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âlánok I.
Predmet poistenia

1. Odli‰ne od âlánku I. VPP PZD 08 sa dojednáva,
Ïe poistenie zariadenia rekreaãného objektu sa
vzÈahuje len na súbor veci, ktoré slúÏia na 
vlastnú potrebu poisteného a sú umiestnené vo
vnútri poisteného rekreaãného objektu.
ëalej sa poistenie vzÈahuje na veci, ktoré sú 
umiestnené v poistenej hospodárskej budove,
ktorá sa nachádza na pozemku poisteného
rekreaãného objektu.

2. Poistenie sa vzÈahuje na niÏ‰ie uvedené veci
(ìalej len „poistené veci“), ktoré tvoria súbor
zariadenia rekreaãnej domácnosti alebo slúÏia
na uspokojovanie osobn˘ch potrieb poisten˘ch
osôb. Rekreaãn˘ objekt je ‰pecifikovan˘ 
v poistnej zmluve, ako miesto poistenia a slúÏi
na prechodné b˘vanie alebo rekreaãné úãely
poisten˘ch osôb. Poisten˘ je:
a) súbor hnuteºn˘ch vecí, ktoré sú vo 

vlastníctve poisten˘ch osôb;
b) súbor hnuteºn˘ch vecí patriacich vlastníkovi

rekreaãného objektu, ktoré má vo 
vlastníctve poisten .̆

3. Poistenie sa vzÈahuje na v‰etky veci uvedené 
v bode 1. tohto ãlánku, ktoré do súboru
hnuteºn˘ch vecí v danom okamihu poãas 
trvania poistenia práve patria, teda v okamihu
vzniku ‰kodovej udalosti sa nachádzajú 
v poistenom rekreaãnom objekte a hospodárskej
budove.

4. Do súborov hnuteºn˘ch vecí uveden˘ch v bode 1.
tohto ãlánku nie sú zahrnuté a poistenie sa
nevzÈahuje na:
a) veci slúÏiace na podnikanie a veci zverené

na v˘kon povolania osôb Ïijúcich 
v spoloãnej domácnosti;

b) motorové vozidlá, prívesy, motocykle,
mopedy, malotraktory a obdobné zariadenia
s vlastn˘m pohonn˘m motorom, lietadlá,
rogalá, lode, plavidlá, a to v‰etko vrátane ich
príslu‰enstva a súãasti ako aj náhradn˘ch
dielov k nim;

c) plány a projekty.
V poistnej zmluve moÏno dojednaÈ aj iné
obmedzenia rozsahu poisten˘ch vecí.
Odli‰ne od VPP PZD 08 ãlánok III. poistenie sa
nevzÈahuje na veci uvedené v bode 3.

âlánok II.
Miesto poistenia

Odli‰ne od ãlánok III. VPP PZD 08 sa dojednáva,
Ïe poistenému vzniká právo na plnenie z poistenia,
len v prípade, ak je miesto rizika vymedzené 
v poistnej zmluve presnou adresou t. j. ulicou,
popisn˘m alebo súpisn˘m ãíslom, PSâ a názvom
obce/mesta. V prípade poistnej udalosti, vzniká 
poistenému nárok na poistné plnenie len v prípade,
ak ‰koda nastane vo vnútri poisteného rekreaãného
objektu.

Poistné riziká

Odli‰ne od VPP PZD 08 ãlánok II. bod 1. poistenie
sa vzÈahuje na riziká uvedené pod písm. a) aÏ f).
Poistenie sa nevzÈahuje na riziko uvedené pod 
písm. g) úmyselné po‰kodenie alebo zniãenie poist-
enej veci treÈou osobou .

