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âlánok I.
Predmet poistenia

1. Poistenie sa vzÈahuje na niÏ‰ie uvedené veci
(ìalej len „poistené veci“), ktoré tvoria súbor
zariadenia poistenej domácnosti ‰pecifikovanej 
v poistnej zmluve, ako miesto poistenia
a slúÏia na prevádzku tejto domácnosti alebo 
na uspokojovanie osobn˘ch potrieb poisten˘ch
osôb:
a) súbor hnuteºn˘ch vecí, ktoré sú vo 

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

domu alebo bytu, ktoré poisten˘ oprávnene
uÏíva na základe písomnej zmluvy (napr.
kuchynská linka, sporák);

c) súbor ostatn˘ch cudzích hnuteºn˘ch vecí,
ktoré poisten˘ oprávnene uÏíva na základe
písomného zmluvného vzÈahu so 
subjektom, ktorého predmetom podnikania
je poÏiãiavanie alebo prenájom veci.

2. Poistenie sa vzÈahuje na v‰etky veci uvedené 
v bode 1 tohto ãlánku VPP PZD 08, ktoré 
do súboru hnuteºn˘ch vecí v danom okamihu
poãas trvania poistenia práve patria, teda 
v okamihu vzniku ‰kodovej udalosti sa
nachádzajú v poistenej domácnosti.

3. Poistenou vecou sú tieÏ maºby a tapety, ktoré sa
v dobe ‰kodovej udalosti nachádzajú 
v poistenej domácnosti, a iné stavebné súãasti
poistenej domácnosti (ktoré slúÏia na prevádzku
poistenej domácnosti), ktoré poistené osoby
preukázateºne nadobudli na svoje náklady 
(napr. ‰peciálne podlahové krytiny, obklady stien
a stropov a pod.). Toto ustanovenie neplatí pre
poistené domácnosti v budove alebo v byte, ak
sú tieto vo vlastníctve poisteného.

4. Do súborov hnuteºn˘ch vecí uveden˘ch v bode 1.
tohto ãlánku VPP PZD 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.

âlánok II.
Rozsah poistenia

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad po‰kodenia
alebo zniãenia poistenej veci t˘mito poistn˘mi
rizikami:
a) poÏiarom, v˘buchom, bezprostredn˘m

úderom blesku, pádom lietadla, jeho ãasti
alebo jeho nákladu;

b) povodÀou, záplavou;
c) vodou unikajúcou z vodovodn˘ch zariadení;
d) víchricou, krupobitím;
e) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín,

zosuvom alebo zrútením lavín, pádom 
stromov alebo stoÏiarov;

f) odcudzením poistenej veci krádeÏou 
vlámaním alebo lúpeÏou;

g) úmyseln˘m po‰kodením alebo zniãením
poistenej veci treÈou osobou.

2. Poistenému vzniká právo na poistné plnenie aj 
v t˘ch prípadoch, keì do‰lo k po‰kodeniu 
alebo zniãeniu poistenej veci vniknutím 
atmosférick˘ch zráÏok alebo neãistôt 
do obytného domu, v ktorom sa poistená vec
nachádza, ktoré nastalo ako bezprostredn˘
následok po‰kodenia alebo zniãenia 
doposiaº bezchybn˘ch a funkãn˘ch stavebn˘ch
súãastí tejto budovy pôsobením poistn˘ch 
rizík uveden˘ch v ãlánku 2 bode 1. písm. a),
b), d) a e) t˘chto VPP PZD 08, ak je 
poistenie v rozsahu t˘chto poistn˘ch rizík
dojednané.

3. Právo na poistné plnenie vzniká poistenému 
aj vtedy, ak bola poistená vec stratená 
v priamej príãinnej súvislosti s udalosÈou 
uvedenou v ãlánku II. bode 1. písm. a) a b) t˘chto
VPP PZD 08.

4. V poistnej zmluve je moÏné niektoré poistné
riziká uvedené v tomto ãlánku VPP PZD 08
vylúãiÈ.

âlánok III.
Miesto poistenia

1. Poistenému vzniká právo na poistné plnenie 
z poistenia, ak nie je v poistnej zmluve 
uvedené inak, len v prípade, ak ku ‰kodovej
udalosti do‰lo v domácnosti uvedenej
v poistnej zmluve, ako miesto poistenia (ìalej len
„poistená domácnosÈ“). Miesto poistenia 
je v poistnej zmluve vymedzené adresou (t. j.
ulicou, ãíslom popisn˘m alebo súpisn˘m 
ãíslom, PSâ a názvom obce/mesta). Pokiaº ‰koda
na poistenej veci v dôsledku ‰kodovej udalosti
nastala mimo poistenej domácnosti, poistenému
vzniká právo na poistné plnenie iba vtedy,
ak bola poistená vec premiestnená z miesta 
poistenia z dôvodov vzniknutej alebo
bezprostredne hroziacej poistnej udalosti, ak nie
je dohodnuté inak.

2. Poistenému vzniká právo na poistné plnenie 
z poistenia aj v prípade, ak k ‰kodovej udalosti
do‰lo na území Slovenskej republiky mimo 
poistenej domácnosti, av‰ak len v t˘chto
prípadoch:
a) ak poistené veci boli ‰kodovou udalosÈou

po‰kodené alebo zniãené v spoloãn˘ch
priestoroch v obytnom dome, v ktorom sa
poistená domácnosÈ nachádza;

b) ak poistené veci boli po‰kodené 
alebo zniãené ‰kodovou udalosÈou

v uzamykateºn˘ch priestoroch urãen˘ch 
k v˘luãnému uÏívaniu poisteného, ktoré 
sa nachádzajú mimo poistenej domácnosti
(napr. garáÏe, dielne), ale na tom istom
pozemku ako rodinn˘ dom, v ktorom 
sa poistená domácnosÈ nachádza;

c) ak poistené veci boli po‰kodené 
alebo zniãené ‰kodovou udalosÈou
v uzamykateºn˘ch priestoroch urãen˘ch na
v˘luãné uÏívanie poisten˘m v obytnom
dome, v ktorom sa poistená domácnosÈ
nachádza;

d) ak boli poistnou udalosÈou po‰kodené alebo
zniãené veci osobnej potreby poisteného,
ktoré mal poisten˘ v ãase vzniku ‰kodovej
udalosti na sebe alebo pri sebe;

e) ak boli poistnou udalosÈou po‰kodené alebo
zniãené veci osobnej potreby poisteného,
ktoré poisten˘ odloÏil pri v˘kone práce
(závislej ãinnosti), podnikateºskej ãinnosti,
pri cestovaní v ubytovacom zariadení;

f) ak bol ‰kodovou udalosÈou po‰koden˘ alebo
zniãen˘ detsk˘ koãík pouÏívan˘ poisten˘m
na úãel urãen˘ v˘robcom alebo invalidn˘
vozík, na ktorého pouÏívanie je poistená
osoba odkázaná;

g) ak do‰lo ku ‰kodovej udalosti v domácnosti,
do ktorej sa poistená osoba presÈahovala 
v dobe trvania poistenia, najdlh‰ie v‰ak 
do 30 dní po presÈahovaní (t. j. do 30 dní 
od dátumu zaãiatku nájmu v zmysle
nájomnej zmluvy alebo do 30 dní od 
dátumu vzniku uÏívacieho práva poisteného
alebo podania návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteºností pri kúpe
domu alebo bytu, do ktorého sa poisten˘
presÈahoval prípadne do 30 od dátumu
presÈahovania podloÏeného in˘m 
relevantn˘m dokladom). Ustanovenia tohto
bodu VPP PZD 08 sa t˘kajú len t˘ch
poisten˘ch vecí, ktoré boli premiestnené 
z pôvodnej poistenej domácnosti.

