
All ianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNE ZMLUVY
(PP01)

Informácie pre účely správy poistenia 

Oprávnený zástupca poisťovateľ:

?“ é 00038525 Obchodné
meno: Peter Koczka

MA číslo: MA meno:

“ ^ I Ä neného|Koczka Peter |+421908477650
Získatelšké 
číslo 2:

Obchodné
meno:

Podiel na i 
provízii [%]: '

Poznámka: uw. Valachovičová

Vyhlásenie oprávneného zástupcu poisťovateľ: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podlá dokladu totožnosti.

oprávnená osoba číslo 1:

Meno: Miroslav Titul:

Priezvisko: Blišťan Funkda: Starosta obce
Rodné
číslo: 360402799 “  PL277634 štátna 

1 prisluš.: SK
Bydlisko:

............................................." ........... .
Rudňany 333 Rudňany PSÍ 05323

oprávnená osoba číslo 2:

Meno: Titul:

Priezvisko: Funkcia: j

Rodné
číslo:

Preukaz štátna C|/ 
totož. č: | prisluš.: 2>l\

Bydlisko: PSČ:
---------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------

Allianz - Slov—iskâ poisfovfia, a.e. 
^íBoOtsa: Štefánikovo námestie ê 

05216 Spišsk hováVtes

Peter Keczka I 38525
l  « te te®  14/«; 352 01 Spišská R -.vá Vw  

Ifet JFax: 053/44 48 13S 
>foWpO*-38 47T«SS
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oprávnený/ástupca poisťovateľa



Číslo návrhu

Poisťovateľ

Poistník

Sídlo

Zastúpený 
oprávnenou 
osobou č. 1

Zastúpený 
oprávnenou 
osobou č. 2

Korešpond.
adresa

Poistený 
(vyplňte, ak 
sa líši od 
poistníka)

Sídlo

Vyhlásenie
poistníka

Sankčná doložka
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Súhrnný návrh poistnej zmluvy
Podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami sa tento návrh stáva poistnou zmluvou

K  Nová poistná zmluva

Allianz (Hi)
Slovenská poisťovňa

□  Zmena poistnej zmluvy
□  Náhrada poistnej zm luvy --------------------------------

Nahrádzaná poistná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia, uvedenému v tejto poistnej zmluve. 
Dôvod zmeny/náhrady:

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Zapísaná v Obeh. registri Okr. súdu Bratislava I,
Dostojevského rad 4, Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B
815 74 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00151 700
Bankové spojenie: SK17 1100 00000026 2600 6702 BIC: TATRSKBX IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862

Obchodné
meno: Obec Rudňany
IČO: 00329533 Zanikaná- i IV  Obchodnom i v Živnostenskom ! \ / í . .  Zaptsana. | registri JR registri $R 2 9 1 me

DIČ: Vedenom j L .  
kým: | | ňsl0:

Ulica a 
popisné č: Rudňany234
PSČ: 05323 Sidlo: i Rudňany
Meno: Miroslav Titu|:
Priezvisko: Blišťan Funkda: Starosta obce
Meno:

| | 
Titul: j

Priezvisko: j Funkcia: j

Ulica a 
popisné č.: S * *  +421534499102
PSČ: | Obec/ j 

j mesto: [

Email:

Obchodné j 
meno:

IČO/RČ: 7ankaná- i v Obchodnom 1 , v Živnostenskom 1 . | . Zapisana. _ | | regjstrj SR J  registri SR | J  ™

DIČ: Vedenom 1 1», , 
kým: j  C , s l o :  |

č. bank. 
účtu:

Ulica a 
popisné č.:

PSČ: | Sídlo: ľ

Poistník berie na vedomie, že je povinný bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poistnej zmluvy a prílohách.
a) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému 

poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.
b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Informáciou o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy. Uvedená informácia je k dispozícii aj na www.allianzsp.sk/pp_kpp
c) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohládne poistenia sú úplné a pravdivé.
d) Poistník je povinný poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje, ako aj ďalšie údaje požadované poisťovatelom v zmysle 

zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve potvrdzuje, že bol oprávneným 
zástupcom poisfovatelá oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a dáva poisťovatelovi súhlas so sprístupňovaním/poskytovaním osobných údajovv nevyhnutnom rozsahu tretím stranám a s ich spracúvaním 
tretími stranami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných udalostí, vymáhaním pohľadávok, zaisťovniam za účelom zaistenia a peňažným ústavom za účelom vinkulácie. Súhlas 
sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy a počas tejto doby nie je možné ho účinne odvolať. Pre prípad, že sú v poistnej zmluve uvedené 
osobné údaje inej osoby, poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že dotknutá osoba, ktorej osobné údaje poskytol, udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich 
osobných údajov na účely poistnej zmluvy. Poistník je povinný preukázať poisťovateľovi kedykolvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom dotknutej osoby. Poistník je 
povinný nahlásiť poisťovatelovi akúkolvek zmenu svojich osobných údajov, ako aj zmenu osobných údajov inej dotknutej osoby, ktorej osobné údaje poskytol. Práva dotknutej osoby pri 
spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, že má poisťovateľ podlá zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči 
dotknutej osobe, táto oznamovacia povinnosť môže byt splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke poisťovatelä.

e) Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: xi ÁNO, ak _ J NIE, v tom prípade je súčasťou poistnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti
f) Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechnických zmien v poistnej zmluve (t.j. zmien, ktoré nemajú vplyv na výšku poistného).

Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb
alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľby
(i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo
(íi) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo
(iii) takéto poistné plnenie alebo iné plnenie alebo iná výhoda
poisťovatelä vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva 
alebo predpisov Európskej únie, Spojeného královstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkolvek inej príslušnej ekonomickej alebo 
obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.
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http://www.allianzsp.sk/pp_kpp


Rekapitulácia
poistného

Výpočet
poistného

Vznik 
a zánik 
poistenia 
/zmena 
poistenia

Bežné
poistné

Jednorazové
poistné

Údaje pre platbu 
poistného
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Počet
príloh Druh poistenia

9870064519

Poistné pred zľavou Poistné po zľave

1 Poistenie majetku ..................................................................................... 162,21 EUR 121,66

1 Poistenie strojov - technické riziká.......................................... 981,29 EUR 735,97

0 Poistenie prerušenia prevádzky............................................... 0,00 EUR 0,00

0 Poistenie nákladu....................................................................... 0,00 EUR 0,00

0 Poistenie vozidiel autosalónov................................................. 0,00 EUR 0,00

0 Poistenie hospodárskych zv ie ra t............................................ 0,00 EUR 0,00

0 Poistenie plodín.......................................................................... 0,00 EUR 0,00

0 Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu............................. 0,00 EUR 0,00

0 Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu .............. 0,00 EUR 0,00

0 Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu ......... 0,00 EUR 0,00

0 Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári................................... 0,00 EUR 0,00

0 Poistenie zodpovednosti za škodu - ekon., právne profesie 0,00 EUR 0,00

0 Poistenie zodpovednosti za škodu - IT.......................................... 0,00 EUR 0,00

0 Poistenie bytových dom ov........................................................ 0,00 EUR 0,00

0 Stavebné poistenie ................................................................................... 0,00 EUR 0,00

Celkové poistné: 857,62
(V  p ríp a d e  n e p riazn ivého  škodo vého  p r ie b e h u  v p re d ch á d za jú co m  D m  i5!t-S n k rh m - in á  
p o is tn o m  ob d o b í bonus na  nasledu júce  p o is tn é  ob dob ie  zan iká  rO U Z Ita  ODCnoana Z la v a . 15 %  +  Bonus: 10 % = 25

M in im á ln e  po istné: 100,00

EU R

EUR

EU R

EUR

EU R

EUR

EU R

EUR

EU R

EUR

EUR

EUR

EU R

EUR

EUR

EU R

%

EU R

06.05.2016Vznik poistenia / Zm ena poistenia od 

X  Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (P oistné obdob ie  je  i  rok .) 

_J Poistenie je  na dobu určitú do:

00:00 hodín

0 6 0 5Poistné obdobie: X  bežný rok __ [ kalendárny rok výročný deň (d e ň  a m esiac):

X  ročná splátka _ |  polročné splátky _ J  štvrťročné splátky Lehotné poistné

A k nie  je  vyplnený, výročným  dň om  je  
p rvý  deň do jednaného po is tného  obdobia.

857,62 EU R

| splátka s splátka v 1, splátka: dátum splatnosti: .................................................  vo výške:
— • naraz splátkach 2. splátka: dátum splatnosti: .................................................  vo výške:

3. splátka: dátum splatností: .................................................  vo výške:

EU R
EUR
EU R

__ I Bankovým prevodom ___I V hotovosti - doklad č.: 3 3 3

Bankové spojenie: SK171100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX
Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol dslo tohto návrhu na poistenie (uvedené vyššie). Pre platbu následného poistného uvádzajte ako variabilný symbol flslo 
poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka. Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V prípade 
dojednania platenia bežného poistného vo forme ročných/polročných /štvrťročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poisteniarlfoždá- t̂žjfl-splétkn poistnéhoťt
splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanásteho/šiesteho/tretieho mesiaca nasledujúceho p^sgjátjiosfi'^prédfhá-džgäč^J^tky 
poistného.V prípade dojednania platenia jednorazového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky splatné v dojednaných termínocf splatnosffi^^'g ¿ 5 ^  "/¡ovä

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Rudňany
Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

05.05.2016

poistník
oprávnená osoba č. 1 

Miroslav Blíšťan

poistník 
oprávnená osoba č. 2

Poter Koczka 138525 
J. ’ÄteHrwa 14/164852 01 Spišská Kw b  

í l / F / ŕ x :  053/44 4 9  133 
«•39 477 « 3

Anna Valachovičová
meno a priezvisko osoby zodpovednej za upisovanie 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.