âlánok III.
Plnenie poisÈovateºa 

Pre stanovenie v˘‰ky poistného plnenia platí
ustanovenie âlánku XI. bodu 2., 3. VPP PZD 08 s ìalej
uveden˘mi odch˘lkami v zmysle t˘chto OPP ZRD 08,
ktoré menia a dopæÀajú ustanovenia VPP PZD 08.
1. Ak boli poistnou udalosÈou zniãené, stratené

alebo odcudzené poistené veci umiestnené vo
vnútri poisteného rekreaãného objektu a to:
a) technické prístroje (t. j. kuchynské 

prístroje a zariadenia, prístroje pre 
domácnosÈ, v˘poãtová technika,
fotografické prístroje, rádiá a televízory,
videoprístroje a pod.) star‰ie ako tri roky
od dátumu kúpy;

b) nástroje a náradie star‰ie ako dva roky
od dátumu kúpy;

c) bicykle, kempingové alebo ‰portové
náãinie star‰ie ako jeden rok od dátumu
kúpy;

d) obleãenie (s v˘nimkou odevov z koÏe 
a koÏu‰ín) a osobná  bielizeÀ, obuv star‰ie
ako jeden mesiac od dátumu kúpy;

e) koberce a bytov˘ textil star‰ie ako ‰tyri
roky od dátumu kúpy;

f) nábytok star‰í ako tridsaÈ rokov od 
dátumu kúpy v rámci obchodnej siete;

g) ostatné poistené veci vy‰‰ie neuvedené
(za ostatné veci sa nepovaÏujú odevy 
z koÏe a koÏu‰ín) star‰ie ako desaÈ rokov
od dátumu kúpy.

Poistné plnenie sa stanoví vo v˘‰ke ceny 
poistenej veci, ktorú by bolo moÏné v dobe
poistnej udalosti reálne získaÈ predajom tejto
veci. Ak nemoÏno takto cenu stanoviÈ, zníÏi sa
poistné plnenie urãené podºa bodu 3. âlánku XI.
VPP PZD 08 o sumu zodpovedajúcu stupÀu
opotrebenia alebo iného znehodnotenia uve-
denej veci z doby pred poistnou udalosÈou, ktoré
bude stanovené podºa bodu 3. tohto ãlánku 
OPP ZRD 08.

2. StupeÀ opotrebenia alebo iného znehodnotenia
poistenej veci sa stanoví takto:
a) pre veci uvedené v bode 1. pod písm. a) a g)

ãlánok III. OPP ZRD 08 sa za kaÏd˘ mesiac
od dátumu nadobudnutia novej veci stanoví
amortizácia vo v˘‰ke 0,6 % z novej ceny;

b) pre veci uvedené v bode 2. pod písm. b)
ãlánok III. OPP ZRD 08 sa za kaÏd˘ mesiac
od dátumu nadobudnutia novej veci stanoví
amortizácia vo v˘‰ke 0,8 % z novej ceny;

c) pre veci uvedené v bode 2. pod písm. c) a e)
ãlánok III. OPP ZRD 08 sa za kaÏd˘ mesiac

od dátumu nadobudnutia novej veci stanoví
amortizácia vo v˘‰ke 1% z novej ceny;

d) pre veci uvedené v bode 2. pod písm. d)
ãlánok III. OPP ZRD 08 sa za kaÏd˘ mesiac
od dátumu nadobudnutia novej veci stanoví
amortizácia vo v˘‰ke 4 % z novej ceny;

e) pre veci uvedené v bode 2. pod písm. f)
ãlánok III. OPP ZRD 08 za kaÏd˘ mesiac od
dátumu nadobudnutia novej veci stanoví
amortizácia vo v˘‰ke 0,2 % z novej ceny;

s podmienkou, Ïe celkov˘ stupeÀ opotrebenia
alebo iného znehodnotenia pri veciach, ktoré sú
v prevádzkyschopnom stave a pouÏívajú sa na
ich pôvodn˘ úãel, nebude vy‰‰í ako 80 %. Novou
cenou sa rozumie nová cena v ãase vzniku
‰kodovej udalosti.

3. Ustanovenie bodu 1. a 2. tohto ãlánku 
OPP ZRD 08 sa nepouÏije pri v˘poãte poistného
plnenia z poistnej udalosti vzniknutej poÏiarom,
v˘buchom a pádom lietadla.