3. Ak boli ‰kodovou udalosÈou po‰kodené alebo
zniãené:
a) veci osobitnej kultúrnej a historickej 

hodnoty (staroÏitnosti), umelecké diela,
filatelistické známky, pamätné mince 
a mince zbetateºského záujmu, medaily
a veci zberateºského záujmu;

b) platné tuzemské aj 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, vkladné a ‰ekové kniÏky,
platobné karty a iné obdobné dokumenty,
cenné papiere a ceniny;

c) prístroje a zariadenia z oblasti 
audiovizuálnej techniky vrátane anténnych 
systémov, mobiln˘ch telefónov, faxov,
prístroje a zariadenia z oblasti v˘poãtovej
techniky, fotografické prístroje,

V‰eobecné poistné podmienky poistenia zariadenia domácnosti VPP PZD 08

Na úãely t˘chto V‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienok poistenia zariadenia domácnosti PZD 08 (ìalej len „VPP PZD 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 zariadenia domácnosti sa riadi príslu‰n˘mi ustanoveniami Obãianskeho zákonníka
v plnom znení (ìalej len „OZ“), t˘mito  VPP PZD 08, ustanoveniami poistnej zmluvy a osobitn˘mi poistn˘mi podmienkami, 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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videokamery, optické zariadenia a to vÏdy
vrátane ich príslu‰enstva;

d) akékoºvek nosiãe dát a záznamy na nich;
e) koÏu‰iny a v˘robky z nich;
potom platí, Ïe poistenému nevzniká právo na
poistné plnenie z poistenia, ak k ‰kodovej
udalosti do‰lo na mieste poistenia uvedenom 
v bode 2. písm. a), b), c), e), tohto ãlánku
VPP PZD 08.

âlánok IV.
Poistná suma, limity poistného plnenia

1. Poistná suma je suma stanovená poisten˘m.
Poistná suma musí byÈ vÏdy uvedená
v poistnej zmluve. Poistná suma je hornou 
hranicou poistného plnenia poisÈovateºa
z jednej ‰kodovej udalosti za v‰etky veci touto
udalosÈou postihnuté v zmysle ãlánku II.
VPP PZD 08, vrátane nákladov uveden˘ch
v ãlánku XII. t˘chto VPP PZD 08.

2. V poistnej zmluve alebo v osobitn˘ch 
poistn˘ch podmienkach môÏu byÈ dojednané
limity poistného plnenia v závislosti 
od stupÀa zabezpeãenia poistenej veci alebo
skupiny vecí, 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. 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.
Zaãiatok, doba trvania a zmena poistenia

1. Poistenie sa uzatvára na dobu neurãitú, ak 
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Poistenie vzniká od nultej hodiny nasledujúceho
dÀa po uzatvorení 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 vo forme
dodatku k tejto poistnej zmluve.

3. 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.

4. Popri dôvodoch uveden˘ch v príslu‰n˘ch
právnych predpisoch poistenie zaniká:
a) presÈahovaním poisteného z poistenej

domácnosti, pokiaº nejde o prípad upraven˘
v ãlánku III. bode 2. písm. g) t˘chto 
VPP PZD 08;

b) smrÈou poistníka, ak nejde o prípad
upraven˘ v ãlánku VII. bod. 4. t˘chto 
VPP PZD 08;

c) z ìal‰ích dôvodov uveden˘ch v poistnej
zmluve.

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 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 
poistník uhradí poistné v splátkach.
Nezaplatením ão i len jednej splátky poistného
sa dÀom splatnosti príslu‰nej splátky 
poistného stáva splatná naraz zvy‰ná ãasÈ 
poistného.

4. 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.

5. 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 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 nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

6. Podkladom pre v˘poãet poistného sú poistné
sumy a limity poistného plnenia stanovené 
poistníkom a ìal‰ie skutoãnosti uvedené 
v poistnej zmluve. V˘‰ka poistného je stanovená
v poistnej zmluve. Poistné sa uhrádza 
v tuzemsk˘ch peniazoch, 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 (napr. pri zv˘‰ení indexu
spotrebiteºsk˘ch cien tovarov a sluÏieb), 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
aj:
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. jej
úpln˘m zniãením (totálna ‰koda), krádeÏou);

d) písomnou v˘poveìou kaÏdej zo zmluvn˘ch
strán do dvoch mesiacov od uzavretia 
poistnej zmluvy. V˘povedná lehota je 
osemdenná; jej uplynutím poistenie
zanikne;

e) písomnou v˘poveìou kaÏdej zo zmluvn˘ch
strán do 3 mesiacov od oznámenia ‰kodovej
udalosti. V˘povedná lehota je 1 mesiac; jej
uplynutím poistenie zanikne.

2. Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo
manÏelov súãasÈou, ktorého je aj poistená
domácnosÈ s úãinnosÈou od vysporiadania
bezpodielového spoluvlastníctva manÏelov 
sa na úãely poistenia poistníkom aj poisten˘m
povaÏuje ten z manÏelov, ktor˘ po vysporiadaní
bezpodielového spoluvlastníctva manÏelov 
bude na základe vlastníckeho alebo nájomného
vzÈahu naìalej pouÏívaÈ poistenú domácnosÈ 
na trvalé b˘vanie. Druh˘ z manÏelov, ktor˘ 
poistenú domácnosÈ nebude naìalej uÏívaÈ 
na trvalé b˘vanie s úãinnosÈou od vysporiadania
bezpodielového spoluvlastníctva manÏelov
prestáva byÈ poistenou osobou aj poistníkom.

3. Ak sa vlastníkom poistenej domácnosti poãas
platnosti a úãinnosti poistnej zmluvy stane 
poistník, ktor˘ poistenú domácnosÈ uÏíva na
trvalé b˘vanie, poistenie podºa § 812
Obãianskeho zákonníka 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 aj poisten˘m.

4. Ak poistník zomrie, nov˘m poistníkom je tá 
z poisten˘ch osôb, ktorá na základe 
vlastníckeho alebo nájomného vzÈahu bude
naìalej uÏívaÈ poistenú domácnosÈ na b˘vanie,
a to za predpokladu, Ïe v najbliÏ‰ej lehote 
splatnosti riadne uhradí predpísané poistné
a oznámi poisÈovateºovi zmenu v osobe 
poistníka. V opaãnom prípade poistenie zaniká
k poslednému dÀu poistného obdobia, za ktoré
bolo zaplatené poistné.

