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âlánok I.
Predmet poistenia

1. Poistenie sa vzÈahuje na veci hnuteºné a/alebo
nehnuteºné, ktor˘ch vlastníkom je poisten˘ 
a ktoré sú jednotlivo uvedené v poistnej zmluve
alebo sú neoddeliteºnou súãasÈou v poistnej
zmluve vymedzeného súboru vecí (ìalej len
„poistené veci“). Poistenie sa na tieto veci 
vzÈahuje, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak, iba za predpokladu, Ïe sú evidované 
v úãtovníctve poisteného alebo prípadne 
v inej operatívnej evidencii poisteného v zmysle
príslu‰n˘ch právnych predpisov. Poistenie 
sa rovnako vzÈahuje aj na ãasÈ poisteného
súboru hnuteºn˘ch vecí, ktor˘ si poisten˘
preukázateºne obstaral, ale e‰te ho bez 
zbytoãného odkladu z objektívnych príãin
neviedol vo svojom úãtovníctve. Evidencia 
poisten˘ch vecí v úãtovníctve sa nevyÏaduje,
pokiaº je poisten˘m fyzická osoba, ktorá nie je
podnikateºom.

2. Súbor vecí tvoria veci, ktoré majú podobn˘ 
alebo rovnak˘ charakter alebo sú urãené 
na ten ist˘ hospodársky úãel. Ak je v poistnej
zmluve poisten˘ súbor vecí, poistenie sa 
vzÈahuje na v‰etky veci, ktoré do súboru 
v danom okamihu v dobe trvania poistenia
patria. Ustanovenie bodu 4. tohto ãlánku 
VPP PPZ 08 platí aj pre poistenie súboru 
vecí.

3. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie
sa vzÈahuje aj na cudzie veci, ktoré poisten˘
právom uÏíva alebo ich prevzal od fyzickej alebo
právnickej osoby do uÏívania na základe 
zmluvného vzÈahu, predmetom ktorého je
vykonávanie prác a/alebo inej ãinnosti alebo na
základe iného zmluvného vzÈahu, ktor˘
bezprostredne súvisí s predmetom
podnikateºskej ãinnosti poisteného.

4. Ak to je dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie
sa za podmienok uveden˘ch v bode 1. tohto
ãlánku PPZ 08 vzÈahuje aj na:
a) platné tuzemské i cudzozemské bankovky 

a mince (ìalej len „peniaze“), ktoré sú
zákonn˘mi peniazmi v zmysle príslu‰n˘ch
právnych predpisov, drahé kovy a predmety
z nich vyrobené, neosadené perly 
a drahokamy;

b) vkladné a ‰ekové kniÏky, platobné karty 
a iné podobné dokumenty, cenné papiere 
a ceniny;

c) písomnosti, plány, obchodné knihy,
kartotéky, v˘kresy, dierne ‰títky, magnetické
pásky, magnetické disky, ostatné nosiãe dát
a záznamy na nich uchované;

d) vzorky, názorné modely, prototypy 
a predmety vystavené na v˘stave;

e) motorové vozidlá, ktor˘m je prideºované 
evidenãné ãíslo, ako aj prívesy motorov˘ch
vozidiel, ktor˘m je prideºované evidenãné
ãíslo, motorky, ‰tvorkolky, lietadlá, lietajúce
stroje a lietajúce zariadenia v‰etk˘ch
druhov, plavidlá, lodné motory a ÈaÏné 

stroje, to v‰etko za predpokladu, Ïe sú
vedené v úãtovníctve poisteného ako 
zásoby, ako aj na zvieratá a stavby,
ktoré nie sú spojené so zemou pevn˘m
základom;

f) automaty na vhadzovanie mincí (vrátane
automatov na rozmieÀanie alebo
zamieÀanie peÀazí) vrátane ich obsahu, ako
aj na automaty vydávajúce peniaze;

g) veci zvlá‰tnej, kultúrnej a historickej 
hodnoty, umelecké diela a zbierky;

h) umelecké, umeleckoremeselné alebo 
historické diela, ktoré sú v prípade poistenia
stavieb neoddeliteºnou súãasÈou alebo 
príslu‰enstvom poistenej stavby (sochy,
fresky a pod.).

i) stavby na vodn˘ch tokoch.
5. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie

sa vzÈahuje aj na veci zamestnancov 
poisteného, ktoré sa zvyãajne nosia do práce
alebo ktoré si zamestnanec poisteného odloÏil
pri plnení pracovn˘ch úloh alebo v priamej 
súvislosti s nimi, na mieste na to urãenom a ak
nie je také miesto urãené, na mieste kde sa 
takéto veci obvykle ukladajú a toto miesto sa
nachádza na mieste poistenia. Poistenie sa 
v‰ak nevzÈahuje na veci zamestnancov 
poisteného, ktoré sú uvedené v bode 4. tohto
ãlánku VPP PPZ 08. Z tohto poistenia vzniká
právo na plnenie iba vtedy, ak zamestnávateº 
za takúto ‰kodu zamestnancovi nezodpovedá
podºa právnych predpisov upravujúcich 
zodpovednosÈ zamestnávateºa za ‰kodu na
odloÏen˘ch veciach.

6. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, poistenie
sa vzÈahuje aj na vlastné a cudzie veci 
dopravované poisten˘m v dopravnom 
prostriedku, ktor˘ je vo vlastníctve poisteného.

7. Poistenie sa nevzÈahuje na porasty a rastliny,
ktoré sú súãasÈou pozemku uvedeného ako
miesto poistenia v poistnej zmluve alebo na
ktorom sa miesto poistenia nachádza.

âlánok II.
Rozsah poistenia

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad po‰kodenia
alebo zniãenia poistenej veci t˘mito poistn˘mi
nebezpeãenstvami:
a) poÏiarom,
b) v˘buchom,
c) úderom blesku,
d) nárazom alebo zrútením lietadla 

s posádkou, jeho ãasti alebo jeho 
nákladu.

2. Poistenie je moÏné tieÏ dojednaÈ pre prípad
po‰kodenia alebo zniãenia poistenej veci 
nasledujúcimi poistn˘mi nebezpeãenstvami:
a) záplavou,
b) povodÀou,
c) víchricou,
d) krupobitím,
e) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín,
f) zosuvom alebo zrútením lavín,

g) pádom stromov, stoÏiarov a in˘ch 
predmetov, ak nie sú súãasÈou po‰kodenej
veci alebo nie sú súãasÈou toho istého
súboru ako po‰kodená vec,

h) zemetrasením dosahujúcim aspoÀ 6. stupeÀ
medzinárodnej stupnice (MCS),

i) tiaÏou snehu alebo námrazy, ak je poistenou
vecou budova.

3. V poistnej zmluve je moÏné tieÏ dojednaÈ 
roz‰írenie poistn˘ch nebezpeãenstiev uveden˘ch
v bode 1. tohto ãlánku VPP PPZ 08 o prípad
po‰kodenia alebo zniãenia poistenej veci vodou
z vodovodn˘ch zariadení. Ak je proti tomuto
poistnému nebezpeãenstvu poistená budova,
vzniká právo na plnenie aj pri:
a) po‰kodení privádzajúceho potrubia

vodovodného zariadenia, odvádzajúceho
potrubia alebo potrubia, ãi vykurovacích
telies ústredného, etáÏového, diaºkového
kúrenia alebo solárnych systémov poistenej
budovy, ak k nemu do‰lo pretlakom 
kvapaliny alebo pary, alebo zamrznutím
vody v nich,

b) po‰kodení kotla ústredného, etáÏového
alebo diaºkového kúrenia, armatúr 
a zariadení poistenej budovy pripojen˘ch na
potrubie, ak boli po‰kodené alebo zniãené
zamrznutím vody v nich.

V prípade roz‰írenia poistn˘ch nebezpeãenstiev
uveden˘ch v bode 1. tohto ãlánku VPP PPZ 08 
v zmysle bodu 2. a 3. tohto ãlánku VPP PPZ 08,
musí byÈ táto skutoãnosÈ uvedená v poistnej
zmluve.

4. Poistnou udalosÈou je na úãely t˘chto 
VPP PPZ 08 udalosÈ uvedená v bode 1. aÏ 3.
tohto ãlánku VPP PPZ 08, s ktorou je spojen˘
vznik povinnosti poisÈovateºa plniÈ. Poistnou
udalosÈou v‰ak nie je, ak udalosÈ uvedená 
v bode 1. aÏ 3. tohto ãlánku VPP PPZ 08 bola
spôsobená úmyseln˘m konaním alebo 
úmyseln˘m opomenutím poisteného, osoby 
poistenému blízkej alebo inej osoby konajúcej na
podnet alebo s vedomím poisteného.

5. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola 
poistená vec po‰kodená, zniãená alebo sa 
stratila v príãinnej súvislosti s niektorou
udalosÈou uvedenou v bode 1., 2. alebo 3. tohto
ãlánku VPP PPZ 08.

6. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kody vzniknuté na
poistenej veci následkom vojnov˘ch udalostí,
vzbury, povstania alebo in˘ch hromadn˘ch
násiln˘ch nepokojov, ‰trajku, v˘luky, terorizmu,
útokov motivovan˘ch politicky, sociálne,
ideologicky alebo náboÏensky alebo spôsobené

úradn˘mi opatreniami orgánov verejnej moci
urãen˘mi na iné úãely ako na obmedzenie
udalostí uveden˘ch v bode 1., 2. alebo 3. tohto
ãlánku VPP PPZ 08 alebo pôsobením jadrovej
energie.

7. Poistenie v rozsahu bodov 2. a 3. tohto ãlánku
VPP PPZ 08 nemoÏno v poistnej zmluve 
dojednaÈ, pokiaº nie je dojednané poistenie 
v základnom rozsahu v zmysle bodu 1. tohto
ãlánku VPP PPZ 08.

V‰eobecné poistné podmienky Ïivelného poistenia PPZ 08

Na úãely t˘chto V‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok Ïivelného poistenia PPZ 08 (ìalej len „VPP PPZ 08“) sa poisÈovateºom rozumie Generali Slovensko
poisÈovÀa, a.s. Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika, IâO: 35 709 332, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, VloÏka ã.: 1325/B, (ìalej len „poisÈovateº). Îivelné poistenie sa riadi príslu‰n˘mi ustanoveniami Obãianskeho zákonníka (ìalej len „OZ“), t˘mito 
VPP PPZ 08, ustanoveniami poistnej zmluvy, zmluvn˘mi ustanoveniami a/alebo doloÏkami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú 
k poistnej zmluve pripojené.
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âlánok III.
Miesto poistenia

1. Poisten˘ má právo na poistné plnenie v prípade,
ak k poistnej udalosti do‰lo na mieste uvedenom
v poistnej zmluve ako miesto poistenia, ak nie je
dohodnuté v poistnej zmluve inak.

2. Ak ide o poistenie budov a in˘ch stavieb, je
miesto poistenia zvyãajne vymedzené adresou
alebo katastrálnym územím a ãíslom parcely
(pozemku), kde sa budova alebo iná stavba
nachádza.

3. Ak ide o poistenie hnuteºn˘ch vecí, je miestom
poistenia budova, iná stavba, miestnosÈ alebo
pozemok, kde sa tieto veci nachádzajú, a ktoré je
uvedené v poistnej zmluve v zmysle bodu 2.
tohto ãlánku VPP PPZ 08. Toto vymedzenie 
miesta poistenia neplatí pre veci, ktoré boli 
v dôsledku vzniknutej bezprostredne hroziacej
poistnej udalosti premiestnené z miesta 
poistenia. Ak sú poistnou udalosÈou po‰kodené
alebo zniãené peniaze, drahé kovy a predmety 
z nich vyrobené, neosadené perly 
a drahokamy, vkladné a ‰ekové kniÏky, platobné
karty a iné podobné dokumenty, cenné papiere 
a ceniny, ktoré boli zahrnuté do poistenia,
poistenému vzniká právo na poistné plnenie len
za podmienky, Ïe tieto veci boli uloÏené 
v ohÀovzdorn˘ch, uzamknut˘ch úschovn˘ch
objektoch, ak nie je v poistnej zmluve dohodnut˘
in˘ spôsob ich uloÏenia.

4. Ak nie je dohodnuté inak, pri doprave vecí je
miestom poistenia územie Slovenskej republiky.
Doprava poistenej veci sa zaãína prevzatím 
poistenej veci poisten˘m za úãelom
bezprostredne nadväzujúcej dopravy poistenej
veci a konãí sa odovzdaním poistenej veci 
v mieste jej urãenia (dodávky).

âlánok IV.
Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci 
rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy.
Poistná suma je suma urãená v poistnej zmluve
ako najvy‰‰ia hranica poistného plnenia 
poisÈovateºa v prípade poistnej udalosti; má pre
kaÏdú poistenú vec zodpovedaÈ poistnej 
hodnote veci v poistnom roku alebo v období,
na ktoré bolo dojednané poistenie, ak nejde 
o poistenie prvého rizika v zmysle ãlánku X.
t˘chto VPP PPZ 08.

2. Poistná hodnota budov a in˘ch stavieb je:
a) nová hodnota (v˘chodisková hodnota),

t. j. suma, ktorú treba zvyãajne vynaloÏiÈ 
na vybudovanie novostavby toho istého
druhu, rozsahu a kvality v danom mieste
poistenia, vrátane nákladov na spracovanie
projektovej dokumentácie. Nová hodnota sa
ako poistná hodnota pouÏíva vÏdy, ak
neprichádza do úvahy pouÏitie poistnej 
hodnoty podºa písm. b) a c) tohto bodu 
VPP PPZ 08;

b) ãasová hodnota (technická hodnota),
t. j. nová hodnota zníÏená o sumu 
zodpovedajúcu stupÀu opotrebenia alebo
iného znehodnotenia budovy alebo inej
stavby. âasová hodnota sa ako poistná 
hodnota pouÏije vtedy, ak je poistenie
dojednané na ãasovú hodnotu alebo ak
opotrebenie alebo znehodnotenie budovy 
presiahne 70 percent novej hodnoty 
a neprichádza do úvahy pouÏitie poistnej
hodnoty podºa písm. c) tohto bodu
VPP PPZ 08;

c) v‰eobecná hodnota, t. j. cena vecí, za ktorú
moÏno zvyãajne budovu alebo inú stavbu
nadobudnúÈ v danej dobe a v danom mieste 

poistenia. V‰eobecná hodnota sa ako 
poistná hodnota pouÏije vtedy, ak je
po‰kodená budova alebo iná stavba urãená
na zbúranie, alebo je inak trvale 
znehodnotená tak, Ïe ju nemoÏno pouÏívaÈ
na in˘ úãel.

3. Poistná hodnota hnuteºn˘ch vecí, ak nie je
dohodnuté inak je:
a) nová hodnota (v˘chodisková hodnota),

t. j. suma, ktorú treba vynaloÏiÈ na 
znovuzriadenie veci alebo suma, ktorú treba
vynaloÏiÈ na v˘robu veci rovnakého druhu 
a kvality v novom stave; urãujúce je, ktorá 
zo zisten˘ch súm je niÏ‰ia. Nová hodnota 
sa ako poistná hodnota pouÏíva vÏdy, ak
neprichádza do úvahy pouÏitie poistnej 
hodnoty podºa písm. b) tohto bodu 
VPP PPZ 08;

b) ãasová hodnota (technická hodnota),
t. j. nová hodnota zníÏená o sumu 
zodpovedajúcu stupÀu opotrebenia alebo
iného znehodnotenia poistenej veci. âasová
hodnota sa ako poistná hodnota pouÏije
vtedy, ak je poistenie dohodnuté 
na ãasovú hodnotu alebo ak opotrebenie
alebo iné znehodnotenie poistenej veci
presiahne 70 percent novej hodnoty tejto
veci.

4. Poistná hodnota zásob je suma, ktorú treba
vynaloÏiÈ na znovuzriadenie veci patriacich do
zásob alebo suma, ktorú treba vynaloÏiÈ na
v˘robu vecí rovnakého druhu a kvality, ako sú
veci patriace do poisten˘ch zásob; urãujúce je,
ktorá zo zisten˘ch súm je niÏ‰ia.

5. Pokiaº nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistná hodnota cudzích vecí, ktoré poisten˘
oprávnene uÏíva alebo ich prevzal v zmysle 
bodu 3. ãlánku I. t˘chto VPP PPZ 08, je ich ãasová 
hodnota.

6. Poistnú sumu urãuje na vlastnú zodpovednosÈ
poisten .̆

âlánok V.
Zaãiatok, zmena a doba trvania poistenia

1. Poistenie vzniká odo dÀa nasledujúceho 
po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté, Ïe vzniká v okamihu 
uzavretia poistnej zmluvy alebo neskôr.

2. Zmeny v poistnej zmluve moÏno vykonaÈ 
písomnou dohodou zmluvn˘ch strán, pokiaº nie
je v t˘chto VPP PPZ 08 uvedené inak.

3. Zmeny v poistnej zmluve t˘kajúce sa zmeny
bydliska, sídla alebo miesta podnikania,
mena, priezviska a/alebo obchodného mena
poistníka alebo poisteného ako aj ostatn˘ch
nepodstatn˘ch náleÏitostí poistnej zmluvy, je
moÏné oznámiÈ poisÈovateºovi telefonicky
a/alebo elektronickou formou; v takom prípade
ma poisÈovateº právo vyÏiadaÈ si doplnenie tohto
oznámenia písomnou formou a poistník a/alebo
poisten˘ je povinn˘ uvedenej Ïiadosti 
poisÈovateºa vyhovieÈ do 5 dní od jej 
obdrÏania.