Miesto
poistenia:

Príloha/Zmena NPZ- M č. 1 k návrhu poistnej zmluvy č.

Poistenie majetku

9870064519 strana 1/3 Allianz (Hi)
Slovenská poisťovňa

Ulica č.: 

Miesto:

SR.

Rudňany PSČ: 05323
Dotazník:

Predmet
poistenia:

Predmet
poistenia:

Ak sa dojednáva iba poistenie budov, postačuje vyplniť len otázky číslo: 1 -10; ak sa dojednáva poistenie hnuteľných vecí, je  potrebné vyplniť všetky otázky; 
ak sa dojednáva iba poistenie pojazdných strojov, prenosných strojných a elektronických zariadení, alebo strojných a elektronických zariadení zabudovaných 
v/na vozidle/podvozku, tento dotazník nie je potrebné vypĺňať.

1. Miesto poistenia sa nachádza: X  vo vnútri obce J  v priem, zóne J  na okraji obce _ J  na samote

2. Bola v mieste poistenia povodeň v uplynulých 10 rokoch častejšie ako jedenkrát? J  áno X  nie

3. Bol v minulosti v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti zaznamenaný zosuv pôdy? (Ak áno, výluka podľa VPP-M.) J  áno X  nie

4. Je k poisťovanej budove, alebo k budove v ktorej sú uložené poisťované hnuteľné veci vydané rozhodnutie o odstránení stavby? J  áno X  nie

5. Je v poistenej budove viac ako 50 %  nevyužívanej plochy, alebo je budova viac ako 1 mesiac neobývaná/nepoužívaná, alebo sa poisťované 
hnuteľné veci nachádzajú v takejto budove? J  áno X  nie

6. Má poistená budova alebo budova, v ktorej sú uložené poistené veci, požiarnu odolnosť C, alebo je podiel horľavej konštrukcie väčší ako 50 %  ? _ Ján o  X  nie

7. Je poistená budova alebo budova, v ktorej sú uložené poistené veci, vo výstavbe, v rekonštrukcii, alebo na svoj účel nepoužiteľná? J  áno X  nie

8. Je miesto poistenia s nočným osvetlením/oplotením, alebo je prístup do miesta poistenia trvalo (24 hod. denne) kontrolovaný (vrátnik, strážnik, SBS)? J  áno X  nie

9. Je v budove funkčná elektrická požiarna signalizácia s napojením na miesto pod stálou kontrolou osoby schopnej reagovať na prijaté hlásenie? J  áno X  nie

10. Sú v poistenej budove/prevádzke inštalované sprinklerové hasiace zariadenia? J  áno X  nie

11. Je prevádzka dlhšie ako 1 mesiac nevyužívaná na svoju činnosť? J  áno X  nie

12. Sú poistené veci umiestnené v stavebných bunkách, nafukovacích halách alebo Stanoch ? J  áno X  nie

13. Sú poistené veci (okrem vozidiel) umiestnené aj mimo budovy, na voľnom priestranstve? J  áno X  nie

14. Dojednáva sa poistenie výberu vecí? X  áno J  nie

15. Je v prevádzke inštalovaný kamerový systém so záznamom a jeho archiváciou? J  áno X  nie

16. Zabezpečenie priestorov prevádzky proti krádeži v čase dojednania poistenia, posúdené podľa najslabšie zabezpečeného miesta (definície v čl. 9 ZD-M):
Mechanické: X  základné J  rozšírené J  špeciálne Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS) (vývod signálu): jg bez EZS J  lokálny JA T V  J P C O

17. Uloženie cenností v zabezpečenom priestore a navyše:
_ j  vo viacstennom trezore, min. s 1 trezorovým zámkom a min. hmotnosťou 300 kg alebo pevne zabudovanom do podlahy/steny tak, že ho nie je možné odniesť bez otvorenia

_ J  v certifikovanom trezore 1. st. alebo min. II. st. odolnosti podlá STN EN 1143-1 o min. hmotnosti 300 kg alebo pevne zabudovanom do podlahy alebo steny tak, že ho 
nie je možné odniesť bez otvorenia, minimálne s jedným trezorovým zámkom

a) Poistenie budov - predmet poistenia
Číslo listu vlastníctva: Katastrálne územie:

—Ibudova 
J  časť budovy 
J  stav. úpravy

Objekte. Popis (číslo JKSO príp. KS) Poistná suma [EUR]

..... .... .. ..... ........ ... ..................... ........................ a l)

Rok uvedenia do prevádzky/celkovej rekonštrukcie: Vedläjšie budovy, stavby, technologické zariadenia, nezahrnuté v poistnej sume objektu:

Spôsob využitia stavebného objektu kód činnosti: a2)
(podiel plochy jednotlivých prevádzok na celkovej ploche) 
J -  50%
J d o  49%

Jd o 2 5 %

J d o  10%

a3)

a4)

Celková plocha objektu (nť): alebo obstavaný priestor (m3):

b) Poistenie hnuteľných vecí - predmet poistenia
Predmet poistenia: 1. Výrobné a prevádzkové 

zariadenia (vlastné a cudzie)
2.Zásoby 
(vlastné a cudzie)

3. Veci zamestnancov 
počet zamestnancov: Spolu |EURj

Poistná suma v novej hodnote (EUR) 77 880,00 bl) 77 880,00
Poistná suma v časovej hodnote (EUR) b2) 0,00
Druh prevádzkovej činnosti: komúny, združenia, obce kód činnosti: 80000

Bezpečnostná trieda pre krádež: |2 j Poznámka: požadované podmienky zabezpečenia pre prípad krádeže sú uvedené v čl. 8 ZD-M

Riziková zóna pre krádež: _ J I .  __I H. XIIII.

A 2 C C 2 1 9 8 0 1 E Verzia Allegra: 04.13.1020.D22 TI. č. 2198 / allegro / 1. 2015



Základné
poistenie:

Spoluúčasť

Prirážky
/zľavy:

Základné
poistenie:

Spoluúčasť

Prirážky
/zľavy:

Príloha/Zmena NPZ - M č. 1 k návrhu poistnej zmluvy č.

a) Poistenie budov - výpočet poistného
9870064519 strana 2/3

Celková poistná suma: EUR
súčet a l), a2), a3), a4) ----------------------------

_ j  v novej hodnote _ J  v časovej hodnote

Poistené riziko: požiar voda víchrica
_ l

živel
_J

ostatné
J Poistné spolu 

[EUR]
sadzba \% o\:

poistné [EUR]:

spoluúčasť [EUR]:

Prirážky/zľavy (uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 200 000 EUR) 
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zľavu so zápornou hodnot

Poistené riziko Poistné spolu
ou) požiar voda víchrica živel ostatné [EUR]

1. Viac ako 50 %  nevyužívanej plochy budovy, resp. budova viac ako prirážka [%]:
1 mesiac neobývaná/nepoužívaná (otázka č. 5 dotazníka) poistné [EUR]:

2. Budova vo výstavbe, v rekonštrukcii alebo na svoj účel nepoužitelhá prirážka [%]:
(otázka č. 7 dotazníka) poistné [EUR]:

zláva [%]: — ....
3. Zabezpečenie budovy, sttáženie budovy (otázka č. 8 dotazníka) r

poistné [EUR]: — — — —

4. Ochrana pred požiarmi - EPS, sprinklery (otázky č. 9 a lOj zláva [%j: — — — —
dotazníka) poistné [EUR]: — — — —

5. Zlomkové poistenie - limity plnenia: (čl, 6 ods. 6 ZD-M) zláva [%]: —

J  víchrica: %  z poistnej sumy, t.j. EUR j poistné [EUR]: —

6, Zľava za vyššiu spoluúčasť:
zláva [%]:

poistné [EUR]:

Poistné za prirážky/zľavy:

Základné poistné za časť a) poistenie budov:

b) Poistenie hnuteľných vecí - výpočet poistného

Poistené riziko: požiar voda
J

víchrica
X

krádež
J

živel
K

ostatné
K Poistné spolu 

[EUR]
Celková poistná suma: 77 880 00 EUR sadzba [%o]: 1,12 0,62 0,50 0,30
súčet bl), b2)

poistné [EUR]: 87,23 48,29 38,94 23,36 197,82
spoluúčasť [eu r ]: 200,00 200,00 200,00 200,00

Prirážky/zľavy (uplatňujú sa iba pre poistnú sumu nad 100 000 EUR) 
(poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zlávu so zápornou hodnotou)

Poistené riziko Poistné spolu
požiar voda víchrica krádež živel ostatné [EUR]

1. Umiestnenie poistených vecí (otázky č. 7,11,12 a 13)
sadzba [%>]:

poistné [EUR]:

2, Poistenie výberu vecí (otázka č. 14)
prirážka [%]:

poistné [EUR]:

3. Rozšírenie miesta poistenia pre pojazdné prac. 
stroje a strojné/elektron. zarlad. prenosné 
alebo zabudované vo vozidle na územie: SR +

J  H, PL,CZ,A 
J  EU 
J  iné:

prirážka [%]:

poistné [EUR]:

4. Zabezpečenie prevádzky, stráženie prevádzky 
(otázka č. 8)

zláva [%]: ..
poistné [EUR]: — —

5. Ochrana pred požiarmi - EPS, sprinklery 
(otázky č. 9 a 10)

zláva [%]: — — .. —

poistné [EUR]: — — — — —

6. Zabezpečenie proti krádeži (otázky č. 15,16 a 17)
zľava [%]: — — — — —

poistné [EUR]: — — — —
7. Zlomkové poistenie - limity plnenia: (čl. 6 ods. 6 ZD-M) 
J  voda %  z PS, t.j. EUR 
J  víchrica %  z PS, t.j. EUR 
J  krádež %z  PS, t.|. EUR

zláva \% ]: —

poistné [EUR]: —

8. Zláva za vyššiu spoluúčasť:
zľava [96]: 18,00 18,00 18,00 18,00

35,61poistné [EUR]: 15,70 8,69 7,01 4,21

Poistné za prirážty/zľavy: 35,61
Základné poistné za časť b) poistenie hnuteľných vecí: 162,21
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c) Pripoistenia
dojednávajú sa na prvé riziko v zmysle ČI. 14 ods. 4 VPP-M

Poistná suma [EUR] 
(zvýšenie hornej hranice 

plpenia)

Poistené riziko (riziko, za ktoré je pre dané pripoistenie stanovené poistné) Poistné spolu 
[EUR]požiar voda víchrica krádež živel ostatné

1. Vypratávacie náklady 
(čl. 6 ods. 1 písm. a) ZD-M)

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR

+ sadzba [%<>]:

poistné [EUR]:

2. Stavebné súčasti budovy-krádež, vandalizmus 
(čl. 6 ods. 1 písm. b) ZD-M)

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR

+ sadzba [%oj: 

poistné [EUR]:

— — —

— — — — —

3. Zvonku budovy umiestnené predmety 
(čl. 6 ods. 1 písm. c) ZD-M)

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR

+ sadzba [%»]: — — — — —

poistné ¡EUR]: — — — —

4. Demontáž, remontáž nepoškodených 
stavebných súčastí (čl. 6 ods. 1 písm. a) ZD-M) 

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR

+ sadzba [%<>]:

poistné [EUR]:

5. DPH (iba ak poistený je platcom DPH) 
(čl. 10 ods. 5 písm. b) VPP-M)

+ sadzba [%o]: — — ....

poistné [EUR]: — — — — —

6. Cennosti v trezore 
(čl. 6 ods. 2 písm. a) ZD-M) 
v základnom poistení hnut. vecí kryté do 1 000 EUR

+ sadzba 1%»]:

poistné [EUR]:

7. Cennosti pri preprave 
(čl. 6 ods. 2 písm. a) ZD-M) 
v základnom poistení hnut. veci kryté do 1 000 EUR

+ sadzba [%o]: — --

poistné [EUR]: — —

8. Umelecké predmety 
(čl. 6 ods. 1 písm. h) ZD-M) 
v základnom poistení hnut. vecí kryté do 1 000 EUR

+ sadzba [%»]:

poistné [eu r ]:

9. Výstavné modely 
( d  6 ods. 2 pism. b) ZD-M) 
v základnom poistení hnut. vecí kryté do 1 000 EUR

+ sadzba [%»]:

poistné [EUR]:

10. Obnova dát
(čl. 6 ods. 2 písm. c) ZD-M)

v zákl. poistení hnut. vecí kryté do 1 000 EUR

+ sadzba [%>]:

poistné [EUR]:

11. Výmena zámkov vstup, dverí po strate kľúča 
(čl. 6 ods. 3 ZD-M)
v základnom poistení hnut. vecí kryté do 1 000 EUR

+ sadzba [&>]: 

poistné [EUR]:
- — — — —

— - —

12. Spätné vystúpenie vody 
(d. 6 ods. 1 písm. e) ZD-M)

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR

+ sadzba [%o]: — — — —

poistné [EUR]: ....

13. Škody spôsobené únikom vody zo strešných 
žläbov a vonkajších zvodov (čl. 6 ods. 1 písm. 
f) ZD-M) v zákl. poistení kryté do 1 000 EUR

+ sadzba [%<>]: — — — ............ —

poistné [EUR]: — — — —

14. Náklady na uniknuté médium (čl. 6 ods. 1 
písm. g) ZD-M)

v základnom poistení kryté do 1 000 EUR

sadzba [%»]: — — — —

poistné [EUR]: — —

15. sadzba |%oj:

poistné [EUR]:

16. sadzba [%oj:

poistné [EUR]:

Poistné za časť c) pripoistenia: 0 ,0 0

d )  P o is te n ie  skla
-J poistná suma stanovená paušálne z poistnej sumy budovy Poistná suma [EUR] sadzba [%■>] Poistné [EUR]
-J poistná suma stanovená súborom (vonkajšie, vnútorné sklá) 
_1 poistná suma stanovená na 1. riziko

Pripoistenie firemných štítov, povrchovej úpravy zasklenia, provizórnej opravy zasklenia, lešenie a 
iné stavebné prostriedky, de-/remontáž stavebných súčastí (čl. 10 ods. 6 písm. b) až f) VPP-M) *)
spoluúčasť [EU R ]: Zľava za dojednanú spoluúčasť [%]:
*) zvýšenie základného limitu poistného krytia 1 000 EUR v zmysle ZD-M čl. 6 ods. 10 o sumu tu 

uvedenú (Pripoistenie sa dojednáva na prvé riziko v zmysle čl. 14 ods. 4 VPP-M)
Poistné za časť d) poistenie skla: 0 ,0 0

Poistné Obsah poistenia upravujú:
podmienky: Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku právnických

a podnikajúcich fyzických osôb, účinné od 1.5.2012 (ďalej len "VPP-M") 
Zmluvné dojednania pre poistenie majetku, účinné od 1,1.2015 
(ďalej len "ZD-M”),

Doložky:...........................................................................................

a dokumenty:......................................................................

Súhrnné poistné za časti a), b), c), d): 
(poistné za celú prílohu) 162,21

Vznik
/zmena
poistenia

Vznik/zmena poistenia 
na tejto prílohe od 06.05.2016 00:00 hod.

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

05.05.2016

A 2 C C 2 9 8 0 3 C



Miesto
poistenia:

Poistenie
súboru:

Prirážky
/zľavy

Pripoistenia:

Poistenie
výberu:

Zoznam
poistených
strojov:

Poistné
podmienky

Vznik
/zmena
poistenia

Príloha NPZ-SEč. 2 k návrhu poistnej zmluvy č. 9870064519

Poistenie strojov a elektroniky - technické riziká
Údaje O mieste poistenia; (ak sú poistené aj stacionárne stroje a zariadenia) 

U lica č :

strana 1 / 1  AllíailZ (lll)
Slovenská poisťovňa

Miesto:

Kód činnosti:

SR.

Rudňany PSČ: 05323

J  Poistenie súboru 1 [l^ťm EUR]
Poistná suma [EUR]

(vlastné a cudzie stroje užívané na základe zmluvy)
Základná sadzba

[%o]
Základné poistné 

[EUR]

Rozšírenie miesta poistenia: Q S R  Q E U  D iné :

Prirážky/zlávy; (poistné za prirážku sa uvádza s kladnou, za zlávu so zápornou hodnotou) 
(špecifikácia)

Prirážka/zläva [%] Prirážka/zláva [EUR]

1. Zláva/prirážka za vyššiu/nižšiu spoluúčasť

2. Prirážka za rozšírenie územnej platnosti

3. Sú poistené aj notebooky, mobilné telefóny, endoskopy, lasery, kamery, fotoaparáty, iná spotr. elektronika? [ Já n o  □  nie

4. Sú súčasťou súboru stroje staršie ako 20 rokov? □ áno  Q n ie

5. Tvoria prenosné zariadenia viac ako 40% z poistnej sumy súboru, alebo je ich hodnota viac ako 20 000 EUR? D án o  □  nie

6. Poskytujú sa poistené stroje a zariadenia na prenájom tretím osobám? □ áno  O n ie

Pripoistenia:
(Špecifikácia) v základnom poistení sú kryté do 1 000 EUR náklady uvedené v čl. 4 ZD-SE Poistná suma [EUR] Sadzba[%»] Poistné za pripoistenie

[e u r ]

i.

2,

Spolu poistné za poistenie súboru strojov a elektroniky:

X  Poistenie výberu (podlá zoznamu) Rok Poistná suma [EUR] Základné
sadzba
[%oj

Rozšírenie Prenájom
strojov

a

Prirážky/zlávy za

Por. Názov (špecifikácia) výroby (vlastné a cudzie stroje 
užívané na základe zmluvy) miesta

poistenia
[SR/EU/

iné]

spoluúčasť
[X]

prenájom
i*i

rozšírenie miesta poistenia [%
Výsledné poistné 

[EUR]Č. Výrobné číslo/EČV Kód
sadzby

Spoluúčasť 
[%, min. EUR]

poistné
[EUR]

zariadení poistné
[EUR]

poistné
[EUR]

poistné
[EUR]

1. Hidromek HMK 102 B 2016 77 880,00 12,60
S R

□ áno 0,00 0,00 0,00
981,29

HMK102BGK2B120267 0012 5% m in. 300 981,29 ¡¡ä nie 0,00 0,00 0,00

2. □  áno
□ nie

3. □ áno
□ nie

4. □  áno
□ nie

5. □áno
□ nie

6. □ áno
□ nie

7. □ áno
□ nie

8. □ áno
................ □ nie

9. □ áno
□ nie

10. □ áno
□ nie

Poistná suma spolu [EUR] 77 880,00 Spolu poistné za poistenie výberu strojov a elektroniky: 981,29
Obsah poistenia upravujú:
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a elektroniky právnických a podnikajúcich fyzických osôb, účinné od 1.5.2012 (ďalej len "VPP-SE"), Zmluvné dojednania pre poistenie 
strojov a elektroniky, účinné od 1,1.2015 (ďalej len "ZD-SE"), Doložky:.......................................... ....................................a dokumenty:......................... ..................................... ........