âlánok VIII.
Povinnosti poisteného

1. Popri povinnostiach stanoven˘ch platn˘mi
právnymi predpismi má poisten ,̆ resp.
poistník povinnosÈ ìalej zachovávaÈ tieto 
povinnosti:
a) je povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi bez 

zbytoãného odkladu, Ïe uzatvoril ìal‰ie 
poistenie proti rovnakému poistnému 
riziku; pritom je povinn˘ oznámiÈ
poisÈovateºovi obchodné meno poisÈovateºa
a v˘‰ku poistnej sumy a limitov 
poistného plnenia z poistenia uzatvoreného
u iného poisÈovateºa;

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

c) je povinn˘ riadne sa staraÈ o poistené veci,
predov‰etk˘m ich udrÏiavaÈ v dobrom 
technickom stave a pouÏívaÈ ich len 
na v˘robcom stanovené úãely za v˘robcom
stanoven˘ch podmienok;

d) je povinn˘ zaistiÈ riadne uzavretie 
a uzamknutie poistenej domácnosti
po dobu, kedy Ïiadna z poisten˘ch osôb nie
je v poistenej domácnosti prítomná;

e) je povinn˘ dbaÈ na to, aby ‰kodová udalosÈ
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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;

f) ak uÏ ‰kodová udalosÈ nastala, urobiÈ
potrebné opatrenia na zmiernenie 
následkov ‰kody; podºa moÏnosti vyÏiadaÈ si
k tomu pokyny a postupovaÈ v súlade 
s pokynmi poisÈovateºa;

g) je povinn˘ bez zbytoãného odkladu 
(maximálne v‰ak do tridsiatich dní od 
okamihu zistenia ‰kodovej udalosti)
písomne, ak je nebezpeãenstvo z ome‰kania
ak˘mkoºvek in˘m vhodn˘m spôsobom,
oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe ‰kodová udalosÈ
nastala, podaÈ pravdivé vysvetlenie,
predloÏiÈ doklady potrebné na zistenie 
okolností rozhodujúcich pre posúdenie
nároku na poistné plnenie z poistenia 
a jeho v˘‰ky (predov‰etk˘m predloÏiÈ
poisÈovateºovi zoznam v‰etk˘ch straten˘ch,
po‰koden˘ch a zniãen˘ch poisten˘ch vecí 
s uvedením roku nadobudnutia 
a nadobúdacej ceny poistenej veci)
a umoÏniÈ poisÈovateºovi zhotoviÈ si kópie
t˘chto dokladov a vykonaÈ potrebné 
‰etrenie ‰kodovej udalosti;

h) ak do‰lo k ‰kodovej udalosti, poisten˘
nesmie zmeniÈ stav spôsoben˘ touto
udalosÈou, k˘m ‰kodová udalosÈ nie je
vy‰etrená poisÈovateºom alebo príslu‰n˘mi
orgánmi verejnej moci; to v‰ak neplatí, ak je
taká zmena nutná z bezpeãnostn˘ch,
hygienick˘ch dôvodov alebo z dôvodov
verejného záujmu, alebo za úãelom 
zmiernenia ‰kody, alebo ak pri ‰etrení 
poistnej udalosti do‰lo vinou poisÈovateºa 
k zbytoãn˘m preukázateºn˘m prieÈahom;
ìalej je poisten˘ povinn˘ uchovaÈ
po‰kodené poistené veci alebo ich ãasti,
k˘m poisÈovateº alebo Àou poverené osoby
nevykonajú ich prehliadku;

i) je povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi bez 
zbytoãného odkladu, Ïe sa v súvislosti 
so ‰kodovou udalosÈou zaãalo trestné
konanie a poisÈovateºa informovaÈ 
o priebehu a v˘sledkoch tohto konania;

j) je povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi bez 
zbytoãného odkladu, Ïe sa na‰la stratená
alebo odcudzená poistená vec, ktorej sa
‰kodová udalosÈ t˘ka; v prípade, Ïe 
poisten˘ uÏ dostal poistné plnenie za túto
poistenú vec, poisten˘ je povinn˘ vrátiÈ
poisÈovateºovi poistné plnenie zníÏené
o primerané úãelne vynaloÏené náklady
potrebné na opravu tejto poistenej veci, ak
bola po‰kodená v dobe od poistnej udalosti
do doby, kedy sa na‰la, prípadne je povinn˘
vrátiÈ hodnotu zvy‰kov poistenej veci,
ak v uvedenej dobe bola poistená vec
zniãená;

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

l) je povinn˘ poskytnúÈ poisÈovateºovi 
súãinnosÈ a splniÈ v‰etky povinnosti, aby mal
poisÈovateº moÏnosÈ zabezpeãiÈ voãi inému
právo na náhradu ‰kody spôsobenej
‰kodovou udalosÈou.

2. Poisten˘ je povinn˘ plniÈ i ìal‰ie povinnosti,
ktoré sú mu uloÏené poisÈovateºom 
v poistnej zmluve alebo v osobitn˘ch poistn˘ch
podmienkach.

3. Ak malo vedomé poru‰enie povinností
uveden˘ch v tomto ãlánku VPP PZD 08 
podstatn˘ vplyv na vznik ‰kodovej udalosti 
alebo na zväã‰enie rozsahu následkov 
‰kodovej udalosti, je poisÈovateº oprávnen˘
plnenie zo zmluvy zníÏiÈ a to aÏ do celej 
v˘‰ky poistného plnenia podºa toho, ak˘ vplyv
malo toto poru‰enie na rozsah jeho povinnosti
plniÈ.

4. Ak poisten˘ zmarí moÏnosÈ, aby poisÈovateº
mohol uplatniÈ právo na náhradu ‰kody 
(bod 1. písm. l) 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 vrátenie poistného 
plnenia.

âlánok IX.
Povinnosti poisÈovateºa

Popri povinnostiach stanoven˘ch zákonom má
poisÈovateº ìalej tieto povinnosti:
a) prerokovaÈ s poisten˘m v˘sledky vy‰etrovania

potrebného na zistenie rozsahu a povinnosti
poistiteºa plniÈ alebo mu ich bez zbytoãného
odkladu oznámiÈ;

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

c) vykonaÈ potrebné ‰etrenie súvisiace s likvidáciou
‰kodovej udalosti bez zbytoãného odkladu.
Ak nemôÏe byÈ vy‰etrenie ‰kodovej udalosti
ukonãené do jedného mesiaca po tom,
ão sa poisÈovateº dozvedel o poistnej udalosti,
je poisÈovateº povinn ,̆ ak o to poisten˘ 
poÏiada poskytnúÈ poistenému primeran˘ 
preddavok.

âlánok X.
Poistenie prvého rizika

Ak nie je moÏné stanoviÈ poistnú hodnotu podºa
ãlánku IV. t˘chto VPP PZD 08 (najmä pri 
cudzích veciach, ktoré poisten˘ prevzal na základe
písomnej zmluvy a pod.) urãí poistnú sumu 
poisten˘ podºa svojho vlastného uváÏenia a svojej
poistnej potreby. Takto urãená poistná suma 
je hornou hranicou plnenia poisÈovateºa pre 
poistné plnenia zo v‰etk˘ch poistn˘ch udalostí
vzniknut˘ch v jednom poistnom období, alebo v dobe
poistenia, ak bolo poistenia dojednané na dobu
urãitú.

âlánok XI.
Plnenie poisÈovateºa

1. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie v peÀaÏnej
forme, ak nerozhodne o tom, Ïe poskytne
naturálne plnenie (opravou alebo v˘menou
vecí).Ak poisÈovateº rozhodol o tom, Ïe poskytne
naturálne plnenie a poisten˘ aj napriek 
tomu vykonal opravu poistenej veci in˘m 
ako prikázan˘m spôsobom, poisÈovateº je
povinn˘ poskytnúÈ poistné plnenie len do tej
v˘‰ky, ktorú by poskytol v prípade, keby poisten˘
postupoval podºa jeho pokynov. Poistnou
udalosÈou je udalosÈ, s ktorou je v zmysle 
a rozsahu t˘chto VPP PZD 08 spojen˘ vznik
povinnosti poisÈovateºa plniÈ. ·kodovou
udalosÈou v‰ak nie je, ak bola táto udalosÈ
spôsobená úmyseln˘m konaním alebo 
úmyseln˘m opomenutím poistníka alebo 

poisteného alebo inej osoby na podnet alebo 
s vedomím poistníka alebo poisteného.