4. Poistenie sa uzaviera na dobu neurãitú, ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

âlánok VI.
Poistné, poistné obdobie

1. Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu,
ktorú je povinn˘ platiÈ poistník.

2. Poistník je povinn˘ platiÈ poistné za dohodnuté
poistné obdobia, priãom poistné je v zmysle 
§ 796 ods. 1 Obãianskeho zákonníka v platnom 
znení beÏn˘m poistn˘m. Poistn˘m obdobím 
je 12 mesiacov (poistn˘ rok), ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pokiaº 

nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistné je splatné prv˘m dÀom poistného
obdobia.

3. V poistnej zmluve je moÏné dohodnúÈ, Ïe 
poistné bude platené v splátkach. Nezaplatením
ão i len jednej splátky poistného sa dÀom 
splatnosti príslu‰nej nezaplatenej splátky 
poistného stáva splatná naraz zvy‰ná ãasÈ 
poistného.

4. Pri poisteniach uzavret˘ch na dobu urãitú sa
platí poistné naraz na celú dobu, na ktorú bolo
poistenie uzavreté, priãom poistné je splatné
dÀom zaãiatku poistenia, ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak.

5. Pri platení poistného prostredníctvom po‰ty,
finanãnej in‰titúcie alebo v hotovosti sa poistné
povaÏuje za zaplatené v deÀ pripísania úhrady
poistného na úãet poisÈovateºa uveden˘ 
v poistnej zmluve alebo vyplatením v hotovosti
poisÈovateºovi v plnej v˘‰ke so správne 
uveden˘m variabiln˘m symbolom, ktor˘m je
spravidla ãíslo poistnej zmluvy, ak nebolo 
dohodnuté inak.

6. V˘‰ka poistného je urãená podºa sadzobníka
poisÈovateºa platného v deÀ uzavretia poistnej
zmluvy a je uvedená v poistnej zmluve. Poistné
sa platí v tuzemskej mene, pokiaº v poistnej
zmluve nie je dohodnuté inak.

7. Ak je poistník v ome‰kaní s platením poistného,
je povinn˘ zaplatiÈ poisÈovateºovi úrok 
z ome‰kania za kaÏd˘ deÀ ome‰kania.

8. Ak nastane poistná udalosÈ v dobe, keì je 
poistník v ome‰kaní s platením poistného,
vzniká poisÈovateºovi právo zapoãítaÈ sumu 
zodpovedajúcu dlÏnému poistnému voãi 
poistnému plneniu.

9. PoisÈovateº má voãi poistníkovi právo na
náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti
s doruãovaním písomností t˘kajúcich sa 
zaplatenia dlÏného poistného.

10. PoisÈovateº má právo v súvislosti so zmenami
podmienok rozhodujúcich pre stanovenie v˘‰ky
poistného upraviÈ v˘‰ku poistného na ìal‰ie 
poistné obdobie. PoisÈovateº oznámi túto 
skutoãnosÈ poistníkovi najneskôr v lehote 
dvoch mesiacov pred splatnosÈou poistného na
ìal‰ie poistné obdobie, za ktoré sa má zmena
vykonaÈ. Pokiaº poistník s vykonanou zmenou
nesúhlasí, musí svoj nesúhlas uplatniÈ 
do jedného mesiaca odo dÀa doruãenia 
oznámenia poisÈovateºa o zmene v˘‰ky 
poistného; v takom prípade poistenie zanikne
uplynutím príslu‰ného poistného obdobia,
pokiaº nebolo dohodnuté inak. Pokiaº nebol 
v uvedenej lehote písomn˘ nesúhlas poistníka
doruãen˘ poisÈovateºovi, poistenie nezaniká 
a poisÈovateº má právo na novú v˘‰ku poistného
na ìal‰ie poistné obdobie.

âlánok VII.
Zánik poistenia

1. Okrem dôvodov zániku poistenia uveden˘ch 
v platn˘ch právnych predpisoch poistenie
zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie

dojednané;
b) v˘poveìou ku koncu poistného obdobia,

priãom v˘poveì musí byÈ doruãená 
poisÈovateºovi aspoÀ 6 t˘ÏdÀov pred jeho
uplynutím;

c) zánikom predmetu poistenia (napr. jeho
likvidáciou, úpln˘m zniãením (totálna
‰koda), krádeÏou);

d) zánikom oprávnenia poisteného na 
podnikanie v zmysle príslu‰n˘ch právnych
predpisov;

e) zmenou v osobe vlastníka predmetu 
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poistenia, ak nie je v t˘chto VPP PPZ 08 
uvedené inak;

f) písomnou v˘poveìou kaÏdej zo zmluvn˘ch
strán do dvoch mesiacov od uzavretia 
poistnej zmluvy. V˘povedná lehota je 
osemdenná a zaãína plynúÈ dÀom doruãenia
v˘povede; jej uplynutím poistenie zanikne;

g) písomnou v˘poveìou kaÏdej zo zmluvn˘ch
strán do 3 mesiacov od oznámenia poistnej
udalosti. V˘povedná lehota je 1 mesiac 
a zaãína plynúÈ dÀom doruãenia v˘povede;
jej uplynutím poistenie zanikne.

2. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo
manÏelov, ktorého súãasÈou bola aj poistená 
vec a táto vec sa stane vlastníctvom toho 
z manÏelov, ktor˘ poistnú zmluvu neuzavrel
alebo nebol v poistnej zmluve oznaãen˘ ako
poisten ,̆ poistenie nezaniká a povaÏuje sa za
poisteného ten manÏel, ktorému poistená vec
pripadla po vysporiadaní bezpodielového 
spoluvlastníctva manÏelov. Poistenie rovnako
nezaniká ani v prípade, ak poistená vec pripadla
tomu z manÏelov, ktor˘ uzavrel poistnú zmluvu
alebo bol oznaãen˘ v poistnej zmluve ako 
poisten .̆

3. Ak sa vlastníkom poistenej veci poãas platnosti 
a úãinnosti poistnej zmluvy stane poistník,

poistenie podºa § 812 OZ nezanikne a do
v‰etk˘ch práv a povinností poisteného vstupuje
poistník, ktor˘ je naìalej povinn˘ platiÈ poistné 
a stáva sa na úãely poistnej zmluvy poisten˘m.
Poistenie nezanikne ani v prípade prevodu 
vlastníckeho práva k poistenej veci z leasingovej
spoloãnosti na poistníka; aj v tomto prípade 
do v‰etk˘ch práv a povinností poisteného
vstupuje poistník, ktor˘ je naìalej povinn˘ platiÈ
poistné a stáva sa na úãely poistnej zmluvy 
poisten˘m.

âlánok VIII.
Povinnosti poisteného

1. Popri povinnostiach stanoven˘ch právnymi 
predpismi má poisten˘ ìalej tieto povinnosti:
a) je povinn˘ poisÈovateºovi alebo ním

poveren˘m osobám umoÏniÈ vstup do 
poisten˘ch objektov, budov a umoÏniÈ im
posúdiÈ rozsah poisteného nebezpeãenstva,
ìalej je povinn˘ poisÈovateºovi alebo ním
poveren˘m osobám predloÏiÈ k nahliadnutiu
projektovú, poÏiarnotechnickú, úãtovnú 
a inú podobnú dokumentáciu a umoÏniÈ
preskúmanie ãinnosti zariadení slúÏiacich na
ochranu poisten˘ch vecí;

b) je povinn˘ poisÈovateºovi bez zbytoãného
odkladu oznámiÈ v‰etky zmeny 
v skutoãnostiach, na ktoré bol op˘tan˘ pri
dojednávaní poistenia;

c) je povinn˘ dbaÈ na to, aby poistná udalosÈ
nenastala, predov‰etk˘m nesmie poru‰ovaÈ
povinnosti smerujúce na odvrátenie alebo
zmen‰enie nebezpeãenstva, ktoré sú mu
uloÏené právnymi predpismi alebo na ich
základe, alebo ktoré na seba prevzal 
poistnou zmluvou, ani nesmie trpieÈ
poru‰ovanie t˘chto povinností zo strany
tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa
za tretie osoby povaÏujú aj v‰etky fyzické
a právnické osoby pre poisteného ãinné),
ìalej je povinn˘ riadne sa staraÈ o údrÏbu
poistenej veci, pokiaº uÏ nastala poistná
udalosÈ je poisten˘ povinn˘ urobiÈ v‰etky
moÏné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa
vzniknutá ‰koda uÏ nezväã‰ovala;

d) je povinn˘ bez zbytoãného odkladu
písomne, ak je nebezpeãenstvo z ome‰kania
ak˘mkoºvek in˘m vhodn˘m spôsobom,
oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe poistná udalosÈ

nastala, daÈ pravdivé vysvetlenie a predloÏiÈ
doklady potrebné na zistenie okolností
rozhodujúcich na posúdenie nároku na
poistné plnenie z poistenia a jeho v˘‰ky
a umoÏniÈ poisÈovateºovi zhotoviÈ si kópie
t˘chto dokladov, ìalej je povinn˘ umoÏniÈ
‰etrenia poistnej udalosti. Ak bolo 
oznámenie v zmysle tohto bodu VPP PPZ 08
vykonané inou ako písomnou formou, je
povinn˘ dodatoãne bez zbytoãného odkladu
zaslaÈ poisÈovateºovi písomné oznámenie;
v‰etky doklady vyÏiadané poisÈovateºom
musia byÈ predloÏené v slovenskom alebo
ãeskom jazyku, priãom prípadn˘ preklad
uveden˘ch dokladov je poisten˘ povinn˘ si
zabezpeãiÈ na vlastné náklady, pokiaº
poisÈovateº neustanoví inak;

e) je povinn˘ bez zbytoãného odkladu
oznámiÈ, ak je podozrenie z trestného ãinu,
poistnú udalosÈ polícii a aÏ do ukonãenia 
obhliadky miesta poistnej udalosti políciou
je povinn˘ zachovaÈ stav spôsoben˘ 
poistnou udalosÈou;

f) ak do‰lo k poistnej udalosti, poisten˘
nesmie zmeniÈ stav poistnou udalosÈou 
spôsoben ,̆ k˘m nie sú postihnuté poistené
veci poisÈovateºom prehliadnuté, to v‰ak
neplatí, ak je taká zmena nutná vo verejnom
záujme alebo za úãelom zmiernenia ‰kody,
alebo ak do‰lo pri ‰etrení poistnej 
udalosti vinou poisÈovateºa k zbytoãn˘m
preukázateºn˘m prieÈahom;

g) je povinn˘ poskytnúÈ poisÈovateºovi 
súãinnosÈ a splniÈ v‰etky povinnosti, aby mal
poisÈovateº moÏnosÈ uplatniÈ voãi inému
právo na náhradu ‰kody spôsobenej 
poistnou udalosÈou;

h) je povinn˘ v prípade zniãenia alebo straty
vkladn˘ch a ‰ekov˘ch kniÏiek, platobn˘ch
kariet a in˘ch podobn˘ch dokumentov,
cenn˘ch papierov a cenín neodkladne
zahájiÈ umorovacie ãi iné obdobné konanie 
v zmysle príslu‰n˘ch právnych predpisov;

i) je povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe 
uzavrel pre poistené veci ìal‰ie poistenie
proti tomu istému poistnému 
nebezpeãenstvu; pritom je povinn˘ oznámiÈ
poisÈovateºovi meno poisÈovateºa a v˘‰ku
poistnej sumy a limitov poistného plnenia
z poistenia uzatvoreného u iného 
poisÈovateºa;

j) je povinn˘ bez zbytoãného odkladu oznámiÈ
poisÈovateºovi, Ïe sa na‰la poistená vec
stratená v súvislosti s poistnou udalosÈou;
v prípade, Ïe uÏ obdrÏal poistné plnenie 
za túto vec, vrátiÈ poisÈovateºovi poistné
plnenie zníÏené o primerané náklady 
potrebné na opravu tejto poistenej veci,
pokiaº bola poistená vec po‰kodená v dobe
od poistnej udalosti do doby, kedy bola náj-
dená, prípadne je povinn˘ vrátiÈ hodnotu
zvy‰kov poistenej veci, keì v uvedenej dobe
bola poistená vec zniãená, pokiaº sa v danej
veci poisÈovateº a poisten˘ nedohodnú inak;

k) poisten˘ je povinn ,̆ keì má dojednané 
poistenie pre prípad po‰kodenia alebo
zniãenia veci záplavou, povodÀou 
alebo vodou z vodovodn˘ch zariadení,
v miestnostiach a priestoroch umiestnen˘ch
v podzemn˘ch podlaÏiach budov alebo
in˘ch stavieb zabezpeãiÈ, aby boli poistené
veci uloÏené najmenej 15 cm nad najniÏ‰ou
úrovÀou podlahy podzemného podlaÏia
(napr. na paletách, v regáloch);

l) poisten˘ je povinn˘ viesÈ úãtovníctvo 
spôsobom a v rozsahu povinností
stanoven˘ch príslu‰n˘mi právnymi 
predpismi a v prípade, ak to súvisí 

s poistením alebo so ‰etrením poistnej
udalosti, bez zbytoãného odkladu predloÏiÈ
vyÏiadané úãtovné doklady poisÈovateºovi;
uvedené ustanovenie sa neuplatÀuje, pokiaº
je poisten˘m fyzická osoba, ktorá nie je
podnikateºom.

2. Ak malo vedomé poru‰enie povinností
uveden˘ch v bode 1. tohto ãlánku VPP PPZ 08
podstatn˘ vplyv na vznik poistnej udalosti alebo
na zväã‰enie rozsahu následkov poistnej
udalosti, je poisÈovateº oprávnen˘ plnenie 
z poistnej zmluvy zníÏiÈ a to aÏ do celej 
v˘‰ky poistného plnenia podºa toho, ak˘ vplyv
malo toto poru‰enie na rozsah jeho povinnosti
plniÈ.

3. Ak poisten˘ zmarí moÏnosÈ, aby poisÈovateº
mohol uplatniÈ právo na náhradu ‰kody voãi
tretej osobe [bod 1. písm. g) tohto ãlánku 
VPP PPZ 08], alebo ak sa prejavia následky
takéhoto konania poisteného aÏ potom, ão
poisÈovateº poskytol poistné plnenie, poisÈovateº
má voãi poistenému právo na vrátenie poistného
plnenia.

âlánok IX.
Povinnosti poisÈovateºa

PoisÈovateº má okrem povinností stanoven˘ch
príslu‰n˘mi právnymi predpismi aj tieto povinnosti:
a) prerokovaÈ s poisten˘m v˘sledky ‰etrenia 

nevyhnutného na zistenie nároku, rozsahu 
a v˘‰ky poistného plnenia;

b) vrátiÈ poistenému ním predloÏené doklady, ktoré
si vyÏiada.

âlánok X.
Poistenie prvého rizika

Ak nie je moÏné stanoviÈ poistnú hodnotu podºa
ãlánku IV. t˘chto VPP PPZ 08 (najmä pri cudzích 
veciach, ktoré poisten˘ prevzal na základe zmluvy 
o prácach a v˘konoch, pri vkladn˘ch a ‰ekov˘ch
kniÏkách a podobn˘ch dokumentoch,
pri písomnostiach, plánoch a pod.) urãí poistnú sumu
poisten˘ podºa svojho uváÏenia a svojej poistnej 
potreby.Takto urãená poistná suma je hornou hranicou
poistného plnenia poisÈovateºa pre poistné plnenia
zo v‰etk˘ch poistn˘ch udalostí vzniknut˘ch v jednom
poistnom období alebo v dobe poistenia, ak bolo 
poistenie dojednané na dobu urãitú. V poistnej zmluve
musí byÈ vyslovene uvedené, Ïe ide o poistenie prvého
rizika.

âlánok XI.
Plnenie poisÈovateºa

1. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie 
v tuzemskej mene, ak nerozhodne o tom, Ïe
poskytne naturálne plnenie (opravou alebo
v˘menou veci). Plnenie je splatné do 15 dní,
akonáhle poisÈovateº skonãil ‰etrenia nutné 
k zisteniu rozsahu povinnosti poisÈovateºa plniÈ.

2. Ak bola poistená vec po‰kodená, vzniká 
poistenému právo, pokiaº nie je ìalej stanovené
inak, aby mu poisÈovateº vyplatil:
a) pri poistení na novú hodnotu sumu 

zodpovedajúcu primeran˘m nákladom na
opravu po‰kodenej veci zníÏenú o cenu
zvy‰kov nahradzovan˘ch ãastí po‰kodenej
veci;

b) pri poistení na ãasovú hodnotu sumu 
zodpovedajúcu primeran˘m nákladom na
opravu po‰kodenej veci zníÏenú o sumu 
zodpovedajúcu stupÀu opotrebenia alebo
inému znehodnoteniu po‰kodenej veci 
z obdobia pred poistnou udalosÈou a ìalej
zníÏenú o cenu zvy‰kov nahradzovan˘ch
ãastí po‰kodenej veci;
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c) pri poistení na v‰eobecnú hodnotu sumu
zodpovedajúcu rozdielu medzi v‰eobecnou
hodnotou poistenej veci pred po‰kodením
a v‰eobecnou hodnotou poistenej veci po
po‰kodení.

