ako cestujúci osobného
leteckého dopravného prostriedku v rámci civilnej
leteckej dopravy na povolenom prostriedku, alebo
na vojenskom leteckom prostriedku, ktorý je určený
a disponuje s povolením pre osobnú dopravu. Za
cestujúceho sa považuje osoba, ktorá nie je
prevádzkovateľom
leteckého
dopravného
prostriedku a nie je členom posádky;
n. za úrazy, ktoré utrpel poistený ako divák na
pretekoch (tréningoch) motorových vozidiel, vrátane
testovacích jázd a raly súťaží;
o. úrazy, ktoré utrpel poistený ako divák na celoštátnej
a medzinárodnej súťaži (tréningu) v skoku na lyžiach,
súťažiach jazdy na boboch a v bežkovaní;
p. za úrazy, ku ktorým došlo počas alebo v príčinnej
súvislosti s riadením železničného, leteckého,
vodného, cestného motorového vozidla poisteným
bez vodičského oprávnenia alebo iného úradného
povolenia, vrátane riadenia motorového vozidla
mimo verejných komunikácií;
q. ak poistený nemôže vykonávať svoju prácu z dôvodu
karantény verejného zdravia, epidémie alebo
veterinárneho lekárstva;
r. ak poistné udalosti, ktoré vznikli alebo sú v príčinnej
súvislosti s úrazom, ku ktorému došlo pred začatím
poistenia, resp. s chorobou, ktorá sa začala pre
začiatkom poistenia;
s. ak poistený mal uzatvorený pracovný vzťah na dobu
určitú, poistenie sa nevzťahuje ani na poisteného,
ktorý nemá uzavretý trvalý pracovný pomer ( napr.
živnostník, osoba pracujúca na dohodu o vykonaní
práce alebo osoba vykonávajúca zárobkovú činnosť
na základe iného právneho vzťahu);
t. ak bol ukončený pracovný vzťah dohodou, s
výnimkou prípadu, ak v tejto dohode došlo z
nasledujúcich
dôvodov:
reštrukturalizácia
zamestnávateľa, zníženie počtu zamestnancov; zánik

zamestnávateľa bez právneho nástupcu; dlhodobá
práceneschopnosť zamestnávateľa, zánik pracovného
vzťahu riadnou výpoveďou zo strany poisteného, zánik
pracovného vzťahu v skúšobnej dobe, riadna výpoveď
zo strany zamestnávateľa kvôli starobného alebo
invalidného dôchodku poisteného.
8. Poisťovateľ neodpočíta spoluúčasť z poistného plnenia.

Článok 36 – poistenie právnej ochrany
1. Predmet poistenia je ochrana oprávnených právnych
záujmov poistených osôb v prípadoch, v rozsahu a za
podmienok stanovených v týchto VPP-BD.
2. Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na poistné
udalosti, ktoré vznikli na území SR, ak nie je v poistnej
zmluva uvedené inak.
3. Rozsah poistenia – poisťovateľ poskytne poistenému
tieto služby:
a. právnu obhajobu – poistený je oprávnený zvoliť si
obhajcu na súdne, správne ako aj im predchádzajúce
zmierovacie konanie za účelom svojho zastupovania,
z obhajcov zo sídlom v mieste sídla inštitúcie, ktorá
vedie konanie o náhradu škody voči poistenému na
prvom stupni; ak v tomto mieste advokát nie je,
alebo je iba jeden, poistený je oprávnený si vybrať aj
iného advokáta, ktorý má sídlo v mieste sídla
druhostupňovej inštitúcie. Ak si poistený advokáta
nezvolí, je poisťovateľ oprávnený zvoliť zástupcu
poistenému, pričom prvého zvoleného advokáta
môže poistený odmietnuť, ak to bezodkladne
písomne oznámi poisťovateľovi, druhého advokáta
poistený nie je oprávnený odmietnuť. Poistený je
povinný do 3 pracovných dní od poverenia advokáta
nahlásiť poisťovateľovi písomne meno a sídlo
povereného advokáta. Za riadny výkon činnosti
zodpovedá advokát priamo poistenému. Poisťovateľ
zodpovednosť za výkon činnosti advokáta nenesie;
b. trovy súdneho konania ktoré je poistený na základe
právoplatného rozhodnutia v občianskoprávnom
alebo správnom konaní uhradiť poškodenému, ak
tieto náklady nie sú hradené v rámci iného poistenia.
Poisťovateľ si vyhradzuje právo vyšetriť, preskúmať a
mimosúdne vyrovnať akýkoľvek nárok podľa
vlastného uváženia;
c. ďalšie trovy konania uložené právoplatným súdnym
alebo správnym rozhodnutím (súdny poplatok,
odmena znalcom, tlmočníkom).
4. Poistná udalosť je skutočné alebo údajné porušenie
právnych predpisov a/alebo právnych povinností zo
strany poisteného a/alebo tretích osôb, ktorého
následkom boli narušené oprávnené záujmy poisteného
a/alebo tretích osôb v situáciách a v prípadoch
uvedených v poistnej zmluve a v týchto VPP-BD

vzťahujúce sa na jednotlivé predmety poistenia
(nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu).
5. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie max. do výšky
limitu poistného plnenia uvedeného v dojednanom
balíku poistenia.
6. Výluky z poistenia – poisťovateľ neposkytne poistné
plnenie z poistenia v nasledujúcich prípadoch:
a. súvisiacich so znečisteným vôd a pôdy, pričom za
znečistenie sa považuje vstup, vniknutie,
presiaknutie každej takej látky do pôdy, ktorá
spôsobí nevýhodnú biologickú, chemickú alebo
fyzickú zmenu v ich prirodzených vlastnostiach;
b. v prípade sporov medzi poisťovateľom a poisteným,
medzi poistníkom a poisteným, medzi poistenými
navzájom;
c. v prípade škôd, ktoré spôsobil poistený úmyselne;
d. v prípade dodatočných nákladov vyvolaných
vedením sporu v rozpore s dobrými mravmi;
e. náklady, ktoré vznikli pred nahlásením poistnej
udalosti poisťovateľovi;
f. v prípade, ak je predmetom konania uplatnenie
práva, ktoré poistený na seba prevzal.
7. Poistený je na účely tohto článku povinný:
a. oslobodiť advokáta od mlčanlivosti vo vzťahu k
poisťovateľovi, ak o to poisťovateľ požiada, u d e l i ť
advokátovi generálnu plnú moc na zastupovanie v
danej veci a informovať advokáta o všetkých
relevantných skutočnostiach;
b. predložiť poisťovateľovi doklady o vzniknutých
nákladoch aspoň 8 pracovných dní pred ich
splatnosťou;
c. vyhýbať sa akémukoľvek konaniu, ktoré by neúčelne
zvyšovalo náklady a umožniť poisťovateľovi, aby
nároky vznesené voči nemu poisťovateľ vyrovnal
mimosúdne;
d. vyžiadať stanovisko poisťovateľa k súdnemu
uplatneniu svojich nárokov, k napadnutiu súdneho
rozhodnutia opravným prostriedkom a k uzatvoreniu
súdneho zmieru za účelom preskúmania možností
úspechu zo strany poisťovateľa, v opačnom prípade
poisťovateľ takto vzniknuté náklady neuhradí. Pred
uplatnením nároku v rámci občianskoprávneho
konania je poistený povinný počkať na výsledky súdu.