2. Ak bola poistená vec ‰kodovou udalosÈou
po‰kodená, vzniká poistenému právo (ak nie je 
v poistnej zmluve alebo v osobitn˘ch 
poistn˘ch podmienkach uvedené inak), aby mu
poisÈovateº vyplatil sumu zodpovedajúcu 
primeran˘m, v mieste vzniku ‰kody obvykl˘m
úãelne vynaloÏen˘m nákladom na opravu
po‰kodenej veci, najviac v‰ak sumu, ktorá 
by poistenému patrila v prípade, Ïe by do‰lo 
k zniãeniu poistenej veci. Plnenie poisÈovateºa
podºa tohto bodu VPP PZD 08 sa zníÏi 
o cenu prípadn˘ch zvy‰kov nahradzovan˘ch ãastí
poistenej veci.

3. Ak bola poistená vec poistnou udalosÈou
zniãená, stratená alebo odcudzená, vzniká 
poistenému právo (ak nie je v poistnej zmluve
alebo v osobitn˘ch poistn˘ch podmienkach 
uvedené inak), aby mu poisÈovateº vyplatil sumu
zodpovedajúcu nákladom na znovuzriadenie
veci alebo nákladom, ktoré treba vynaloÏiÈ na
v˘robu veci rovnakého druhu a kvality v novom
stave. Poistenému vzniká právo len na niÏ‰iu
z uveden˘ch súm zníÏenú o cenu prípadn˘ch
zvy‰kov poistenej veci.

4. Ak boli poistené veci uvedené v âlánku I.
bod 1. pod písm. b) a c) a bod 3. VPP PZD 08
po‰kodené, zniãené, stratené alebo odcudzené,
poisÈovateº je povinn˘ poskytnúÈ poistné 
plnenie len vtedy, ak je poisten˘ povinn˘ 
v zmysle uzatvorenej písomnej zmluvy vynaloÏiÈ
náklady na uvedenie postihnutej veci do
predo‰lého stavu a/alebo poisten˘ tieto náklady
uÏ vynaloÏil.

5. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len 
ão poisÈovateº skonãil ‰etrenie potrebné 
na zistenie rozsahu povinnosti poisÈovateºa
poskytnúÈ poistné plnenie.

6. V prípade, ak ‰kodová udalosÈ nastane 
úmyseln˘m po‰kodením alebo zniãením 
poistenej veci treÈou osobou (teda osobou, ktorá
nie je poistníkom alebo poisten˘m),
poistenému vzniká právo na poistné plnenie iba
v t˘ch prípadoch, keì páchateº bol 
zisten˘ podºa právoplatného rozhodnutia 
príslu‰n˘ch orgánov, ktor˘m bolo ukonãené
trestné konanie a z ktorého vypl˘va, Ïe sa skutok
stal, aj keì páchateº nebol odsúden˘ pre trestn˘
ãin.

7. PoisÈovateº poskytne poistenému poistné 
plnenie aj v prípade, ak pri odcudzení alebo 
pri pokuse o odcudzenie poistenej veci do‰lo 
k po‰kodeniu alebo zniãeniu stavebn˘ch 
súãastí, ktoré tvoria zabezpeãenie priestoru,
v ktorom sa nachádza miesto poistenia, alebo
do‰lo k po‰kodeniu ãi zniãeniu trezoru, v ktorom
bola poistená vec umiestnená.

8. Právo na poistné plnenie v rozsahu t˘chto
VPP PZD 08 vzniká poistenému aj v prípade,
ak bola poistená vec po‰kodená alebo 
zniãená konaním páchateºa, ktoré smerovalo 
k odcudzeniu poistenej veci.

9. Poistenému vzniká právo na poistné plnenie 
aj v t˘ch prípadoch, keì do‰lo k odcudzeniu
poistenej veci spôsobom, ktor˘ nespæÀa 
podmienky a predpoklady krádeÏe vlámaním
a lúpeÏn˘m prepadnutím, a to len v prípade ak
bol páchateº zisten˘ podºa právoplatného
rozhodnutia príslu‰n˘ch orgánov verejnej moci,
ktor˘m bolo ukonãené trestné stíhanie
a páchateº bol právoplatne odsúden˘ pre trestn˘
ãin krádeÏe alebo lúpeÏe.

10. Poistenému vzniká právo na poistné plnenie aj 
v t˘ch prípadoch, keì do‰lo k odcudzeniu 
detského koãíka pouÏívaného poisten˘m 
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na urãen˘ úãel alebo invalidného vozíka, na
ktorého pouÏívanie je poisten˘ odkázan ,̆ aj keì
toto odcudzenie nespæÀa predpoklady uvedené 
v tomto ãlánku VPP PZD 08. Právo 
na poistné plnenie v zmysle tohto bodu
VPP PZD 08 vznikne len vtedy, ak bolo 
odcudzenie poistenej veci bezprostredne po jeho
zistení ohlásené polícii.

11. Právo na poistné plnenie vzniká poistenému aj
za po‰kodenie alebo zniãenie poistenej veci
hasením alebo strhnutím pri zdolávaní poÏiaru
alebo odstraÀovaní jeho následkov.

12. Právo na poistné plnenie v prípade ‰kody na
poisten˘ch veciach spôsobenej vodou
z vodovodn˘ch zariadení vznikne poistenému
len vtedy, keì ku ‰kode do‰lo pôsobením vody
unikajúcej mimo miesta urãenia z pevne
nain‰talovan˘ch vodovodn˘ch potrubí, armatúr
a pevne pripojen˘ch sanitárnych zariadení 
v budovách alebo z odvádzacieho potrubia 
vo vnútri budov, pôsobením vody, pary 
unikajúcej z ústredného, etáÏového alebo
diaºkového kúrenia v budovách, pôsobenej
hasiacim médiom vytekajúcim zo samoãinného
hasiaceho zariadenia. Za vodu unikajúcu 
z vodovodn˘ch zariadení sa v Ïiadnom prípade
nepovaÏuje voda unikajúca z daÏìov˘ch zvodov
akéhokoºvek druhu a voda vystupujúca
z odpadov˘ch potrubí a kanalizácie v dôsledku
zv˘‰enej hladiny spodnej vody, záplav, povodni 
a daÏìov˘ch zráÏok.

13. V prípade poistnej udalosti spôsobenej 
krupobitím poisÈovateº je povinn˘ poskytnúÈ
poistné plnenie len vtedy, ak bolo po‰kodenie
alebo zniãenie veci spôsobené bezprostredn˘m
pôsobením krupobitia na poistenú vec alebo 
v priamej súvislosti s t˘m, Ïe krupobitie po‰kodi-
lo ãasti budovy, v ktorej sa poistené veci
nachádzali.

14. V prípade poistnej udalosti spôsobenej víchricou
poisÈovateº je povinn˘ poskytnúÈ poistné 
plnenie len vtedy, ak po‰kodenie alebo zniãenie
poisten˘ch vecí bolo spôsobené v priamej 
súvislosti s t˘m, Ïe víchrica strhla ãasti budovy,
v ktorej sa poistené veci nachádzali.