3. Ak bola poistená vec zniãená alebo ak je
stratená, vzniká poistenému právo, pokiaº nie je
ìalej stanovené inak, aby mu poisÈovateº
vyplatil:
a) pri poistení na novú hodnotu sumu 

zodpovedajúcu nákladom na 
znovuzriadenie veci alebo nákladom, ktoré
treba vynaloÏiÈ na v˘robu veci rovnakého
druhu a kvality v novom stave zníÏenú 
o cenu zvy‰kov zniãenej veci; poisÈovateº
vyplatí niÏ‰iu z uveden˘ch súm;

b) pri poistení na ãasovú hodnotu sumu 
zistenú podºa písm. a) tohto bodu 
VPP PPZ 08 zníÏenú o sumu zodpovedajúcu
stupÀu opotrebenia alebo iného 
znehodnotenia poistenej veci a ìalej tieÏ
zníÏenú o cenu zvy‰kov zniãenej veci;

c) pri poistení na v‰eobecnú hodnotu sumu
zodpovedajúcu rozdielu medzi v‰eobecnou
hodnotou poistenej veci pred zniãením
a v‰eobecnou hodnotou poistenej veci po
zniãení.

4. Ak boli poistené zásoby po‰kodené, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisÈovateº vyplatil
sumu potrebnú na ich opravu alebo úpravu, od
ktorej treba odpoãítaÈ cenu zvy‰kov
po‰koden˘ch zásob a sumu, o ktorú sa zmen‰ili
obvyklé náklady spojené s o‰etrovaním a/alebo
in˘m spracovaním poisten˘ch zásob, ktoré by
bolo inak nutné vynaloÏiÈ.

5. Ak boli poistené zásoby znehodnotené,
vzniká poistenému právo, aby mu poisÈovateº
vyplatil rozdiel medzi ich poistnou hodnotou 
a skutoãnou hodnotou po znehodnotení.

6. Ak boli poistené zásoby zniãené alebo ak sú
stratené a ide o zásoby, ktoré poisten˘ vyrobil,
vzniká poistenému právo, aby mu poisÈovateº
vyplatil sumu zodpovedajúcu preukázateºne
vynaloÏen˘m nákladom, ktoré bolo nutné
vynaloÏiÈ na ich v˘robu, najviac v‰ak sumu, ktorú
by poisten˘ obdrÏal pri ich realizácii v dobe
poistnej udalosti. Ak ide o zásoby, ktoré poisten˘
nevyrobil, vzniká poistenému právo, aby mu
poisÈovateº vyplatil sumu zodpovedajúcu 
nákladom na ich znovuzriadenie, aké by bolo
nevyhnutné vynaloÏiÈ v dobe poistnej udalosti.
Od takto urãeného plnenia sa odpoãíta cena
zvy‰kov zniãen˘ch zásob a suma, o ktorú sa
zmen‰ili obvyklé náklady spojené s o‰etrovaním
a/alebo in˘m spracovaním poisten˘ch zásob,
ktoré by bolo inak nutné vynaloÏiÈ.

7. Ak boli poistené vkladné a ‰ekové kniÏky,
platobné karty a iné podobné dokumenty, cenné
papiere a ceniny po‰kodené, zniãené alebo ak sú
stratené, vzniká poistenému právo, aby mu
poisÈovateº vyplatil náklady na znovuzriadenie 
a v prípade straty tieÏ sumu vynaloÏenú na
umorenie uveden˘ch dokumentov. Ak uvedené
dokumenty boli zneuÏité, poistenému vzniká
právo, aby mu poisÈovateº vyplatil sumu, o ktorú
sa jeho majetok t˘mto zneuÏitím zmen‰il.
Poistením v‰ak nie sú kryté u‰lé úroky a ostatné
v˘nosy.

8. Ak boli poistené písomnosti, plány, obchodné
knihy, kartotéky, v˘kresy, dierne ‰títky,
magnetické pásky, magnetické disky, ostatné
nosiãe dát a záznamy na nich po‰kodené,
zniãené alebo sú stratené, vzniká poistenému
právo, aby mu poisÈovateº vyplatil sumu 
zodpovedajúcu primeran˘m preukázateºne
vynaloÏen˘m nákladom na opravu po‰koden˘ch
vecí alebo materiálové náklady na reprodukciu
vecí zniãen˘ch alebo straten˘ch, od ktor˘ch

treba odpoãítaÈ cenu zvy‰kov po‰kodenej alebo
zniãenej veci. Ak poisten˘ náklady na opravu
alebo reprodukciu nevynaloÏil, je poisÈovateº
povinn˘ vyplatiÈ len hodnotu materiálu
vloÏeného do postihnutej poistenej veci.

9. Ak boli poistené veci zvlá‰tnej, kultúrnej 
a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky,
pri stanovení poistného plnenia sa vÏdy
vychádza zo sumy, ktorá sa stanoví ako niÏ‰ia 
z dojednanej poistnej sumy alebo zo sumy, ktorú
by bolo moÏné reálne získaÈ predajom poistenej
veci bezprostredne pred poistnou udalosÈou
(ìalej len stanovená suma). ëalej sa dojednáva:
a) Ak boli poistené veci, s v˘nimkou 

zbierok vecí (ìalej len zbierka), po‰kodené,
zniãené alebo ak sú stratené, vzniká 
poistenému právo, aby mu poisÈovateº
vyplatil sumu zodpovedajúcu nákladom na
uvedenie do pôvodného stavu alebo sumu,
zodpovedajúcu nákladom na zhotovenie
umeleckej alebo umeleckoremeselnej kópie.
Ak nie je moÏné vec uviesÈ do pôvodného
stavu alebo ak nie je moÏné zhotoviÈ 
kópiu, vzniká poistenému právo, aby mu 
poisÈovateº vyplatil stanovenú sumu.

b) Ak bola poistená zbierka po‰kodená celá
alebo bola po‰kodená iba jej ãasÈ, vzniká
poistenému právo, aby mu poisÈovateº
vyplatil sumu zodpovedajúcu nákladom na
uvedenie do pôvodného stavu. Ak nie je
moÏné celú poistenú zbierku alebo jej 
ãasÈ uviesÈ do pôvodného stavu, vzniká
poistenému právo, aby mu poisÈovateº
vyplatil zo stanovenej sumy, t˘kajúcej sa
postihnutej zbierky, takú sumu, ktorá 
zodpovedá podielu znehodnotenia zbierky
vyjadrenému v percentách pred a po 
poistnej udalosti.

c) Ak bola zniãená alebo je stratená iba ãasÈ
poistenej zbierky, vzniká poistenému právo,
aby mu poisÈovateº vyplatil zo stanovenej
sumy, t˘kajúcej sa postihnutej poistenej
zbierky, takú sumu, ktorá zodpovedá
podielu znehodnotenia zbierky vyjadrenému 
v percentách pred a po poistnej udalosti.

d) Ak bola zniãená alebo je stratená celá 
poistená zbierka, vzniká poistenému právo,
aby mu poisÈovateº vyplatil stanovenú
sumu.

10. Ak boli poistené cudzie veci po‰kodené, zniãené
alebo ak sú stratené, je poisÈovateº povinn˘
poskytnúÈ plnenie len vtedy, ak je poisten˘
povinn˘ vynaloÏiÈ náklady na uvedenie
po‰kodenej veci do predchádzajúceho stavu
alebo ak poisten˘ uÏ tieto náklady vynaloÏil.

11. Ak je poistenie dojednané na novú hodnotu 
a poisten˘ do 3 rokov po vzniku poistnej udalosti
nepreukáÏe, Ïe postihnutú vec opravil, prípadne
namiesto nej zadováÏil novú vec, je poisÈovateº
povinn˘ plniÈ len do v˘‰ky ãasovej hodnoty
postihnutej poistenej veci, od ktorej sa odpoãíta
cena zvy‰kov postihnutej poistenej veci. Lehotu
3 roky je moÏné po dohode poisÈovateºa 
a poisteného skrátiÈ.

12. Ak poisÈovateº rozhodol v zmysle bodu 1.
VPP PPZ 08 tohto ãlánku o tom, Ïe poskytne
naturálne plnenie a poisten˘ napriek tomu
vykonal opravu alebo v˘menu poistenej veci
in˘m ako prikázan˘m spôsobom, poskytne
poisÈovateº poistné plnenie len do tej v˘‰ky,
ktorú by poskytol keby poisten˘ postupoval
podºa jeho pokynov.

13. Primeran˘m nákladom na opravu poistenej veci
je cena opravy veci alebo jej ãasti, ktorá je 
v dobe poistnej udalosti v mieste poistenia 
obvyklá.

14. Plnenie poisÈovateºa zistené podºa 
predchádzajúcich bodov tohto ãlánku nesmie

presiahnuÈ dohodnutú poistnú sumu, ktorá je
najvy‰‰ou hranicou poistného plnenia poisÈo-
vateºa, ak nie je dohodnuté inak.

15. Ak je v ãase poistnej udalosti poistná suma
stanovená poisten˘m niÏ‰ia ako poistná 
hodnota poistenej veci, tak poisÈovateº poskytne
poistné plnenie, ktoré je zníÏené v rovnakom
pomere ku ‰kode, v akom je poistná suma 
k poistenej hodnote (podpoistenie). To neplatí 
pri poistení prvého rizika podºa ãlánku X.
VPP PPZ 08.

16. V prípade, ak uvedie poisten˘ poisÈovateºa 
do omylu v otázke splnenia podmienok na
poskytnutie poistného plnenia a tak˘mto 
spôsobom sa snaÏí vylákaÈ od poisÈovateºa
poistné plnenie, poisÈovateº nie je povinn˘
poskytnúÈ poistné plnenie.

17. PoisÈovateº je oprávnen˘ plnenie z poistnej 
zmluvy primerane zníÏiÈ, ak na základe vedome
nepravdivej alebo neúplnej odpovede 
poisteného bolo urãené niÏ‰ie poistné.

18. Ak sa poisÈovateº dozvie aÏ po poistnej udalosti,
Ïe jej príãinou je skutoãnosÈ, ktorú pre vedome
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol
zistiÈ pri dojednávaní poistenia a ktorá pre 
uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je
oprávnen˘ plnenie z poistnej zmluvy odmietnuÈ,
odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

19. Poistenie sa dojednáva so spoluúãasÈou, ktorou
sa rozumie peÀaÏná suma dohodnutá medzi
poistníkom/poisten˘m a poisÈovateºom
v poistnej zmluve, ktorá sa odpoãíta z plnenia
poisÈovateºa pri kaÏdej poistnej udalosti alebo 
v kaÏdom prípade zvlá‰tnych prípadov plnenia.
Ak je v‰ak z jednej príãiny a v rovnakej dobe
poistnou udalosÈou postihnut˘ch viac poisten˘ch
vecí z jednej poistnej zmluvy, odpoãíta sa len
najvy‰‰ia dohodnutá spoluúãasÈ.

20. PoisÈovateº má právo na základe písomnej 
Ïiadosti poisteného o vinkuláciu poistného 
plnenia v prospech tretej osoby, ktorá bola 
odsúhlasená poisÈovateºom, vyplatiÈ poistné
plnenie osobe, v prospech ktorej bolo poistné
plnenie vinkulované.

âlánok XII.
Zvlá‰tne prípady plnenia

1. Ak urobil poisten˘ opatrenia, ktoré mohol
vzhºadom na okolnosti prípadu povaÏovaÈ za
nutné:
a) na odvrátenie bezprostredne hroziacej

poistnej udalosti alebo
b) na odvrátenie alebo zmiernenie ‰kody na

poistenej veci zo vzniknutej poistnej
udalosti, poisÈovateº mu nahradí takto
vynaloÏené náklady, ak sú úmerné rozsahu
‰kody, ktorá hrozila a poistnej hodnote
ohrozenej poistenej veci; najviac v‰ak 
poistnú sumu dojednanú pre poistenú vec,
ktorá bola poistnou udalosÈou ohrozená,
alebo dojednanú pre poistenú vec, ktorej sa
vynaloÏené náklady t˘kali. Za takéto 
náklady sa nepovaÏujú náklady spojené
s obvyklou starostlivosÈou, údrÏbou 
a o‰etrovaním poistenej veci.

2. Ak mal poisten˘ právnu povinnosÈ 
z hygienick˘ch alebo bezpeãnostn˘ch dôvodov
alebo z dôvodov verejného záujmu vykonaÈ 
opatrenia na odpratanie zvy‰kov poistenej veci,
ktorá bola po‰kodená alebo zniãená poistnou
udalosÈou, alebo pokiaº poisten˘ vynaloÏil
primerané náklady na demoláciu, vypratanie 
a odvoz suti nutné na opravu alebo 
znovuzriadenie poistenej veci postihnutej 
poistnou udalosÈou, nahradí mu poisÈovateº
takto vynaloÏené náklady najviac v‰ak do v˘‰ky
2 % z poistnej sumy dojednanej pre poistenú
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vec, ktorej sa vynaloÏené náklady t˘kali.
V poistnej zmluve moÏno dohodnúÈ zv˘‰enie
vy‰‰ie uvedeného limitu poistného plnenia.

3. Ak hradí poisÈovateº z dôvodu uvedeného 
v ãlánku XI. bodu 15. t˘chto VPP PPZ 08 len
pomernú ãasÈ ‰kody, náklady podºa bodov 1. a 2.
tohto ãlánku VPP PPZ 08 sa hradia len v tom
pomere, v akom poskytuje poistné plnenie.

4. PoisÈovateº je vÏdy povinn˘ nahradiÈ náklady 
v celej v˘‰ke, ktoré boli vykonané na jeho pokyn.

âlánok XIII.
Expertné konanie

1. Poisten˘ a poisÈovateº sa v prípade nezhody 
o v˘‰ke plnenia môÏu dohodnúÈ, Ïe v˘‰ka 
plnenia bude stanovená tzv. expertn˘m
konaním. Expertné konanie môÏe byÈ roz‰írené 
i na ostatné predpoklady práva na plnenie.
Poisten˘ môÏe expertné konanie poÏadovaÈ 
i jednostrann˘m prehlásením voãi
poisÈovateºovi.

2. Zásady expertného konania:
a) kaÏdá strana písomne urãí jedného experta,

ktor˘ voãi nej nesmie maÈ Ïiadne záväzky 
a neodkladne o Àom informuje druhú
stranu; námietku proti osobe experta moÏno
vzniesÈ pred zahájením jeho ãinnosti;

b) urãení experti sa dohodnú na osobe tretieho
experta, ktor˘ má rozhodujúci hlas v prípade
nezhody;

c) experti urãení poisten˘m a poisÈovateºom
spracujú odborn˘ posudok (ìalej len 
posudok) o sporn˘ch otázkach oddelene;

d) experti posudok odovzdajú zároveÀ 
poisÈovateºovi i poistenému. Ak sa závery
expertov od seba odli‰ujú, postúpi 
poisÈovateº obidva posudky expertovi 
s rozhodujúcim hlasom. Ten rozhodne 
o sporn˘ch otázkach a odovzdá svoje
rozhodnutia poisÈovateºovi i poistenému;

e) kaÏdá strana hradí náklady svojho experta,
náklady na ãinnosÈ experta s rozhodn˘m
hlasom hradia rovnak˘m dielom.

3. Expertn˘m konaním nie sú dotknuté práva 
a povinnosti poisÈovateºa a poisteného
stanovené právnymi predpismi, poistn˘mi 
podmienkami a poistnou zmluvou.

âlánok XIV.
V˘klad pojmov

1. PoÏiarom sa rozumie oheÀ v podobe plameÀa,
ktor˘ sprevádza horenie a vznikol mimo
urãeného ohniska alebo také ohnisko opustil 
a ‰íri sa vlastnou silou. PoÏiarom v‰ak nie je 
Ïeravenie a tlenie s obmedzen˘m prístupom 
kyslíka ako aj pôsobenie úÏitkového ohÀa a jeho
tepla. PoÏiarom ìalej nie je pôsobenie tepla pri
skrate v elektrickom vedení (zariadení), ak sa
plameÀ vzniknut˘ skratom ìalej neroz‰íril.

2. V˘buchom sa rozumie náhly niãiv˘ prejav
tlakovej sily spoãívajúcej v rozpínavosti plynov
alebo pár (veºmi r˘chla chemická reakcia 
nestabilnej sústavy). Za v˘buch tlakovej nádoby
(kotla, potrubia a pod.) so stlaãen˘m plynom
alebo parou sa povaÏuje roztrhnutie jej stien
v takom rozsahu, Ïe do‰lo k náhlemu vyrovnaniu
tlaku medzi vonkaj‰kom a vnútrom nádoby. Ak
dôjde vo vnútri nádoby k v˘buchu chemickou
reakciou, tak je t˘m vzniknutá ‰koda na nádobe
povaÏovaná za v˘buch, aj keì jej steny nie sú
roztrhnuté. V˘buchom v‰ak nie je prudké 
vyrovnanie podtlaku (implózia) ani 
aerodynamick˘ tresk spôsoben˘ prevádzkou
lietadla. Pre úãely t˘chto podmienok nie je
v˘buchom reakcia v spaºovacom priestore
motorov, hlavniach streln˘ch zbraní a in˘ch 

zariadeniach, v ktor˘ch sa energia v˘buchu
cieºavedome vyuÏíva.