Vznik/zmena poistenia ľ" _ _  _ _  7 1
na tejto prílohe od U b .U j .2 U I  b 00:00 hod.

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

A 2 C C 2

05.05.2016

9 9 0 1 Verzia Allegra: 04.13.1020.D16 TI. č. 2199 / allegro / 1. 2015



Záznam o rokovaní
finančného agenta s k lien tom  pred uzatvorením  poistnej zm luvy -  posúdenie klienta

v zmysle § 35 zák. č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 
a o zm ene a doplnení niektorých zákonov (dálej len „Záznam ")

M eno, Priezvisko / Obeh. m eno , Názov: ....... ........................................................................................
Trvalý pobyt, M iesto  podnikania / Sídlo : ..............................................................................
Právna form a (p ri PO ): .............................................................................................................................................
Reg istračné číslo: •— ••-•— P................................................................. (dá le j len „fin an čný  a g en t“ )
ktorý koná na základe písomnej zmluvy, predm etom  ktorej je výkon finančného sprostredkovania v  ý  h r a d n e pre spoločnosť 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava, IČO: 00151 700, zapísaná v Obchodnom  registri Okres
ného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B (dálej len „Allianz -  Slovenská poisťovňa, a.s." alebo „A S P ")

a

M eno, Priezvisko / Obeh. m eno , Názov: ..9™ .?.™ ™ .™ )!....................................................................................................................
T rvalý pobyt / Sídlo: v .5^0 .1^234  Rudňany 05323................................................................................. ...........

D átum  naroden ia  / IČO: ....................................................................................... (d á le j len „k lien t" )
spísali ten to  záznam  o požiadavkách a potrebách klienta, jeho  skúsenostiach a znalostiach týkajúcich sa poistenia, ktoré je 
predm etom  sprostredkúvanej poistnej zm luvy so spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. a o jeho  finančnej situácii, 
a to s ohládom  na povahu poistenia, ktoré je  predm etom  sprostredkúvanej poistnej zmluvy.

1) K lient m á záu jem  dojednať si po istenie pre tie to  riziká (špecifiku jte  riziko a poistnú su m u ): 
vid návrh poistnej zmluvy

2 ) Skúsenosti a znalosti k lien ta  týk a jú ce  sa po istenia , o  k toré m á záu jem ; t. j „  m á  k lien t p red ch ád z a jú ce  skúsenosti 
a znalosti vzťahujúce sa k takém u  typu poistenia, ak áno, aké?

3 ) K lien t m á vo  vzťahu k p o ža d o va n é m u  po is ten iu  t ie to  špec ifické  p ož iadavky: 
poistenie na živel + havariu

4 ) K lien t v ý s lo vn e  o d m ie to l poistiť n a s le d u jú ce  riziká, a to aj n ap riek  sku točn o sti, že  na m ožnosť ich  p o is ten ia  bol 
zo stran y  f in a n čn éh o  ag en ta  up ozo rn en ý : 

krádež

5 ) Sp ro stred ko van ý  po is tný p rodukt a dôvody, na základe k torých  f in an čn ý  agen t, v súvislosti s p ož iadavkam i klienta 
na poistenie, poskytu je svoje o d po rúčan ie  pre výb er d aného  po istného produktu:

Podnikatelia - hnutelné veci + postenie strojov

5

O

ČO

LO 

__í

m
<

6 ) F inančná situácia klienta, t. j. pozná klient svoju finančnú situáciu  a s oh ládom  na to, u ved o m u je  si rozsah fin an čn ých  
záväzkov, k toré m u  bu dú  vyp lývať  zo sp ro s tred k o vávan éh o  p o is tn éh o  p ro d u k tu ?  A k  ide  o p ro d u k t in ve s t ičn éh o  
ž ivo tn éh o  po is ten ia , pozná  k lien t p r íp a d n é  f in a n čn é  riziká, k to ré  sú s tak ým  p o is tn ým  p roduktom  spo jené?

áno

7) Ďalšie in fo rm ác ie  n e v y h n u tn é  p re ro zho d n u tie  klienta:



In form ácie  pre klienta
v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 

a o zm ene a doplnení niektorých zákonov

1) In form ácia o existencii akéhokolvek peňažného alebo nepeňažného  plnenia, ktoré prijím a finančný agen t za finančné 
sprostredkovanie príslušnej poistnej zm luvy od inej osoby ako je klient:
F inančný agent takéto peňažné a lebo nepeňažné p lnenie za sprostredkovanie príslušnej poistnej zm luvy od ASP

|T ]j  prijím a / J Q J  neprijím a*

2) Klient má možnosť požiadať finančného  agenta  o inform áciu ohľadne v ý š  k y  peňažného plnenia a lebo nepeňažného 
plnenia, ktoré p rijím a finančný agen t za sprostredkovanie poistnej zm lu vy '1 od ASP, pričom  klient o takúto inform áciu 
finančného agenta OJ žiada / [T I ]  nežiada*

Ak klient o takúto inform áciu  žiada, finančný agen t poskytuje klientovi nasledovnú in fo rm áciu  o výške peňažného plnenia 
alebo nepeňažného plnenia, ktoré p rijím a finančný agent od A SP  za sprostredkovan ie poistnej zm luvy21:

3) Inform ácia o p riem ernej výške nákladov na finančné sprostredkovanie pri jednotlivých  odvetv iach  životného 
poistenia31:

[T j  Sprostredkúvaný poistný produkt patrí do poistného o d ve tv ia :.....................................................................................

[T |  P riem erná výška nákladov na finančné sprostredkovanie pri uvedenom  poistnom  odvetví:

In fo rm ácie  pre po tencíoná lneho k lienta  a klienta
v zmysle § 33 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 

a o zm ene a doplnení niektorých zákonov

1) Podmienky sprostredkúvaného poistného produktu a právne následky uzavretia poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka, poistnej zmluvy, ktorou sa daný produkt dojednáva a poistných podm ienok a ďalších dokumentov, 
na ktoré sa taká poistná zmluva odvoláva.

2) Uzavretím poistnej zmluvy, ktorej predm etom je  sprostredkovávaný poistný produkt, vzniknú klientovi nároky z poistenia za 
podmienok uvedených v  poistnej zmluve a zároveň povinnosť platiť poistné vo výške dohodnutej v  poistnej zmluve.

3) ASP je  ako poisťovňa povinná pri poskytovaní poistných produktov dodržiavať podm ienky stanovené zák. č. 8/2008 Z. z. 
o poisťovníctve a o zm ene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zároveň určuje spôsoby a systém  ochrany pred zlyhaním  
poisťovní pri výkone ich činnosti. Dozor nad činnosťou ASP vykonáva Národná banka Slovenska (N BS).

4) Finančný agent je zapísaný v registri, podregister poistenia alebo zaistenia, zoznam viazaných finančných agentov vedenom zo 
strany Národnej banky Slovenska. Registračné číslo finančného agenta je  uvedené na prvej strane tohto Záznam u. Údaje 
o finančnom agentovi je možné overiť na internetovej stránke NBS www.nbs.sk.

5) Finančný agent nemá na základnom imaní alebo na hlasovacích právach Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. kvalifikovanú účasť41. 
Zároveň Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. alebo osoba ovládajúca Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. nemá na základnom imaní 
alebo hlasovacích právach finančného agenta kvalifikovanú účasť41.

6) Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania finančným agentom písomnou formou na adresu 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4 ,815 74 Bratislava. Osobitným predpisom upravujúcim  m imosúdne 
vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania poistenia je  zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení 
niektorých zákonov, resp. zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

7) Podstatné náležitosti poistnej zmluvy sú definované ustanoveniami Občianskeho zákonníka (O Z ) a poistnej zmluvy, ktorou sa daný 
produkt dojednáva (v  zmysle OZ poistná zmluva obsahuje najmä výšku poistnej sumy, v prípade poistenia osôb výšku zaručenej 
poistnej sumy; výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežne poistné; poistnú dobu; údaj o tom, 
ci je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom; 
práva a povinnosti poisťovateľa, poisteného a toho, kto s poisťovateľom uzaviera poistnú zmluvu; výšku odkupnej hodnoty, ktorú 
poisťovateľ vyplatí v  prípade poistenia osôb pri predčasnom ukončení poistenia).

Klient svojím podpisom potvrdzuje správnosť a úplnosť tohto Záznamu. Zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že všetky informácie 
v zmysle tohto Záznamu mu boli poslcynuté v dostatočnom časovom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy, ktorej predmetom 
je sprostredkúvaný poistný produkt a že so všetkými informáciam i uvedenými v tomto Záznam e sa oboznámil a že prevzal kópiu 
tohto Záznamu. KÍient berie na vedomie, že informácie nachádzajúce sa v tomto Zázname poskytuje finančnému agentovi v zmysle 
zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a že budú 
spracúvané v informačnom systéme finančného agenta, resp. ASP. Klient zároveň berie na vedomie, že tento Záznam nie je návrhom 
na uzavretie poistnej zmluvy niektorej zo zúčastnených strán v zmysle príslušných občianskoprávnych predpisov.
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podpis klienta

dňa: 05,05,2016.

podpis finančného  agenta

11 vyplňuje sa v prípade uzavierania zmlúv neživotného poistenia
21 vyplňuje sa v prípade uzavierania zmlúv neživotného poistenia na základe požiadavky klienta 
3> vyplňuje sa v prípade uzavierania zmlúv životného poistení..
4) g 3 písm. d) zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
* hodiace sa označte krížikom

Tl.č. 5166/allegro
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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
Poistenie majetku

Allianz (§)
Slovenská poisťovňa

článok 1
Úvodné ustanovenia

Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie majetku (ďalej len „ZD-M") menia a dopĺňajú
Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických
osôb účinné od 1.5.2012 (ďalej len „VPP-M") v ustanoveniach tu uvedených a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

článok 2 
Poistné riziká

Podlá VPP-M je možné poistenie dojednať pre riziká:
a) požiar - ktorý zahŕňa riziká požiar, úder blesku, výbuch a pád lietadla v rozsahu čl. 3 

VPP-M,
b) víchrica - ktorá zahŕňa riziká víchrica a krupobitie v rozsahu čl. 4 VPP-M
c) živel - ktorý zahŕňa riziká povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, 

lavínu a ťarchu snehu v rozsahu čl. 5 VPP-M,
d) voda - ktorá zahŕňa riziko škôd spôsobených vodou z vodovodného zariadenia 

v rozsahu čl. 6 VPP-M,
e) ostatné - ktoré zahŕňa riziká náraz vozidla, dym, rázová vlna a pád predmetov 

v rozsahu čl. 8 VPP-M,
f) krádež - ktorá zahŕňa riziká krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri preprave 

a vandalizmus v rozsahu čl. 7 ods. 1 písm. a) až d) VPP-M,
g) rozbitie skla v rozsahu čl. 9 VPP-M.