âlánok IV.
Limity poistného plnenia

1. V súlade s bodom 2. ãlánku IV.VPP PZD 08 sa pre
jednotlivé druhy poisten˘ch vecí alebo skupiny
poisten˘ch vecí stanovujú nasledovné limity
poistného plnenia, ktoré sú najvy‰‰ou hranicou
poistného plnenia poisÈovateºa z jednej poistnej
udalosti, za danú poistenú vec alebo skupinu
poisten˘ch vecí, na ktoré boli limity poistného
plnenia dojednané. V˘‰ka limitu poistného 
plnenia poisÈovateºa je:
a) pre jednotlivú poistenú vec akéhokoºvek

druhu 10 % zo  stanovenej poistnej sumy 
v poistnej zmluve.

2. Pre niÏ‰ie uvedené poistené veci je plnenie
poisÈovateºa stanovené v zmysle ãlánku IV.
VPP PZD 08 z jednej poistnej udalosti
obmedzené t˘mito limitami poistného plnenia
pre:
a) technické prístroje (t. j. kuchynské 

prístroje a zariadenia, prístroje pre 
domácnosÈ, v˘poãtová technika,
fotografické prístroje, rádiá a televízory,
videoprístroje a pod.) je v˘‰ka limitu 
poistného plnenia poisÈovateºa 15 % zo
stanovenej poistnej sumy v poistnej zmluve;

b) nástroje a náradie je v˘‰ka limitu 
poistného plnenia poisÈovateºa 15 % zo
stanovenej poistnej sumy v poistnej zmluve;

c) ‰portové potreby je v˘‰ka limitu 
poistného plnenia poisÈovateºa 15 % zo
stanovenej poistnej sumy v poistnej zmluve;

d) obleãenie (s v˘nimkou odevov z koÏe 
a koÏu‰ín) a osobná bielizeÀ, obuv; plnenia
poisÈovateºa 10 % zo stanovenej poistnej
sumy v poistnej zmluve;

e) koberce a bytov˘ textil; je v˘‰ka limitu
poistného plnenia poisÈovateºa 15 % zo
stanovenej poistnej sumy v poistnej zmluve;

f) ostatné poistené veci vy‰‰ie neuvedené
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(za ostatné veci sa nepovaÏujú odevy z koÏe
a koÏu‰ín) je v˘‰ka limitu poistného plnenia
poisÈovateºa 30 % zo stanovenej poistnej
sumy v poistnej zmluve;

g) stavebné súãasti (maºby, tapety a pod.) 
a stavebné súãasti, po‰kodené pri krádeÏi
vlámaním je v˘‰ka limitu poistného plnenia
poisÈovateºa 5 % zo stanovenej poistnej
sumy v poistnej zmluve;

h) veci umiestnené v hospodárskej budove
je v˘‰ka limitu poistného plnenia 
poisÈovateºa 3 % zo stanovenej poistnej
sumy v poistnej zmluve.

PoisÈovateº je povinn˘ poskytnúÈ poistné plnenie
len do v˘‰ky stanoven˘ch limitov poistného
plnenia pre jednotlivé poistené veci alebo
skupinu poisten˘ch vecí.

âlánok V.
Spôsoby zabezpeãenia miesta poistenia proti 
krádeÏi vlámaním a limity poistného plnenia

1. Pre poistné riziko krádeÏe vlámaním sa 
stanovujú sa niÏ‰ie uvedené spôsoby 
zabezpeãenia miesta poistenia proti krádeÏi 
vlámaním a k nim prislúchajúce limity poistného
plnenia poisÈovateºa. PoisÈovateº je povinn˘
poskytnúÈ poistné plnenie len do v˘‰ky
stanoven˘ch limitov poistného plnenia podºa
spôsobu zabezpeãenia miesta poistenia proti
krádeÏi vlámaním.

2. V˘‰ka poistného plnenia poisÈovateºa sa 
v prípade odcudzenia poistenej veci krádeÏou
vlámaním stanoví podºa príslu‰n˘ch ustanovení
VPP PZD 08 (âlánok XI.), resp. t˘chto 
OPP ZRD 08 (âlánok I. a II.), maximálne v‰ak do
v˘‰ky limitov, uveden˘ch v TABUªKE ã. 1 v bode
4. tohto ãlánku OPP ZRD 08, ktoré sú najvy‰‰ou
hranicou poistného plnenia poisÈovateºa a to 
v závislosti od spôsobu a kvality kon‰trukãn˘ch
prvkov zabezpeãenia miesta poistenia, ktoré
páchateº v ãase poistnej udalosti prekonal.