3. Úderom blesku je bezprostredn˘ prechod
blesku (atmosférického v˘boja) na poistenú vec.
Za ‰kodu spôsobenú bezprostredn˘m
prechodom blesku sa nepovaÏuje po‰kodenie
alebo zniãenie elektrick˘ch a elektronick˘ch 
strojov, prístrojov, spotrebiãov, elektrick˘ch
poÏiarnych signalizácií, elektrick˘ch 
zabezpeãovacích signalizácií a zariadení 
tvoriacich súãasÈ alebo príslu‰enstvo poistenej
budovy alebo inej stavby prepätím alebo 
indukciou, ktorá nastala v príãinnej súvislosti 
s úderom blesku.

4. Nárazom alebo zrútením lietadla 
s posádkou sa rozumejú aj prípady, keì 
lietadlo od‰tartovalo s posádkou, ale v dôsledku
udalostí, ktorá predchádzala nárazu alebo 
zrúteniu, posádka lietadlo opustila.

5. Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej 
vodnej plochy, ktorá po ist˘ ãas stojí alebo 
prúdi v mieste poistenia. Za záplavu sa v‰ak
nepovaÏuje také zaplavenie plochy, keì v˘‰ka
súvislej vodnej plochy nad zaplavenou 
plochou je men‰ia ako 5 cm.

6. PovodÀou sa rozumie zaplavovanie väã‰ích ãi
men‰ích územn˘ch celkov vodou, ktorá sa vyliala
z brehov vodn˘ch tokov alebo nádrÏí, alebo 
tieto brehy a hrádze pretrhla, alebo bola 
spôsobená náhlym a neoãakávan˘m zmen‰ením
prietoãného profilu toku.

7. Víchricou sa na úãely tohto poistenia rozumie
dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa
pohybuje r˘chlosÈou 20,8 m/s a viac. Ak nie je
táto r˘chlosÈ pre miesto ‰kody zistiteºná, musí
poisten˘ preukázaÈ, Ïe pohyb vzduchu spôsobil 
v okolí miesta poistenia ‰kody na riadne
udrÏiavan˘ch budovách alebo rovnako odoln˘ch
in˘ch veciach alebo Ïe ‰koda pri bezchybnom
stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej 
sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúÈ 
iba v dôsledku víchrice. Poistenie sa v‰ak
nevzÈahuje na po‰kodenie alebo zniãenie 
poistenej veci víchricou alebo krupobitím, ak
‰koda nastala v príãinnej súvislosti s t˘m,
Ïe poistená stavba bola bez okien, dverí ãi 
s odstránenou, neúplnou alebo provizórne
urobenou stre‰nou krytinou (fólia, lepenka 
a pod.) alebo v príãinnej súvislosti s t˘m, Ïe 
na poistenej stavbe boli vykonávané stavebné
práce, ku ktor˘m je treba stavebné povolenie.

8. Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom 
kúsky ºadu rôzneho tvaru, veºkosti, hmotnosti 
a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú na
poistenú vec a t˘m dochádza k jej po‰kodeniu
alebo zniãeniu.

9. Zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín sa
rozumie zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín
vzniknuté pôsobením gravitácie a vyvolané
poru‰ením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy
zemského povrchu dospeli v˘vojom, alebo ak
bola táto rovnováha poru‰ená v súvislosti
s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou.
Zosuvom pôdy v‰ak nie je klesanie zemského
povrchu do centra Zeme v dôsledku pôsobenia
prírodn˘ch síl alebo ºudskej ãinnosti.

10. Zosuvom alebo zrútením lavín sa rozumie jav,
keì masa snehu alebo ºadu sa náhle po svahoch
uvedie do pohybu a rúti sa do údolia.

11. Pádom stromov, stoÏiarov a in˘ch 
predmetov sa rozumie tak˘ pohyb telesa,
ktor˘ má znaky voºného pádu.

12. Zemetrasením sa rozumejú otrasy zemského
povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre, ktoré
dosahujú aspoÀ 6. stupeÀ medzinárodnej 
stupnice udávajúcej makroseizmické úãinky
zemetrasenia (MCS).

13. Vodou z vodovodn˘ch zariadení sa rozumie:

a) voda unikajúca z vodovodn˘ch zariadení
alebo nádrÏí; vodovodné zariadenie je
privádzajúce a odvádzajúce potrubie vody 
s v˘nimkou vonkaj‰ích daÏìov˘ch zvodov;
nádrÏ je sãasti otvoren˘ alebo uzatvoren˘
priestor s obsahom vody najmenej 200 l;

b) kvapalina alebo para unikajúca 
z ústredného, etáÏového, diaºkového 
kúrenia alebo solárneho systému;

c) hasiace médium vytekajúce zo samoãinného
hasiaceho zariadenia.

Za vodu z vodovodn˘ch zariadení sa v‰ak 
nepovaÏuje voda spätne vystupujúca 
z odpadov˘ch potrubí a kanalizácie v dôsledku
zv˘‰enej hladiny spodnej vody, záplavy, povodne
alebo nahromaden˘ch zráÏkov˘ch vôd.

14. TiaÏou snehu a námrazy sa rozumie 
de‰truktívne pôsobenie ich nadmernou 
hmotnosÈou na stre‰né krytiny, klampiarske
kon‰trukcie alebo nosné kon‰trukcie budov.

15. Stavbou sa rozumejú kon‰trukcie a vybavenie,
ktoré tvoria súãasÈ alebo príslu‰enstvo poistenej
stavby. Jedná sa najmä o základy, zvislé nosné
kon‰trukcie, stropy, stre‰né kon‰trukcie, stre‰né
krytiny, klampiarske kon‰trukcie, vnútorné 
a vonkaj‰ie povrchy (omietky), vnútorné 
keramické obklady hygienick˘ch zariadení,
schody, dvere, vráta, okná, povrchy podláh,
vykurovanie, vnútornú elektroin‰taláciu,
bleskozvody, vnútorn˘ vodovod a plynovod,
vnútornú kanalizáciu, zariadenie pre ohrev teplej
vody, v˘Èahy, prípojky inÏiniersk˘ch sietí do 
vzdialenosti jedného metra od stavby a ìal‰ie
kon‰trukcie a vybavenia poistenej stavby, ak sú
pre konkrétny typ poistenej stavby popísané vo
vyhlá‰ke o oceÀovaní stavieb s t˘m, Ïe ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa
nevzÈahuje na kon‰trukcie a vybavenie ako sú
anténne systémy, slneãné kolektory, elektronické
zabezpeãovacie systémy (poplachové systémy)
vrátane kamier t˘chto systémov, práãky,
chladniãky, drviãe odpadkov, mangle a na
hnuteºné veci tvoriace vnútorné vybavenie 
stavby.

16. Stavbami na vodn˘ch tokoch sú mosty,
priepustky, lávky, hrádze, nádrÏe a ìal‰ie 
objekty, ktoré tvoria kon‰trukciu prietoãného
profilu toku alebo do tohto profilu zasahujú.

17. Stratením veci sa rozumie stav, keì poisten˘
pri‰iel o moÏnosÈ nezávisle od svojej vôle vecou
disponovaÈ.

18. Zásobami sú materiál, nedokonãená v˘roba,
polotovary vlastnej v˘roby, v˘robky a tovar.

19. Poisten˘m je osoba, na ktorej majetok sa
poistenie vzÈahuje.

20. Poistník je osoba, ktorá uzavrela 
s poisÈovateºom poistnú zmluvu a je povinná
platiÈ poistné. V prípade, ak poisten˘ sám 
uzaviera poistnú zmluvu alebo niektorá osoba
vstupuje do v‰etk˘ch práv a povinností 
poisteného, ktor˘ sám uzavrel poistnú zmluvu,
tieto osoby sa povaÏujú zároveÀ za poistníka,
ktor˘ je povinn˘ platiÈ poistné.

âlánok XV.
Doruãovanie písomností

1. Písomnosti poisÈovateºa urãené pre poistníka
a/alebo poisteného sa doruãujú na poslednú
známu adresu poistníka a/alebo poisteného.
Poistník a/alebo poisten˘ je povinn˘ písomne
oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu svojej adresy
alebo sídla bez zbytoãného odkladu. PovinnosÈ
poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní, len ão ju
poistník a/alebo poisten˘ prevezme. Ak sa
písomnosÈ pre nezastihnutie adresáta uloÏí 
na po‰te a adresát si ju v príslu‰nej lehote
nevyzdvihne, povaÏuje sa písomnosÈ za
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doruãenú dÀom, kedy bola uloÏená, aj keì sa
adresát o jej uloÏení nedozvedel. V prípade, keì
bola písomnosÈ vrátená poisÈovateºovi ako
nedoruãiteºná z dôvodu zmeny adresy, povaÏuje
sa doruãenú dÀom jej vrátenia.

2. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa
splní aj vtedy, ak doruãenie písomnosti bolo
zmarené konaním alebo opomenutím poistníka
a/alebo poisteného. Úãinky doruãenia nastanú 
aj vtedy, ak poistník a/alebo poisten˘ prijatie
písomnosti odmietne.

3. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi
a/alebo poistenému alebo inej oprávnenej 
osobe sa doruãujú spravidla po‰tou alebo in˘m 
subjektom oprávnen˘m doruãovaÈ zásielky,
môÏu v‰ak byÈ doruãené aj priamo
poisÈovateºom.

âlánok XVI.
Ochrana osobn˘ch údajov

1. Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve
potvrdzuje, Ïe osobné údaje a iné údaje 
(napr. e-mailová adresa, telefonick˘ kontakt)
uvedené v poistnej zmluve poskytol
poisÈovateºovi v zmysle osobitn˘ch právnych
predpisov ako osobné údaje a iné údaje 
nevyhnutné na úãely uzavretia tejto poistnej
zmluvy, správy poistenia a na ìal‰ie úãely
vymedzené v osobitn˘ch právnych predpisov,
ìalej za úãelom uplatÀovania práv a plnenia
povinností poisÈovateºa voãi poistníkovi,
poistenému alebo in˘m dotknut˘m osobám,
zdokumentovania ãinnosti poisÈovateºa, na úãely
marketingu (najmä znaãiek, produktov a sluÏieb
poisÈovateºa) s vyuÏitím aj in˘ch komunikaãn˘ch
prostriedkov ako po‰tov˘ styk, na úãely v˘konu
dohºadu a na plnenie povinností a úloh 
poisÈovateºa podºa príslu‰n˘ch právnych 
predpisov.

2. AÏ do vysporiadania v‰etk˘ch práv a povinností
vypl˘vajúcich zo vzÈahu zaloÏeného poistnou
zmluvou dáva poisÈovateºovi v˘slovn˘ písomn˘
súhlas s poskytnutím a sprístupnením t˘chto
osobn˘ch údajov a in˘ch údajov zaisÈovniam,
ìalej subjektom patriacim do skupiny, ktorej
súãasÈou je poisÈovateº, ako aj zmluvn˘m 
partnerom poisÈovateºa alebo in˘m oprávnen˘m
subjektom, a to i mimo územia SR v súvislosti 
s uplatnením práv a povinností vypl˘vajúcich 
z poistnej zmluvy, na úãely marketingu (najmä
znaãiek, produktov a sluÏieb) a na úãely v˘konu
poisÈovacej ãinnosti ako aj ãinnosti, ktorá je
predmetom podnikania t˘chto subjektov.
Krajinou cezhraniãného toku je âeská republika
a iné ‰táty v súvislosti s uplatnením práv 
a plnením povinností vypl˘vajúcich z poistného
vzÈahu, ktoré zaruãujú primeranú úroveÀ
ochrany osobn˘ch údajov.

3. Poistník súãasne prehlasuje, Ïe bol oboznámen˘
so skutoãnosÈami vypl˘vajúcimi z § 10 ods. 1
zákona ã. 428/2002 Z. z. o ochrane osobn˘ch
údajov v platnom znení a v prípade, ak sú v tejto
poistnej zmluve uvedené osobné údaje a iné
údaje ìal‰ej osoby, má od tejto osoby 
súhlas k pouÏitiu jej osobn˘ch údajov a in˘ch
údajov pre potreby poisÈovateºa.

4. Poistník sa zaväzuje bez zbytoãného odkladu
oznámiÈ poisÈovateºovi kaÏdú zmenu svojich
osobn˘ch údajov a in˘ch údajov uveden˘ch 
v poistnej zmluve; v opaãnom prípade sa má za
to, Ïe táto zmena nenastala.

âlánok XVII.
Spôsob vybavovania sÈaÏností

1. SÈaÏnosÈou sa rozumie písomná námietka zo
strany poisteného a/alebo poistníka na v˘kon

poisÈovacej ãinnosti poisÈovateºa v súvislosti 
s uzavretou poistnou zmluvou. SÈaÏnosÈ musí byÈ
podaná v písomnej forme a riadne doruãená
poisÈovateºovi.

2. Zo sÈaÏnosti musí byÈ zrejmé, kto ju podáva 
a akej veci sa t˘ka.
PoisÈovateº sa bude zaoberaÈ kaÏdou
sÈaÏnosÈou, ktorá spæÀa náleÏitosti podºa bodu 1.
a 2. tohto ãlánku.

4. Poisten˘ a/alebo poistník je povinn˘ na 
poÏiadanie poisÈovateºa doloÏiÈ bez zbytoãného
odkladu poÏadované doklady k podanej 
sÈaÏnosti. Ak sÈaÏnosÈ neobsahuje poÏadované
náleÏitosti alebo poisten˘ nedoloÏí doklady,
poisÈovateº je oprávnen˘ vyzvaÈ a upozorniÈ
poistníka a/alebo poisteného, Ïe v prípade, ak 
v stanovenej lehote nedoplní prípadne 
neopraví poÏadované náleÏitosti a doklady,
nebude moÏné vybavovanie sÈaÏnosti ukonãiÈ 
a sÈaÏnosÈ bude povaÏovaná za neopodstatnenú.

âlánok XVIII.
Príslu‰nosÈ súdov

V‰etky spory akéhokoºvek druhu, ktoré môÏu
vzniknúÈ na základe poistnej zmluvy alebo 
v súvislosti s Àou medzi poisÈovateºom a poistníkom,
poisten˘m alebo in˘mi oprávnen˘mi osobami,
spadajú do právomoci súdov SR a budú rozhodované
podºa právneho poriadku SR.

âlánok XIX.
Prechodné ustanovenia

Do dÀa 31. 12. 2008 vrátane, je hlavnou menou
pre úãely t˘chto VPP PPZ 08 slovenská koruna 
a informatívnou menou je euro. Odo dÀa 
1. 1. 2009 vrátane, je hlavnou menou pre úãely 
t˘chto VPP PPZ 08 euro a informatívnou menou je
slovenská koruna.

Pre potreby duálneho zobrazenia finanãn˘ch 
hodnôt v t˘chto VPP PPZ 08 bol pouÏit˘ konverzn˘
kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

âlánok XX.
Závereãné ustanovenia

1. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo
poistníka na úãely t˘chto VPP PPZ 08 sa rozumie
aj konanie alebo opomenutie fyzick˘ch osôb
a/alebo právnick˘ch osôb, pre poisteného alebo
poistníka ãinn˘ch na základe pracovnoprávneho
alebo iného zmluvného vzÈahu.

2. Ustanovenia t˘chto VPP PPZ 08 t˘kajúce sa 
poisteného sa pouÏijú aj na poistníka (pokiaº je
poistník osobou odli‰nou od poisteného) a/alebo
na inú oprávnenú osobu.

3. V‰etky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba 
v písomnej forme, pokiaº nie je v t˘chto 
VPP PPZ 08 uvedené inak.

4. Zmeny v poistnej zmluve moÏno vykonaÈ 
písomnou dohodou zmluvn˘ch strán, pokiaº nie
je vo VPP PPZ 08 uvedené inak. Zmeny v poistnej
zmluve t˘kajúce sa najmä zmeny mena,
priezviska a/alebo obchodného mena poistníka,
poisteného a/alebo zmeny údajov t˘kajúcich sa
predmetu poistenia, ktoré nie sú podstatnou
náleÏitosÈou poistnej zmluvy, je moÏné oznámiÈ
poisÈovateºovi telefonicky a/alebo elektronickou
formou; v takom prípade má poisÈovateº 
právo vyÏiadaÈ si doplnenie tohto oznámenia
písomnou formou.

5. Od ustanovení t˘chto VPP PPZ 08 je moÏné sa
odch˘liÈ v poistnej zmluve a/ alebo v osobitn˘ch
poistn˘ch podmienkach, ktoré sú neoddeliteºnou
súãasÈou poistnej zmluvy.

6. Ak sa niektoré ustanovenie t˘chto VPP PPZ 08
stane neplatn˘m, ostatné ustanovenia, ktoré nie

sú touto neplatnosÈou dotknuté, zostávajú
naìalej v platnosti.

7. Tieto VPP PPZ 08 sú neoddeliteºnou súãasÈou
poistnej zmluvy.

8. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie 
právneho predpisu, na ktor˘ tieto VPP PPZ 08
odkazujú, nie je t˘m platnosÈ príslu‰ného
ustanovenia VPP PPZ 08 dotknutá a v prípade
pochybností sa má za to, Ïe ide o odkaz na nové
ustanovenie právneho predpisu, ktor˘m bolo
zmenené alebo nahradené pôvodné ustanovenie
právneho predpisu.