článok 3
Spoluúčasť

1. Spoluúčasť pre jednotlivé poistené riziká v základnom poistení a v poistení skla je 50 EUR, 
pokiaľnie je dojednané inak.

2. Spoluúčasť pre jednotlivé poistené riziká v pripoisteniach je rovnaká ako pre príslušné 
poistené riziká vzákladnom poistení. Pre riziká v ostatných pripoisteniach, pre ktoré nie sú 
dojednané spoluúčasti v základnom poistení, sa uplatňuje spoluúčasť 50 EUR. V prípade, 
ak je spoluúčasť pre jednotlivé poistené riziká v základnom poistení budov a hnuteľných 
vecí rozdielna, uplatňuje sa pre tieto poistené riziká v pripoisteniach najvyššia 
spoluúčasť dojednaná pre dané poistené riziko v základnom poistení.

3. Spoluúčasť pre pripolstenie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) týchto ZD-M je 100 EUR, pokiaľ 
nie je v základnom poistení pre riziko krádeže dojednaná vyššia spoluúčasť.

4. Spoluúčasť pre škody spôsobené krádežou z vozidla pre prenosné strojné a elektronické 
zariadenia alebo strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle 
alebo podvozku, je vo výške 10% z výšky škody na poistenej veci, minimálne však 500 EUR, 
pokiaľnie je dojednané inak.

článok 4
Indexáda

1. Poistná suma budov, resp. stavebných úprav poistených na novú hodnotu, bude 
na žiadosť poistníka pre ďalšie poistné obdobie upravená v závislosti od zmeny indexu 
cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve.

2. Poistné suma výrobných a prevádzkových zariadení poistených na novú hodnotu bude 
na žiadosť poistníka pre ďalšie poistné obdobie upravená v závislosti od zmeny 
indexu spotrebiteľských cien.

flánok5
Predmet poistenia, poistná suma

Poistenie budov:
1. Predmetom poistenia sú budovy, haly a stavby (ďalej len „budovy") v zmysle čl. 10 ods. 1 

a 2 VPP-M, poistené do výšky poistnej sumy stanovenej poistníkom, uvedenej v poistnej 
zmluve. Poistná suma môže byť stanovená na novú alebo časovú hodnotu v zmysle čl. 14 
ods. 1 písm. a) alebo b) VPP-M.

2. Pokiaľ sú v poistnej zmluve ako predmet poistenia dojednané stavebné úpravy, 
vzťahuje sa poistenie na stavebné úpravy ktoré poistený vykonal na svoje náklady 
v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve, alebo ktoré poistený užíva na základe 
nájomnej zmluvy. Stavebné úpravy sú poistené do výšky poistnej sumy stanovenej 
poistníkom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma je stanovená na novú hodnotu 
v zmysle čl. 14 ods. 1 písm. a) VPP-M.

Poistenie hnuteľných vecí:
3. Predmetom poistenia sú hnuteľné veci (výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby, 

veci zamestnancov) v zmysle čl. 10 ods. 1 a 2 VPP-M, poistené do výšky poistnej 
sumy stanovenej poistníkom, uvedenej v poistnej zmluve. Poistná suma môže byt 
stanovená na novú alebo časovú hodnotu v zmysle čl. 14 ods. 1 písm. a) 
alebo b) VPP-M.

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

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

výšky 200 EUR na jedného zamestnanca a navyše
b) všetky veci zamestnancov, ktoré boli do miesta poistenia prinesené na žiadosť 

alebo so súhlasom zamestnávateľa v súvislosti s plnením pracovných úloh, 
do výšky 1 000 EUR.

Poistenie sa nevzťahuje na peniaze v hotovostí a cenné papiere zamestnancov.
6. Pokiaľsú v poistnej sume hnuteľných vecí zahrnuté aj vozidlá, poistenie sa odchylne od 

čl. 10 ods. 7 písm. a) VPP-M vzťahuje na vozidlá s výnimkou cestných vozidiel.
7. Odchylne od čl. 10 ods. 4 písm. b) VPP-M sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj 

na nasledovné predmety poistenia nachádzajúce sa mimo budovy:
a) vozidlá,
b) strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku, 

pokiaľsú zahrnuté v poistnej sume hnuteľných vecí a
c) hnuteľné veci nachádzajúce sa mimo budovy, ktorých umiestnenie mimo budovy 

je obvyklé.

článok 6
Predmety pripolstenla, limity poistného plnenia

1. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu poistnej zmluvy, 
na ktorej je dojednané poistenie budov alebo hnuteľných vecí, a ak tieto boli 
poškodené, zničené alebo stratené v dôsledku poistnej udalosti, nevyhnutné náklady na:
a) vypratanie miesta poistenia vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz sutiny a iných 

zvyškov na najbližšiu skládku a na ich uloženie alebo zničenie, do výšky 1 000 EUR,
b) odstránenie škôd spôsobených krádežou alebo vandalizmom na stavebných 

súčastiach poistenej budovy alebo na poistených stavebných úpravách alebo na 
stavebných súčastiach v priestoroch, ktoré poistený užíva na základe nájomnej 
zmluvy, do výšky 1 000 EUR. Podmienka vlámania alebo prekonania prekážky 
nemusí byť splnená. Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je hlásenie 
krádeže alebo vandalizmu Policajnému zboru SR. Toto prípoistenie sa nevzťahuje 
na škody spôsobené rozbitím skla a na škody na rozostavaných stavebných 
objektoch. Poškodenie postriekaním sprejmi, grafitmi alebo oblepením plagátmi 
je kryté poistením iba do výšky nákladov na premalbvanie alebo vyčistenie časti 
objektu, ktorá bola znehodnotená, napr. pri viacpodlažnom objekte vymalbvanie 
do úrovne tých podlaží, ktoré boli znehodnotením priamo zasiahnuté,

c) odstránenie škôd na predmetoch pripevnených zvonku plášťa budovy (napr. 
firemné štíty, reklamné tabule, markízy, anténne systémy, vonkajšie osvetlenie, 
vonkajšie vedenie) vrátane podporných konštrukcií, ku ktorým prišlo v dôsledku 
víchrice, do výšky 1 000 EUR,

d) demontáž alebo remontáž ostatných nepoškodených stavebných súčastí budovy 
a ostatných nepoškodených poistených vecí a na stavebné úpravy vykonané 
na ostatných nepoškodených stavebných súčastiach budovy, v súvislosti so 
znovuzaobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených 
pri poistnej udalosti, do výšlqr 1 000 EUR,

e) odstránenie škôd spôsobených spätným vystúpením odpadovej vody z verejného 
kanalizačného potrubia do výšky 1 000 EUR,

f) odstránenie škôd spôsobených únikom vody zo strešných žľabov a voľne vedúcich 
vonkajších zvodov do výšky 1 000 EUR,

g) uniknutú vodu alebo médium do výšky! 000 EUR,
h) umelecké predmety (veci umeleckej, zberatelškej, historickej hodnoty, starožitnosti, 

stavebné súčasti umeleckej alebo historickej hodnoty) do výšky 1 000 EUR. 
Uvedené veci, okrem stavebných súčastí, musia byť v mieste poistenia chránené 
proti krádeži v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne základným  
mechanickým zabezpečením.

2. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu poistnej zmluvy, 
na ktorej je dojednané poistenie hnuteľných vecí, a ak tieto boli poškodené, zničené 
alebo stratené v dôsledku poistnej udalosti:
a) cennosti (peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti) 

do výšky 1 000 EUR. Uvedené veci musia byť v mieste poistenia chránené:
- proti krádeži v uzamknutom priestore zabezpečenom minimálne základným  

mechanickým zabezpečením,
- proti lúpeži pod dohľadom spoľahlivej osoby,

b) výstavné modely (vzory, prototypy, exponáty) do výšky 1 000 EUR. Uvedené veci 
musia byť v mieste poistenia chránené proti krádeži v uzamknutom priestore 
zabezpečenom minimálne základným  mechanickým zabezpečením.

c) nosiče dát a záznamy účtovnej, výrobnej a prevádzkovej dokumentácie, ak vzniknú 
náklady na ich obnovenie (ďalej len „obnova dát“), do výšky 1 000 EUR. Uvedené 
veci musia byť v mieste poistenia chránené proti krádeži v uzamknutom priestore 
zabezpečenom minimálne základným  mechanickým zabezpečením

d) spôsobené rizikom víchrica, veci uvedené v čl. 5 ods. 7 písm. c) týchto ZD-M do 
výšky 1 000 EUR.