Článok 37 – poistenie skiel
1. Predmetom poistenia sú pevne vsadené a osadené sklá
stavebných súčastí budovy ako je sklo v oknách, dverách,
sklo dverí na balkón, lodžiu, terasu, strešné sklo.
2. Poistenie sa vzťahuje na miesto poistenia uvedené v
poistnej zmluve.
3. Poistnou udalosťou je náhle a nepredvídané
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poškodenie alebo zničenie skla akoukoľvek udalosťou,
okrem výluk uvedených v tomto článku.

3. Poistnou udalosťou je krádež a strata osobných
dokladov uvedených v tomto článku.

4. Poisťovateľ uhradí primerané náklady na nové sklo
rovnakej kvality a rozmerov, náklady spojené s jeho
výmenou (montáž, demontáž), ako aj náklady spojené s
výmenou bezpečnostnej fólie. Poisťovateľ poskytne
poistné plnenie max. do výšky limitu poistného plnenia
uvedeného v dojednanom balíku poistenia.

4. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie max. do výšky
limitu poistného plnenia uvedeného v dojednanom
balíku poistenia. Podmienkou vzniku nároku na poistné
plnenie je nahlásenie škodovej udalosti na polícii.

5. Poistením nie sú kryté škody vzniknuté na skle inak než
rozbitím, napr. poškrabaním, odbitím úlomkov, odretím.
6. Poistenie sa nevzťahuje na sklá, ktoré bolo
poškodené v čase uzatvárania poistenia.
7. Poistenie sa nevzťahuje na sklenené strechy, skleníky,
fóliovníky, pivničné okná, výklady a výkladové skrine,
zrkadlá, úžitkové sklo, sklá budov vo výstavbe, prestavbe
alebo rekonštrukcii, firemné tabule, všetky druhy
špeciálneho skla uvedeného v čl.52 týchto VPP-BD,
sklené konštrukcie. Poisťovateľ neuhradí náklady spojené
s opravou škody vzniknutej v dôsledku opotrebenia. Ďalej
sa poistenie nevzťahuje na poškodenie rámu okna, dverí
a pod., v ktorom bolo sklo vsadené alebo osadené.
8. Poisťovateľ neodpočíta spoluúčasť z poistného
plnenia.

Článok 38 – poistenie vecí mimo miesta
poistenia
1. Predmetom poistenia sú hnuteľné veci v osobnom
vlastníctve poisteného a členov poistenej domácnosti,
ktoré sa nachádzajú v čase vzniku poistnej udalosti mimo
miesta poistenia uvedenom v poistnej zmluve a ktoré
mal poistený v čase vzniku škody pri sebe alebo na sebe.
2. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie,
odcudzenie predmetov poistenia, ktoré mal poistený v
čase vzniku škody na sebe alebo pri sebe, avšak len na
území SR.
3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie max. do výšky
limitu poistného plnenia uvedeného v dojednanom
balíku poistenia. Podmienkou vzniku vzniku nároku na
poistné plnenie v prípade krádeže alebo lúpeže je
nahlásenie škodovej udalosti polícii.

Článok 39 – osobné doklady, platobná
karta – krádež a strata
1. Predmetom poistenia sú osobné doklady (občiansky
preukaz, pas, povolenie na pobyt a pod.) a banková
platobná karta, ktoré patria poistenému.
2. Miesto poistenia je územie SR.
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Článok 40 – poistenie potravín
v chladničke, mrazničke
1. Poistnou udalosťou je škoda spôsobená na
potravinách v chladiacich a mraziacich zariadeniach,
ktoré sa nachádzajú v mieste poistenia a sú poškodené,
zničené v dôsledku výpadku dodávky elektrickej
energie, ktorý bol spôsobený dodávateľom elektrickej
energie a ktorý trval neprerušene viac ako 6 hodín.
2. Miesto poistenia je adresa poistenej budovy a/alebo
domácnosti uvedená v poistnej zmluve.
3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie max. do výšky
limitu poistného plnenia uvedeného v dojednanom
balíku poistenia.
4. Poistenie sa nevzťahuje na prípady, kedy došlo k
výpadku dodávky elektrickej energie z dôvodu
nevysporiadania platieb za dodávku elektrickej energie.

Článok 41 – poistenie peňazí v hotovosti
1. Poistnou udalosťou je odcudzenie peňažnej hotovosti
z miesta poistenia.
2. Miesto poistenia je adresa domácnosti nachádzajúca
sa v trvalo obývanej budove uvedená v poistnej zmluve.
3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie max. do výšky
limitu poistného plnenia uvedeného v dojednanom
balíku poistenia.
4. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je
nahlásenie škodovej udalosti na polícii.
5. Poisťovateľ neodpočíta spoluúčasť z poistného plnenia.

