OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE DOPLNKOVÉ POISTENIE BATOŽINY VO VOZIDLE
K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM ŠIKOVNÉ POISTENIE VOZIDLA VPP SPV 0419
Pre doplnkové poistenie batožiny vo vozidle, ktoré uzaviera Union
poisťovňa, a.s. (ďalej len ,,poisťovateľ“), platia príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné
podmienky Šikovné poistenie vozidla VPP SPV 0419 (ďalej len
„VPP SPV“), tieto Osobitné dojednania pre doplnkové poistenie
batožiny vo vozidle k Všeobecným poistným podmienkam Šikovné
poistenie vozidla VPP SPV 0419 (ďalej len OD BA 0419“)
a poistná zmluva.
Článok 1
Výklad pojmov
Batožina je súhrn všetkých vecí osobnej potreby, ktoré sa
nachádzajú vo vozidle alebo ich má osoba prepravovaná vozidlom
na sebe, a ktoré nie sú z poistenia vylúčené. Za batožinu sa
považuje aj detská autosedačka.
Batožinový priestor vozidla je obvyklý batožinový priestor, ktorý
je jeho súčasťou a tiež odnímateľný a uzamknuteľný batožinový
priestor umiestnený na streche, alebo karosérii vozidla. Za
batožinový priestor sa nepovažuje priestor v interiéri vozidla.
Klenoty sú veci vždy ručne zhotovené, ktoré slúžia ozdobným
účelom, vyrobené zo zlata, platiny, striebra, drahokamov, perál
a pod.
Nosič dát záznamov je externý a nezávislý nosič určený na
ukladanie dátových súborov, využívajúci na záznam vhodný
fyzikálny princíp. Za nosič dát a záznamov sa v zmysle týchto
osobitných dojednaní nepovažujú fotoaparáty a kamery.
Osobný doklad je cestovný pas vystavený na meno poisteného,
občiansky preukaz vystavený na meno poisteného alebo iný
občianskemu preukazu ekvivalentný doklad vystavený na meno
poisteného a vodičský preukaz vystavený na meno poisteného.
Predmet historickej hodnoty je predmet, ktorého hodnota je
daná tým, že má vzťah k historickým udalostiam alebo historickým
osobnostiam.
Predmety umeleckej hodnoty sú obrazy, iné výtvarné diela,
dekoračné a úžitkové predmety zo značkového skla alebo
porcelánu, tapisérie, gobelíny alebo iné predmety, ktorých hodnota
nie je daná len výrobnými nákladmi, ale majú aj umeleckú
hodnotu, resp. majú charakter unikátu.
Predmet zberateľskej hodnoty je predmet alebo súbor
predmetov zbierky, ktorého hodnota čiastočne závisí od
katalógovej ceny ale omnoho viac od obľúbenosti zberateľskej
oblasti alebo námetu.
Prekonanie prekážky je násilné vniknutie do zabezpečeného
priestoru potvrdené políciou.
Preprava vozidlom je časové obdobie, počas ktorého je uložená
batožina vo vozidle počas jeho prevádzky, počas jeho prepravy
loďou alebo vlakom, počas prestávok na odpočinok, alebo počas
primeraného času potrebného na prenesenie batožiny do
ubytovacieho priestoru.
Prevádzka vozidla je doba chodu jeho motora, jeho jazda
a manipulácia s vozidlom bezprostredne pred jazdou, počas jazdy
a bezprostredne po jej skončení a úkony potrebné na údržbu
vozidla.

•
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Strata – je stav, keď poistený nezávisle od svojej vôle stratil
možnosť hmotne disponovať s poistenou batožinou alebo
osobnými dokladmi.
Článok 2
Predmet poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) batožinu osôb prepravujúcich sa poisteným vozidlom pre
prípad jej poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty počas
prepravy vozidlom,
b) osobné doklady osôb prepravujúcich sa poisteným vozidlom
pre prípad ich poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty
počas prepravy vozidlom.
2. Poistenie sa vzťahuje na odcudzenie batožiny alebo osobných
dokladov iba za podmienky, že:
a) došlo k odcudzeniu vozidla, alebo
b) k odcudzeniu došlo spôsobom, pri ktorom páchateľ:
i. použil násilie voči poistenému, alebo
ii. preukázateľne násilím prekonal prekážku a ak k odcudzeniu
došlo z riadne uzamknutého batožinového priestoru vozidla,
za predpokladu, že táto vec nebola viditeľná zvonku (s
výnimkou odcudzenia autosedačky), a poistené vozidlo bolo
riadne zatvorené a uzamknuté a boli aktivované
zabezpečovacie
zariadenia
brániace
vniknutiu
neoprávneným osobám do vozidla, ktorými je vozidlo
vybavené, a následnej manipulácii s ním.