15. V prípade poistnej udalosti spôsobenej 
pádom stromu alebo stoÏiaru právo na poistné
plnenie vznikne poistenému len vtedy,
ak po‰kodenie alebo zniãenie poistenej veci 
bolo spôsobené v priamej súvislosti s t˘m, Ïe
strom alebo stoÏiar po‰kodili doteraz 
bezchybné ãasti budovy, v ktorej sa poistené veci
nachádzali.

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.

âlánok XII.
Zvlá‰tne prípady plnenia

PoisÈovateº poskytne v rámci stanovenej poistnej

sumy, v súvislosti s jednou poistnou udalosÈou 
plnenie tieÏ za primerané úãelne vynaloÏené 
náklady:
a) na opatrenia primerané okolnostiam vykonané

poisten˘m na odvrátenie vzniku bezprostredne
hroziacej poistnej udalosti alebo na zmiernenie
následkov poistnej udalosti, maximálne 
v‰ak do v˘‰ky 30 % zo stanovenej poistnej 
sumy;

b) na odpratanie zvy‰kov poistenej veci po poistnej
udalosti, ktoré bola poistená osoba povinná
vynaloÏiÈ z bezpeãnostn˘ch alebo hygienick˘ch
dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu 
a na primerané úãelne vynaloÏené náklady na
upratanie domácnosti po ‰kodovej udalosti,
úhrnom v‰ak maximálne do v˘‰ky 5 % zo
stanovenej poistnej sumy;

c) na v˘menu cylindrickej vloÏky zámku vstupn˘ch
dverí, ak k strate kºúãa do‰lo v súvislostí
s poistnou udalosÈou, maximálne v‰ak do v˘‰ky
1 % zo stanovenej poistnej sumy;

d) na dopravu poisten˘ch vecí po‰koden˘ch pri
poistnej udalosti vykonanú za úãelom ich opravy,
ak sú primerané okolnostiam;

e) na poplatky peÀaÏnému ústavu za blokovanie
platobn˘ch kariet, vkladn˘ch a ‰ekov˘ch 
kniÏiek, ak poistenému vznikol nárok na poistné
plnenie z poistenia z dôvodu ich odcudzenia,
maximálne v‰ak do v˘‰ky 1 % zo stanovenej
poistnej sumy;

f) na primerané náhradné ubytovanie poisten˘ch
osôb, ak sa domácnosÈ stala následkom poistnej
udalosti neob˘vateºná, maximálne v‰ak do v˘‰ky
5 % zo stanovenej poistnej sumy.
PoisÈovateº je vÏdy povinn˘ nahradiÈ poistenému
v celej v˘‰ke tie náklady, ktoré poisten˘ vynaloÏil
na pokyn poisÈovateºa.

âlánok XIII.
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 aj na ostat-
né predpoklady nárokov na plnenie. Poisten˘
môÏe expertné konanie poÏadovaÈ aj 
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 a poistnou zmluvou.

âlánok XIV.
V˘luky z poistenia 

Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kody vzniknuté 
priamo alebo nepriamo:
a) pôsobením vody pri um˘vaní a/alebo sprchovaní;
b) pôsobením vlhkosti alebo plesne, hrdzou,

koróziou alebo zvápenatením; uvedené v‰ak
neplatí pre ‰kody vzniknuté v dôsledku 
hasiaceho zákroku pri poÏiari;

c) následkom jadrovej reakcie, jadrového Ïiarenia
ãi rádioaktívnej kontaminácie;

d) následkom zemetrasenia;
e) následkom vojnov˘ch udalosti, vzbury, povstania

alebo in˘ch hromadn˘ch násiln˘ch nepokojov,
‰trajkov, v˘luk, terorizmu a násiln˘ch konaní
motivovan˘ch politicky, sociálne, ideologicky
alebo náboÏensky alebo zásahu verejnej moci;

f) stratou veci z balkónov, terás a lodÏií.
V poistnej zmluve alebo v osobitn˘ch poistn˘ch
podmienkach moÏno dojednaÈ, Ïe poistenie 
sa nevzÈahuje aj na iné ‰kody ako na ‰kody 
uvedené v tomto ãlánku VPP PZD 08.

âlánok XV.
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 rozÏeravenie 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, ktor˘ vznikol skratom,
ìalej neroz‰íril.

2. V˘buchom sa rozumie náhly niãiv˘ prejav
tlakovej sily spoãívajúci v rozpínavosti 
plynov alebo pár (veºmi r˘chla chemická reakcia
nestabilnej sústavy). Za v˘buch tlakovej
nádoby (kotly, 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 vnútraj‰kom nádoby. V˘buchom v‰ak nie je
prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani 
aerodynamick˘ tresk spôsoben˘ prevádzkou
lietadla. Na úãely t˘chto podmienok v˘buchom
nie je reakcia v spaºovacom priestore motora,
hlavniach streln˘ch zbraní a in˘ch zariadení,
v ktor˘ch sa energia v˘buchu cieºavedome 
vyuÏíva.

3. Bezprostredn˘m úderom blesku sa rozumie 
priamy prechod blesku (atmosférického v˘boja)
do poistenej veci alebo budovy, v ktorej sa 
poistená vec nachádza. Aby vzniklo právo 
na plnenie z poistenia, musí byÈ miesto
bezprostredného prechodu do poistenej veci
alebo budovy, v ktorej sa poistená vec 
nachádza spoºahlivo zistené podºa tepelne
mechanick˘ch stôp. ·kodou spôsobenou 
z dôvodu tohto poistného nebezpeãenstva 
nie je po‰kodenie alebo zniãenie elektrick˘ch 
a elektronick˘ch prístrojov, spotrebiãov,
elektrick˘ch strojov a motorov, elektronick˘ch
prvkov a elektrotechnick˘ch súãiastok
a obdobn˘ch poisten˘ch veci alebo ich súãasti,
prepätím alebo indukciou, ktorá nenastala 
v príãinnej súvislosti s bezprostredn˘m úderom
blesku.

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

5. Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej
plochy, ktorá po urãitú dobu 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. Víchricou sa rozumie dynamické pôsobenie
hmoty vzduchu, ktorá sa pohybuje r˘chlosÈou
20,8 m/s a viac. Ak sa táto r˘chlosÈ pre miesto
‰kody nedá zistiÈ, poisten˘ musí preukázaÈ,
Ïe pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta 
poistenia ‰kody na riadne udrÏiavan˘ch
budovách alebo podobne odoln˘ch in˘ch
veciach, alebo Ïe ‰koda pri bezchybnom stave
budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci,
mohla vzniknúÈ len v dôsledku víchrice.

7. Krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom kúsky ºadu
rôzneho tvaru, veºkosti, hmotnosti a hustoty
vytvorenej v atmosfére dopadajú na poistenú
vec.

8. Zosúvaním 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 táto rovnováha bola poru‰ená
v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou 
prevádzkou. Zosúvanie pôdy v‰ak nie je
klesanie zemského povrchu do vnútra Zeme 
v dôsledku pôsobenia prírodn˘ch síl alebo
ºudskej ãinnosti.

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

10. Pádom stromu alebo stoÏiaru sa rozumie tak˘
pohyb telesa, ktor˘ má znaky voºného pádu.

11. KrádeÏou vlámaním sa pre úãely t˘chto 
VPP PZD 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 do miesta
poistenia sa dostal inak ako dvermi alebo

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

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

d) 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.