Článok 42 – poistenie psa a mačky
1. Predmetom poistenia je pes a mačka, ktoré sú vo
vlastníctve poisteného alebo člena poistenej
domácnosti, žijúce v domácnosti poisteného.
2. Poistenie sa vzťahuje len na veterinárnu starostlivosť
poskytnutú na území SR.
3. Poistnou udalosťou je úraz psa alebo mačky, ktorý si
vyžiada nevyhnutné veterinárne ošetrenie alebo zákrok.
Poisťovateľ preplatí poistenému nevyhnutne vynaložené

náklady spojené so vznikom takejto poistnej udalosti.
Ďalej sú poistené pohrebné a kremačné náklady v
prípade uhynutia psa alebo mačky v dôsledku úrazu. Za
úraz podľa tohto článku sa považuje aj prehltnutie
cudzích telies alebo otrávenie zvieraťa. Ďalej sú poistené
pohrebné a kremačné náklady v prípade uhynutia psa
alebo mačky na území SR v dôsledku úrazu, ak tieto
služby vykonala firma, ktorá je oprávnená vykonávať
pohreb alebo kremáciu drobných zvierat.
4. Poistením nie sú kryté náklady spojené s úrazom, ak
poistené zviera:
a. je v čase úrazu mladšie ako 6 mesiacov;
b. nedostalo predpísané očkovanie podľa očkovacieho
programu (parvo, sopornica, leptorpis hepatitis) a
pravidelné očkovanie proti besnote;
c. poistené zviera nemá v čase úrazu platný očkovací
preukaz vystavený veterinárom.
5.
a.
b.
c.

Poistenie sa nevzťahuje:
na preventívne a kozmetické zákroky;
udalosti vzniknuté pred poistením;
nadštandardné zásahy, ktoré nie sú nevyhnutné pre
liečenie vyžadujúce okamžité veterinárne ošetrenie.

6. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo výške 80 %
preukázateľne vynaložených nákladov na liečenie v
dôsledku poistnej udalosti uvedenej v bode 3. tohto
článku, vykonané veterinárom, max. do výšky limitu
poistného plnenia uvedeného v dojednanom balíku
poistenia. V prípade poistnej udalosti musí poistený
preukázať, že disponuje platným prihlásením psa do
evidencie psov v mieste svojho trvalého bydliska.
7. Poisťovateľ neodpočíta spoluúčasť od poistného
plnenia.

Článok 44 – poistenie elektromotorov
v elektrospotrebičoch
1. Poistnou udalosťou je skrat alebo prepätie na
elektromotore, ktorý je súčasťou poistnej domácnosti
a/alebo poistenej budovy, avšak s poistnou hodnotu
jedného elektrospotrebiča vyššou ako 120 Eur, pričom
vek elektromotora nie je vyšší ako 8 rokov. Ide o motory
v domácich spotrebičoch (v práčkach, sušičkách,
kuchynských strojoch, ventilátoroch, vysávačoch,
holiacich strojčekoch, fénoch, chladničkách a
mrazničkách, audiovizuálnej technike a pod.), ďalej
elektromotory v malých mechanizmoch a v stavebných
mechanizmoch.
2. Miesto poistenia je adresa poistenej budovy a/alebo
domácnosti uvedená v poistnej zmluve.
3. Poisťovateľ uhradí primerané náklady na opravu
vinutia motora, vrátane nákladov na montáž,
demontáž, nákladov na dopravu do opravovne a späť
alebo cestovných nákladov opravára, maximálne do
výšky limitu poistného plnenia podľa dojednaného
balíka poistenia.
4. Ak sa z dôvodu nerentabilnosti previnutie motora
nevykonáva, poisťovateľ primerane uhradí náklady na
nový motor, vrátane primeraných nákladov na montáž,
demontáž, nákladov na dopravu do opravovne a späť
alebo cestovných nákladov opravára, max. do výšky
limitu poistného plnenia uvedeného v dojednanom
balíku poistenia.
5. Poisťovateľ neuhradí škody spôsobené úmyselným
zničením a používaním v rozpore s návodom na
používanie, ako ani náklady spojené s výmenou
opotrebovaných súčiastok.

Článok 43 – poistenie kľúča od bytu, domu
1. Poistnou udalosťou je odcudzenie a strata kľúča od
vchodových dverí poisteného bytu, rodinného domu,
ktorý bol poistenému odcudzený alebo ho stratil.
2. Miesto poistenia je územie SR.
3. Poisťovateľ nahradí náklady spojené s výmenou a
osadením zámku rovnakého druhu a kvality (zámok od
vchodových dverí poisteného domu alebo bytu ), ako
bol pôvodný zámok a náklady spojené s výrobou
nového kľúča.
4. Podmienkou vzniku nároku na poistné plnenie je
nahlásenie škodovej udalosti polícii.
5. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie max. do výšky
limitu poistného plnenia uvedeného v dojednanom
balíku poistenia.

Článok 45 – poistenie náhradných dielov
a príslušenstva motorových vozidiel
1. Predmetom poistenia sú náhradné diely a
príslušenstvo osobných motorových vozidiel, ktoré majú
uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a
nachádzajúce sa v mieste poistenia, okrem ich
umiestnenia na voľnom priestranstve, a sú vo vlastníctve
poisteného.
2. Miesto poistenia je adresa poistenej budovy a/alebo
domácnosti uvedená v poistnej zmluve.
3. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie a
odcudzenie náhradných dielov a príslušenstva osobných
motorových vozidiel v dôsledku rizík uvedených v
dojednanom balíku poistenia.
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4. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie max. do výšky
limitu poistného plnenia uvedeného v dojednanom
balíku poistenia. Podmienkou vzniku nároku na poistné
plnenie v prípade odcudzenia a vandalizmu je
nahlásenie škodovej udalosti polícii.

použitím farieb vonkajšej fasády budovy, maximálne do
výšky 10 % z limitu pre riziko vandalizmu na budove
uvedené v dojednanom podľa dojednaného balíka
poistenia.

Článok 48 – poistenie asistenčných služieb
Článok 46 – poistenie stavebných súčastí
budovy – krádež
1. Poistnou udalosťou je krádež stavebných súčastí,
odborne inštalovaných na vonkajšej strane poistenej
budovy. Za stavebné súčasti sa považujú: satelitná
anténa, solárne zariadenia a plošné kolektory umiestnené
na budove, EZS, kamerový systém, protipožiarna
signalizácia, mechanické zabezpečovacie zariadenia,
ktoré sú pripevnené min. 3 m nad úrovňou terénu.

1. Rozsah poistného krytia asistenčných služieb sa
dojednáva v Osobitných poistných podmienkach pre
poistenie asistenčných služieb k poisteniu Bezpečný
domov OPPBD-AS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou
týchto VPP-BD.