3. Pre úãely t˘chto OPP ZRD 08 platí nasledovn˘
v˘klad pojmov:
a) Uzamknut˘m miestom poistenia sa 

rozumie stavebne ohraniãen˘ priestor, ktor˘
má riadne zatvorené a zamknuté v‰etky
vstupné dvere a ktor˘ má riadne zatvorené 
a zvnútra zaistené v‰etky okná a riadne
zvnútra zabezpeãené v‰etky ostatné zvonku
prístupné otvory. Jednotlivé ãasti a diely
dverí, okien, okenn˘ch alebo balkónov˘ch
dverí a ostatn˘ch stavebn˘ch prvkov,
ktor˘ch demontáÏou stráca uzamknut˘
priestor odolnosÈ proti vlámaniu páchateºa,
musia byÈ zo strany vonkaj‰ieho priestoru
zabezpeãené proti demontáÏi beÏn˘mi
nástrojmi, ako sú skrutkovaã, klie‰te,
maticov˘ kºúã a pod.

b) Pln˘mi dverami sa rozumejú dvere, ktoré
majú pevnú kon‰trukciu (drevo, plast, kov 
a pod.) a ktoré vykazujú minimálne 
odolnosÈ proti vlámaniu páchateºa ako
dvere vnútorné, hladké otoãné 
s polodráÏkou, plné jednokrídlové 
s hrúbkou min. 40 mm (rám – ihliãnaté 
rezivo; v˘plÀ – papierová vo‰tina 
nevystuÏená; plá‰È – drevovláknitá doska
tvrdá, lisovaná hrúbky 3,3 mm).

c) Bezpeãnostn˘mi dverami sa rozumejú
dvere, ktoré spæÀajú poÏiadavky príslu‰nej
normy minimálne v bezpeãnostnej triede 3.
Tieto dvere sú spravidla profesionálne
vyrobené alebo upravené tak, Ïe sú
vybavené bezpeãnostn˘m uzamykacím 
systémom. Majú zodpovedajúcu pevnosÈ,
napr. zosilnenie v˘stuhou dverového krídla
(krídel) plechom alebo mreÏou, zosilnen˘mi

závesmi so zábranami proti vysadeniu 
a vyrazeniu, prípadne sú vybavené
bezpeãnostn˘m viacbodov˘m rozvorov˘m
zámkom.

d) Bezpeãnostn˘m uzamykacím systémom
sa rozumie komplet tvoren˘ bezpeãnostn˘m
stavebn˘m (zadlabávacím) zámkom,
bezpeãnostnou cylindrickou vloÏkou 
a bezpeãnostn˘m kovaním, ktor˘ spæÀa 
poÏiadavky príslu‰nej normy minimálne 
v bezpeãnostnej triede 3 (predov‰etk˘m
chráni cylindrickú vloÏku pred vyhmataním,
rozlomením, vytrhnutím a odv⁄taním 
a nesmie byÈ demontovateºn˘ z vonkaj‰ej
strany dverí).

e) Bezpeãnostnou cylindrickou vloÏkou sa
rozumie cylindrická vloÏka, ktorá spæÀa 
poÏiadavky príslu‰nej normy minimálne 
v bezpeãnostnej triede 3 (má predov‰etk˘m
zv˘‰enú odolnosÈ proti vyhmataniu), ak nie
je v TABUªKE ã. 1 uvedené inak.

f) Bezpeãnostn˘m (ochrann˘m) kovaním
sa rozumie kovanie, ktoré spæÀa poÏiadavky
príslu‰nej normy minimálne v bezpeãnostnej
triede 3 (predov‰etk˘m chráni cylindrickú
vloÏku pred rozlomením a nesmie byÈ
demontovateºné z vonkaj‰ej strany dverí).