Článok 3
Poistná suma
1. Poistná suma je uvedená v poistnej zmluve a je najvyššou
hranicou poistného plnenia.
2. Limit poistného plnenia pre jednu vec je max. 350 EUR.
Článok 4
Územná platnosť
1. Doplnkové poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým
došlo na území Európy v geografickom zmysle.
2. Pri preprave poisteného vozidla loďou sa poistenie
neprerušuje, pokiaľ miestom nakladania a vykladania vozidla je
územie Európy. V ostatných prípadoch sa poistenie preruší
ukončením nakladania vozidla na loď.
Článok 5
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo
strata batožiny a/alebo osobných dokladov, ak k udalosti došlo
počas prepravy vozidlom.
Článok 6
Vylúčenia z poistenia
1. Právo na poistné plnenie nevzniká, ak:
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a) batožina alebo osobný doklad boli poškodené, zničené,
odcudzené alebo stratené:
i. úmyselným konaním poisteného, jeho blízkej osoby alebo
spolucestujúceho,
ii. v dôsledku chyby alebo poškodenia, ktoré mala batožina už
v čase uzavretia poistenia,
b) batožina bola poškodená alebo zničená chybou materiálu,
opotrebovaním alebo nevhodným balením.
2. Poisťovateľ nehradí:
a) náklady poisteného alebo iných osôb spojené s kontaktovaním
poisťovateľa alebo asistenčnej služby poisťovateľa,
b) akékoľvek náklady na telefónne hovory vrátane nákladov na
roaming pri spätnom volaní do zahraničia.
3. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) motorové a bezmotorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel
(vrátane obytných), člny, lode (okrem nafukovacích člnov bez
motora), drony, motorové a bezmotorové prostriedky vrátane
modelov, ktoré sú určené na lietanie a iné dopravné
prostriedky a ich príslušenstvo,
b) predmety umeleckej, historickej a zberateľskej hodnoty,
c) peniaze, šeky, vkladné knižky, cenné papiere, ceniny, známky,
kľúče, telefónne karty, platobné, čipové a magnetické karty,
cestovné lístky, členské (klubové) karty,
d) preukaz zdravotného poistenia, Európsky zdravotný preukaz,
karta EURO<26, karta GO<26, EYCA (Medzinárodný preukaz
mládeže), preukaz ISIC (Medzinárodný identifikačný preukaz
študenta), preukaz ITIC (Medzinárodný identifikačný preukaz
učiteľa), osobné listiny (lekárske potvrdenia, potvrdenie o
spôsobilosti na výkon povolania a pod.),
e) potraviny vrátane výživových doplnkov a vitamínových
prípravkov, lieky, tabakové výrobky, nápoje a alkohol,
f) klenoty, hodinky, predmety z drahých kovov a kameňov, perly,
g) tovar určený na ďalší predaj alebo obchodné vzorky,
h) mobilné telefóny vrátane príslušenstva,
i) výpočtová technika vrátane príslušenstva,
j) herné konzoly vrátane príslušenstva,
k) prístroje určené na prenos dát alebo reprodukciu zvuku
a/alebo obrazu,
l) prehrávače dát a záznamov (hudba, video, fotografie, hry) a
GPS navigácia vrátane ich príslušenstva,
m) nosiče dát a záznamov s výnimkou fotoaparátov a kamier,
n) profesionálne technické vybavenie (potrebné k výkonu
povolania),
o) zbrane vrátane príslušenstva a streliva s výnimkou loveckých
zbraní,
p) príslušenstvo, výbava a zariadenie vozidiel, lodí, lietadiel a
prostriedkov určených na lietanie,
q) zvieratá a rastliny.

b) doklad o tom, že poistenú batožinu nie je možné opravou
dostať do stavu, v ktorom by ju bolo možné používať na
pôvodný účel,
c) doklad o zaparkovaní motorového vozidla na stráženom
parkovisku (parkovací lístok), ak poistná udalosť nastala na
stráženom parkovisku,
d) v prípade poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty
osobného dokladu aj:
i. doklad o úhrade nákladov za vystavenie náhradného
osobného dokladu,
ii. doklad o úhrade cestovných nákladov na dopravu z
ubytovacieho zariadenia do miesta
najbližšieho
zastupiteľstva Slovenskej republiky alebo zastupiteľstva
podľa štátneho občianstva poisteného, a naspäť, ak ide o
náklady podľa čl. 8 ods. 3 písm. b) týchto OD BA.
2. Bezodkladne po vzniku škodovej udalosti, ktorá vznikla za
okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestného činu alebo
pokusu oň, oznámiť túto udalosť policajným orgánom a
predložiť poisťovateľovi záverečnú policajnú správu, ktorá
obsahuje minimálne:
a) označenie všetkých poškodených osôb,
b) presný popis okolností vzniku udalosti (dátum, čas a miesto
vzniku udalosti, popis ako k udalosti došlo),
c) zoznam odcudzenej alebo poškodenej batožiny.