Časť V. pripoistenia k Základnému
poisteniu

2. Miesto poistenia je adresa poistenej budovy a/alebo
domácnosti uvedená v poistnej zmluve.

Článok 49 – limity poistného plnenia
z pripoistení

3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v novej
hodnote, max. do výšky limitu poistného plnenia
uvedeného v dojednanom balíku poistenia.
Podmienkou vzniku práva na poistné plnenie je, aby
bolo voľné priestranstvo, na ktorom sa nachádza
poistená budova ohraničené funkčným oplotením bez
možnosti voľného vstupu, s min. výškou 1,6 m, všetky
brány musia byť uzamknuté a škoda musí byť hlásená
na polícii. V prípade nezabezpečenia poistených
priestorov podľa predchádzajúcej vety nevzniká
poistenému nárok na poistné plnenie.

1. V poistnej zmluve je možné dojednať nasledovné
druhy pripoistenia.

4. Pokiaľ budú vyššie uvedené predmety umiestnené vo
výške menej ako 3 m nad úrovňou terénu, poisťovateľ
neposkytne poistné plnenie.

Článok 47 – Vandalizmus na budove
1. Poistnou udalosťou sú
škody spôsobené
vandalizmom na vonkajších častiach budovy a jej
stavebných súčastiach pevne pripojených zvonku na
poistenej budove.

tabuľka č. 7 – max. limity pre pripoistené veci a
úrazové pripoistenie k poisteniu budovy a/alebo
domácnosti
druh pripoistenia

limit plnenia

Úrazové pripoistenie

500 €

Pripoistenie
poľnohospodárskych
malovýrobcov

10 000 €

Pripoistenie špeciálnych
skiel

10 000 €

Pripoistenie majetku
mikropodnikateľa

40 000 €

Pripoistenie pohrebných
nákladov
Pripoistenie
rekonštrukcie budovy
a stavebného materiálu

2 400 €

14 000 €

2. Miesto poistenia je adresa poistenej budovy a/alebo
domácnosti uvedená v poistnej zmluve.

Pripoistenie vozidiel
v garáži

24 000 €/1 vozidlo

3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie max. do výšky
limitu poistného plnenia uvedeného v dojednanom balíku
poistenia. Podmienkou vzniku práva na poistné plnenie v
prípade poistených samostatne stojacich solárnych
panelov je, že pozemok na ktorom sa nachádzajú je
zabezpečený funkčným oplotením bez možnosti voľného
vstupu, s min. výškou 1,6 m, všetky brány musia byť
uzamknuté a škoda musí byť hlásená na polícii.

Pripoistenie bicykla

600 € na 1 škodu/
2 000 € na 1 rok a1 kus

Pripoistenie motocykla,
štvorkolky

1 200 € na 1 škodu/
3 600 € na 1 rok a1 kus

4. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené sprejermi
a/alebo grafitmi a/alebo na inak spôsobenú škodu s
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Pripoistenie náhrobného
1 600 € na 1 škodu/
pomníka
3 200 € na 1 rok a 1 kus
Pripoistenie záhradného
nábytku a rastlín

700 € na 1 škodu/
1 400 € na 1 rok

Pripoistenie ušlého zisku
z nájmu

3 600 € na 1 škodu/
7 200 € na 1 rok

Limit plnenia je horná hranica vyplateného poistného
plnenia z jednej a všetkých poistných udalostí, ktoré
nastanú v jednom poistnom období.

Článok 50 – Úrazové pripoistenie
1. Pre úrazové pripoistenie platia podmienky uvedené
v čl. 34 týchto VPP-BD, bod 1-4, 6-9.
2. Poistnou udalosťou je úraz poisteného alebo člena
jeho poistenej domácnosti.
3. Úrazové pripoistenie je možné dojednať na nasledovné
max. poistné sumy.
Poistné riziko

Poistná suma

smrť následkom úrazu

500 €

náklady na pohreb

500 €

trvalé následky 10 – 100 %

500 €

trvalé následky 1 – 9 %

50 €

zlomenina, prasknutie kosti
následkom úrazu

50 €

Práceneschopnosť následkom
úrazu

50 €

Článok 51 – pripoistenie
poľnohospodárskych malovýrobcov
1. Predmetom poistenia sú:
a. úroda, poľnohospodárske plodiny a zásoby súvisiace
s poľnohospodárskou malovýrobou poisteného,
vrátane kultúr ešte nezožatých rastlín;
b. hospodárske zvieratá chované na poistenom
hospodárstve;
c. poľnohospodárske
stroje
súvisiace
s
poľnohospodárskou malovýrobou, s výnimkou
vozidiel na motorový pohon.
2. Toto poistenie je možné dojednať len so základným
poistením domácnosti a dopĺňa rozsah poistenia
domácnosti.
3. Miesto poistenia je rodinný dom, garáž a vedľajšia
stavba na tej istej adrese ako je poistená domácnosť.
Pre poistenie predmetov uvedených v bode 1 a. a b.
tohto článku je miesto poistenia aj voľné priestranstvo
prislúchajúce k poistenej budove.
4. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie
predmetov poistenia v dôsledku živelných rizík,
odcudzenia, okrem výluk uvedených v týchto VPP-BD.
5. Poistnú sumu stanovuje poistník a za ňu aj
zodpovedá. Poistná suma je hornou hranicou plnenia
poisťovateľa na jednu a všetky poistné udalosti, ktoré
nastanú v jednom poistnom období.

6. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody
vzniknuté na samozapálených, vykvasených a
zaparených predmetoch, škody spôsobené na úrode,
plodinách uskladnených vonku, ďalej za škody v teplých
a studených pareniskách a škody spôsobené víchricou a
krupobitím. Toto poistenie sa nevzťahuje na poistené
predmety určené na podnikateľské účely.
7. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie nasledovne:
a. v prípade poškodenia majetkových predmetov
patriacich do skupiny majetku 1a., 1b. tohto článku
vo všeobecnej hodnote;
b. v prípade poškodenia, zničenia majetkových
predmetov patriacich do skupiny majetku 1c. tohto
článku poisťovateľ vyplatí poistné plnenie v novej
hodnote, ak náklady na opravu nepresiahnu 25 %
novej hodnoty majetkového predmetu v čase vzniku
škody. Ak náklady na opravu presiahnu 25 % novej
hodnoty, poisťovateľ uhradí škody v časovej
hodnote, max. do výšky poistnej sumy dojednanej v
poistnej zmluve.
8. Podmienkou vzniku práva na poistné plnenie je, aby
bolo voľné priestranstvo, na ktorom sa nachádzajú
poistené predmety podľa bodu 1 a. a b. tohto článku
ohraničené funkčným oplotením bez možnosti voľného
vstupu, s min. výškou 1,6 m, všetky brány musia byť
uzamknuté a škoda v prípade odcudzenia a vandalizmu
má byť hlásená na polícii.
9. Poisťovateľ uhradí aj škody spôsobené chovom
hospodárskych zvierat, za ktoré poistený ako chovateľ
zvierat zodpovedá, z rizika poistenia zodpovednosti za
škody.
10. Poisťovateľ neuhradí škody spôsobené na
predmetoch umiestnených vo voľnom priestranstve, ak
boli spôsobené víchricou alebo krupobitím.

Článok 52 – pripoistenie špeciálnych skiel
1. Predmetom poistenia sú:
a. sklenené priečky a steny;
b. sklenená výplň zábradlia;
c. sklenená strecha a sklenená markíza;
d. sklenená zimná záhrada;
e. sklo v nábytku, vstavaných skriniach, v obrazoch, v
kuchynskej linke;
f. bežné a benátske zrkadlá;
g. akvárium a terárium s objemom viac ako 50 l;
h. sklenené časti solárnych panelov, ktoré sú
umiestnené na poistenej budove, vedľajšej stavbe,
samostatne stojace solárne panely;
i. sklokeramická varná platňa;
j. sklo v saunách, sprchách;
k. polykarbonát nahradzujúci sklo.
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2. Toto poistenie je možné dojednať iba s poistením
nehnuteľnosti a/alebo domácnosti a dopĺňa rozsah
poistenia nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.
3. Miesto poistenia je zhodné s miestom uvedeným v čl.
17 a čl. 25 týchto VPP-BD.
4. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie skla,
okrem výluk uvedených v tomto článku.
5. Poistnú sumu stanovuje poistník a za ňu aj
zodpovedá. Poistná suma je hornou hranicou plnenia
poisťovateľa na jednu a všetky poistné udalosti ktoré
nastanú v jednom poistnom období.
6. Poistenie sa nevzťahuje na:
a. zasklenie skleníkov, parenísk;
b. maľby na sklách;
c. výklady, výkladové skrine;
d. sklo poškodené alebo prasknuté pred začiatkom
poistenia;
e. náklady na opravu nosnej konštrukcie fixujúcej sklo
nevyhnutné z dôvodu opotrebenia ako aj každé
zasklenie, ktoré nie je uvedené medzi vymenovanými
predmetmi poistenia v tomto článku;
f. sklách budov vo výstavbe, prestavbe alebo v
rekonštrukcii;
g. škody na sklách inak než rozbitím, napr.
poškrabaním, odbitím úlomkov, odretím.
7. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky novej
hodnoty, max. však do výšky poistnej sumy dojednanej
v poistnej zmluve. Poisťovateľ uhradí primerané náklady
na nové sklo rovnakej kvality a rozmerov, náklady
spojené s jeho výmenou (montáž, demontáž), ako aj
náklady spojené s výmenou bezpečnostnej fólie a
snímačov rozbitia skla, náklady spojené s opravou
rozbitého skla ako sú montáž a demontáž stavebných
súčastí napr. mreží, markízy, nosnej konštrukcie.
8. Poisťovateľ neodpočíta spoluúčasť z poistného plnenia.

Článok 53 – pripoistenie majetku
mikropodnikateľov
1. Predmetom poistenia je hnuteľný majetok vlastný,
cudzí, prevzatý do úschovy, do opravy, na spracovanie,
využívaný na podnikanie. Veľkosť podlahovej plochy
nehnuteľnosti využívanej na podnikanie nesmie
prekročiť 50 % celkovej podlahovej plochy poistenej
nehnuteľnosti.
2. Miesto poistenia je adresa domácnosti, nachádzajúca
sa v trvalo obývanej budove, garáži alebo vedľajšej budove
nachádzajúcej sa na rovnakom pozemku ako je poistená
domácnosť, uvedená v poistnej zmluve. Poistenie sa
nevzťahuje na veci v rekreačnej budove alebo ostatných

50

priestoroch nevyužívaných na podnikateľské účely.
3. Toto poistenie je možné dojednať len so základným
poistením domácnosti a dopĺňa rozsah poistenia
domácnosti.
4. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie a
odcudzenie hnuteľného majetku mikropodnikateľa v
mieste poistenia v dôsledku rizík uvedených v
dojednanom balíku poistenia, okrem výluk uvedených v
týchto VPP-BD.
5. Poistnú sumu stanovuje poistník a za ňu aj
zodpovedá. Poistná suma je hornou hranicou plnenia
poisťovateľa na jednu a všetky poistné udalosti ktoré
nastanú v jednom poistnom období.
6. Výluky z poistenia:
a. činnosť zaradená do kategórie vysoký stupeň
nebezpečenstva požiaru. Sú to činnosti spojené s
výrobou, spracovaním, obchodovaním s nábytkom,
drevom, papierom, kožušinami, obilím, chemickými
prípravkami, olejom, plastmi, gumami a pod;
b. motorové vozidlá, prívesy a súčiastky vozidiel;
c. cennosti a cenné papiere;
d. predmety podnikateľskej činnosti na rôznych
prevádzkach, mimo miesta poistenia, ďalej veci ktoré
má poistený na sebe alebo pri sebe alebo sú
umiestnené v motorovom vozidle;
e. škody spôsobené krádežou vlámaním na majetkových
predmetoch umiestnených v úschovniach;
f. škody vzniknuté na samovznietivých, vykvasených,
zaparených materiáloch a majetkových predmetoch;
g. škody vzniknuté z dôvodu prerušenia alebo
zastavenia prevádzky alebo výroby.
7. Poistenie sa dojednáva s nulovou spoluúčasťou alebo
so spoluúčasťou vo výške 100 Eur a je uvedená v
poistnej zmluve.
8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody
vzniknuté v dôsledku poistných rizík uvedených v
dojednanom balíku poistenia nasledovne:
a. v prípade poškodenia, zničenia a odcudzenia strojov,
predmetov prevzatých do opravy, úschovy v časovej
hodnote;
b. v prípade poškodenia, zničenia a odcudzenia zásob,
a produktov vlastnej výroby vo všeobecnej hodnote;
c. v prípade poškodenia opraviteľných majetkových
predmetov poisťovateľ uhradí škody v novej hodnote,
pokiaľ náklady na opravu nepresiahnu 25 %. V
prípade, ak náklady na opravu presiahnu 25 % novej
hodnoty, poisťovateľ vyplatí poistné plnenie v časovej
hodnote, max. však do výšky poistnej sumy
dojednanej v poistnej zmluve;
d. poisťovateľ uhradí aj škody zo zodpovednosti za
škody vyplývajúce z vykonávania podnikateľskej