9. Tieto VPP PPZ 08 nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 
1. 10. 2008 a vzÈahujú sa na poistné zmluvy 
uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto VPP PPZ 08.
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âlánok I.
Predmet poistenia

1. Odli‰ne od âlánku I. VPP PPZ 08 sa ustanovuje,
Ïe pre úãely poistenia bytov vo vlastníctve je
poistenou vecou byt vo vlastníctve poisteného
uveden˘ v poistnej zmluve (ìalej len „poisten˘
byt“).

2. Bytom sa rozumie miestnosÈ alebo súbor 
miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného
úradu trvalo urãené na b˘vanie a môÏu na 
tento úãel slúÏiÈ ako samostatné bytové 
jednotky, priãom sa poistenie vzÈahuje na:
a) súãasti bytu, ktor˘mi sa rozumejú vnútorné

prieãky, vnútorné schodi‰tia, dvere, okná,
povrchy podláh a stien, vnútorné obklady,
rozvody vody, tepla, kanalizácie, plynu 
a elektrickej in‰talácie v rozsahu,
v ktorom slúÏia v˘luãne pre poisten˘ byt.
Za súãasÈ bytu sa nepovaÏujú stúpacie 
vedenia;

b) základné vybavenie bytu, ktor˘m sa 
rozumejú odsávaãe pár, ohrievacie
a vykurovacie zariadenia (bojlery, prietokové
ohrievaãe a vyhrievacia telesá), vnútorné
hygienické zariadenia (um˘vadlá, vane,
sprchovacie kúty a WC).

3. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie aj za ‰kody
na spoloãn˘ch ãastiach domu, v ktorom sa 
poisten˘ byt nachádza a to len v pomernej v˘‰ke
z celkovej v˘‰ky ‰kody v sume zodpovedajúcej
pomeru v˘‰ky spoluvlastníckeho podielu 
poisteného na spoloãn˘ch ãastiach bytového
domu k v˘‰ke celkovej ‰kody vzniknutej na
spoloãn˘ch ãastiach domu, v ktorom sa poisten˘
byt nachádza a to len v prípade ak v rámci
po‰kodenia spoloãn˘ch ãastí bytového domu
do‰lo k po‰kodeniu alebo zniãeniu t˘ch
stavebn˘ch súãastí alebo kon‰trukcii, ktoré
vymedzujú (ohraniãujú) poisten˘ byt alebo s nim
bezprostredne súvisia.
Predpokladom vzniku práva poisteného na
poistné plnenie je v tomto prípade skutoãnosÈ,
Ïe poisten˘ preukázateºne vynaloÏil náklady na
opravu, resp. znovuzriadenie poistnou udalosÈou
postihnutej veci.

4. Poistene sa vzÈahuje aj na zabudované anténne
systémy, slneãné kolektory a systémy elektrickej
zabezpeãovacej signalizácie (EZS), ktoré sú
pevne spojené s poistenou nehnuteºnosÈou 
a slúÏia v˘luãne pre poisten˘ byt.

5. Poistenie sa vzÈahuje na iné veci, prípadne 
náklady, neÏ sú uvedené v bode 1., 2., 3. a 4.
tohto ãlánku OPP MÔJ BYT 08 , iba ak je to 
v poistnej zmluve v˘slovne dojednané.

6. Poistenie sa nevzÈahuje na pozemky a porasty,
vonkaj‰ie úpravy (napr. chodníky, vonkaj‰ie 
dlaÏby, komunikácie, vonkaj‰ie a záhradné

osvetlenie, vonkaj‰ie krby a udiarne), vonkaj‰ie
bazény, príslu‰enstvo domu (napr. studne,
oplotenia), stavby, ktoré sú vo vzÈahu k domu,
v ktorom sa poisten˘ byt nachádza, stavbami
vedºaj‰ími (vrátane ich príslu‰enstva).

7. Ak nie je dojednané inak, poistenie sa 
nevzÈahuje na domové zariadenia ako sú práãky,
chladniãky, drviãe odpadkov a mangle, ìalej na
prípojky energetick˘ch sieti a ostatn˘ch sietí vo
vzdialeností väã‰ej ako jeden meter od poistenej
stavby, skleníky ãi fóliovníky.

8. Poistenie sa ìalej nevzÈahuje na veci, zariadenia
alebo ich súbory, ktoré si zaobstaral a do domu,
v ktorom sa poisten˘ byt nachádza, umiestnil,
zabudoval alebo zamontoval na vlastné náklady
nájomca

9. Poistenie sa nevzÈahuje na zariadenie 
poisteného bytu.

10. Vy‰‰ie uvedené v˘luky platia bez ohºadu na 
skutoãnosÈ, ãi vy‰‰ie uvedené veci predstavujú 
v zmysle príslu‰n˘ch právnych predpisov súãasÈ
ãi príslu‰enstvo poisteného bytu alebo ãi ich
moÏno povaÏovaÈ za spoloãné ãasti domu,
v ktorom sa poisten˘ byt nachádza.

âlánok II.
Rozsah poistenia

1. Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak,
poistenie sa uzaviera pre prípad po‰kodenia
alebo zniãenia poistenej veci v súlade 
s âlánkom II. bode 1., 2. a 3. VPP PPZ 08.
Poistenie sa ìalej dojednáva pre prípad 
po‰kodenia alebo zniãenia poistenej veci 
nárazom dopravného prostriedku. Poistenie sa
v‰ak nevzÈahuje na ‰kody spôsobené dopravn˘m
prostriedkom prevádzkovan˘m poisten˘m.

2. Poistenie sa ìalej dojednáva pre prípad, keì je 
v dôsledku po‰kodenia domu, v ktorom sa 
byt nachádza, z bezpeãnostn˘ch dôvodov
rozhodnutím príslu‰ného stavebného úradu 
nariadená demolácia bytového domu, v ktorom
sa poisten˘ byt nachádza.
Poistenie sa v‰ak vzÈahuje v˘luãne pre prípad,
keì k po‰kodeniu bytového domu, v ktorom 
sa poisten˘ byt nachádza do‰lo v dôsledku 
niektorého z poistn˘ch nebezpeãenstiev 
uveden˘ch v âlánku II. bode 1., 2. a 3.
VPP PPZ 08. Poistenie sa ìalej dojednáva 
pre prípad, keì do‰lo k následnému po‰kodeniu
bytu v dôsledku pôsobenia niektorého 
z poistn˘ch nebezpeãenstiev podºa âlánku II.
bode 1., 2. a 3. VPP PPZ 08. na inú ãasÈ domu,
v ktorom sa poisten˘ byt nachádza.

3. Poistenie sa nevzÈahuje na po‰kodenie alebo
zniãenie poisteného bytu alebo domu, v ktorom
sa poisten˘ byt nachádza, víchricou alebo 
krupobitím, ak ‰koda nastala v príãinnej 

súvislostí s t˘m, Ïe poisten˘ byt alebo dom,
v ktorom sa poisten˘ byt nachádza, bol bez
okien, dverí, ãi s odstránenou, neúplnou alebo
provizórne vykonanou stre‰nou krytinou (fólia,
lepenka a pod.) alebo v príãinnej súvislosti s t˘m,
Ïe na poistenom byte alebo dome, v ktorom sa
poisten˘ byt nachádza, boli bez povolenia
vykonávané stavebné práce, ku ktor˘m je
potrebné stavebné povolenie.

4. Poistenie sa dojednáva aj pre prípad 
odcudzenia veci krádeÏou vlámaním alebo
lúpeÏn˘m prepadnutím. Pri tomto poistnom
nebezpeãenstve sa poistenou vecou v˘luãne
rozumejú stavebné súãasti v ãase poistnej
udalosti pevne nain‰talované v poistenom byte.
PoisÈovateº poskytne poistné plnenie aj 
v prípade ak pri odcudzení alebo pokuse oÀ
do‰lo k po‰kodeniu alebo zniãeniu stavebn˘ch
súãastí, slúÏiacich na zabezpeãenie bytu,
v ktorom sa poistené veci nachádzajú.

âlánok III.
Miesto poistenia

Miestom poistenia pre poistenie bytov v osobnom
vlastníctve je územie Slovenskej republiky.

âlánok IV.
Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci 
rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy.
Poistná suma je suma urãená v poistnej zmluve
ako najvy‰‰ia hranica poistného plnenia
poisÈovateºa v prípade poistnej udalosti; poistná
suma má pre kaÏdú poistenú vec zodpovedaÈ
poistnej hodnote veci v poistnom roku alebo 
v období, na ktoré bolo dojednané poistenie,
ak nejde o poistenie prvého rizika v zmysle
ãlánku X. VPP PPZ 08.

2. Poistná hodnota pre poistenie bytov v osobnom
vlastníctve je nová hodnota (v˘chodisková 
hodnota), t. j. suma, ktorú treba zvyãajne
vynaloÏiÈ na vybudovanie novostavby toho
istého druhu, rozsahu a kvality v danom mieste
poistenia v ãase vzniku poistnej udalosti.

Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého rizika
podºa âlánku X. VPP PPZ 08.

âlánok V.
Plnenie poisÈovateºa

âlánok XI bod 2. VPP PPZ 08 sa nahrádza 
nasledovne:
1. V prípade vzniku poistnej udalosti, ak nie je ìalej

uvedené inak, vzniká poistenému právo, aby mu
poisÈovateº vyplatil:
a) sumu, ktorá zodpovedá primeran˘m 

Osobitné poistné podmienky k poisteniu bytov vo vlastníctve
MÔJ BYT 08

(V‰eobecná ãasÈ)

Na úãely t˘chto Osobitn˘ch poistn˘ch podmienok k poisteniu bytov vo vlastníctve (ìalej len „OPP MÔJ BYT 08“) sa poisÈovateºom rozumie Generali Slovensko
poisÈovÀa, a.s. Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika, IâO: 35 709 332, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, VloÏka ã.: 1325/B, (ìalej len „poisÈovateº). Poistenie bytov vo vlastníctve sa riadi ustanoveniami poistnej zmluvy, príslu‰n˘mi ustanoveniami
Obãianskeho zákonníka, V‰eobecn˘mi poistn˘mi podmienkami Ïivelného poistenia PPZ 08 (ìalej len „VPP PPZ 08”) a t˘mito OPP MÔJ BYT 08, ktoré 
upravujú  niektoré ustanovenia VPP PPZ 08 a sú neoddeliteºnou súãasÈou poistnej zmluvy. V prípade, ak OPP MÔJ BYT 08 obsahujú odli‰nú právnu úpravu od
ustanovení VPP PPZ 08, ustanovenia OPP MÔJ BYT 08 majú prednosÈ pred ustanoveniami VPP PPZ 08.
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nákladom na opravu poistenej veci, ak je
vec poistnou udalosÈou po‰kodená,
prípadne 

b) sumu, ktorá zodpovedá nákladom na 
zaobstaranie veci rovnakého druhu, kvality,
veºkosti, veku a v danej lokalite, ako je 
poistená vec ak je vec poistnou udalosÈou
zniãená. Ak nie je moÏné zaobstaraÈ takúto
vec, potom vzniká poistenému právo, aby
mu poisÈovateº vyplatil sumu, ktorá 
zodpovedá nákladom na zaobstaranie 
veci najbliÏ‰ie porovnateºnej s vecou 
zniãenou.

V oboch prípadoch uveden˘ch pod písm. a) a b)
tohoto bodu sa od vypoãítanej ãiastky odpoãíta
cena pouÏiteºn˘ch zvy‰kov.

2. V prípade zniãenia domu, v ktorom sa 
poisten˘ byt nachádza v dôsledku poistného
nebezpeãenstva podºa âlánku II. bodu 2. t˘chto
OPP MÔJ BYT 08, vzniká poistenému právo, aby
mu poisÈovateº vyplatil ãiastku zodpovedajúcu
nákladom na zaobstaranie bytu rovnakého
druhu, kvality, veºkosti, veku v danej lokalite,
zníÏenú o cenu pouÏiteºn˘ch zvy‰kov zniãenej
veci.

3. Pokiaº nie je v poistnej zmluve uvedené inak 
a veci poistené podºa âlánku I. bodu 4. t˘chto
OPP MÔJ BYT 08 boli po‰kodené alebo zniãené
poistnou udalosÈou, z tejto poistnej udalosti
poisÈovateº poskytne poistné plnenie
obmedzené sumou 20 000 Sk/663,88 EUR ktorá
je najvy‰‰ou hranicou poistného plnenia 
poisÈovateºa z tejto poistnej udalosti.

4. V prípade vzniku poistnej udalosti z dôvodu
poistného nebezpeãenstva podºa âlánku II.
bod 4. t˘chto OPP MÔJ BYT 08, z tejto poistnej
udalosti poskytne poisÈovateº poistné plnenie
obmedzené sumou 50 000 Sk/ 1659,70 EUR,
ktorá je najvy‰‰ou hranicou poistného plnenia
poisÈovateºa z tejto poistnej udalosti.

âlánok VI.
Zvlá‰tne prípady plnenia

âlánok XII. bod 2. VPP PPZ 08 sa roz‰iruje 
o náklady na upratanie poistenej veci po poistnej
udalosti.

âlánok VII.
Indexy poisten˘ch ãiastok, spoluúãasti 

a poistného

1. Ak dôjde v priebehu trvania poistenia k zv˘‰eniu
indexu cien stavebn˘ch prác, materiálov 
a v˘robkov spotrebovávan˘ch v stavebníctve,
môÏe poisÈovateº v poistnej zmluve pristúpiÈ 
k návrhu na zv˘‰enie dohodnutej poistnej sumy
pre nasledujúci poistn˘ rok rovnakou v˘‰kou.
Táto skutoãnosÈ bude poistníkovi oznámená
písomne v dostatoãnom predstihu pred
v˘roãn˘m dÀom dojednaného poistenia.
Nav˘‰enie poistnej sumy sa vykoná podºa
indexu, ktor˘ je ako posledn˘ známy tri mesiace
pred zaãiatkom nového poistného obdobia.
Nav˘‰ená poistná suma sa zaokrúhºuje v platnej
mene na celé ãíslo.

2. Ak dôjde v priebehu roka k zv˘‰eniu poistnej
sumy v zmysle bodu 1. tohto ãlánku, zv˘‰i sa
poistné pre nasledujúci rok rovnak˘m 
percentom.

3. Index stavebn˘ch prác, materiálov a v˘robkov
spotrebovávan˘ch v stavebníctve Slovenskej
republiky je zverejÀovan˘ ·tatistick˘m úradom
Slovenskej republiky.

âlánok VIII.
V˘klad pojmov

Doplnenie V˘kladu pojmov v âlánku XIV.

VPP PPZ 08: bod 1. sa dopæÀa za poslednou vetou
nasledovne:

Poistnou udalosÈou je i po‰kodenie alebo 
zniãenie poisten˘ch veci splodinami poÏiaru alebo
hasením alebo strhnutím pri zdolávaní poÏiaru ãi pri
odstraÀovaní jeho následku.
1. Miestom poistenia sa rozumie adresa 

poisteného bytu uvedeného v poistnej zmluve
a pre spoluvlastnícky podiel na spoloãn˘ch 
ãastiach domu sa miestom poistenia 
rozumie bytov˘ dom, v ktorom sa poisten˘ byt
nachádza.

2. Poisten˘ je osoba, ktorá má právo na poistné
plnenie a pre úãely tohto poistenia je to 
vlastník bytu.

3. Poistník je ten, kto poistenie uzatvára a zaviazal
sa platiÈ poistné.

V˘klad pojmov âlánok XIV. VPP PPZ 08 sa dopæÀa
o nov˘ bod 21., 22., 23. a 24. v nasledovnom znení:
bod 21 KrádeÏou vlámaním sa pre úãely t˘chto

VPP PPKL 08 rozumie prisvojenie si poistenej
veci treÈou osobou ( páchateºom) tak,
Ïe sa jej páchateº zmocnil ìalej uveden˘m
spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak, Ïe ho

otvoril nástrojmi, ktoré nie sú urãené 
k jeho riadnemu otváraniu alebo

b) do miesta poistenia sa dostal inak ako
dvermi alebo

c) v mieste poistenia sa skryl a po jeho
uzamknutí sa poistenej veci zmocnil
alebo

d) miesto poistenia otvoril originálnym
kºúãom alebo legálne zhotoven˘m 
duplikátom, ktorého sa zmocnil
krádeÏou vlámaním alebo lúpeÏou alebo

e) do schránky, ktorej obsah je poisten˘ 
sa dostal alebo ju otvoril nástrojmi,
ktoré nie sú urãené k jej riadnemu
otváraniu.