12. LúpeÏou 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.

13. Po‰kodením veci sa rozumie zmena stavu 
poistenej veci, ktorú je objektívne moÏná
odstrániÈ opravou alebo taká zmena stavu 
poistenej veci, ktorú objektívne nie je moÏné
odstrániÈ opravou, ale napriek tomu je táto vec

pouÏiteºná na pôvodn˘ úãel, na ktor˘ bola
urãená.

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

15. Stratou veci alebo jej ãasti sa rozumie stav,
keì poisten˘ stratil nezávisle od svojej vôle
moÏnosÈ s poistenou vecou alebo jej ãasÈou
disponovaÈ.

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

17. Poistník je osoba, ktorá uzavrela s poisÈovateºom
poistnú zmluvu a je povinná platiÈ poistné.
V prípade, ak poisten˘ sám uzaviera 
s poisÈovateºom 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.

18. Poisten˘mi osobami pre úãely t˘chto VPP PZD 08
sú osoby, ktoré trvalé Ïijú v poistenej 
domácnosti a spoloãne uhradzujú náklady na
svoje potreby.

19. Obytn˘m domom je pre úãely t˘chto VPP PZD 08
myslená budova napríklad dom, rodinn˘ dom,
bytov˘ dom) v ktorej sa nachádzajú jednotlivé
poisÈované domácnosti.

20. Poistenou domácnosÈou sa pre úãely t˘chto 
VPP PZD 08 rozumie domácnosÈ, v ktorej sa
nachádzajú poistené jednotlivé veci a veci 
tvoriace súbor zariadenia domácnosti ktoré
slúÏia na prevádzku tejto domácnosti alebo na
uspokojovanie osobn˘ch potrieb poisten˘ch
osôb.

21. SpoluúãasÈ je suma, ktorá sa odpoãíta z plnenia
poisÈovateºa pri kaÏdej poistnej udalosti. V˘‰ka
spoluúãasti, s ktorou sa poisten˘ podieºa na
kaÏdej poistnej udalosti je uvedená v poistnej
zmluve.

22. 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.

âlánok XVI.
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.

âlánok XVII.
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 predpisoch,
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
platného zákona o poisÈovníctve a ìal‰ích 
osobitn˘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 XVIII.
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
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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 XIX.
Prechodné ustanovenia

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

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

âlánok XX.
Závereãné ustanovenia

1. Ustanovenia t˘chto VPP PZD 08 t˘kajúce sa 
poisteného sa pouÏijú aj na poistníka (pokiaº je
poistník osobou odli‰nou od poisteného) 

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

3. Zmeny v poistnej zmluve moÏno vykonaÈ 
písomnou dohodou zmluvn˘ch strán, pokiaº nie
je vo VPP PZD 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 PZD 08 je moÏné 
sa odch˘liÈ v poistnej zmluve a/alebo 
v osobitn˘ch poistn˘ch podmienkach alebo 
v osobitn˘ch ustanoveniach, ktoré sú 
neoddeliteºnou súãasÈou poistnej zmluvy.

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

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

7. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie 
právneho predpisu, na ktor˘ tieto 
VPP PZD 08 odkazujú, nie je t˘m platnosÈ 
príslu‰ného ustanovenia VPP PZD 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 PZD 08 nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 
1. 10. 2008 a vzÈahujú sa na poistné 
zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto 
VPP PZD 08.
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âlánok I.
Plnenie poisÈovateºa

1. 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 MOJA DOMÁCNOSË 08, ktoré menia
a dopæÀajú ustanovenia VPP PZD 08.

2. Ak boli poistnou udalosÈou zniãené, stratené
alebo odcudzené:
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 (vrátane odevov 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 uvedenej veci z doby pred
poistnou udalosÈou stanoveného podºa bodu 3.
tohto ãlánku OPP MOJA DOMÁCNOSË 08.

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

a g) t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOSË 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)
t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOSË 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)
t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOSË 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)
t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOSË 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)
t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOSË 08 sa 
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.

4. Ustanovenie bodu 2. a 3.. t˘chto OPP MOJA
DOMÁCNOSË 08 sa nepouÏije pri v˘poãte
poistného plnenia z poistnej udalosti vzniknutej
poÏiarom, v˘buchom a pádom lietadla.

5. Ak boli poistené vkladné a ‰ekové kniÏky,
platobné karty a iné obdobné dokumenty, cenné
papiere a ceniny po‰kodené, zniãené, stratené
alebo odcudzené, vzniká poistenému právo,
aby mu poisÈovateº vyplatil sumu vynaloÏenú 
na umorenie uveden˘ch poisten˘ch vecí.
Ak uvedené poistené veci boli zneuÏité,
vzniká poistenému právo, aby mu poisÈovateº
vyplatil sumu, o ktorú sa jeho majetok t˘mto
zneuÏitím zmen‰il. Poistenie sa v‰ak nevzÈahuje
na u‰lé úroky a ostatné v˘nosy z t˘chto
poisten˘ch vecí.

6. Ak boli po‰kodené, zniãené, stratené alebo
odcudzené poistené nosiãe dát a záznamy 
na nich, vzniká poistenému právo, aby mu
poisÈovateº vyplatil sumu zodpovedajúcu
primeran˘m úãelne vynaloÏen˘m nákladom na
opravu pri poisten˘ch veciach po‰koden˘ch
alebo materiálové náklady na reprodukciu pri
poisten˘ch veciach zniãen˘ch, straten˘ch alebo
odcudzen˘ch, od ktorej poisÈovateº odpoãíta
cenu zvy‰kov po‰kodenej alebo zniãenej
poistenej veci. Ak poisten˘ nevynaloÏil náklady
na reprodukciu alebo na opravu poistenej veci,
poisÈovateº je povinn˘ vyplatiÈ poistenému iba
hodnotu materiálu vloÏeného do postihnutej
poistenej veci.

7. Ak boli po‰kodené, zniãené, stratené alebo
odcudzené poistené veci osobitnej kultúrnej 
a historickej hodnoty ãi umelecké diela alebo
drahé kovy a predmety z nich vyrobené,
nezasadené perly a drahokamy, vzniká
poistenému právo (ak ìalej nie je stanovené
inak), aby mu poisÈovateº vyplatil sumu
zodpovedajúcu primeran˘m úãelne vynaloÏen˘m
nákladom na uvedenie poistenej veci do
pôvodného stavu alebo sumu zodpovedajúcu
primeran˘m úãelne vynaloÏen˘m nákladom 
na zhotovenie umeleckej alebo umelecko-
remeselnej kópie poistenej veci. Ak nie je moÏné
uviesÈ poistenú vec do pôvodného stavu alebo
ak nie je moÏné zhotoviÈ kópiu poistenej veci,
vzniká poistenému právo, aby mu poisÈovateº
vyplatil sumu, ktorú by bolo moÏné reálne získaÈ

predajom poistenej veci bezprostredne pred
poistnou udalosÈou.