g) Zábranou proti vysadeniu a vyrazeniu
sa rozumie zariadenie, ktoré zabraÀuje 
nadvihnutiu dverového krídla a jeho 
vysadeniu zo závesov a ìalej vyrazeniu
dverového krídla na strane závesov.

h) Zabezpeãením proti vyháãkovaniu sa
rozumie zariadenie zabraÀujúce odisteniu
zástrãiek pevnej polovice dvojkrídlov˘ch
dverí ich uzamknutím, priskrutkovaním
alebo prekrytím.

i) Zabezpeãením zárubní proti 
roztiahnutiu sa rozumie opatrenie
znemoÏÀujúce násilné zväã‰enie 
vzdialenosti medzi závesovou a zámkovou
stojkou (stranou) zárubne.

j) Bezpeãnostnou dverovou dvojstrannou
závorou sa rozumie dverová závora, ktorá
spæÀa poÏiadavky príslu‰nej normy 
minimálne v bezpeãnostnej triede 3 
(predov‰etk˘m chráni dverové krídlo 
pred otvorením násiln˘m vyrazením,
roztiahnutím zárubne a vysadením 
z vonkaj‰ej strany).

f) Prídavn˘m bezpeãnostn˘m zámkom sa
rozumie ìal‰í zámok, ktor˘m sú dvere
zamknuté a ktor˘ spæÀa poÏiadavky
príslu‰nej normy minimálne v bezpeãnostnej
triede 3 (má predov‰etk˘m zv˘‰enú 
odolnosÈ proti vyhmataniu, prípadne
rozlomeniu vloÏky).

g) Bezpeãnostn˘m visiacim zámkom sa
rozumie visiaci zámok, ktor˘ spæÀa 
poÏiadavky príslu‰nej normy minimálne 
v bezpeãnostnej triede 3, alebo tak˘
bezpeãnostn˘ visiaci zámok, ktor˘ je 
predov‰etk˘m odoln˘ proti vyhmataniu 
a je vybaven˘ strmeÀom HARDENED 
s priemerom najmenej 12 mm alebo 
s priemerom najmenej 8 mm, pokiaº je
strmeÀ tvarovo chránen˘ proti prestrihnutiu
alebo prepíleniu. Oká, ktor˘mi prechádza
strmeÀ visiaceho zámku, musia maÈ
mechanickú odolnosÈ zodpovedajúcu 
odolnosti strmeÀa visiaceho zámku a nesmú
byÈ z vonkaj‰ej strany demontovateºné.

h) Trojbodov˘m rozvorov˘m zámkom sa
rozumie zámok, ktor˘ spæÀa poÏiadavky 
príslu‰nej normy minimálne v bezpeãnostnej
triede 3 (má predov‰etk˘m zv˘‰enú 
odolnosÈ proti vyhmataniu, rozlomeniu,
vytrhnutiu a odv⁄taniu; tento zámok musí

zabezpeãiÈ dverové krídlo rozvorami 
minimálne do troch strán, t. j. do podlahy,
stropu a do strany).

i) In˘mi presklen˘mi ãasÈami sa rozumejú
presklenné vstupné dvere, balkónové dvere,
vetracie a pivniãné okienka, stre‰né okná 
a vikiere, presklené steny (s v˘nimkou
sklen˘ch tehál) a pod. V prípade
presklenn˘ch dverí nesmie byÈ z ich 
vnútornej strany zasunut˘ v zámke kºúã 
a ìalej nesmie byÈ moÏnosÈ z vnútornej
strany ovládaÈ nain‰talované zámky
bezkºúãov˘m spôsobom.

j) Funkãn˘m bezpeãnostn˘m zasklením
sa rozumie zasklenie (napr. vrstvené
bezpeãnostné sklo, bezpeãnostné sklo 
s drôtenou vloÏkou, sklenené tabule 
s nalepenou fóliou), ktoré spæÀa poÏiadavky
príslu‰nej normy minimálne v triede 
odolnosti P1A, resp. P1.