činnosti, ak je toto poistenie v poistnej zmluve
dojednané.
9. Podmienkou vzniku práva na poistné plnenie v
prípade odcudzenia a vandalizmu je, aby poistený
majetok bol zabezpečený podla tab. č. 3 týchto VPP-BD
a aby bola škoda hlásená polícii.

Článok 54 – pripoistenie pohrebných
nákladov
1. Predmetom poistenia sú náklady spojené s
pohrebom poisteného a člena poistenej domácnosti,
ktorí s ním žije v spoločnej domácnosti, pričom člen
poistenej domácnosti musí túto skutočnosť
preukázateľne zdokladovať. Pokiaľ dôjde k smrti
poisteného, poistné plnenie je poskytnuté oprávnenej
osobe, ktorá vystrojila pohreb, nemusí to však vždy byť
rodinný príslušník.
2. Toto poistenie je možné dojednať iba s poistením
nehnuteľnosti a/alebo domácnosti a dopĺňa rozsah
poistenia budovy a/alebo domácnosti.
3. Poistnou udalosťou je smrť poisteného z
akéhokoľvek dôvodu, ktorá nastala počas doby
platnosti poistnej zmluvy, v dôsledku ktorej vzniklo
právo na poistné plnenie, okrem výluk uvedených v
týchto VPP-BD. Poistenie sa vzťahuje na poistnú
udalosť, ku ktorej došlo v kalendárnom roku, v ktorom
poistený dovŕšil 65. rok života. Poisťovateľ uplatňuje
čakaciu dobu 270 dní od dátumu začiatku poistenia. V
prípade, ak si oprávnená osoba nárokuje poistné
plnenie z toho poistenia počas čakacej doby,
poisťovateľ poistné plnenie neposkytne.
4. Poisťovateľ neposkytne plnenie v prípade, ak sa
potvrdí, že poistná udalosť nastala:
a. zámerným konaním osoby, vystavujúcej pohreb;
b. zámerným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou
poisteného.
5. Poisťovateľ uhradí pohrebné náklady v prípade smrti
poisteného po predložení riadne vystavených faktúr,
max. do výšky limitu dojednaného v poistnej zmluve.
6. Na uplatnenie nároku poistného plnenia je osoba,
ktorá vystrojila pohreb povinná predložiť nasledovné
dokumenty:
a. riadne vystavený úmrtný list poisteného;
b. riadne vystavené faktúry nákladov spojených s
pohrebom poisteného;
c. doklad potvrdzujúci totožnosť a adresu trvalého
bydliska osoby, ktoré vystrojila pohreb.
7. Poisťovateľ neodpočíta spoluúčasť z poistného
plnenia.

Článok 55 – pripoistenie rekonštrukcie
budovy a stavebného materiálu
1. Predmetom poistenia je:
a. poistená budova alebo stavba počas doby jej
rekonštrukcie;
b. stavebné mechanizmy a stavebné náradie vo
vlastníctve poisteného alebo v jeho oprávnenom
užívaní;
c. stavebný materiál počas doby rekonštrukcie
poistenej budovy.
2. Miestom poistenia je poistená budova, zariadenie
staveniska nachádzajúce sa na tom istom pozemku ako
poistená budova.
3. Toto poistenie je možné dojednať iba s poistením
budovy a dopĺňa rozsah poistenia budovy.
4. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie a
odcudzenie predmetov poistenia počas rekonštrukcie
budovy v dôsledku poistných rizík uvedených v
dojednanom balíku poistenia, okrem výluk uvedených v
týchto VPP-BD.
5. Na poistených budovách pred začatím stavebných
prác na ich rekonštrukcii musia byť vykonané
bezpečnostné opatrenia súvisiace so stavebnými
prácami. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie
súvisiace s nákladmi na bezpečnostné opatrenia.
6. Poistenie pre prípad odcudzenia sa vzťahuje na
odcudzenie z uzatvoreného vnútorného priestoru
poistenej budovy, zariadenia staveniska.
7. V prípade odcudzenia stavebného materiálu,
stavebných mechanizmov a náradia krádežou vlámaním
alebo lúpežou musí byť miesto poistenia zabezpečené
minimálne nasledovným spôsobom:
a. všetky vstupné dvere do poistenej budovy musia byť
uzamknuté funkčným zámkom s bezpečnostnou
vložkou;
b. okná a iné otvory musia byť uzatvorené z vnútornej
strany mechanizmom tak, že ich nie je možné
zvonku otvoriť bez ich mechanického poškodenia
alebo zničenia.
8. Stavebné súčasti na budove v rekonštrukcii sú
poistené iba na živelné riziká.
9. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie súvisiace s
nákladmi na bezpečnostné opatrenia, ďalej za opravu,
skúšobnú prevádzku stavebných mechanizmov.
10. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky
dojednaného limitu plnenia nasledovne:
a. na škody vzniknuté na budove počas rekonštrukcie
do výšky novej hodnoty;
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d. invalidný vozík, (ďalej len „dopravný prostriedok“).

b. na škody vzniknuté na stavebnom materiáli vo
vlastníctve poisteného v dôsledku poistných rizík
uvedených v dojednanom základnom balíku
poistenia do výšky novej hodnoty a na stavebných
mechanizmoch a stavebnom náradí do výšky časovej
hodnoty, max. však do výšky poistnej sumy
dojednanej v poistnej zmluve.