Právo na poistné plnenie nevzniká v prípadoch,
keì k vniknutiu do uzamknutého priestoru do‰lo
nezisten˘m spôsobom (napr. bez stôp násilia,
pouÏitím kºúãa získaného inak neÏ spôsobom
uveden˘m v písm. d) tohto bodu).
Právo na poistné plnenie vznikne len vtedy, ak
páchateº k odcudzeniu poistenej veci resp. jej
súãasti pouÏil minimálne beÏné nástroje ako sú
skrutkovaã, klie‰te, maticov˘ kºúã a pod.

bod 22 LúpeÏou (lúpeÏn˘m prepadnutím) sa 
rozumie zmocnenie sa poistenej veci tak, Ïe
páchateº pouÏil proti poistenému, jeho
zamestnancovi, inej oprávnenej osobe
a/alebo osobe poverenej poisten˘m, násilie
alebo hrozbu bezprostredného násilia.

bod 23 Uzamknut˘m priestorom sa rozumie
priestor v mieste poistenia, ktor˘ je
uzamknut˘ zámkom na v‰etky moÏné závory
(v‰etky moÏné západy) a ktor˘ má riadne
zvnútra uzatvorené v‰etky okná a riadne
zabezpeãené iné otvory a v‰etky ostatné
zvonku prístupné prvky 

bod 24 Stavebn˘mi súãasÈami, t.j. prvkami, ktoré
tvoria vnútorn˘ priestor budovy, sa rozumejú
vnútorné prieãky, vnútorné schodi‰te, dvere,
okná, maºby, tapety, obklady, dlaÏby, lepené
podlahové krytiny vrátane plávajúcich
podláh, sanitárne zariadenie kúpelní a WC,
odsávaãe pár, ìalej rozvody tepla, plynu,
kanalizácie, elektriny vrátane ohrievaãov
vody, vykurovacích telies a kotlov ústredného
alebo etáÏového kúrenia. ëalej sa za 
stavebné súãasti povaÏujú mechanické
zabezpeãovacie zariadenia, trezory 
zabudované do steny alebo podlahy
a systémy elektronickej zabezpeãovacej 
signalizácie (EZS). Za stavebné súãasti sa 
nepovaÏujú kuchynské linky, vstavan˘ 

nábytok, sporáky, práãky, um˘vaãky riadu a
svietidlá.

âlánok IX.
Závereãné ustanovenia

1. Dojednáva sa, Ïe âlánok VIII. bod 1. písmeno l)
VPP PPZ 08 neplatí.

2. Dojednáva sa, Ïe pri zmene vlastníka bytu 
poistenie zaniká k poslednému dÀu obdobia, na
ktoré bolo poistné zaplatené. Túto skutoãnosÈ
nahlási poistník poisÈovateºovi.

3. Do dÀa 31. 12. 2008 vrátane, je hlavnou menou
pre úãely t˘chto OPP MOJ BYT 08 slovenská
koruna a informatívnou menou je euro. Odo dÀa
1. 1. 2009 vrátane, je hlavnou menou pre úãely
t˘chto OPP MOJ BYT 08 euro a informatívnou
menou je slovenská koruna.

Pre potreby duálneho zobrazenia finanãn˘ch 
hodnôt v t˘chto OPP MOJ BYT 08 bol pouÏit˘ 
konverzn˘ kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

DoloÏky

Pre uzatvorené poistenie platia len doloÏky 
uvedené v ãasti E. POISTENIE BYTU poistnej zmluvy.

DoloÏka NB1
Poistenie menovite urãen˘ch kon‰trukcií 
a ìal‰ieho vybavenia bytu

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad po‰kodenia,
zniãenia alebo straty v zmysle âlánku II. bodu 5.
VPP PPZ 08 v poistnej zmluve menovite 
urãen˘ch kon‰trukcií a ìal‰ieho vybavenia bytu,
v dôsledku poistn˘ch nebezpeãenstiev podºa
âlánku II. bod 1. OPP MÔJ BYT 08.

2. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie 
v rovnakom rozsahu ako by bolo poistenie 
dojednané na novú hodnotu, v opaãnom prípade
uplatní podpoistenie, ak nie je v poistnej zmluve
dojednané inak.

3. Plnenie poisÈovne sa riadi âlánkom XI.
VPP PPZ 08.

DoloÏka NB2
Poistenie nákladov na demoláciu, odpratanie
zvy‰kov a upratanie miesta poistenia

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad vynaloÏenia
primeran˘ch nákladov na:
demoláciu, odpratanie zvy‰kov poisteného bytu
a poisten˘ch spoloãn˘ch ãastí domu, upratanie
miesta poistenia po ‰kodovej udalosti vrátane
odvozu sutín, ktoré bol poisten˘ povinn˘
vynaloÏiÈ z dôvodov bezpeãnostn˘ch,
hygienick˘ch alebo z in˘ch dôvodov verejného
záujmu, a tieto náklady skutoãne vynaloÏil,
a ktoré presahujú 2 percentá z poistnej ãiastky
dojednanej pre poisten˘ byt, maximálne v‰ak 
do v˘‰ky dojednanej poistnej sumy v poistnej
zmluve.

2. Poistenie sa dojednáva ako poistenie prvého
rizika podºa âlánku X. VPP PPZ 08.

DoloÏka NB3
Poistenie pre prípad straty nájomného

1. Poistené je nájomné z prenájmu bytu, ktoré by
poisten˘ obdrÏal na základe nájomn˘ch zmlúv
poãas doby ruãenia, ak by k poistnej udalosti
nedo‰lo.

2. PoisÈovateº poskytne poistenému poistné 
plnenie za stratu nájomného z prenájmu bytu, ak
sú nájomníci v dôsledku poistnej udalosti 
oprávnení celkom alebo ãiastoãne nezaplatiÈ
nájom.
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3. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie za stratu
nájomného iba v prípade, ak bol poisten˘ byt 
a poistené spoloãné ãasti domu, postihnuté
poistnou udalosÈou v zmysle tejto zmluvy 
a vzniklo právo na poistné plnenie.

4. Strata nájomného je nahradzovaná od doby
vzniku poistnej udalosti do doby, pokiaº nie je
byt uveden˘ do pouÏiteºného stavu, najdlh‰ie
v‰ak do doby ruãenia, ktorá ãiní, ak to v poistnej
zmluve nie je dojednané inak, ‰esÈ po sebe
nasledujúcich mesiacov od dátumu vzniku 
poistnej udalosti. Doba ruãenia je doba, poãas
ktorej je poisÈovateº povinn˘ plniÈ za stratu
nájomného. Maximálna v˘‰ka poistného plnenia
z poistenie pre prípad straty nájomného je
100.000,- Sk/3319,39 EUR.

5. Poistné plnenie je poisÈovateº povinn˘ poskytnúÈ
len v prípade, ak poisten˘ vlastnou vinou 
a bez zbytoãného odkladu neodìaºuje moÏnosÈ
uvedenia bytu do prevádzkyschopného stavu.
PoisÈovÀa nie je povinná plniÈ najmä za ‰kody
spôsobené:
a) úradne nariaden˘mi obmedzeniami obnovy

bytu;
b) t˘m, Ïe poisten˘ nezaistí vãas obnovu bytu 

a to aj z dôvodu, Ïe k tomu nemá 
vãas dostatok finanãn˘ch prostriedkov
(kapitálu);

c) t˘m, Ïe do‰lo k rekon‰trukcii po‰koden˘ch
alebo zniãen˘ch bytov v ‰ir‰om rozsahu, ako
boli byty pôvodné.

6. Poistnú sumu zodpovedajúcu dobe ruãenia
stanoví na vlastnú zodpovednosÈ poisten .̆

7. Poistnou hodnotou sa rozumie predpokladané
nájomné za dobu ruãenia na základe
uzatvoren˘ch nájomn˘ch zmlúv.

8. Ak je poistná suma nájomného pre poisten˘ byt
niÏ‰ia ako poistná hodnota za dobu ruãenia,
hradí sa iba zodpovedajúca ãasÈ nájomného.

DoloÏka NB4
Poistenie skiel, obkladov, neónov˘ch trubíc 
a markíz

1. Dojednáva sa, Ïe poistenie sa vzÈahuje na 
veci alebo súbory vecí, ak sú tieto 
‰pecifikované v poistnej zmluve a sú súãasÈou
poisteného bytu alebo spoloãn˘ch ãasti domu,
v ktorom sa poisten˘ byt nachádza.

2. Dojednáva sa, Ïe âlánok II. bod 1., 2. a 3. VPP
PPZ 08 sa nahrádza t˘mto textom:
Poistenie sa dojednáva pre prípad po‰kodenia
alebo zniãenia poistenej veci akoukoºvek
udalosÈou, ktorá nastane neãakane a náhle a nie
je ìalej vylúãená.

3. Z poistenia nevzniká právo na plnenie za:
a) ‰kody spôsobené bezprostredn˘m 

následkom korózie, erózie, oxidácie
a ak˘mkoºvek zneãistením. Za zneãistenie 
sa povaÏuje tieÏ úmyselné po‰kodenie 
poistenej veci nápisom, maºbou, rytím 
a in˘m obdobn˘m spôsobom;

b) po‰kodenie alebo zniãenie poistenej veci 
pri doprave, premiestÀovaní, demontáÏi,
montáÏi a pri jej oprave;

c) ‰kody spôsobené bezprostredn˘m 
následkom opotrebenia, trvalého vplyvu 
prevádzky, postupného starnutia s t˘m, Ïe 
v prípade poistenia neónov˘ch trubíc
a obdobn˘ch vecí sa za ‰kody vzniknuté
starnutím povaÏuje tieÏ vyprchanie
plynovej náplne. Plynová náplÀ sa pre úãely
tohoto poistenia povaÏuje za vyprchanú po
troch rokoch od dátumu v˘roby poistenej
veci;

d) odcudzenie a stratu.
4. Dojednáva sa, Ïe poistnou hodnotou poisten˘ch

vecí je suma, ktorú je potrebné obvykle vynaloÏiÈ

na znovuzriadenie novej veci rovnakého druhu 
a kvality na danom mieste. Náklady na 
znovuzriadenie sú náklady na náhradu poistenej
veci novou vecou rovnakého druhu a kvality,
vrátane nákladov na dopravu, nákladov 
montáÏe a prípadn˘ch coln˘ch a in˘ch
poplatkov.

5. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie 
v rovnakom rozsahu, ako by bolo poistenie 
dojednané na novú hodnotu. PoisÈovateº skúma
podpoistenie, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak.

6. Plnenie poisÈovateºa sa riadi âlánkom XI. VPP
PPZ 08.

Tieto OPP MÔJ BYT 08 nadobúdajú úãinnosÈ dÀa
1. 10. 2008 a vzÈahujú sa na poistné 
zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto 
OPP MÔJ BYT 08.
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âlánok I.
Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je poistenie 
zodpovednosti za ‰kodu, ktorú poisten˘ spôsobil
inej osobe na zdraví, po‰kodením a/alebo
zniãením veci a za ktorú poisten˘ zodpovedá 
v zmysle v‰eobecne záväzn˘ch právnych 
predpisov. Predpokladom vzniku práva 
poisteného na poistné plnenie je, Ïe k poistnej
udalosti do‰lo v dobe trvania poistenia
v súvislosti s ãinnosÈou poisteného v rámci
beÏného obãianskeho Ïivota, uvedenou v bode
2. âlánku II. t˘chto VPP PZO 08.

2. Poistenie sa za podmienok uveden˘ch v âlánku
II. bode 4. t˘chto VPP PZO 08 vzÈahuje aj na
náhradu nákladov lieãenia vynaloÏen˘ch
zdravotnou poisÈovÀou 

3. Poistenie sa za podmienok uveden˘ch v âlánku
II. bode 5. t˘chto VPP PZO 08 vzÈahuje aj na
náhradu poskytovanú v rámci vysporiadania
medzi osobami, ktoré spôsobili ‰kodu.

âlánok II.
Rozsah poistenia

1. Poistenie podºa t˘chto VPP PZO 08 sa dojednáva
ako poistenie zodpovednosti za ‰kodu, ktorú
spôsobil poisten˘ inej osobe na zdraví,
po‰kodením a/alebo zniãením veci v rámci
beÏného obãianskeho Ïivota ãinnosÈou 
uvedenou v bode 2. tohto âlánku VPP PZO 08,
a to len v prípade, ak poisten˘ zodpovedá za
‰kodu v zmysle v‰eobecne záväzn˘ch právnych
predpisov. Predpokladom vzniku práva 
poisteného na plnenie z poistenia je, Ïe
k poistnej udalosti, t. j. k po‰kodeniu zdravia
(resp. k úrazovému javu alebo lekársky
doloÏenému zaãiatku choroby, ktoré mali za
následok po‰kodenie zdravia alebo smrÈ) a/alebo
po‰kodeniu a/alebo zniãeniu veci do‰lo v dobe
trvania poistenia, v súvislosti s ãinnosÈou a/alebo 
skutoãnosÈami uveden˘mi v bode 2. tohto
âlánku VPP PZO 08 a/alebo v poistnej zmluve,
alebo vzÈahmi z t˘chto ãinností vypl˘vajúcimi 
a na území vymedzenom v t˘chto VPP PZO 08
ako miesto poistenia. V poistnej zmluve môÏu
byÈ dojednané iné predpoklady vzniku práva
poisteného na poistné plnenie z poistenia.

2. Pre úãely t˘chto VPP PZO 08 sa za ‰kodu 
spôsobenú poisten˘m v rámci beÏného
obãianskeho Ïivota povaÏuje ‰koda spôsobená:
a) pri vedení domácnosti alebo vzniknutá 

z prevádzky zariadenia domácnosti,
s v˘nimkou ‰kôd, ktoré majú svoj pôvod 
vo vlastníctve, drÏbe, nájme alebo správe

nehnuteºností alebo s vlastníctvom, drÏbou,
nájmom alebo správou nehnuteºnosti
súvisia,

b) pri rekreácii a zábave,
c) pri rekreaãn˘ch ‰portoch, s v˘nimkou 

úãasti na súÈaÏiach, závodoch, hrách 
organizovan˘ch ‰portov˘mi klubmi, ‰por-
tov˘mi asociáciami alebo in˘mi obdobn˘mi
zdruÏeniami,

d) poisten˘m ako chodcom alebo cyklistom,
e) poisten˘m ako vlastníkom alebo 

opatrovateºom domácich a drobn˘ch
hospodárskych zvierat beÏne chovan˘ch 
v Slovenskej republike pre záºubu alebo
potrebu rodiny,

f) poisten˘m ako vlastníkom,
prevádzkovateºom alebo uÏívateºom 
nemotorového plavidla, ktoré nepodlieha
evidencii ‰tátnej plavebnej správy,

g) pri inej ãinnosti, ktorá neslúÏi na zárobkové
úãely a ktorú je moÏne svojím charakterom
povaÏovaÈ za beÏnú súãasÈ Ïivota.

3. Ak sa poisÈovateº v poistnej zmluve zaviazal, je
povinn˘ nahradiÈ za poisteného niÏ‰ie uvedené
náklady, ktoré boli úãelne vynaloÏené a ktoré
vznikli v súvislosti s poistnou udalosÈou:
- náklady, ktoré zodpovedajú najviac 

tarifnej odmene advokáta za obhajobu 
v prípravnom konaní a v konaní pred 
súdom prvého stupÀa v rámci trestného
konania, ktoré je vedené proti poistenému 
v súvislosti s poistnou udalosÈou pokiaº
poisten˘ splnil povinnosti v zmysle 
âlánku VII. bode 1. písm. h) t˘chto
VPP PZO 08;

- náklady konania o náhrade ‰kody vedeného
proti poistenému v súvislosti s poistnou
udalosÈou pred príslu‰n˘m orgánom
(súdne alebo rozhodcovské konanie), pokiaº
poisten˘ splnil povinnosti v zmysle 
âlánku VII. bod 1. písm. f) a g) t˘chto 
VPP PZO 08 a pokiaº je poisten˘ povinn˘
tieto náklady uhradiÈ;

- náklady, ktoré bol poisten˘ povinn˘ uhradiÈ
po‰kodenému v súvislosti s mimosúdnym
prejednávaním nároku na náhradu ‰kody
vzniknutú z poistnej udalosti, pokiaº 
poisten˘ splnil povinnosti v zmysle
âlánku VII. bod 1. písm. e) a g) t˘chto 
VPP PZO 08.

4. Poistenie sa vzÈahuje aj na náhradu nákladov
lieãenia vynaloÏen˘ch zdravotnou poisÈovÀou na
zdravotnú starostlivosÈ v prospech tretích osôb 
v dôsledku protiprávneho konania poisteného,
ak zo zodpovednosti za ‰kodu na zdraví, ku
ktorej sa tieto náklady viaÏu, vznikol nárok na

plnenie z poistenia dojednaného podºa t˘chto 
VPP PZO 08.

5. Poistenie sa vzÈahuje aj na náhradu poskytovanú
v rámci vysporiadania medzi osobami, ktoré 
spôsobili ‰kodu v nasledovn˘ch prípadoch:
- keì tieto osoby zodpovedajú za ‰kodu

spoloãne a nerozdielne a v rámci postihu,
- keì za ‰kodu spôsobenú zavinením 

poisteného zodpovedal niekto in˘ (tretia
osoba).

Predpokladom vzniku práva na plnenie 
z poistenia v‰ak v oboch prípadoch je, aby 
sa na dan˘ prípad poistenie dojednané podºa
t˘chto poistn˘ch podmienok vzÈahovalo, ak by
sa náhrada ‰kody poÏadovala priamo od 
poisteného.