k) Funkãnou okenicou sa rozumie okenica,
ktorá spæÀa poÏiadavky príslu‰nej normy
minimálne v bezpeãnostnej triede 2 alebo
taká okenica, ktorú moÏno z vonkaj‰ej 
(vnútornej) strany demontovaÈ len hrub˘m
násilím (kladivom, sekáãom, pílkou na Ïele-
zo a pod.).

l) Funkãnou roletou sa rozumie roleta, ktorá
spæÀa poÏiadavky príslu‰nej normy 
minimálne v bezpeãnostnej triede 2, alebo
taká roleta, ktorú moÏno z vonkaj‰ej 
(vnútornej) strany demontovaÈ len hrub˘m
násilím (kladivom, sekáãom, pílkou na 
Ïelezo a pod.).

m) Funkãnou mreÏou sa rozumie mreÏa, ktorá
spæÀa poÏiadavky príslu‰nej normy 
minimálne v bezpeãnostnej triede 2, alebo
taká mreÏa, ktorej oceºové prvky (prúty) sú 
z plného materiálu o priereze minimálne 
1 cm2. VeºkosÈ ôk smie byÈ najviac 250 x 150
mm. MreÏa musí byÈ dostatoãne tuhá (napr.
zvarovaná) a musí byÈ z vonkaj‰ej strany
pevne, nerozoberateºn˘m spôsobom,
ukotvená (zamurovaná, zabetónovaná,
pripevnená a pod.) alebo uzamknutá
bezpeãnostn˘mi visiacimi zámkami 
v závislosti od veºkosti mreÏe, minimálne
v‰ak v ‰tyroch bodoch (ukotveniach). Za
funkãnú mreÏu sa povaÏuje aj mreÏa
vyrobená z iného materiálu a inou
technológiou, ktorá v‰ak vykazuje 
minimálne rovnakú mechanickú odolnosÈ
proti vlámaniu ako mreÏa definovaná vy‰‰ie
v tomto bode. MreÏu moÏno z vonkaj‰ej
strany demontovaÈ len hrub˘m násilím
(kladivom, sekáãom, pílkou na Ïelezo 
a pod.).

n) Tam, kde je v texte uvedené „príslu‰né
normy“, rozumejú sa t˘m platné STN,
t. j. pre:
– bod. 3 písm. c), d), e), f), j), k), l),

m), q), r), a s) tohto ãlánku norma 
STN P ENV 1627 Okná, dvere, uzávery –
OdolnosÈ proti vlámaniu – PoÏiadavky 
a triedenie v náväznosti na STN P ENV
1630 Skú‰obná metóda na urãenie
odolnosti proti ruãn˘m pokusom 
o vlámanie;

– bod 3. písm. p) tohto ãlánku norma 
STN EN 356 Sklo v stavebníctve –
bezpeãnostné zasklenie – Skú‰anie 
a klasifikácia odolnosti proti ruãnému
útoku;

– bod 3. písm. n) tohto ãlánku norma 
STN EN 1143-1 Bezpeãnostné úschovné
objekty – PoÏiadavky, klasifikácia 
a metódy skú‰ania odolnosti proti 
vlámaniu.
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o) Bezpeãnostná trieda v˘robkov 
zabezpeãujúcich poistené veci podºa 
vy‰‰ie citovan˘ch noriem sa preukazuje 
u bezpeãnostn˘ch dverí, zámku 
s bezpeãnostnou cylindrickou vloÏkou,
prídavného bezpeãnostného zámku,
bezpeãnostného uzamykacieho systému,
bezpeãnostnej dverovej dvojstrannej závory,
trojbodového rozvorového zámku, okenice,
rolety, mreÏe, bezpeãnostného visiaceho
zámku, trezoru a bezpeãnostného zasklenia
predov‰etk˘m certifikátom zhody vydan˘m
akreditovan˘m certifikaãn˘m orgánom 
k certifikácii v˘robkov alebo posúdením
príslu‰ného súdneho znalca alebo v prípade
bezpeãnostného zasklenia aj osvedãením.
MontáÏ musí byÈ vykonaná podºa
priloÏeného návodu na montáÏ, resp.
v súlade s pokynmi v˘robcu.