3. Bezodkladne po vzniku škodovej udalosti, ktorá nastala na
stráženom parkovisku, oznámiť túto udalosť správcovi
parkoviska.
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Článok 7
Povinnosti poisteného
Okrem povinností uvedených v čl. 6 VPP SPV je poistený v
prípade vzniku škodovej udalosti povinný:
1. Predložiť poisťovateľovi nasledovné doklady:
a) nadobúdacie doklady k poistenej batožine,
c)
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Článok 8
Poistné plnenie
Ak nastala poistná udalosť, poskytne poisťovateľ poistenému
poistné plnenie, ktorého výška sa určí v závislosti od rozsahu
poškodenia batožiny, maximálne však do výšky poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve. Poisťovateľ od poistného plnenia
odpočíta spoluúčasť dojednanú v poistnej zmluve.
Poistné plnenie pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate
batožiny sa určí nasledujúcim spôsobom:
Poistné plnenie pri poškodení batožiny
V prípade poškodenia batožiny vyplatí poisťovateľ poistenému
sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom, ktoré je treba
vynaložiť na opravu batožiny, zníženú o časť zodpovedajúcu
stupňu opotrebovania alebo inému znehodnoteniu poškodenej
veci z doby pred poistnou udalosťou a ďalej zníženú o cenu
použiteľných zvyškov nahradzovaných častí poškodenej
batožiny.
Poistné plnenie pri zničení, odcudzení alebo strate batožiny
Ak batožina bola zničená, stratená alebo odcudzená,
poisťovateľ vyplatí poistenému sumu zodpovedajúcu
primeraným nákladom na znovunadobudnutie batožiny tej istej
značky, toho istého modelu, typu, prevedenia, alebo nákladom,
ktoré treba vynaložiť na výrobu batožiny rovnakého druhu a
kvality v novom stave (platí nižšia zo súm), zníženú o časť
zodpovedajúcu stupňu opotrebovania alebo inému
znehodnoteniu batožiny z doby pred poistnou udalosťou a
ďalej zníženú o cenu použiteľných zvyškov zničenej batožiny
(časová cena batožiny).
Poistné plnenie v prípade vrátenia odcudzenej batožiny
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i. poistený je povinný do 3 pracovných dní od oznámenia o
nájdení alebo od vrátenia odcudzenej batožiny túto
skutočnosť oznámiť poisťovateľovi,
ii. poistený je povinný vrátiť poisťovateľovi poistné plnenie po
odpočítaní primeraných nákladov na opravu nájdenej
batožiny, ak boli potrebné na odstránenie poškodení, ktoré
vznikli v čase, keď bol zbavený možnosti batožinu opatrovať,
najmenej však poisťovateľovi vrátiť to, čo by dostal pri predaji
poškodenej batožiny.
3. Poistné plnenie pri poškodení, zničení, odcudzení alebo strate
osobných dokladov sa určí nasledujúcim spôsobom:
a) Ak došlo k poistnej udalosti na území Slovenskej republiky,
uhradí poisťovateľ poistenému nevyhnutné náklady na
zaobstaranie nových osobných dokladov. Poistenie sa
nevzťahuje na pokuty udelené poistenému v súvislosti s
nedodržaním oznamovacej povinnosti podľa platných právnych
predpisov.
b) Ak došlo k poistnej udalosti mimo územia Slovenskej republiky
a bez týchto dokladov ďalej nie je možné pokračovať v ceste a
pobyte alebo nie je možný návrat naspäť na územie
Slovenskej republiky, uhradí poisťovateľ poistenému
nevyhnutné náklady na zaobstaranie náhradných osobných
dokladov v zahraničí a náklady na dopravu poisteného do
miesta najbližšieho zastupiteľstva Slovenskej republiky, alebo
zastupiteľstva podľa štátneho občianstva poisteného, ktoré
poistenému vystaví náhradný osobný doklad, a z miesta
najbližšieho zastupiteľstva Slovenskej republiky, alebo
zastupiteľstva podľa štátneho občianstva poisteného, ktoré
poistenému vystavilo náhradný osobný doklad, naspäť do
ubytovacieho zariadenia.
Článok 9
Zníženie poistného plnenia
1. Ak sa vo vozidle v čase poistnej udalosti prepravovalo viac
osôb, ako je počet miest na sedenie uvedený v Osvedčení o
evidencii resp. technickom preukaze, poistné plnenie pre
každú batožinu poisťovateľ zníži v pomere počtu miest na
sedenie k počtu prepravovaných osôb.
2. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie znížiť o náhradu
škody, ktorá bola poskytnutá treťou osobou povinnou škodu
vyplývajúcu z poistnej udalosti nahradiť.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Tieto OD BA 0419 nadobúdajú účinnosť dňom 29.04.2019.
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