8. Ak bola zniãená, stratená alebo odcudzená 
celá poistená zbierka v zmysle bodu 7.
tohto ãlánku OPP MOJA DOMÁCNOSË 08 
(ìalej len zbierka), vzniká poistenému právo,
aby mu poisÈovateº vyplatil plnenie stanovené 
v zmysle bodu 7. tohto ãlánku OPP MOJA
DOMÁCNOSË 08. Ak bola zniãená, stratená
alebo odcudzená iba ãasÈ poistenej zbierky 
alebo ak bola poistená zbierka po‰kodená,
vzniká poistenému právo, aby mu poisÈovateº
vyplatil sumu zodpovedajúcu primeran˘m úãelne
vynaloÏen˘m nákladom na uvedenie poistenej
veci do pôvodného stavu alebo sumu
zodpovedajúcu primeran˘m úãelne vynaloÏen˘m
nákladom na zhotovenie umeleckej alebo
umelecko-remeselnej kópie postihnutej ãasti
poistenej zbierky. Na znehodnotenie poistenej
zbierky sa z poistenie nevzÈahuje.

9. Ak boli po‰kodené poistené peniaze, poistenému
vzniká právo na poistné plnenie v hodnote
po‰koden˘ch peÀazí po odpoãítaní náhrady,
ktorú je moÏne získaÈ v banke v zmysle
príslu‰n˘ch právnych predpisov upravujúcich
poskytovanie náhrad za necelé po‰kodené
peniaze.

âlánok II.
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;

b) v prípade, ak boli postihnuté poistené veci 
v nebytov˘ch priestoroch (napr. pivnice,
povaly, balkóny, terasy, lodÏie, garáÏe,
dielne) 3 % zo stanovenej poistnej sumy 
v poistnej zmluve;

c) ak do‰lo k poistnej udalosti za podmienok
uveden˘ch v âlánku III. bode 2. písm. d) a e)
VPP PZD 08 5 % zo stanovenej poistnej
sumy v poistnej zmluve;

2. Pre niÏ‰ie uvedené poistené veci je plnenie
poisÈovateºa stanovené v zmysle âlánku IV.
VPP PZD 08 z jednej poistnej udalosti
obmedzené t˘mito limitami poistného
plnenia:
a) pre poistené veci osobitnej kultúrnej

a historickej hodnoty (staroÏitnosti),
umelecké diela, známky, mince, medaily 
a veci zberateºského záujmu je v˘‰ka
limitu poistného plnenia poisÈovateºa 

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY k poisteniu zariadenia domácnosti
MOJA DOMÁCNOSË 08

Poistenie zariadenia domácnosti sa riadi ustanoveniami poistnej zmluvy, príslu‰n˘mi ustanoveniami Obãianskeho zákonníka, V‰eobecn˘mi poistn˘mi 
podmienkami poistenia zariadenia domácnosti PZD 08 (ìalej len „VPP PZD 08”) a Osobitn˘mi poistn˘mi podmienkami k poisteniu zariadenia domácnosti podºa
VPP PZD 08 (ìalej len „OPP MOJA DOMÁCNOSË 08”), ktoré upravujú a menia niektoré ustanovenia VPP PZD 08 a sú neoddeliteºnou súãasÈou poistnej 
zmluvy. Pre úãely t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOSË 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).
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15 % zo stanovenej poistnej sumy 
v poistnej zmluve;

b) pre platné tuzemské aj cudzozemské
bankovky a mince (ìalej len „peniaze”),
drahé kovy a predmety z nich vyrobené,
nezasadené perly a drahokamy, vkladné 
a ‰ekové kniÏky, platobné karty a iné
obdobné dokumenty, cenné papiere 
a ceniny je v˘‰ka limitu poistného plnenia
poisÈovateºa 2 % zo stanovenej poistnej
sumy, ak sú v ãase poistnej udalosti tieto
veci umiestnené mimo trezoru;

c) pre peniaze, drahé kovy a predmety z nich
vyrobené, nezasadené perly a drahokamy,
vkladné a ‰ekové kniÏky, platobné karty 
a iné obdobné dokumenty, cenné papiere 
a ceniny, ktoré ak sú v ãase poistnej 
udalosti umiestnené v uzamknutom trezore
je v˘‰ka limitu poistného plnenia
poisÈovateºa 30 % zo stanovenej poistnej
sumy v poistnej zmluve;

d) pre prístroje a zariadenia z oblasti
audiovizuálnej techniky vrátane anténnych
systémov, mobiln˘ch telefónov, faxov,
pre prístroje a zariadenia z oblasti
v˘poãtovej techniky, fotografické prístroje,
videokamery, optické zariadenia a to vÏdy
vrátane ich príslu‰enstva je v˘‰ka limitu
poistného plnenia poisÈovateºa 15 %
zo stanovenej poistnej sumy v poistnej
zmluve;

e) pre akékoºvek nosiãe dát a záznamy na
nich je v˘‰ka limitu poistného plnenia
poisÈovateºa 3 % zo stanovenej poistnej
sumy v poistnej zmluve;

f) pre koÏu‰iny a v˘robky z nich je v˘‰ka
limitu poistného plnenia poisÈovateºa 5 %
zo stanovenej poistnej sumy v poistnej
zmluve;

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

h) pre zvieratá a rastliny je v˘‰ka limitu
poistného plnenia poisÈovateºa 2 %
zo stanovenej poistnej sumy v poistnej
zmluve;

i) pre invalidné vozíky je v˘‰ka limitu
poistného plnenia poisÈovateºa 20 %
zo stanovenej poistnej sumy v poistnej
zmluve;

j) pre stavebné súãasti definované v âlánku
I. bode 3. VPP PZD 08 je v˘‰ka limitu
poistného plnenia poisÈovateºa 5 %
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 III.
Spôsoby zabezpeãenia miesta 

poistenia proti krádeÏi vlámaním 
a limity poistného plnenia

1. Pre poistné nebezpeãenstvo 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 MOJA DOMÁCNOSË 08 (âlánok I. a II.),
maximálne v‰ak do v˘‰ky limitov, uveden˘ch 
v TABUªKE ã. 1 v bode 4. tohto ãlánku 
OPP MOJA DOMÁCNOSË 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 MOJA DOMÁCNOSË 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 otvoren˘
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).

k) 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).

l) 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.

m) 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).

n) Trezorom sa rozumie úschovn˘ objekt,
ktor˘ spæÀa poÏiadavky príslu‰nej normy,
ktorého odolnosÈ proti vlámaniu je daná
v˘robcom a ktor˘ nemá okrem dverí 
iné otvory neÏ otvory pre zámky, káble 
alebo ukotvenie (pripevnenie). Trezor s
hmotnosÈou do 150 kg musí byÈ 
v uzamknutom stave nerozoberateºn˘m
spôsobom ukotven˘ – pripevnen˘ 
k podlahe, stene alebo musí byÈ zabudovan˘
do steny alebo do podlahy. Za trezor sa
nepovaÏuje príruãná pokladnica.

o) In˘mi presklenn˘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.

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

q) 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
Ïelezo a pod.).

r) 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.).

s) 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.).

t) 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.

u) 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.

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

systému EZS musia spæÀaÈ kritériá
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 nebezpeãenstvo
odcudzenia poisten˘ch vecí krádeÏou vlámaním
zo zamknutého miesta poistenia sú nasledovné:
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Stupne zabezpeãenia a limity poistného plnenia pre odcudzenie poistenej veci krádeÏou vlámaním z uzamknutého miesta poistenia

StupeÀ PrekáÏky (kon‰trukãné prvky zabezpeãenia), ktoré páchateº pri krádeÏi vlámaním prekonal Limit poistného
zabezpeãenia plnenia v Sk

Z0 Ak vstupné dvere, ktoré páchateº prekonal, nespæÀajú ani stupeÀ zabezpeãenia Z1. 30 000Sk
995,82 EUR

Z1 Vstupné dvere v zmysle âlánku III. bod 3. písmena b) t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOSË 08 300 000 Sk/
sú uzamknuté zámkom s cylindrickou vloÏkou alebo bezpeãnostn˘m visiacim zámkom. 9 958,18 EUR

Z2 Okno, iná presklenená ãasÈ alebo zvonku prístupn˘ otvor (svetlík a pod.), ktor˘ch dolná ãasÈ je niÏ‰ie 300 000 Sk/
neÏ 2,5 m nad okolit˘m terénom alebo nad priºahl˘mi a ºahko prístupn˘mi kon‰trukciami (schodi‰te, 9 958,18 EUR
ochodze, pavlaãe, in‰talované le‰enárske kon‰trukcie, prístavky a pod.).

