
V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie budov 
- ‰pecifická ãasÈ (VPP-B 04)
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ââlláánnookk  11
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

Pre zmluvné poistenie, ktoré dojednáva Generali Slovensko poisÈovÀa,
a.s. (ìalej len "poisÈovateº"), platia príslu‰né ustanovenia Obãian-
skeho zákonníka, tieto V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie
budov – ‰pecifická ãasÈ (ìalej len VPP-B 04), V‰eobecné poistné
podmienky pre poistenie majetku - v‰eobecná ãasÈ (ìalej len VPP-M
03) a zmluvné dojednania. Poistenie sa vzÈahuje na poistné udalosti,
ktoré vzniknú na území Slovenskej republiky.

ââlláánnookk  22
VV˘̆kkllaadd  ppoojjmmoovv

BBuuddoovvaa je trvalá stavba spojená so zemou pevn˘m základom, t.j.
nehnuteºná stavba, ktorá je priestorovo sústredená a navonok
uzavretá obvodov˘mi stenami so stre‰n˘mi kon‰trukciami.
OObbyyttnnáá  bbuuddoovvaa je budova umoÏÀujúca vstup ºudí, vhodná a urãená
k tomu, aby chránila pred vonkaj‰ími vplyvmi ºudí, zvieratá alebo veci.
SSúúããaassÈÈoouu  vveeccii je v‰etko, ão k nej podºa jej povahy prináleÏí a nemôÏe
byÈ oddelené bez toho, aby sa t˘m vec znehodnotila. Stavba nie je sú-
ãasÈou pozemku.
Príslu‰enstvom veci sú veci, ktoré prináleÏia vlastníkovi veci hlavnej
a sú ním urãené k tomu, aby boli s hlavnou vecou trvalo uÏívané.
SSppoolluuvvllaassttnníícckkyy  ppooddiieell vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podie-
ºajú na právach a povinnostiach vypl˘vajúcich  zo spoluvlastníctva
k spoloãnej veci.
JJeeddnnoottkkoouu sa rozumie byt alebo nebytov˘ priestor ako vymedzená
ãasÈ domu.
SSppoollooããnn˘̆mmii  ããaassÈÈaammii  ddoommuu sa rozumejú ãasti domu urãené pre spo-
loãné uÏívanie hlavne základy, strecha, hlavné zvislé a vodorovné
kon‰trukcie, vchody, schodi‰te, chodby, balkóny, terasy, práãovne,
su‰iarne, koãikárne, kotolne, komíny, rozvody tepla a teplovody, ka-
nalizácie, rozvody plynu, elektriky, spoloãné antény, a to aj keì sú
umiestnené mimo domu, ìalej sa za spoloãné ãasti domu povaÏuje
príslu‰enstvo domu (studne, oplotenie) a vedºaj‰ie stavby vrátane ich
príslu‰enstva. Spoloãné ãasti domu sú obvykle vymedzené v kúpnej
(predajnej) zmluve alebo v zmluve o v˘stavbe.
PPoozzeemmookk je priestorovo vymedzená ãasÈ zemského povrchu, ktorá je
v pozemkov˘ch knihách uvedená ako pozemok. Na urãenie pozemku
je rozhodujúci obsah zápisu v pozemkovej knihe.
PPoovvooddÀÀoouu sa rozumie nepredvídateºné prechodné v˘razné zv˘‰enie
vodnej hladiny toku rieky alebo potoka spôsobené náhlym zväã‰ením
prietoku alebo doãasn˘m zmen‰ením prietokovosti koryta, ão spôso-
bí, Ïe sa voda vyleje z jej prirodzeného koryta a zatopí  okolit˘ terén.
ZZááppllaavvoouu sa rozumie prechodné zv˘‰enie povrchovej vody v dôsled-
ku atmosferick˘ch zráÏok alebo topenia tak,  Ïe vytvorí súvislú hladi-
nu a zaplaví okolit˘ terén.
ZZeemmeettrraasseenníímm sa rozumejú otrasy zemského povrchu vyvolané po-
hybom zemskej kôry, dosahujúce aspoÀ 6. stupeÀ medzinárodnej
stupnice MCS, udávajúcej makroseizmické úãinky zemetrasenia, 
a to v mieste poistenia.
ZZnniiããeenníímm  vveeccii sa rozumie zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je
moÏné odstrániÈ opravou, a preto vec uÏ nie je moÏné ìalej pouÏívaÈ
na pôvodn˘ úãel. 