6. V poistnej zmluve je moÏne písomne dojednaÈ,
pripoistenie niÏ‰ie uveden˘ch poistn˘ch rizík:

1. Poistenie zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú
motorov˘mi plavidlami – DoloÏka ODP 1

Odli‰ne od âlánku X. bodu 1. písm. i) t˘chto 
VPP PZO 08 sa dojednáva, Ïe sa poistenie vzÈahuje 
aj na zodpovednosÈ poisteného za ‰kodu
spôsobenú prevádzkou motorového plavidla bliÏ‰ie
identifikovaného v poistnej zmluve. V˘luka 
z poistenia uvedená v âlánku X. bodu 1.
písm. h) VPP PZO 08 t˘mto nie je dotknutá.
2. Poistenie zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú 
v súvislosti s vlastníctvom koní – DoloÏka ODP 2

Nad rámec âlánku II., bodu 2. písm. e) t˘chto 
VPP PZO 08 sa dojednáva, Ïe poistenie sa vzÈahuje
tieÏ na zodpovednosÈ poisteného za ‰kodu, ktorá
vznikla v súvislosti s vlastníctvom koní chovan˘ch pre
záºubu a bliÏ‰ie ‰pecifikovan˘ch v poistnej zmluve.
V˘luka z poistenia uvedená v âlánku X. bodu 1.
písm. h) VPP PZO 08 t˘mto nie je dotknutá.

âlánok III.
Miesto poistenia

Poistenému vzniká právo na poistné plnenie 
z poistenia, ak ku ‰kode do‰lo na území Slovenskej
republiky.

âlánok IV.
Zaãiatok, zmena a doba trvania poistenia

1. Poistenie vzniká od dÀa nasledujúceho po dni
kedy bola uzatvorená poistná zmluva, pokiaº nie
je v poistnej zmluve dohodnuté, Ïe vzniká
neskôr.

2. Poistenie sa uzatvára na dobu neurãitú, ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

3. Zmeny v poistnej zmluve moÏno vykonaÈ 
písomnou dohodou zmluvn˘ch strán, pokiaº nie
je dohodnuté inak.

V‰eobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za ‰kodu 
spôsobenú pri beÏnom obãianskom Ïivote 08

(VPP PZO 08)

(V‰eobecná ãasÈ)

Na úãely t˘chto V‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok poistenia zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú pri beÏnom obãianskom Ïivote 08 (ìalej len „VPP PZO 08“)
sa poisÈovateºom rozumie Generali Slovensko poisÈovÀa, a.s. Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, Slovenská republika, IâO: 35 709 332, Zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, VloÏka ã.: 1325/B, (ìalej len „poisÈovateº). Poistenie zodpovednosti za ‰kodu obãanov sa riadi príslu‰n˘mi
ustanoveniami Obãianskeho zákonníka (ìalej len „OZ“), t˘mito  VPP PZO 08, ustanoveniami poistnej zmluvy, osobitn˘mi poistn˘mi podmienkami 
a doloÏkami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k poistnej zmluve pripojené, alebo boli pred uzavretím poistnej zmluvy tomu, kto s poisÈovateºom
poistnú zmluvu uzatvára oznámené.
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4. Zmeny v poistnej zmluve t˘kajúce sa zmeny
bydliska, mena a/alebo priezviska poistníka
a/alebo poisteného ako aj ostatn˘ch 
nepodstatn˘ch náleÏitostí poistnej zmluvy, je
moÏné oznámiÈ poisÈovateºovi telefonicky
a/alebo elektronickou formou; v takom prípade
ma poisÈovateº právo vyÏiadaÈ si doplnenie 
tohto oznámenia písomnou formou a poistník
a/alebo poisten˘ je povinn˘ uvedenej Ïiadosti
poisÈovateºa vyhovieÈ do 5 dní od jej obdrÏania.

âlánok V.
Poistné, poistné obdobie

1. Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu,
ktorú je povinn˘ platiÈ poistník.
Poistník je povinn˘ platiÈ poistné za dohodnuté
poistné obdobie, priãom poistné je v zmysle 
§ 796 ods. 1. Obãianskeho zákonníka beÏn˘m
poistn˘m. Poistn˘m obdobím je 12 mesiacov
(poistn˘ rok), ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak. Pokiaº nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak, poistné je splatné prv˘m dÀom
poistného obdobia.

2. V poistnej zmluve je moÏné dohodnúÈ, Ïe 
poistník uhradí poistné v splátkach.
Nezaplatením ão i len jednej splátky poistného
sa dÀom splatnosti príslu‰nej nezaplatenej
splátky poistného stáva splatná naraz zvy‰ná
ãasÈ poistného.

3. Pri poistení uzavretom na dobu urãitú sa platí
poistné naraz na celú dobu, na ktorú bolo
poistenie uzavreté, priãom poistné je splatné
dÀom zaãiatku poistenia, ak nie v poistnej
zmluve dohodnuté inak.

4. Pri platení poistného prostredníctvom po‰ty
alebo finanãnej in‰titúcie alebo v hotovosti sa
poistné povaÏuje za zaplatené v deÀ pripísania
úhrady poistného na úãet poisÈovateºa alebo
vyplatením v hotovosti poisÈovateºovi v plnej
v˘‰ke so správne uveden˘m variabiln˘m 
symbolom, ktor˘m je spravidla ãíslo poistnej
zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak.

5. Podkladom pre v˘poãet poistného sú poistné
sumy stanovené poistníkom a ìal‰ie skutoãnosti
uvedené v poistnej zmluve. V˘‰ka poistného je
stanovená v poistnej zmluve. Poistné sa platí 
v tuzemsk˘ch peniazoch, pokiaº v poistnej
zmluve nie je dohodnuté inak.

6. Ak je poistník v ome‰kaní s platením poistného,
je povinn˘ zaplatiÈ poisÈovateºovi úrok 
z ome‰kania za kaÏd˘ deÀ ome‰kania v súlade
s Nariadením vlády SR ã. 87/1995 Z. z.

7. Ak nastane ‰kodová udalosÈ v dobe, keì je 
poistník v ome‰kaní s platením poistného,
vzniká poisÈovateºovi právo zapoãítaÈ sumu 
zodpovedajúcu dlÏnému poistnému voãi 
poistnému plneniu.

8. PoisÈovateº má voãi poistníkovi právo na
náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti
s doruãovaním písomností t˘kajúcich sa 
zaplatenia dlÏného poistného.
PoisÈovateº má právo v súvislosti so zmenami
podmienok rozhodujúcich pre stanovenie v˘‰ky
poistného, upraviÈ v˘‰ku poistného na ìal‰ie
poistné obdobie. PoisÈovateº oznámi túto 
skutoãnosÈ poistníkovi najneskôr v lehote dvoch
mesiacov pred splatnosÈou poistného na ìal‰ie
poistné obdobie, za ktoré sa má zmena vykonaÈ.
Pokiaº poistník s vykonanou zmenou nesúhlasí,
musí svoj nesúhlas uplatniÈ do jedného mesiaca
odo dÀa doruãenia oznámenia poisÈovateºa 
o zmene v˘‰ky poistného; v takom prípade 
poistenie zanikne uplynutím príslu‰ného 
poistného obdobia, pokiaº nebolo dohodnuté
inak. Pokiaº nebol v uvedenej lehote písomn˘
nesúhlas poistníka doruãen˘ poisÈovateºovi,

poistenie nezaniká a poisÈovateº má právo 
na novú v˘‰ku poistného na ìal‰ie poistné 
obdobie.

âlánok VI.
Zánik poistenia

Okrem dôvodov zániku poistenia uveden˘ch 
v platn˘ch právnych predpisoch poistenie zaniká:
1. uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie 

dojednané;
2. v˘poveìou ku koncu poistného obdobia, priãom

v˘poveì musí byÈ doruãená poisÈovateºovi
aspoÀ 6 t˘ÏdÀov pred jeho uplynutím;

3. písomnou v˘poveìou kaÏdej zo zmluvn˘ch strán
do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy
priãom v˘povedná lehota je osemdenná a zaãína
plynúÈ dÀom doruãenia v˘povede; jej uplynutím
poistenie zanikne;

4. písomnou v˘poveìou kaÏdej zo zmluvn˘ch strán
do 3 mesiacov od oznámenia ‰kodovej udalosti,
priãom v˘povedná lehota je jeden mesiac 
a zaãína plynúÈ dÀom doruãenia v˘povede; jej
uplynutím poistenie zanikne.

âlánok VII.
Povinnosti poisteného

1. Popri povinnostiach stanoven˘ch v platn˘ch
právnych predpisoch má poisten ,̆ resp. poistník
tieto povinnosti:
a) oznámiÈ poisÈovateºovi bez zbytoãného

odkladu, Ïe uzatvoril ìal‰ie poistenie proti
rovnakému poistnému nebezpeãenstvu;
pritom je povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi

obchodné meno ìal‰ieho poisÈovateºa 
a v˘‰ku poistn˘ch súm;

b) dbaÈ, aby poistná udalosÈ nenastala,
predov‰etk˘m nesmie poru‰ovaÈ povinnosti
smerujúce k odvráteniu alebo zmen‰eniu
nebezpeãenstva, ktoré sú mu uloÏené 
právnymi predpismi alebo na ich základe,
alebo ktoré na seba prevzal poistnou 
zmluvou, ani nesmie trpieÈ poru‰ovanie
t˘chto povinnosti zo strany tretích osôb;

c) ak uÏ poistná udalosÈ nastala, urobiÈ 
potrebné opatrenia na zmiernenie násled-
kov ‰kody; podºa moÏnosti vyÏiadaÈ si 
k tomu pokyny poisÈovateºa a postupovaÈ 
v súlade s nimi;

d) oznámiÈ poisÈovateºovi bez zbytoãného
odkladu, Ïe nastala poistná udalosÈ 
a poskytnúÈ poisÈovateºovi potrebnú 
súãinnosÈ pri vybavovaní tejto udalosti;

e) oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe po‰koden˘
uplatnil proti poistenému právo na náhradu
‰kody z poistnej udalosti, vyjadriÈ sa 
k oÏadovanej náhrade a jej v˘‰ke,
splnomocniÈ poisÈovateºa, aby za neho
poistnú udalosÈ prejednal a ìalej 
postupovaÈ podºa pokynov poisÈovateºa;

f) bez zbytoãného odkladu oznámiÈ 
poisÈovateºovi, Ïe po‰koden˘ uplatÀuje
právo na náhradu ‰kody u oprávneného
orgánu;

g) postupovaÈ v konaní o náhrade ‰kody 
v súlade s pokynmi poisÈovateºa,
predov‰etk˘m sa nesmie bez súhlasu 
poisÈovateºa zaviazaÈ k náhrade premlãanej
pohºadávky a nesmie uzatvoriÈ bez súhlasu
poisÈovateºa súdny zmier; proti rozhodnutiu
príslu‰n˘ch orgánov, ktoré sa t˘kajú náhrady
‰kody, je povinn˘ vãas sa odvolaÈ, ak 
v odvolacej lehote nedostane in˘ pokyn od
poisÈovateºa;

h) bez zbytoãného odkladu oznámiÈ 
poisÈovateºovi, Ïe v súvislosti so ‰kodovou
udalosÈou sa zaãalo trestné konanie 

a poisÈovateºa informovaÈ o priebehu 
a v˘sledkoch tohto konania;

i) ak vzniklo v súvislosti so ‰kodovou
udalosÈou podozrenie z trestného ãinu,
oznámiÈ to bez zbytoãného odkladu
orgánom ãinn˘m v trestnom konaní;

j) poistník/poisten˘ je povinn˘ poskytnúÈ
poisÈovateºovi súãinnosÈ a splniÈ v‰etky
povinnosti, aby mal poisÈovateº moÏnosÈ
zabezpeãiÈ voãi inému právo na náhradu
‰kody spôsobenej poistnou udalosÈou;

k) plniÈ ìal‰ie povinnosti uloÏené mu 
poisÈovateºom v poistnej zmluve.

2. Ak poru‰il poisten ,̆ resp. poistník povinnosÈ 
uvedenú v tomto ãlánku VPP PZO 08 a toto
poru‰enie malo podstatn˘ vplyv na vznik 
akejkoºvek ‰kodovej udalosti alebo na v˘‰ku
plnenia poisÈovateºa alebo t˘mto poru‰ením
do‰lo k sÈaÏeniu zistenia právneho dôvodu
poistného plnenia, rozsahu alebo v˘‰ky ‰kody,
poisÈovateº má voãi poistenému právo na
náhradu aÏ do v˘‰ky vyplateného poistného
plnenia.

3. Ak poisten˘ zmarí moÏnosÈ, aby poisÈovateº
mohol uplatniÈ právo na náhradu ‰kody [písm. j)
bodu 1. tohto ãlánku VPP PZD 08], alebo ak sa
prejavia následky takéhoto konania poisteného
aÏ potom, ão poisÈovateº poskytol poistné 
plnenie, poisÈovateº má voãi poistenému právo
na náhradu vyplateného poistného plnenia.

4. V prípade, ak uvedie poisten˘ poisÈovateºa 
do omylu v otázke splnenia podmienok na
poskytnutie poistného plnenia a tak˘mto 
spôsobom sa snaÏí vylákaÈ od poisÈovateºa
poistné plnenie, poisÈovateº nie je povinn˘
poskytnúÈ poistné plnenie.

âlánok VIII.
Povinnosti poisÈovateºa

1. Popri povinnostiach stanoven˘ch v platn˘ch
právnych predpisoch má poisÈovateº tieto 
povinnosti:
a) prerokovaÈ s poisten˘m v˘sledky 

vy‰etrovania potrebného na zistenie
rozsahu povinnosti poistiteºa plniÈ alebo mu
ich bez zbytoãného odkladu oznámiÈ;

b) vrátiÈ poistenému doklady, ktoré poisten˘
zapoÏiãal poisÈovateºovi na jeho ÏiadosÈ;

c) vykonaÈ potrebné vy‰etrovanie súvisiace 
s likvidáciou poistnej udalosti bez 
zbytoãného odkladu.

âlánok IX.
Plnenie poisÈovateºa

a) Plnenie z jednej poistnej udalosti (vrátane 
nákladov uveden˘ch v âlánku II. t˘chto 
VPP PZO 08) nesmie presiahnuÈ poistnú sumu
stanovenú v poistnej zmluve.

b) Najvy‰‰ou hranicou poistného plnenia 
poisÈovateºa zo v‰etk˘ch poistn˘ch udalostí,
ktoré nastali v priebehu jedného poistného 
obdobia je dvojnásobok poistnej sumy 
dohodnutej v poistnej zmluve.

c) V poistnej zmluve môÏe byÈ písomne dohodnuté,
Ïe za ‰kodu spôsobenú v rámci beÏného
obãianskeho Ïivota sa povaÏuje aj ‰koda, ktorá
má svoj pôvod vo vlastníctve, drÏbe, nájme 
alebo správe nehnuteºností menovite 
uveden˘ch v poistnej zmluve. VzÈah
k nehnuteºnosti je poisten˘ povinn˘ preukázaÈ
pri ‰kodovej udalosti listom vlastníctva 
k nehnuteºnosti, návrhom na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteºností alebo inou
písomnou zmluvou preukazujúcou vzÈah 
poisteného k nehnuteºnosti.

d) Poisten˘ sa podieºa na plnení z kaÏdej poistnej
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udalosti sumou dojednanou v poistnej zmluve
ako spoluúãasÈ.

e) Ak má poisten˘ voãi po‰kodenému alebo inej
osobe právo na vrátenie sumy vyplatenej 
z dôvodu poistnej udalosti v zmysle t˘chto 
VPP PZO 08 alebo zníÏenie dôchodku alebo
iného opakovaného plnenia, ãi na zastavenie
jeho v˘platy, prechádza toto právo na 
poisÈovateºa, pokiaº za poisteného túto sumu
zaplatil. Na poisÈovateºa prechádza tieÏ právo
poisteného na úhradu nákladov uveden˘ch 
v âlánku II., bode 3. t˘chto VPP PZO 08, ktoré
boli poistenému priznané proti odporcovi, pokiaº
ich poisÈovateº za poisteného zaplatil.

f) Ak poisten˘ nahradil po‰kodenému ‰kodu sám,
poisÈovateº je oprávnen˘ preskúmaÈ v‰etky 
skutoãnosti t˘kajúce sa vzniku práva na poistné
plnenie z poistenia, akoby k náhrade ‰kody 
poisten˘m nedo‰lo.

g) Ak poisten˘ spôsobil ‰kodu následkom poÏitia
alkoholu alebo in˘ch návykov˘ch látok,
poisÈovateº má proti nemu právo na náhradu 
aÏ do v˘‰ky poskytnutého poistného plnenia.

h) Ak sa poisÈovateº dozvie aÏ po poistnej udalosti,
Ïe jej príãinou je skutoãnosÈ, ktorú pre vedome
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol
zistiÈ pri dojednávaní poistenia a ktorá pre
uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je
oprávnen˘ plnenie z poistnej zmluvy odmietnuÈ,
odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

âlánok X.
V˘luky z poistenia zodpovednosti 

za ‰kodu obãanov

1. Poistenie sa nevzÈahuje na zodpovednosÈ za
‰kodu:
a) spôsobenú úmyselne alebo prevzatú nad

rámec platn˘ch právnych predpisov;
b) spôsobenú prevádzkou motorového vozidla;
c) vzniknutú kontamináciou vody, hornín,

pôdy, ovzdu‰ia, flóry a fauny;
d) vzniknutú v príãinnej súvislosti s vojnov˘mi

udalosÈami, vzburou, povstaním, alebo
in˘mi hromadn˘mi násiln˘mi nepokojmi,
‰trajkom, v˘lukou, terorizmom alebo in˘mi
násiln˘mi konaniami motivovan˘mi 
politicky, sociálne, ideologicky alebo
náboÏensky; alebo so zásahom ‰tátnej alebo
úradnej moci;

e) spôsobenú jadrovou energiou, azbestom,
Ïiarením v‰etkého druhu a odpadmi
v‰etkého druhu;

f) vzniknutú voºn˘m pôsobením teploty,
plynov, pár, vlhkosti, vody, popolãeka, dymu,
otrasov;

g) spôsobenú sadaním, zosúvaním pôdy 
a eróziou;

h) spôsobenú pri v˘kone akejkoºvek zárobkovej
ãinnosti alebo v priamej súvislosti s Àou;

i) spôsobenú prevádzkou lietadla, motorového
plavidla;

j) spôsobenú pri v˘kone práva poºovníctva,
vrátane ‰kody spôsobenej pri v˘kone tohto
práva psom;

k) vzniknutú na veci, ktorú poisten˘ uÏíva
alebo ktorá mu bola z ak˘chkoºvek in˘ch
dôvodov zverená a poisten˘ nie je jej 
vlastníkom;

l) vzniknutú podnikateºskému subjektu,
v ktorom má poisten ,̆ jeho manÏel alebo
príbuzn˘ v priamom rade väã‰inovú
majetkovú úãasÈ;

m) vzniknutú na lúkách, stromoch, záhradn˘ch,
poºn˘ch aj lesn˘ch kultúrach, ktorú spôsobili
pri pastve zvieratá.