Z3 Múr (stena), strop, podlaha nespæÀajúce stupeÀ zabezpeãenia Z10. 300 000 Sk/
9 958,18 EUR

Z4 Vstupné dvere plné v zmysle âlánku III. bod 3. písmena b) t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOSË 08 sú 500 000 Sk/
uzamknuté bezpeãnostn˘m uzamykacím systémom alebo kombináciou zámku s bezpeãnostnou 16 596,96 EUR
cylindrickou vloÏkou, ktorá spæÀa poÏiadavky príslu‰nej normy min. v bezpeãnostnej triede 4 
a bezpeãnostného kovania. ëalej sú dvere vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu. Pokiaº ide 
o dvojkrídlové dvere, sú ìalej tieto dvere vybavené zabezpeãením proti vyháãkovaniu.

Z5 Vstupné dvere plné v zmysle âlánku III. bod 3. písmena b) t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOSË 08 sú uzamknuté bezpeãnostn˘m 750 000 Sk/
uzamykacím systémom alebo kombináciou zámku s bezpeãnostnou cylindrickou vloÏkou, ktorá spæÀa poÏiadavky 24 895,44 EUR
príslu‰nej normy najmenej v bezpeãnostnej triede 4 a bezpeãnostného kovania. ëalej sú dvere uzamknuté prídavn˘m 
bezpeãnostn˘m zámkom a ìalej sú vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu. Zárubne dverí sú zabezpeãené 
proti roztiahnutiu. Pokiaº ide o dvojkrídlové dvere, sú ìalej tieto dvere vybavené zabezpeãením proti vyháãkovaniu.

Z6 Vstupné dvere plné v zmysle âlánku III. bod 3. písmena b) t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOSË 08 sú uzamknuté bezpeãnostn˘m 1 000 000 Sk/
uzamykacím systémom alebo kombináciou zámku s bezpeãnostnou cylindrickou vloÏkou, ktorá spæÀa poÏiadavky 33 193,92 EUR
príslu‰nej normy min. v bezpeãnostnej triede 4, a bezpeãnostného kovania. ëalej sú dvere uzamknuté ìal‰ím trojbodov˘m 

rozvorov˘m zámkom alebo bezpeãnostnou dverovou dvojstrannou závorou.

Z7 Vstupné bezpeãnostné dvere sú uzamknuté v‰etk˘mi in‰talovan˘mi zámkami. 1 250 000 Sk/
41 492,40 EUR

Z8 Okno, iná presklenená ãasÈ alebo zvonku prístupn˘ otvor (svetlík apod.), ktor˘ch dolná ãasÈ je umiestnená 1 250 000 Sk/
niÏ‰ie neÏ 2,5 m nad okolit˘m terénom alebo nad priºahl˘mi a ºahko prístupn˘mi kon‰trukciami (schodi‰te, 41 492,40 EUR
ochodze, pavlaãe, in‰talované le‰enárske kon‰trukcie, prístavky a pod.), sú vybavené funkãnou okenicou,
roletou, mreÏou alebo bezpeãnostn˘m zasklením.

Z9 Okno, iná presklenená ãasÈ alebo zvonku prístupn˘ otvor (svetlík a pod.), ktor˘ch dolná ãasÈ je umiestnená 1 250 000 Sk/
vy‰‰ie neÏ 2,5 m nad okolit˘m terénom alebo nad priºahl˘mi a ºahko prístupn˘mi kon‰trukciami 41 492,40 EUR
(schodi‰te, ochodze, pavlaãe, in‰talované le‰enárske kon‰trukcie, prístavky a pod.).

Z10 Múr (stena) má hrúbku najmenej 15 cm a je zhotovená z pln˘ch tehál min. pevnosti P-10 alebo z iného, 1 250 000 Sk/
z hºadiska mechanickej odolnosti proti krádeÏi vlámaním ekvivalentného materiálu. Strop, podlaha 41 492,40 EUR
a zabezpeãenie otvorov (okrem okien a dverí) musí vykazovaÈ min. rovnakú mechanickú odolnosÈ proti
krádeÏi vlámaním ako múr (stena).

Z11 Trezor, ktor˘ spæÀa poÏiadavky príslu‰nej normy v bezpeãnostnej triede 0, a ak páchateº prekonal 500 000 Sk/
aj minimálne niektor˘ zo stupÀov zabezpeãenia uzamknutého priestoru Z1, Z2 alebo Z3. 16 596,96 EUR

Z12 Trezor, ktor˘ spæÀa poÏiadavky príslu‰nej normy minimálne v bezpeãnostnej triede I, a ak páchateº prekonal 700 000 Sk/
aj minimálne niektor˘ zo stupÀov zabezpeãenia uzamknutého priestoru Z1,Z2 alebo Z3. 23 235,74 EUR

Z13 Ak v‰ak páchateº prekonal aj minimálne niektor˘ zo stupÀov zabezpeãenia uzamknutého priestoru Z4 aÏ Z10, zvy‰uje sa limit plnenia v trezore 
pre príslu‰nú bezpeãnostnú triedu koeficientom 1,2.

Z14 Ak sú kon‰trukãné prvky, resp. priestor súãasne zabezpeãené funkãn˘m systémom EZS s poplachov˘m hlásením na akustické a optické v˘straÏné 
zariadenie, zvy‰uje sa príslu‰n˘ limit plnenia pri stupni zabezpeãenia Z1 aÏ Z13 koeficientom 1,3.

Z15 Ak sú kon‰trukãné prvky, resp. priestor súãasne zabezpeãené funkãn˘m systémom EZS s poplachov˘m hlásením na PCO (pult centrálnej ochrany),
zvy‰uje sa príslu‰n˘ limit plnenia pri stupni zabezpeãenia Z1 aÏ Z13 koeficientom 3.

Z16 Podºa zvlá‰tneho dojednania uvedeného v poistnej zmluve.

Tabuºka ã. 1

Do dÀa 31. 12. 2008 vrátane, je hlavnou menou pre úãely  t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOST 08 slovenská koruna a informatívnou menou je euro. Odo dÀa 1. 1. 2009 vrátane,
je hlavnou menou pre úãely t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOST 08  euro a informatívnou menou je slovenská koruna.
Pre potreby duálneho zobrazenia finanãn˘ch hodnôt v t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOST 08 bol pouÏit˘ konverzn˘ kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

Tieto OPP MOJA DOMÁCNOSË 08 nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 1. 10. 2008 a vzÈahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto OPP MOJA DOMÁCNOSË 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,
‰portov˘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 moÏné 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.

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 doloÏka-
mi, 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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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.

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 
následkov ‰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 poÏadovanej 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
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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
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 pod-
statná, 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
nebezpeãenstvami 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. tohto 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 úmyseln˘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
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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 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.