3. Poisťovateľuhradí v jednom poistnom období nevyhnutné náklady na výmenu zámkov 
vstupných dverí do budovy v mieste poistenia, v zmysle čl. 10 ods. 5 písm. d) VPP-M, 
do výšky 1 000 EUR za každú prílohu poistnej zmluvy, na ktorej je dojednané poistenie 
hnuteľných vecí.

4. Pre pripoistenia podlá ods. 1, 2 a 3 tohto článku sa môže dohodnúť zvýšenie limitov 
poistného plnenia uvedených v ods. 1,2 a 3 tohto článku o poistné sumy dojednané v 
jednotlivých prílohách poistnej zmluvy.

5. V prípade, že pre predmety pripoistenia uvedené v ods. 2 tohto článku budú 
v jednotlivých prílohách poistnej zmluvy dojednané vyššie limity poistného plnenia, 
poistený musí splniť podmienky stanovené poisťovateľom v čl. 8 týchto ZD-M.

6. Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané zlomkové poistenie pre jednotlivé riziká, znamená 
to, že horná hranica poistného plnenia je určená stanoveným percentom z poistnej sumy 
alebo limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.

7. V prípade poistnej udalosti spôsobenej následkom úderu blesku poisťovateľ uhradí 
v jednom poistnom období a za každú prílohu poistnej zmluvy, na ktorej je dojednané 
poistenie budov, poistné plnenie do výšky limitu poistného plnenia 1 000 EUR za škody 
spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických 
zariadeniach, ktoré sú súčasťou poistenej budovy.

8. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období maximálny limit poistného plnenia za 
všetky poistné udalosti spôsobené rizikom:
a) víchrica 7 000 000 EUR, pričom maximálny limit pre jedno miesto poistenia je 

3 000 000 EUR,
b) povodeň  3 000 000 EUR,
c) zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu 15 000 000 EUR, 

pričom maximálny limit pre jedno miesto poistenia je 3 000 000 EUR.
9. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu poistnej zmluvy, 

na ktorej je dojednané prípoistenie umeleckých predmetov, ak tieto boli poškodené, 
zničené alebo stratené v dôsledku poistnej udalosti, nevyhnutné náklady, ktoré je 
nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí poistenej budovy, alebo 
poistených hnuteľných vecí do výšky poistnej sumy tohto pripoistenia. Poistné plnenie 
sa poskytne na znovunadobudnutie porovnatelného umeleckého predmetu alebo na 
zvýšené náklady na materiál a techniku vyhotovenia.

10. Poisťovateľ uhradí v jednom poistnom období a za každú prílohu poistnej zmluvy, 
na ktorej je dojednané poistenie skla, aj náklady v zmysle čl. 10 ods. 6 písm. b) až f) 
VPP-M) súhrnne do výšky 1 000 EUR.



článok 7 
Miesto poistenia

1. Miesto poistenia sa rozširuje na celé územie SR pre nasledovné predmety poistenia:
a) vozidlá,
b) prenosné stro jné  a elektronické zariadenia,
c) strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku.

2. Podmienky zabezpečenia poistených vecí pre krádež a lúpež uvedené v čl. 8 týchto ZD-M 
sa vzťahujú aj na miesto poistenia v zmysle ods. 1 tohto článku.

článok 8
Spôsoby zabezpečenia poistených vec!

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

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

3. Ak dôjde ku krádeži poistených hnuteľných vecí z uzamknutého priestoru budovy,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie za výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby 
a veci zamestnancov do výšky limitov poistného plnenia uvedených v tabulke č. 1 týchto 
2D-M. Limity poistného plnenia závisia od bezpečnostnej triedy (ďalej aj "BT") stanovenej 
pre poistenú prevádzku v poistnej zmluve, úrovne mechanického zabezpečenia a 
zabezpečenia EZS. Tieto podmienky zabezpečenia a limity poistného plnenia sa 
nevzťahujú na poistené vozidlá.

4. Ak dôjde ku krádeži poistených vecí uložených mimo budovy, poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie za výrobné a prevádzkové zariadenia, zásoby a veci zamestnancov, 
ktorých uskladnenie mimo budovy je obvyklé, nasledovne:
a) do 2 000 EUR, ak je priestranstvo vybavené funkčným oplotením celého pozemku 

s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutou bránou,
b) do 20 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne spôsobom uvedeným 

pod písm. a) tohto ods. a súčasne buď strážené fyzickou strážou alebo vybavené 
funkčnou EZS s lokálnym vývodom signálu,

c) do 50 000 EUR, ak je priestranstvo zabezpečené minimálne spôsobom uvedeným 
pod písm. a) tohto ods. a súčasne buď strážené fyzickou strážou ozbrojenou strelnou 
zbraňou pripravenou na obranu (za alternatívu strelnej zbrane sa akceptuje služobný 
pes), alebo vybavené funkčnou EZS s napojením na pult centralizovanej ochrany ( PCO).

Tieto podmienky zabezpečenia a limity poistného plnenia sa nevzťahujú na vozidlá, 
prenosné stro jné a elektronické zariadenia a strojné a elektronické zariadenia  
zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku.

5. Ak dôjde ku krádeži poistených cenností z uzamknutého trezoru, poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia uvedených v tabulke č, 2 týchto 
ZD-M. Limity poistného plnenia závisia od stupňa odolnosti trezoru, úrovne 
mechanického zabezpečenia priestoru a zabezpečenia EZS.

6. Ak dôjde ku krádeži poistených umeleckých predmetov alebo výstavných modelov, 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky 10 000 EUR za umelecké predmety a do 
výšky 10 000 EUR za výstavné modely, pokiaľ uvedené predmety poistenia boli uložené 
v priestore zabezpečenom minimálne základným  mechanickým zabezpečením.

7. Ak dôjde k lúpeži poistených vecí spáchanej v budove alebo na pozemku v mieste poistenia, 
poskytne poisťovateľ poistné plnenie za odcudzené výrobné a prevádzkové zariadenia, 
zásoby a veci zamestnancov:
a) do 5 000 EUR, ak je miesto poistenia pod dohládom spoláhlivej osoby,
b) do 20 000 EUR, z toho cennosti do 5 000 EUR, akje miesto poistenia buďpod dohládom 

spoľahlivej osoby disponujúcej možnosťou aktivovať EZS proti lúpežnému 
prepadnutiu s napojením na PCO alebo strážené fyzickou strážou ozbrojenou 
strelnou zbraňou pripravenou na obranu.

8. Ak dôjde k lúpeži poistených cenností spáchanej pri ich preprave, poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie za odcudzené cennosti:
a) do 5 000 EUR, ak vykonáva prepravu jedna osoba vybavená obranným sprejom a ak 

sú cennosti uložené v pevne j riadne uzatvorenej taške alebo kufri,
b) do 10 000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom aspoň jedna je vybavené 

obranným sprejom a ak sú cennosti uložené v pevne j riadne uzatvorenej taške 
alebo kufri,

c) do 20 000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom obidve sú vybavené 
obranným sprejom a ak sú cennosti uložené v pevne j riadne uzatvorenej taške 
alebo kufri,

d) do 30 000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom aspoň jedna je ozbrojená 
strelnou zbraňou pripravenou na obranu a ak sú cennosti uložené v pevnej riadne 
uzatvorenej taške alebo kufri, alebo ak sú obidve osoby vykonávajúce prepravu 
vybavené obranným sprejom a ak sú cennosti uložené v riadne uzamknutom 
bezpečnostnom kufríku,

e) do 50 000 EUR, ak vykonávajú prepravu dve osoby, pričom aspoň jedna je ozbrojená 
strelnou zbraňou pripravenou na obranu a ďalšia osoba je vybavená obranným 
sprejom a ak sú cennosti uložené v riadne uzamknutom bezpečnostnom  kufríku. 
Poistený je pri preprave cenností povinný dodržiavať nasledovné podmienky:
- osoby vykonávajúce prepravu musia byť staršie ako 18 rokov, spoľahlivé, 

bezúhonné, fyzicky a psychicky spôsobilé, vyškolené pre tento druh činností,
- prepravované cennosti musia byť počas prepravy pod kontrolou osôb 

vykonávajúcich prepravu, ktoré sú schopné zasiahnuť v záujme ochrany 
prepravovaných cenností,

- pri preprave vozidlom smie vodič zastaviť vozidlo iba z dôvodov vyplývajúcich 
z pravidiel cestnej premávky, vozidlo použité pre prepravu cenností musí byť 
v dobrom technickom stave a spôsobilé na premávku na pozemných 
komunikáciách,

- druh a množstvo prepravovaných cenností, doba a trasa prepravy musia byť 
utajené pred nepovolanými osobami.

9. Ak dôjde ku krádeži poistených vozidiel alebo ich častí, poskytne poisťovateľ poistné 
plnenie do výšky dojednanej poistnej sumy danej veci:

a) ak bolo vozidlo odstavené:
- na oplotenom pozemku, alebo
- na pozemku pri trvalé obývanom rodinnom dome vybavenom funkčným 

oplotením celého pozemku a uzamknutou bránou, alebo
- v mieste pod  stá lym  dohľadom, alebo
- v uzamknutej garáži/budove
a súčasne bolo uzamknuté funkčnými zámkami na dverách (ak je nimi výrobcom 
vozidla vybavené),

b) ak nie je možné zabezpečiť vozidlo v zmysle písm. a) tohto ods., poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie, len ak bolo uzamknuté funkčnými zámkami na dverách (akje nimi 
výrobcom vozidla vybavené), a navyše zabezpečené kombináciou minimálne 
dvoch z nasledovných zabezpečovacích zariadení:
- odnímateľným alebo s ním pevne spojeným mechanickým zabezpečovacím 

zariadením,
- poplachovým systémom s akustickým vývodom signálu alebo hlásením na 

zariadenie pod stálou kontrolou oprávnenej osoby,
- imobilizérom,
- elektronickým vyhládávacím systémom,

c) ak nie je možné ťahaný alebo nesený pojazdný pracovný stroj zabezpečiť v zmysle 
písm. a) alebo b) tohto ods., musí byť pripojený a uzamknutý k vozidlu 
zabezpečenému v zmysle ustanovení písm. b) tohto odseku.