p) Funkãn˘m systémom elektrickej 
zabezpeãovacej signalizácie (EZS) sa 
rozumie systém EZS, ktor˘ spæÀa nasledujúce
podmienky:
– ústredÀa a jednotlivé komponenty 

systému EZS musia spæÀaÈ kritéria
najmenej 2. stupÀa zabezpeãenia podºa
STN EN 50131-1 – Poplachové systémy
– Elektrické zabezpeãovacie systémy
vrátane súvisiacich STN. V‰etky 

komponenty systému EZS musia maÈ
certifikát zhody vydan˘ akreditovan˘m
certifikaãn˘m orgánom na certifikáciu
v˘robkov. Navrhovanie, montáÏ,
prevádzka a údrÏba systému EZS musia
byÈ vykonané v súlade s pokynmi
v˘robcu.

– ústredÀa a jednotlivé komponenty 
systému EZS in‰talované do 1. 11. 2001
musia spæÀaÈ kritéria minimálne 
3. kategórie podºa STN 334590 –
Zariadenia elektrickej zabezpeãovacej
signalizácie a ìalej podºa STN 
a právnych predpisov súvisiacich 
s citovanou STN.

– jednotlivé ãasti zariadenia 
(komponenty) musia byÈ posúdené 
a schválené na základe skú‰ok 
realizovan˘ch akreditovan˘m
skú‰obn˘m laboratóriom. ÚdrÏba 
a revízia musia byÈ vykonané podºa STN
a právnych predpisov súvisiacich 
s citovanou STN.

Funkãn˘ systém EZS musí ìalej spæÀaÈ tieto
podmienky:
– hlásenie systému EZS ovláda akustické

a optické v˘straÏné zariadenie 
umiestené vo vnútri stráÏeného
priestoru (objektu) alebo v jeho

bezprostrednej blízkosti, alebo hlásenie
EZS je vedené na pult centralizovanej
ochrany (ìalej len PCO) polície alebo
bezpeãnostnej agentúry (súkromnej
bezpeãnostnej sluÏby) s dobou dojazdu
najviac 15 min;

– rozmiestnenie a kombinácia detektorov
musia byÈ urobené tak, aby spoºahlivo
registrovali páchateºa, ktor˘
ak˘mkoºvek spôsobom vnikol do
zabezpeãeného priestoru alebo ho
naru‰il;

– v prípade naru‰enia zabezpeãeného
priestoru EZS musí byÈ preukázateºn˘m
spôsobom vyvolané poplachové 
hlásenie.

4. Stupne zabezpeãenia miesta poistenia a k nim
prislúchajúce limity poistného plnenia 
poisÈovateºa pre poistné riziko odcudzenia
poisten˘ch vecí krádeÏou vlámaním 
zo zamknutého miesta poistenia sú nasledovné:

Do dÀa 31. 12. 2008 vrátane, je hlavnou menou pre úãely t˘chto OPP ZRD 08 slovenská koruna a informatívnou menou je euro. Odo dÀa 1. 1. 2009 vrátane, je hlav-
nou menou pre úãely t˘chto OPP ZRD 08 euro a informatívnou menou je slovenská koruna.

Pre potreby duálneho zobrazenia finanãn˘ch hodnôt v t˘chto OPP ZRD 08 bol pouÏit˘ konverzn˘ kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.
Tieto OPP ZRD 08 nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 1. 10. 2008 a vzÈahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto OPP ZRD 08 .

Stupne zabezpeãenia a limity plnenia pre odcudzenie vecí krádeÏou vlámaním z uzamknutého miesta poistenia

StupeÀ PrekáÏky (kon‰trukãné prvky zabezpeãenia), ktoré páchateº prekonal Limit plneniazabezpeãenia

ZZ Ak vstupné dvere, ktoré páchateº prekonal, nespæÀajú ani stupeÀ zabezpeãenia Z1. 10 000Sk/
331,94EUR

Z1 Vstupné dvere v zmysle ãlánku 7 bodu 3. písm. b) OPP ZRD 08 sú uzamknuté zámkom s cylindrickou vloÏkou 50 000Sk/
alebo bezpeãnostn˘m visiacim zámkom. 1659,70EUR