2. Miesto poistenia, v prípade odcudzenia krádežou
vlámaním a/alebo lúpežou, je rodinný dom, byt vrátane
príslušenstva bytu, garáž alebo vedľajšia stavba na tej
istej alebo inej adrese ako je poistená domácnosť.
Miesto poistenia v prípade nehody je územie SR.

11. V prípade odcudzenia a vandalizmu, podmienkou
vzniku práva na poistné plnenie je nahlásenie škodovej
udalosti polícii.

3. Toto poistenie je možné dojednať len so základným
poistením domácnosti a dopĺňa rozsah poistenia
domácnosti.

Článok 56 – pripoistenie vozidiel v garáži

4. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie bicykla,
motocykla, štvorkolky v súvislosti s dopravnou nehodou
a odcudzenie z miesta poistenia.

1. Predmetom poistenia sú osobné motorové vozidlá v
osobnom vlastníctve poisteného.
2. Miesto poistenia je garáž, nachádzajúca sa na tej istej
alebo inej adrese ako je poistená domácnosť.
3. Toto poistenie je možné dojednať len so základným
poistením domácnosti a dopĺňa rozsah poistenia
domácnosti.
4. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie osobných
motorových vozidiel, ktoré vzniklo v mieste poistenia, v
dôsledku rizík uvedených v základnom balíku poistenia,
okrem nižšie uvedených výluk z poistenia.
5. V poistnej zmluve je potrebné uviesť počet
motorových vozidiel. V prípade poistenia viacerých
vozidiel sa určí jeden limit pre všetky poistené vozidlá.
6. Výluky z poistenia – poisťovateľ neposkytne poistné
plnenie za škody spôsobené:
a. odcudzením alebo pokusom o odcudzenie vozidla;
b. v dôsledku jazdy vozidla v garáži;
c. poškodením vozidla odlomením jeho súčiastok,
poškodením estetického vzhľadu vozidla.
7. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky
všeobecnej hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti,
max. do výšky limitu dojednaného v poistnej zmluve.
8. Dojednáva sa spoluúčasť vo výške 10 % minimálne
však 80 Eur.

Článok 57 – pripoistenie bicykla, motocykla,
štvorkolky
1. Predmetom poistenia je nasledovný predmet, ktorý je
možné poistiť jednotlivo a ktorý je využívaný výlučne
členom poistenej domácnosti:
a. bicykel
b. motocykel do 50 cm3 a s maximálnym výkonom 4,0
kW a maximálnou rýchlosťou 50 km/h;
c. štvorkolka používaná na rekreačné účely s motorom
do 70 cm3;
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5. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škody
vzniknuté:
a. odcudzením krádežou vlámaním z miesta poistenia a
lúpežou;
b. v súvislosti s dopravnou nehodou.
6. Podmienkou vzniku práva na poistné plnenie v
prípade odcudzenia a vandalizmu je, aby poistený
majetok bol zabezpečený podla tab. č. 3 týchto VPP-BD
a aby bola škoda hlásená polícii.
7. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie:
a. ak sa vykonali úpravy, ku ktorým pred poistnou
udalosťou nebolo zaobstarané povolenie príslušným
orgánom a poistná udalosť súvisí s vykonanými
zmenami;
b. ak dopravný prostriedok v čase poistnej udalosti
nedisponoval s platným technickým preukazom, ak
sa to vyžaduje;
c. škody na nepovolených alebo zakázaných
súčiastkach dopravného prostriedku príslušným
orgánom;
d. škody na odmontovateľných súčiastkach alebo
príslušenstvách dopravného prostriedku;
e. škoda na pohonných hmotách a mazive;
f. škoda v dôsledku krádeže audiosystému, ktorého
odcudzenie je možné bez použitia akéhokoľvek
náradia; škoda v dôsledku krádeže audiosystému s
neodnímateľným krytom inštalované poisteným;
g. prekročenie nákladov pri výmene opraviteľných
súčiastkach dopravného prostriedku;
h. škody nehavarijného charakteru (technická chyba,
opotrebovanie, námraza, atď.);
i. škoda z dôsledku prípravy alebo účasti na súťaži;
j. škody vzniknuté z dôsledku prevozu horľavín,
výbušnín, žieravín, alebo antikoróznych látok a jej
následkov (alikvotná časť podľa stupňa závažnosti);
k. veci ktoré má poistený na sebe alebo pri sebe, alebo
sú odložené v motorovom vozidle;
l. ak poistený alebo člen domácnosti, alebo osoba

oprávnene používajúca dopravný prostriedok bez
vodičského oprávnenia danej kategórie, ak sa
vyžaduje, pod vplyvom omamnej látky, či látky
znižujúcej schopnosť viesť dopravný prostriedok,
alkoholu (0,4 promile alkoholu v krvi a viac) riadi
dopravný prostriedok;
m. krádež audiosysému, navigačného zariadenia;
n. v prípade odcudzenia, ak poistený nevie preukázať
potrebné doklady vzťahujúce sa k dopravnému
prostriedku, ak sa vyžadujú;
o. ak je dopravný prostriedok požičaný cudzej osobe,
ktorá ho odcudzí.
Za vedenie dopravného prostriedku bez vodičského
oprávnenia sa nepovažuje, ak dopravný prostriedok bol
riadený vodičom s vodičským oprávnením po dobe jeho
platnosti, ak do 30 dní od poistnej udalosti bola
platnosť vodičského preukazu predĺžená.
8. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie v dôsledku
krádeže alebo lúpeže ak:
a. poistený nevie dôveryhodne preukázať dokladom
originalitu dopravného prostriedku, ak je to
potrebné k legitímnemu používaniu dopravného
prostriedku a kľúče od dopravného prostriedku;
b. poistený alebo poistník akoukoľvek právnou formou
odovzdá dopravný prostriedok do užívania inej
osobe (zapožičiavanie, alebo nájom), ktorá neskôr
dopravný prostriedok ukradne alebo iným spôsobom
odcudzí;
c. v prípade vzniknutých škôd v dôsledku krádeže
alebo lúpeže, ak sa potvrdí zle užívanie či
nefunkčnosť bezpečnostného systému proti krádeži
v čase krádeže;
d. veci, ktoré má poistený na sebe alebo pri sebe alebo
sú umiestnené v motorovom vozidle.
9. Povinnosť poisťovateľa plniť nevznikne, ak sa potvrdí,
že škoda bola spôsobená protiprávne, zámerne alebo
závažnou nedbalosťou poistníkom, poisteným, osoby
žijúce s ním v rovnakej domácnosti; nadriadeným
pracovníkom poistného alebo zamestnancom
poisteného.
10. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou v prípade
poistenia bicykla vo výške 10 %, minimálne však 40 Eur
a v prípade poistenia motocykla, štvorkolky a
invalidného vozíka vo výške 20 % minimálne však 80
Eur.