10. Ak dôjde ku krádeži poistených
- prenosných stro jných a elektronických zariadení nachádzajúcich sa v m otorovom  

vozidle alebo v po jazdnom  pracovnom  s tro ji s vlastným zdrojom pohonu,
- strojných a elektronických zariadení zabudovaných v  alebo na vozidle alebo podvozku,
poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky limitov poistného plnenia uvedených 
v tabulke č. 3 týchto ZD-M.
Limity poistného plnenia závisia od úrovne zabezpečenia vozidla a spôsobu jeho 
odstavenia s poistenými vecami v čase poistnej udalostí. Prenosné strojné 
a elektronické zariadenia musia byť navyše uložené v batožinovom priestore 
motorového vozidla alebo pojazdného pracovného stroja s vlastným zdrojom pohonu 
tak, aby neboli z vonku viditeľné a aby do batožinového priestoru nebolo možné 
vniknúť bez jeho odomknutia alebo poškodenia.

článok 9 
Výklad pojmov

Definície mechanického zabezpečenia:
1. základné - všetky vstupy do poisteného priestoru musia byť zabezpečené pevným i 

dverami, v zárubniach zabezpečených proti roztiahnutiu, uzamykateľnými 
bezpečnostným  zá m ko m  alebo v is iac im  zám kom . Všetky otvory musia byť 
zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich 
poškodenia, bez kľúča alebo bez pomocného elektronického zariadenia.

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

3. špeciálne - všetky vstupy do poisteného priestoru musia byť zabezpečené 
p rie ra zu vz d o rn ým i dveram i, v zárubniach zabezpečených proti roztiahnutiu, 
uzamykateľnými bezpečnostným  zám kom . Dvere musia byť navyše uzamknuté 
prídavným bezpečnostným  zám kom  (resp. ce lop lošnou závorou  alebo visiacim  
zám kom ). Pokiaľ budú dvere zabezpečené viacbodovým bezpečnostným systémom, 
prídavný zámok sa nevyžaduje. Všetky kritické otvory musia byť zabezpečené funkčnými 
m režam i alebo bezpečnostným i ro le ta m i alebo bezpečnostným  sk lom  alebo sklom 
s nalepenou bezpečnostnou fó liou  hrúbky min. 300 pm. Fólia musí byť lepená po celej 
ploche skla, ktoré musí byť pevne vsadené do rámu tak, aby ho nebolo možné vytlačiť 
alebo vybrať bez deštrukcie rámu. Ostatné otvory musia byť zabezpečené bežnými 
stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné vniknúť bez ich poškodenia, bez kľúča 
alebo bez elektronického pomocného zariadenia.

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

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

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

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

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

9. Kritický otvor - otvor v konštrukcii stavby (napr. okno) s plochou väčšou ako 400 cm1 
alebo s rozmerom väčším ako 20 cm v jednom smere, s výškou spodného okraja do 
3 m vo vertikálnom smere od zeme alebo iného miesta umožňujúceho prístup. 
Najmenšia vzdialenosť od miesta umožňujúceho dosiahnuť úroveň otvoru 
v horizontálnom smere je 1,20 m (napr. od stromu, bleskozvodu, požiarneho rebríka 
a pod.) Za kritický otvor sa považuje aj otvor na vstupných dverách.

10. Bezpečnostné rolety - certifikované uzamykateľné kovové rolety alebo navíjacie mreže 
so zvýšenou prierazovou odolnosťou.

11. Bezpečnostná fólia - certifikovaná doplnková bezpečnostná ochrana skla, ktorá znižuje
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prieraznosť sklenných výplní.
12. Bezpečnostné sklo - tvrdené alebo vrstvené sklo s certifikovanou zvýšenou odolnosťou 

proti mechanickému poškodeniu a rozbitiu.
13. Mreže - musia byť tvorené oceľovými prútmi s min. prierezom 100 mnf, s velkosťou 

oka max. 400 cm!. Mreže musia byť pevne ukotvené v stene alebo ráme okna (resp. 
výkladu) zvonka nedemontovateľnými prvkami, v minimálne 4 bodoch s maximálnym 
odstupom 500 mm.

Definície zabezpečenia elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS):
14. EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia (poplachový systém na hlásenie 

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

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

16. Lokálny vývod signálu - vývod poplachového signálu na akustickú a optickú signalizáciu, 
umiestnenú priamo v chránenom priestore alebo jeho bezprostrednej blízkosti. 
Signalizácia (akustický a optický hlásič) musí byť umiestnená zvonka budovy alebo 
v chránenom priestore tak, aby nebola ľahko dosiahnuteľná zo zeme, okien, balkónov a 
podobne, bez použitia pomocných prostriedkov (rebrík, náradie a pod.). Akustické 
hlásiče musia mať kontakt samoochrany a vlastné zálohovanie.

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

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

Definície ďalších pojmov pre účely tohto poistenia:
19. Fyzická stráž - bezprostredné stráženie objektu, priestoru alebo predmetov fyzickými 

osobami. Osoby musia vykonávať v mieste poistenia obhliadky kontrolovateľným 
spôsobom (napr. kontrolné hodiny, kontrola nadriadeným, kamerový systém so 
záznamom).

20. Preprava cenností - súhrn činností, ktoiými sa priamo uskutočňuje premiestnenie cenností 
prenášaním alebo prevážaním. Začiatok prepravy je daný okamihom prevzatia poistených 
cenností k bezprostredne nadväzujúcej preprave (vykonanej najkratšou cestou bez 
zbytočného zdržania) a koniec prepravy ich odovzdaním na mieste určenia. Pri preprave 
vozidlom je vodič považovaný za osobu vykonávajúcu prepravu.

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

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

23. Pevná taška alebo kufor - taška alebo kufor, vyrobené z pevného, nepriehlädného 
materiálu, napr. kože, hliníka, tvrdeného plastu alebo materiálu minimálne obdobnej 
pevnosti. Musia byť uzatvárateľné minimálne jedným mechanizmom (napr. zips, pracka, 
remeň).

24. Bezpečnostný kufrík - kufrík určený na prepravu cennosti, so spevnenou konštrukciou, 
zabudovanou ochranou proti preniknutiu páčidla, zvukovou signalizáciou (predalarm, 
alarm) so systémom následného znehodnotenia obsahu, vybavený bezpečnostným 
zámkovým systémom a bezpečnostnou retiazkou s náramkom, ktoré zabraňujú 
neočakávanému vytrhnutiu.

25. Cestné vozidlo - motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo vyrobené na účely 
prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, určené na prepravu osôb, zvierat 
alebo tovaru.

26. Pojazdný pracovný stroj - stroj konštrukčne a svojím vybavením určený na 
vykonávanie pracovných činností iných než prevádzka v premávke na pozemných 
komunikáciách, ktorý sa pohybuje buď vlastnou motorickou silou, alebo je ťahaný alebo 
nesený bez vlastného zdroja pohonu. Za pojazdný pracovný stroj sa považuje aj 
pracovný stroj schválený na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

27. Motorové vozidlo - nekoľajové vozidlo poháňané vlastným motorom.
28. Vozidlo - pojazdný pracovný stro j alebo m otorové vozidlo.
29. Prenosné strojné a elektronické zariadenia - také stroje alebo zariadenia, u ktorých sa ich 

bežná pracovná činnosť vykonáva na rôznych miestach a je obvyklé ich do miesta výkonu 
pracovnej činnosti preniesť alebo premiestniť (napr. v kufríku alebo brašni, pomocou 
zabudovaných koliesok a pod.). Príkladmi takýchto zariadení sú: ručné náradie, 
meracie prístroje, záhradná technika, medicínska a výpočtová technika (napr. 
tlakomery, endoskopy, notebooky, laptopy), spotrebná elektronika (napr. kamery, 
fotoaparáty, mobilné telefóny).

30. Strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku -
zariadenia s vozidlom alebo s podvozkom pevne mechanicky spojené, ktoré bez použitia 
náradia nie je možné demontovať.

31. Obchodný dom/nákupné centrum - vymedzený uzavretý zastrešený priestor, stály 
architektonický objekt s podlahovou plochou minimálne 5 000 m^, ktorý tvorí súbor 
predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru, vrátane 
ostatných verejne prístupných priestorov.

Definicie spôsobov odstavenia vozidla:
32. Bez dohľadu - vozidlo odstavené na nevyhnutnú dobu v čase 6:00 - 22:00 na mieste 

na to určenom vo vnútri obce alebo na parkovisku označenom dopravným značením 
mimo obce.

33. Oplotený pozemok - priestranstvo vybavené funkčným oplotením celého pozemku 
s minimálnou výškou 190 cm a uzamknutou bránou.