2. Z poistenia nevzniká právo na plnenie za:
a) ‰kodu, za ktorú poisten˘ zodpovedá 

poistníkovi a ìalej osobe, ktorej 
zodpovednosÈ za ‰kodu je poistená poistnou
zmluvou proti rovnak˘m poistn˘m
nebezpeãenstvám;

b) ‰kodu, za ktorú poisten˘ zodpovedá svojmu
manÏelovi, súrodencom alebo príbuzn˘m 
v priamom rade a osobám Ïijúcim s nim 
v spoloãnej domácnosti.

3. Ak je v poistnej zmluve poistené niektoré 
poistné nebezpeãenstvo uvedené v bode 1. tohto
âlánku VPP PZO 08, platí aj pre toto
poistenie, Ïe sa nevzÈahuje na zodpovednosÈ 
za ‰kodu spôsobenú ostatn˘mi poistn˘mi 
nebezeãenstvami vylúãen˘mi v bode 1. a 2. tohto
âlánku VPP PZO 08.

4. V poistnej zmluve moÏno dohodnúÈ, Ïe poistenie
sa nevzÈahuje aj na zodpovednosÈ za ‰kodu
vzniknutú inak ako spôsobmi uveden˘mi v bode
1. a 2. tohoto âlánku VPP PZO 08.

âlánok XI.
Expertné konanie

1. Poisten˘ a poisÈovateº sa v prípade nezhody 
o v˘‰ke plnenia môÏu dohodnúÈ, Ïe v˘‰ka 
plnenia bude stanovená expertn˘m konaním.
Expertné konanie môÏe byÈ roz‰írené i na 
ostatné predpoklady nárokov na plnenie.
Poisten˘ môÏe expertné konanie poÏadovaÈ 
i jednostrann˘m prehlásením voãi
poisÈovateºovi.

2. Zásady expertného konania:
a) kaÏdá strana písomne urãí jedného 

experta, ktor˘ voãi nej nesmie maÈ Ïiadne
záväzky a neodkladne o Àom informuje
druhú stranu; námietku proti osobe experta
moÏno vzniesÈ pred zahájením jeho 
ãinnosti;

b) urãení experti sa dohodnú na osobe tretieho
experta, ktor˘ má rozhodujúci hlas v prípade
nezhody;

c) experti urãení poisten˘m a poisÈovateºom
spracujú odborn˘ posudok o sporn˘ch
otázkach oddelene;

d) experti posudok odovzdajú zároveÀ 
poisÈovateºovi i poistenému. Ak sa závery
expertov od seba odli‰ujú, postúpi 
poisÈovateº obidva posudky expertovi 
s rozhodujúcim hlasom. Ten rozhodne 
o sporn˘ch otázkach a odovzdáva svoje
rozhodnutia poisÈovateºovi i poistenému;

e) kaÏdá strana hradí náklady svojho experta,
náklady na ãinnosÈ experta s rozhodn˘m
hlasom hradia rovnak˘m dielom.

3. Expertn˘m konaním nie sú dotknuté práva 
a povinnosti poisÈovateºa a poisteného
stanovené právnymi predpismi, poistn˘mi 
podmienkami VPP PZO 08, poistnou zmluvou,
osobitn˘mi poistn˘mi podmienkami 
a doloÏkami, na ktoré sa poistná zmluva 
odvoláva a ktoré sú k poistnej zmluve pripojené.

âlánok XII.
V˘klad pojmov

Tam, kde sa v texte pouÏíva spojenie „poistné
podmienky”, rozumejú sa t˘m V‰eobecné poistné
podmienky zodpovednosti za ‰kodu obãanov 
VPP PZO 08 (ìalej len „VPP PZO 08“).

Tam, kde sa v texte pouÏíva v˘raz „poisÈovateº”,
rozumie sa t˘m Generali Slovensko poisÈovÀa, a. s.

·koda je spôsobená úmyselne vtedy, keì bola
spôsobená úmysel¬n˘m konaním alebo úmyseln˘m
opomenutím poisteného, alebo úmyseln˘m konaním
alebo opomenutím o ktorom poisten˘ vedel.

Po‰kodením veci sa rozumie zmena stavu veci,
ktorú je objektívne moÏné odstrániÈ opravou alebo
taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je moÏné

odstrániÈ opravou, ale napriek tomu je vec pouÏiteºná
na pôvodn˘ úãel.

Zniãením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú
objektívne nie je moÏné odstrániÈ opravou, a preto
vec uÏ nie je moÏné pouÏívaÈ na pôvodn˘ úãel.

Stratou veci alebo jej ãasti sa rozumie stav, keì
po‰koden˘ alebo poisten˘ stratil nezávisle od svojej
vôle moÏnosÈ s vecou alebo jej ãastou disponovaÈ.

Kontamináciou vody, hornín, pôdy, ovzdu‰ia,
flóry a fauny sa rozumie ich zamorenie, zneãistenie 
a iné zhor‰enie akosti, bonity, kvality.

Sadaním pôdy sa rozumie klesanie zemského
povrchu smerom do stredu Zeme v dôsledku
pôsobenia prírodn˘ch síl alebo ºudskej ãinnosti.

Zosuvom pôdy sa rozumie pohyb hornín z vy‰‰ích
polôh svahu do niÏ‰ích, ku ktorému dochádza
pôsobením tiaÏe alebo ºudskej ãinnosti pri poru‰ení
podmienok rovnováhy svahu.

Poistníkom je fyzická osoba, ktorá uzatvorila
poistnú zmluvu podºa t˘chto poistn˘ch podmienok 
a zaviazala sa hradiÈ poistné.

Poisten˘mi osobami sú aj osoby, ktoré 
s poisten˘m trvalo Ïijú v domácnosti ‰pecifikovanej 
v poistnej zmluve a s poisten˘m spoloãne uhrádzajú
náklady na svoje potreby. Tieto osoby nie sú 
v poistnej zmluve vymenované. Okruh poisten˘ch
osôb v zmysle tohto bodu poistn˘ch podmienok sa
zisÈuje pri vzniku poistnej udalosti.

SpoluúãasÈ je suma, ktorou sa poisten˘ podieºa
na poistnom plnení. V˘‰ka spoluúãasti je uvedená 
v poistnej zmluve. Pri kaÏdej poistnej udalosti sa
dojednaná spoluúãasÈ odpoãítava z poistného 
plnenia.

Poistná udalosÈ je náhodná ‰kodová udalosÈ,
s ktorou je spojen˘ vznik povinnosti poisteného
nahradiÈ vzniknutú ‰kodu po‰kodenému. V prípade,
Ïe o náhrade tejto ‰kody rozhoduje príslu‰n˘ orgán,
platí, Ïe poistná udalosÈ nastala najskôr dÀom, kedy
rozhodnutie tohto orgánu nadobudlo právoplatnosÈ.

·koda spôsobená z titulu vlastníctva, drÏby,
nájmu alebo správy nehnuteºností (menovite 
uveden˘ch v poistnej zmluve), je pre úãely t˘chto
poistn˘ch podmienok ‰koda, ktorá vznikne inej
osobe, ako je poisten˘ na Ïivote a zdraví alebo
majetku v príãinnej súvislosti s vlastníctvom, drÏbou,
nájmom alebo správou nehnuteºností.

âlánok XIII.
Doruãovanie písomností

1. Písomnosti poisÈovateºa urãené pre poistníka
a/alebo poisteného sa doruãujú na poslednú
známu adresu poistníka a/alebo poisteného.
Poistník a/alebo poisten˘ je povinn˘ písomne
oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu svojej adresy
alebo sídla bez zbytoãného odkladu. PovinnosÈ
poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní, len ão ju
poistník a/alebo poisten˘ prevezme. Ak sa
písomnosÈ pre nezastihnutie adresáta uloÏí
na po‰te a adresát si ju v príslu‰nej lehote
nevyzdvihne, povaÏuje sa písomnosÈ za
doruãenú dÀom, kedy bola uloÏená, aj keì sa
adresát o jej uloÏení nedozvedel. V prípade, keì
bola písomnosÈ vrátená poisÈovateºovi ako
nedoruãiteºná z dôvodu zmeny adresy, povaÏuje
sa doruãenú dÀom jej vrátenia.

2. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa
splní aj vtedy, ak doruãenie písomnosti bolo
zmarené konaním alebo opomenutím poistníka
a/alebo poisteného. Úãinky doruãenia nastanú aj
vtedy, ak poistník a/alebo poisten˘ prijatie
písomnosti odmietne.

3. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi
a/alebo poistenému alebo inej oprávnenej 
osobe sa doruãujú spravidla po‰tou alebo
in˘m subjektom oprávnen˘m doruãovaÈ 
zásielky, môÏu v‰ak byÈ doruãené aj priamo
poisÈovateºom.
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âlánok XIV.
Ochrana osobn˘ch údajov

Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve
potvrdzuje, Ïe osobné údaje uvedené v poistnej
zmluve poskytol poisÈovateºovi v zmysle príslu‰n˘ch
právnych predpisov ako osobné údaje nevyhnutné na
úãely uzavretia tejto poistnej zmluvy a správy 
poistenia, za úãelom ochrany poisÈovateºa,
uplatÀovania práv poisÈovateºa voãi poistníkovi,
poistenému alebo in˘m dotknut˘m osobám,
zdokumentovania ãinnosti poisÈovateºa, na úãely
v˘konu dohºadu a na plnenie povinností a úloh
poisÈovateºa podºa zákona o poisÈovníctve 
a osobitn˘ch právnych predpisov.

AÏ do vysporiadania v‰etk˘ch práv a povinností
vypl˘vajúcich zo vzÈahu zaloÏeného poistnou 
zmluvou dáva poisÈovateºovi v˘slovn˘ písomn˘ 
súhlas s poskytnutím a sprístupnením t˘chto
osobn˘ch údajov zaisÈovniam, ìalej subjektom
patriacim do skupiny ktorej súãasÈou je poisÈovateº,
ako aj zmluvn˘m partnerom poisÈovateºa alebo in˘m 
oprávnen˘m subjektom, a to i mimo územia SR 
v súvislosti s uplatnením práv a povinností
vypl˘vajúcich z poistnej zmluvy, na úãely marketingu
(najmä znaãiek, produktov a sluÏieb) a na úãely
v˘konu poisÈovacej ãinnosti ako aj ãinnosti, ktorá je
predmetom podnikania t˘chto subjektov. Krajinou
cezhraniãného toku je âeská republika a iné ‰táty 
v súvislosti s uplatnením práv a povinností 
vypl˘vajúcich z poistného vzÈahu, ktoré zaruãujú
primeranú úroveÀ ochrany osobn˘ch údajov.

Súãasne prehlasuje, Ïe bol oboznámen˘ so 
skutoãnosÈami vypl˘vajúcimi z §10 ods. 1 zákona 
ã. 428/2002 Z. z. o ochrane osobn˘ch údajov 
v platnom znení a v prípade, ak sú v tejto poistnej
zmluve uvedené osobné údaje inej osoby, má od tejto
osoby súhlas k pouÏitiu jej osobn˘ch údajov pre
potreby poisÈovateºa. Zaväzuje sa bez zbytoãného
odkladu oznámiÈ poisÈovateºovi kaÏdú zmenu svojich
osobn˘ch údajov.

âlánok XV.
Spôsob vybavovania sÈaÏností

1. SÈaÏnosÈou sa rozumie písomná námietka zo
strany poisteného a/alebo poistníka na v˘kon
poisÈovacej ãinnosti poisÈovateºa v súvislosti 
s uzavretou poistnou zmluvou. SÈaÏnosÈ musí byÈ
podaná v písomnej forme a riadne doruãená
poisÈovateºovi.

2. Zo sÈaÏnosti musí byÈ zrejmé, kto ju podáva 
a akej veci sa t˘ka.

3. PoisÈovateº sa bude zaoberaÈ kaÏdou
sÈaÏnosÈou, ktorá spæÀa náleÏitosti podºa bodu 1.
a 2. tohto ãlánku.

4. Poisten˘ a/alebo poistník je povinn˘ na 
poÏiadanie poisÈovateºa doloÏiÈ bez zbytoãného
odkladu poÏadované doklady k podanej 
sÈaÏnosti. Ak sÈaÏnosÈ neobsahuje poÏadované
náleÏitosti alebo poisten˘ nedoloÏí doklady,
poisÈovateº je oprávnen˘ vyzvaÈ a upozorniÈ
poistníka a/alebo poisteného, Ïe v prípade, ak
v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví
poÏadované náleÏitosti a doklady, nebude
moÏné vybavovanie sÈaÏnosti ukonãiÈ a sÈaÏnosÈ
bude povaÏovaná za neopodstatnenú.

âlánok XVI.
Prechodné ustanovenia

Do dÀa 31. 12. 2008 vrátane, je hlavnou menou
pre úãely t˘chto VPP PZO 08 slovenská koruna 
a informatívnou menou je euro. Odo dÀa 1. 1. 2009
vrátane, je hlavnou menou pre úãely t˘chto 
VPP PZO 08 euro a informatívnou menou je 
slovenská koruna.

Pre potreby duálneho zobrazenia finanãn˘ch 

hodnôt v t˘chto VPP PZO 08 bol pouÏit˘ konverzn˘
kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

âlánok XVII.
Závereãné ustanovenia

1. Ustanovenia t˘chto VPP PZO 08 t˘kajúce sa 
poisteného sa pouÏijú aj na poistníka (pokiaº je
poistník osobou odli‰nou od poisteného) a/alebo
na inú oprávnenú osobu.

2. V‰etky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba 
v písomnej forme, pokiaº nie je v t˘chto
VPP PZO 08 uvedené inak.

3. Zmeny v poistnej zmluve moÏno vykonaÈ 
písomnou dohodou zmluvn˘ch strán, pokiaº nie je
vo VPP PZO 08 uvedené inak. Zmeny v poistnej
zmluve t˘kajúce sa najmä zmeny mena, priezviska
a/alebo obchodného mena poistníka, poisteného
a/alebo zmeny údajov t˘kajúcich sa predmetu
poistenia, ktoré nie sú podstatnou náleÏitosÈou
poistnej zmluvy, je moÏné oznámiÈ poisÈovateºovi
telefonicky a/alebo elektronickou formou;
v takom prípade má poisÈovateº právo vyÏiadaÈ si
doplnenie tohto oznámenia písomnou formou.

4. Od ustanovení t˘chto VPP PZO 08 je moÏné sa
odch˘liÈ v poistnej zmluve a/ alebo v osobitn˘ch
poistn˘ch podmienkach, ktoré sú neoddeliteºnou
súãasÈou poistnej zmluvy.

5. Ak sa niektoré ustanovenie t˘chto VPP PZO 08
stane neplatn˘m, ostatné ustanovenia, ktoré nie
sú touto neplatnosÈou dotknuté, zostávajú
naìalej v platnosti.

6. Tieto VPP PZO 08 sú neoddeliteºnou súãasÈou
poistnej zmluvy.

7. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie 
právneho predpisu, na ktor˘ tieto VPP PZO 08
odkazujú, nie je t˘m platnosÈ príslu‰ného 
ustanovenia VPP PPZ 08 dotknutá a v prípade
pochybností sa má za to, Ïe ide o odkaz na nové
ustanovenie právneho predpisu, ktor˘m bolo
zmenené alebo nahradené pôvodné ustanovenie
právneho predpisu.

8. Tieto VPP PZO 08 nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 
1. 10. 2008 a vzÈahujú sa na poistné zmluvy 
uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto VPP PZO 08.