ââlláánnookk  33
PPrreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

1. Predmetom poistenia je obytná budova alebo súbor obytn˘ch
budov, uveden˘ch v poistnej zmluve.

2. ëal‰ie budovy a stavby uvedené v zmluve, ktoré sa nachádzajú na
tom istom pozemku ako obytná budova.

3. Na základe zvlá‰tnych dojednaní môÏu byÈ poistené aj veci, ktoré
sú príslu‰enstvom poistenej budovy.

4. Pokiaº nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa nevzÈa-
huje na:
a) stavebné súãasti a príslu‰enstvo budov slúÏiacich na podnika-

teºskú ãinnosÈ (firemné ‰títy, reklamné pútaãe, markízy),
b) stavebné súãasti a príslu‰enstvo budov  umeleckej alebo 

historickej hodnoty (sochy, reliéfy, fresky a pod.),
c) antény, satelity,
d) skleníky a fóliovníky,
e) stavby nemajúce charakter budovy (napr. bazény, studne, krby,

údiarne, plynové zásobníky umiestnené vo vnútri budovy, plo-
ty, oporné múry, pergoly, cesty a pod.),

f) stavebné súãasti a príslu‰enstvo poistenej budovy, ktoré na
vlastné náklady obstaral  nájomca alebo ich prevzal a zodpo-
vedá za ne,

g) pozemky vrátane porastov a plodín.

ââlláánnookk  44
PPooiisstteennéé  nnáákkllaaddyy

Poistené sú aj:
1. Náklady na vypratanie

Pod nákladmi na vypratanie rozumieme náklady idúce na Èarchu
poisteného, vynaloÏené na vypratanie miesta vzniku ‰kody, na
odvoz sutín a ìalej nepouÏiteºn˘ch zbytkov na najbliÏ‰iu vhodnú
a povolenú skládku, pokiaº sa tieto náklady t˘kajú poisten˘ch vecí.

2. Náklady na búranie 
Za náklady na búranie (strhnutie) sa povaÏujú náklady na zbúra-
nie e‰te stojacich ãastí poisten˘ch predmetov, ktoré je v prípade
vzniku ‰kody nevyhnutné vykonaÈ, a taktieÏ aj odvoz na najbliÏ‰iu
vhodnú a povolenú skládku.

3. Náklady na premiestnenie alebo ochranu
Za náklady na premiestnenie alebo ochranu sa povaÏujú náklady,
ktoré vzniknú t˘m, Ïe z dôvodu rekon‰trukcie alebo znovunado-
budnutia poisten˘ch vecí v dôsledku poistnej udalosti museli byÈ
iné poistené veci premiestnené, zmenené ãi chránené.

4. Náklady na odvrátenie alebo zmiernenie ‰kody
Poisten˘ má právo na náhradu nákladov úãelne vynaloÏen˘ch
na odvrátenie poistnej udalosti, ktorá poistenému majetku bez-
prostredne hrozila. Rovnako má právo na náhradu nákladov,
ktoré úãelne vynaloÏil, aby zmiernil následky poistnej udalosti.
Poistené nie sú náklady na v˘kony poÏiarnej jednotky alebo 

Tieto v‰eobecné poistné podmienky (ìalej len "VPP") nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 1.10.2008 a vzÈahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto VPP.



in˘ch organizácií povinn˘ch poskytovaÈ pomoc vo verejnom záuj-
me, pokiaº budú tieto sluÏby vo verejnom záujme poskytnuté.
Poistené nie sú náklady na úpravu sutín a ostatn˘ch zbytkov 
podºa ods. 1 pre umoÏnenie ich umiestnenia na skládke. Poistné
plnenie t˘kajúce sa nákladov podºa ods. 1-3 tohto ãlánku je ob-
medzené sumou, príp. percentuálnou sadzbou uvedenou v poist-
nej zmluve.

ZZÁÁKKLLAADDNNÉÉ  PPOOIISSTTEENNIIEE

ââlláánnookk  55
PPooiisstteennéé  rriizziikkáá

1. Poistné plnenie bude poskytnuté za poistené veci, ktoré boli zni-
ãené alebo po‰kodené:
a) poÏiarom, priamym úderom blesku, v˘buchom, stretom alebo

zrútením lietadla, jeho ãastí alebo nákladu a nárazom vozidla
v zmysle ãl. 6,

b) vodou z vodovodného potrubia v zmysle ãl. 7,
c) víchricou, krupobitím v zmysle ãl. 8.

2. Pokiaº je poistenie v zmluve dojednané len proti jednému alebo
niekoºk˘m z t˘chto rizík, odpadajú logicky tie ustanovenia t˘chto
poistn˘ch podmienok, ktoré sa t˘kajú nedojednan˘ch rizík.