Článok 58 – pripoistenie náhrobného
pomníka
1. Predmetom poistenia je náhrobný pomník.
2. Miesto poistenia náhrobného pomníka je určené
adresou cintorína, na ktorom je náhrobný pomník
umiestnený a číslom hrobového miesta, prípadne

menom uvedeným na náhrobnom pomníku s dátumom
úmrtia.
3. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie a
odcudzenie náhrobného pomníka okrem výluk
uvedených v týchto VPP-BD. Podmienkou vzniku práva
na poistné plnenie v prípade odcudzenia a vandalizmu
je, že škodová udalosť bola hlásená polícii.
4. Toto poistenie je možné dojednať iba s poistením
nehnuteľnosti a/alebo domácnosti a dopĺňa rozsah
poistenia budovy a/alebo domácnosti.
5. Poistenie sa nevťahuje na škody spôsobené tečúcim
voskom zo sviečok, koreňovým systémom stromov a
kríkov, zvetraním materiálu, sadaním náhrobného
pomníka, sadaním pôdy, prirodzeným opotrebovaním,
pri doprave náhrobného pomníka. Ďalej sa poistenie
nevzťahuje na poškodený pomník v čase uzatvárania
poistnej zmluvy.
6. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky
všeobecnej hodnoty veci, max. však do limitu
dojednaného v poistnej zmluve. Z výšky poistného
plnenia sa odpočíta hodnota zvyškov.
7. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou vo výške
10 % minimálne však 80 Eur.

Článok 59 – pripoistenie záhradného
nábytku a rastlín
1. Predmetom poistenia sú:
a. záhradný nábytok, hojdacia posteľ, slnečník, gril,
záhradné detské hračky, prenosný bazén;
b. rastliny.
2. Miesto poistenia je rodinný dom, byt, garáž,
rekreačná budova alebo vedľajšia stavba na tej istej
adrese ako je poistená domácnosť a voľné priestranstvo
prislúchajúce k budove.
3. Toto poistenie je možné dojednať len so základným
poistením domácnosti a dopĺňa rozsah poistenia
domácnosti.
4. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie a
odcudzenie predmetov poistenia v mieste poistenia. V
prípade odcudzenia a vandalizmu, podmienkou vzniku
práva na poistné plnenie je nahlásenie škodovej udalosti
polícii.
5. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo všeobecnej
hodnote.
6. Podmienkou vzniku práva na poistné plnenie v
prípade odcudzenia a vandalizmu je, aby bolo voľné
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priestranstvo, na ktorom sa nachádzajú poistené
predmety ohraničené funkčným oplotením bez
možnosti voľného vstupu, s min. výškou 1,6 m, všetky
brány musia byť uzamknuté a škoda musí byť hlásená
polícii.
7. Poisťovateľ neuhradí škody spôsobené na
predmetoch umiestnených na voľnom priestranstve, ak
boli spôsobené víchricou alebo krupobitím.

Článok 60 – pripoistenie ušlého zisku z
nájmu
1. Predmetom poistenia je ušlý zisk z nájmu
prenajímaného bytu, rodinného domu, jeho časti pre
účely bývania.
2. Miesto poistenia je zhodné s miestom uvedeným v čl.
17 týchto VPP-BD.
3. Toto poistenie je možné dojednať iba s poistením
nehnuteľnosti a dopĺňa rozsah poistenia budovy.
4. Poistnou udalosťou je náhodná a nepredvídaná
udalosť, v dôsledku ktorej sa prenajímaný byt, rodinný
dom stal neobývateľným.
5. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ poskytne
plnenie maximálne do výšky 6 mesačného nájomného
za obdobie odo dňa vzniku poistnej udalosti do dňa
uvedenia bytu do pôvodného stavu. Poistený má
povinnosť v prípad poistnej udalosti predložiť
poisťovateľovi kópiu zmluvy o nájme platnej v čase
poistnej udalosti.

Časť Vi – ZáVereČné ustanoVenia
Článok 61 – Vybavovanie sťažností
1. Sťažnosti vyplývajúce z uzavretých poistení na
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základe tejto poistnej zmluvy sa môžu podať písomnou
formou na adrese poisťovateľa Groupama poisťovňa
a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so
sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava. Zo sťažnosti
musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka.
Termín vybavenia sťažnosti je 30 dní odo dňa jej
doručenia. V odôvodnených prípadoch môže
poisťovateľ túto lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo
dňa doručenia sťažnosti.
2. Sťažnosť je možné podať aj písomne orgánu dohľadu
nad činnosťou poisťovateľa: Magyar Nemzeti Bank,
1013 Budapest, Krisztina krt. 39, Maďarsko (ďalej len
„MNB“) ako aj Národnej banke Slovenska, Imricha
Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
3. Klient sa tiež môže so sťažnosťou obrátiť osobne na
pracovníkov
klientskych
centier
poisťovateľa,
telefonicky na čísle Call centra 0850 211 411, prípadne
prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je
dostupný
na
webovej
stránke
poisťovateľa
www.groupama.sk.

Článok 62 – Záverečné ustanovenia
1. Od ustanovení týchto VPP-BD je možné sa odchýliť v
poistnej zmluve, ak to nie je v jednotlivých
ustanoveniach týchto VPP-BD uvedené inak.
Ustanovenia týchto VPP-BD týkajúce sa poisteného sa
použijú aj na poistníka (pokiaľ je poistník osobou
odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú
osobu.
Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto VPP-BD sa v
otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. Na rozhodovanie súdnych sporov
z tejto poistnej zmluvy sú príslušné výhradne súdy
Slovenskej republiky. Uvedené platí tiež pre poistné
riziká v zahraničí.
2. Tieto VPP-BD nadobúdajú účinnosť dňom 18.4.2017.

