
PM_0218                                                                                                                                                                                     1/1 
 

 
 
 

Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu 
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných 
podmienok poistenia majetku pre podnikateľské subjekty a príslušných Osobitných dojednaní (podľa vybraných rizík).  

 
O aký typ poistenia ide? 
Poistenie majetku podnikateľských subjektov je určené na ochranu pred neočakávanými udalosťami, ktoré by mohli ohroziť Váš majetok a 
podnikateľskú činnosť.  
 

 
Čo je predmetom poistenia? 

 

 
Čo nie je predmetom poistenia? 

 Poistený je majetok vo vlastníctve príp. držbe poisteného 
uvedený v poistnej zmluve. Ide napríklad o:  

 

 stavby, (zastrešené budovy alebo haly) vrátane stavebných 
súčastí, ktoré sú pevne spojené so zemou, postavené v súlade 
s projektovou dokumentáciou a podľa platných noriem, 
skolaudované a využívané na účel, na ktorý boli stavebne 
určené, 

 stavebné úpravy (ak sa nepoisťuje stavba), 

 sklo, ktoré je súčasťou poistenej nehnuteľnosti, 

 zariadenia (napr. stroje, výpočtová a iná technika, inventár, ...),  

 zásoby, 

 cudzie veci:  

 v trvalom alebo dočasnom užívaní podľa písomnej dohody, 
pokiaľ z nej vyplýva povinnosť užívanú vec opraviť, 
obstarať novú vec alebo poskytnúť peňažnú náhradu, ak 
bude vec poškodená, zničená, odcudzená alebo stratená,  

 prevzaté pri poskytovaní služby alebo na základe zmluvy 
o uskladnení, 

 finančná hotovosť, cennosti,  

  motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky 
s prideleným evidenčným číslom, 

 lietadlá, lode a iné plavidlá, 
 zvieratá, rastliny, porasty a pozemky, 
 stavby (t. z. budovy a haly):   
 bez kolaudačného rozhodnutia, rozostavané stavby, 
 schátrané, opustené, neudržiavané,  
 ktoré nie sú zo zemou spojené pevným základom, 

 akýkoľvek majetok (zariadenia a zásoby), ktorý sa nachádza 
v nepoistiteľných stavbách, 

 náklady na údržbu poistených vecí, ich náhradné diely 
potrebné pri údržbe, 

 následné škody všetkého druhu (napr. ušlý zisk, zvýšené 
náklady na výrobu, pokuty, penále), 

 následné náklady (napr. expresné poplatky, náklady na 
právne zastúpenie, technické vylepšenie veci po poistnej 
udalosti), 

 sklo s hrúbkou menšou ako 4 mm v oknách, dverách, 
svetlíkoch, strechách, stenách a pod.,  

 sklo vnútorného alebo vonkajšieho osvetlenia.  

 umelecké predmety, veci historickej a kultúrnej hodnoty,   

 veci zamestnancov, 

 prerušenie prevádzky. 

 

 
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

 

Majetok je možné poistiť na nasledovné riziká:  

 požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadiel, 

 ďalšie voliteľné riziká:  

 víchrica, krupobitie,  

 záplava a povodeň, 

 ostatný živel (zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv 
alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, tiaž snehu alebo 
námrazy, náraz vozidla, zadymenie, nadzvuková vlna, pád 
stromov, stožiarov a iných predmetov), 

 voda z vodovodných zariadení,  

 odcudzenie,  

 vandalizmus, 

 lúpež počas prepravy, 

 rozbitie skla, 

 lom stroja / elektroniky, 

 nepriamy úder blesku, 

 atmosférické zrážky,  

 voľne žijúce živočíchy. 
 
 
Poistený majetok ako aj riziká nájdete uvedené v poistnej 
zmluve.  
 

 
! Poistenie sa nevzťahuje najmä na škody spôsobené: 

! úmyselným konaním alebo nedbanlivosťou poisteného, 

! v dôsledku vojnového stavu, občianskych nepokojov, 
sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod.,  

! chybami alebo nedostatkami vzniknutými pred začiatkom 
poistenia,  

! v priamej súvislosti s prirodzeným opotrebením a vplyvom 
času, 

! v dôsledku chyby alebo poškodenia, za ktoré zodpovedá 
zo zákona alebo na základe uzavretej zmluvy dodávateľ, 
predávajúci, zhotoviteľ veci alebo iný zmluvný partner 
poisteného, 

! v priamej súvislosti s rekonštrukciou alebo inými 
stavebnými prácami vykonávanými na poistenej stavbe, 
v ktorej sa nachádzajú poistené predmety. 

 
 
 
 
 
Úplný zoznam vylúčení z poistného plnenia nájdete 
v poistných podmienkach a príslušných osobitných 
dojednaniach. 
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“. V prípade „Miesta 
poistenia“ môže ísť o presnú adresu príp. o územie štátu alebo štátov.   

 

 
Aké mám povinnosti? 

 pri uzatváraní poistenia  

 odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, ktoré sa týkajú dojednaného poistenia a sú rozhodujúce pre 
uzavretie poistnej zmluvy,  

 umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožniť im 
posúdiť skutočnosti rozhodujúce pre ocenenie poisťovaných rizík,  

 počas trvania poistenia  

 dbať, aby poistná udalosť nenastala,  

 udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiavať pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom, vykonávať 
kontroly a revízie, 

 písomne oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu každú skutočnosť, ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku 
ktorému došlo po uzavretí zmluvy,  

 oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovateľovi, že dojednal poistenie tej istej veci na tie isté riziká u iného poisťovateľa,  

 písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu poistnej hodnoty poistených vecí, ak došlo v čase trvania poistenia k jej zmene aspoň o 
10% poistnej sumy, 

 po poistnej udalosti  

 urobiť všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola čo najmenšia,  

 písomne oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla byť 
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, spolupracovať s poisťovateľom pri zisťovaní príčin a rozsahu poistnej udalosti.  

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a príslušných osobitných dojednaniach.  

 

 
Kedy a ako uhrádzam platbu? 

V prípade poistenia na dobu určitú je poistné splatné naraz, ku dňu začiatku poistenia.  
V prípade poistenia na dobu neurčitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dňom. Poistným 
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.  
 
V poistnej zmluve je možné dojednať úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ročne / polročne / štvrťročne.   
Poistné je možné uhradiť bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisťovne v hotovosti príp. prostredníctvom 
platobnej karty cez platobný terminál. 
Podrobnú informáciu ohľadne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve. 

 

 
Kedy začína a končí krytie? 

Poistenie sa uzatvára na: 

 dobu určitú, t. z. konkrétnu dobu ohraničenú dátumami od – do.  
Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od.  
Poistenie končí 24. hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia do. 

alebo 

 dobu neurčitú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený.  
Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa označeného v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od.  

 

 
Ako môžem zmluvu vypovedať? 

Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným spôsobom:  

 výpoveďou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dňovou výpovednou lehotou.  

 výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveď doručená druhej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného 
obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržať, poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia. 

 dohodou poistníka a poisťovateľa, v rámci ktorej musí byť jednoznačne určený dátum zániku poistenia, 
Poistenie môže zaniknúť taktiež nezaplatením poistného.   
 