34. Kontrolované parkovanie - vozidlo odstavené:
a) na parkovisku, ktoré je pod dohľadom zamestnanca povereného kontrolou 

vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidiel, alebo
b) na parkovisku, ktoré je pod kontrolou kamerového systému so záznamom, alebo
c) na pozemku pri trvalé obývanom rodinnom dome vybavenom funkčným oplotením 

celého pozemku a uzamknutou bránou.
35. Pod stálym dohľadom - vozidlo odstavené:

a) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa vo vozidle, schopnou 
zasiahnuť v záujme ochrany poistených vecí (v takom prípade sa nevyžaduje žiadne 
iné zabezpečenie vozidla a limit poistného plnenia je poistná suma danej veci), alebo

b) a nepretržite fyzicky strážené osobou nachádzajúcou sa v jeho bezprostrednej 
blízkosti, schopnou zasiahnuť v záujme ochrany poistených vecí, alebo

c) v samostatnej uzamknutej budove/garáži.
36. Podmienky zabezpečenia a limity poistného plnenia pre:

Tabulka č. 1: hnuteľné veci v uzamknutom priestore budovy

Bezpečnostná
trieda
(BT):

Mechanické
zabezpečenie:

Zabezpečenie elektrickou zabezpečovacou 
signalizáciou (EZS) s vývodom signálu:

bez EZS lokálny A7V/SBS* PCO

Limity poistného plnenia (v EUR):

1,2

základné 10 000 50 000 100 000 400 000

rozšírené 20 000 100 000 150 000 500 000

špeciálne 50 000 150 000 200 000 600 000

3

základné 5 000 15 000 100 000 200 000

rozšírené 15 000 30 000 150 000 400 000

špeciálne 30 000 50 000 200 000 600 000

4
rozšírené 0 5 000 50 000 200 000

špeciálne 0 15 000 200 000 600 000

5 špeciálne 0 0 0 600 000

*) SBS - fyzická stráž zabezpečujúca ochranu obchodného domu alebo nákupného centra

Tabulka č. 2: cennosti v uzamknutom trezore

Stupeň 
odolnosti 

trezoru podlá 
STN EN 1143-1

Mechanické
zabezpečenie:

Zabezpečenie elektrickou zabezpečovacou 
signalizáciou (EZS) s vývodom signálu:

bez EZS lokálny ATV PCO

Limity poistného plnenia (v EUR):

0. alebo 
necertifikovaný

základné 1 500 2 000 3 000 5 000

rozšírené 2 000 3 000 4 000 6 000

špeciálne 3 000 5 000 6 000 7 000

I.

základné 5 000 6 000 7 000 15 000

rozšírené 6 000 7 000 10 000 20 000

špeciálne 7 000 10 000 15 000 30 000

II.

základné 7 000 10 000 20 000 40 000

rozšírené 10 000 15 000 30 000 50 000

špeciálne 15 000 20 000 40 000 70 000

Tabulka č. 3: prenosné stro jné  a elektronické zariadenia v m otorovom  vozidle alebo 
_____________ v  po jazdnom  prac, s tro ji alebo stro je  a zariadenia zabudované vo vozidle

Zabezpečenie vozidla

Spôsob odstavenia vozidla

Bez
dohládu

Oplotený
pozem ok

Kontrol.
parkovanie

Pod stálym  
dohľadom

Limity poistného plnenia (v EUR):
a) uzamknutie funkčnými zámkami na 

dverách (ak je nimi výrobcom vozidla 
vybavené)

500 2 500 5 000 10 000

b) ako pod písm. a) tejto tabulky +
kombinácia minimálne dvoch z nasled. 
zabezpečovacích zariadení:
- mechanické zabezp. zariad. odnímateľné 

alebo pevne spojené s vozidlom
- imobilizér
- elektronický vyhľadávací systém

1 000 5 000 10 000 20 000

c) ako pod písm. a) tejto tabulky + 
poplachový systém s akustickým 
vývodom signálu alebo hlásením na 
zariadenie pod stálou kontrolou 
oprávnenej osoby

2 000 10 000 20 000 50 000

článok 10
Záverečné ustanovenia

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

2. ZD-M nadobúdajú účinnosť 1.1.2015.
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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
Poistenie strojov a elektroniky

Allianz (fíj)
Slovenská poisťovňa

článok 1
Úvodné ustanovenia

Zmluvné dojednania pre poistenie strojov a elektroniky (ďalej len „ZD-SE") menia
a dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky poistenia strojov a elektroniky právnických
a podnikajúcich fyzických osôb účinné od 1.5.2012 (ďalej len „VPP-SE") a sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

článok 2
Predmety poistenia

1. Ak je to v poistnej zmluve osobitne dojednané, poistenie sa odchylne od ČI. 4 ods. 2 
písm. h) VPP-SE vzťahuje aj na ultrazvukové zariadenia, endoskopy, mobilné telefóny, 
notebooky, kamery, fotoaparáty a inú prenosnú spotrebnú elektroniku.

2. Odchylne od čl. 4 ods. 2 písm. c) VPP-SE sa poistenie vzťahuje na náklady na obnovu 
softwaru, ktorý nie je možné oddeliť od poistenej veci bez toho, aby stratila svoju 
základnú funkčnosť. Poistenie sa nevzťahuje na elektronické dáta poškodené, zničené, 
stratené, skreslené, vymazané alebo zmenené, ako aj stratu ich použiteľnosti alebo 
zníženie funkčnosti pôsobením počítačového vírusu. Poistenie sa nevzťahuje na 
akúkolvek hodnotu, ktorú predstavujú samotné elektronické dáta pre poisteného alebo 
pre tretiu stranu, ani keď takéto elektronické dáta nie je možné znovu obnoviť, získať 
alebo zhromaždiť.

3. Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa nevzťahuje na stroje, strojné 
alebo elektronické zariadenia a prístroje, ktoré poistený prenajíma tretím osobám 
v rámci jeho podnikateľskej činnosti.

článok 3 
Miesto poistenia

Miestom poistenia je celé územie SR pre nasledovné predmety poistenia:
a) pojazdné pracovné stroje,
b) prenosné strojné a elektronické zariadenia,
c) strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku.

článok 4
Plnenie poisťovateľa, limity poistného plnenia

1. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ poskytne poistné plnenie za mzdové zvýhodnenie 
vyplatené za nadčasovú prácu, prácu v noci a prácu v deň pracovného pokoja 
maximálne do limitu poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu 
poistného obdobia do výšky 1 000 EUR, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

2. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ poskytne poistné plnenie za expresné príplatky 
a letecké dodávky náhradných dielov maximálne do limitu poistného plnenia za jednu 
a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia do výšky 1 000 EUR, ak nie je 
v poistnej zmluve dojednané inak.

3. V prípade poistnej udalosti poisťovateľ poskytne poistné plnenie za primerané a účelne 
vynaložené cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou 
maximálne do limitu poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu 
poistného obdobia do výšky 1 000 EUR, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

4. Pokiaľ oprava poškodenej časti poistenej veci v dôsledku poistnej udalostí vyžaduje

previnutie, alebo výmenu agregátu v dôsledku škody na vinutí, odpočíta poisťovateľ 
pri stanovení výšky poistného plnenia sumu zodpovedajúcu amortizácii vinutia alebo 
vymeneného agregátu, ktorá predstavuje 10 % ročne za každý začatý rok prevádzky, 
najviac však 60% z nákladov na opravu vinutia alebo z hodnoty vymeneného agregátu.

5. V prípade poistnej udalosti vzniknutej na bloku alebo hlave motora, vrátane príslušenstva 
a piestov, odpočíta poisťovateľ od hodnoty nahradzovaných poškodených častí poistenej 
veci sumu zodpovedajúcu amortizácii, ktorá predstavuje 10% ročne za každý začatý 
rok prevádzky, najviac však 60%.

článok 5 
Spoluúčasť

Ak príde poistnou udalosťou k poškodeniu alebo zničeniu poistených prenosných 
strojných alebo elektronických zariadení ich pádom, alebo pri dopravnej nehode, 
poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou 25% 
z celkovej výšky škody, minimálne však pevnou sumou uvedenou v poistnej zmluve, 
pokiaľ nie je dojednané inak. Ustanovenia čl. 11 VPP-SE nie sú týmto ustanovením 
dotknuté.

článok 6 
Indexácia

Poistná suma bude na žiadosť polstníka pre dálšie poistné obdobie upravená v závislosti od
zmeny indexu cien priemyselných výrobcov.

článok 7 
Výklad pojmov

1. Pojazdný pracovný stroj - pre účely tohto poistenia sa ním rozumie stroj konštrukčne 
a svojím vybavením určený na vykonávanie pracovných činností iných než prevádzka 
v premávke na pozemných komunikáciách, ktorý sa pohybuje buď vlastnou motorickou 
silou, alebo je ťahaný alebo nesený bez vlastného zdroja pohonu. Za pojazdný pracovný 
stroj sa považuje aj pracovný stroj schválený na prevádzku v premávke na pozemných 
komunikáciách.

2. Prenosné strojné a elektronické zariadenia - pre účely tohto postenia sa za ne považujú 
také stroje alebo zariadenia, u ktorých sa ich bežná pracovná činnosť vykonáva na 
rôznych miestach a je obvyklé ich do miesta výkonu pracovnej činnosti preniesť alebo 
premiestniť (napr. v kufríku alebo brašnl, pomocou zabudovaných koliesok a pod.). 
Príkladmi takýchto zariadení sú: ručné náradie, meracie prístroje, záhradná technika, 
medicínska a výpočtová technika (napr. tlakomery, endoskopy, notebooky, laptopy), 
spotrebná elektronika (napr. kamery, fotoaparáty, mobilné telefóny).

3. Strojné a elektronické zariadenia zabudované v alebo na vozidle alebo podvozku -
zariadenia s vozidlom alebo s podvozkom pevne mechanicky spojené, ktoré bez použitia 
náradia nie je možné demontovať.

článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Od ustanovení týchto ZD-SE je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je 
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.

2. ZD-SE nadobúdajú účinnosť 1.1.2015.