Z2 Okno, iná presklená ãasÈ alebo zvonku prístupn˘ otvor (svetlík a pod.), ktor˘ch dolná ãasÈ je niÏ‰ie neÏ 2,5 m 
nad okolit˘m terénom alebo nad priºahl˘mi a ºahko prístupn˘mi kon‰trukciami (schodi‰te, ochodze, pavlaãe, in‰talované 50 000Sk/
le‰enárske kon‰trukcie, prístavky a pod.).musia byÈ okenice. 1659,70EUR

Z3 Múr (stena), strop, podlaha nespæÀajúce stupeÀ zabezpeãenia Z6. 50 000Sk/
1659,70EUR

Z4 Vstupné dvere plné v zmysle ãlánku 7 bodu 3. písm. b) OPP ZRD 08 sú uzamknuté bezpeãnostn˘m uzamykacím 
systémom alebo kombináciou zámku s bezpeãnostnou cylindrickou vloÏkou, ktorá spæÀa poÏiadavky príslu‰nej normy 
min. v bezpeãnostnej triede 4 a bezpeãnostného kovania. ëalej sú dvere vybavené zábranami proti vysadeniu 200 000Sk/
a vyrazeniu. Pokiaº ide o dvojkrídlové dvere, sú ìalej tieto dvere vybavené zabezpeãením proti vysadeniu z pántov. 6638,78EUR

Z5 Okno, iná presklená ãasÈ alebo zvonku prístupn˘ otvor (svetlík a pod.), ktor˘ch dolná ãasÈ je niÏ‰ie neÏ 2,5 m nad okolit˘m
terénom alebo nad priºahl˘mi a ºahko prístupn˘mi kon‰trukciami (schodi‰te, ochodze, pavlaãe, in‰talované le‰enárske 200 000Sk/
kon‰trukcie, prístavky a pod.) sú zabezpeãené funkãn˘mi okenicami, roletou, mreÏami alebo bezpeãnostn˘m sklom. 6638,78EUR

Z6 Múr (stena) o hrúbke min. 15 cm a je zhotovená z pln˘ch tehál min. pevnosÈ P-10 alebo z iného hºadiska mechanickej 
odolnosti proti krádeÏi vlámaním ekvivalentného materiálu. Strop, podlaha a zabezpeãenie otvorov (vrátane okien a dverí) 350 000Sk/
musia vykazovaÈ min. rovnakú mechanickú odolnosÈ proti krádeÏi vlámaním ako stena. 11617,87EUR

Z7 Ak sú kon‰trukãné prvky, resp. priestor ìalej zabezpeãen˘ funkãn˘m systémom EZS s poplachov˘m hlásením na PCO,
zvy‰uje sa príslu‰n˘ limit plnenia pri zabezpeãení Z1 aÏ Z6 koeficientom 1,5

Tabuºka ã. 1

Stupne zabezpeãenia a limity plnenia pre odcudzenie vecí krádeÏou vlámaním zo zamknutého miesta poistenia

StupeÀ PrekáÏky (kon‰trukãné prvky zabezpeãenia), ktoré páchateº prekonal Limit plneniazabezpeãenia pre hospodársku budovu OPP ZRD 08 ãlánok V.

Z 0 Hospodárska budova – murované steny a v‰etky vstupné otvory zabezpeãené pln˘mi dverami . Vstupné dvere 3000Sk/
v zmysle ãlánku V. bodu 3. písm. b) OPP ZRD 08 sú uzamknuté zámkom s cylindrickou vloÏkou alebo bezpeãnostn˘m 99,58EUR
visiacim zámkom. Okno, iné presklená ãasÈ alebo zvonku prístupn˘ otvor (svetlík a pod.), ktor˘ch dolná ãasÈ je niÏ‰ie do 15 000Sk/
neÏ 2,5 m nad okolit˘m terénom musia byÈ zabezpeãené funkãn˘mi mreÏami alebo funkãnou okenicou. 497,91EUR