3. Pokiaº nie je v zmluve uvedené inak, poistenie sa bez ohºadu na
spolupôsobiace príãiny nevzÈahuje na ‰kody vzniknuté v dôsledku:
a) tiaÏe snehu alebo lavín,
b) povodní a záplav,
c) zemetrasenia,
d) zosuvu pôdy, pádu skál, kameÀov, stromov, poklesu pôdy,
e) nepriameho úderu blesku, 
f) odcudzenia alebo straty poisten˘ch vecí. 

Ak je na základe zvlá‰tnych dojednaní poistené niektoré riziko
uvedené v tomto odseku pod písmenom a) - f), môÏe byÈ poist-
né plnenie limitované sumou, resp. percentuálnou sadzbou,
uvedenou v poistnej zmluve.

4. Poistenie sa bez ohºadu na spolupôsobiace príãiny nevzÈahuje ìa-
lej na ‰kody, ktoré:
a) vznikli v dôsledku vojnov˘ch udalostí akéhokoºvek druhu, 

vnútorn˘ch nepokojov, ‰trajkov, teroristick˘ch akcií a s t˘mito
udalosÈami spojen˘mi vojensk˘mi, policajn˘mi alebo úradn˘mi
zásahmi,

b) vznikli v dôsledku pôsobenia jadrovej energie,
c) vznikli v dôsledku poÏiaru pod povrchom zeme,
d) boli spôsobené vandalizmom,
e) spôsobí poistník alebo poisten˘ hrubou nedbanlivosÈou,
f) vyvolá poistník alebo poisten˘ úmyselne, alebo ktoré nastanú

t˘m, Ïe stav vyvolan˘ poistnou udalosÈou udrÏuje v úmysle zv˘-
‰iÈ vzniknutú ‰kodu.

RRoozzssaahh  ppooiissttnnééhhoo  kkrryyttiiaa

ââlláánnookk  66
PPooÏÏiiaarr,,  úúddeerr  bblleesskkuu,,  vv˘̆bbuucchh,,  ddyymm,,  nnáárraazz  vvoozziiddllaa,,  ssttrreett  
aalleebboo  zzrrúútteenniiee  lliieettaaddllaa,,  aaeerrooddyynnaammiicckk˘̆  ttrreesskk

1. PoÏiar je oheÀ vo forme plameÀa, ktor˘ sprevádza horenie 
a vznikol mimo urãené ohnisko alebo ho opustil a ‰íri sa samovo-
ºne (zhubn˘ oheÀ).

2. Za ‰kody spôsobené úderom blesku sú povaÏované iba ‰kody,
ktoré vzniknú bezprostredn˘m prechodom blesku na poistenú vec.

3. V˘buch je náhle prebiehajúce  silové pôsobenie plynov alebo pár
spoãívajúce v ich rozpínavosti.

4. Za ‰kodu spôsobenú dymom sa povaÏuje kaÏdé bezprostredné
zniãenie alebo po‰kodenie poisten˘ch vecí dymom, ktor˘ vychádza
náhle mimo urãenia z vykurovacích, kúrenárskych, varn˘ch
a su‰iacich zariadení alebo in˘ch kúrenísk, nachádzajúcich sa
v mieste poistenia.

5. Nárazom vozidla sa rozumie kaÏdé bezprostredné zniãenie alebo
po‰kodenie poisten˘ch vecí stretom s koºajov˘m alebo cestn˘m
vozidlom.

Poistná ochrana sa nevzÈahuje na ‰kody:
- spôsobené vozidlami prevádzkovan˘mi poistníkom alebo poiste-

n˘m, uÏívateºom poistenej budovy alebo jeho zamestnancami,
- na vozidlách,
- na pozemn˘ch komunikáciách a ich zariadeniach.

6. Stretom alebo zrútením lietadla sa rozumejú ‰kody vzniknuté
v dôsledku pádu, zrútenia alebo nárazu lietadla s posádkou, jeho
ãasti, nákladu alebo ÈaÏn˘ch zariadení. Poistené sú aj prípady,
kedy lietadlo od‰tartovalo s posádkou, ale v dôsledku udalosti,
ktorá predchádzala zrúteniu alebo nárazu lietadla, táto lietadlo
opustila.

7. PoisÈovateº v‰ak nehradí ‰kody, ak:
a) poistené veci boli zniãené alebo po‰kodené t˘m, Ïe boli z dôvo-

du spracovania alebo z in˘ch dôvodov vystavené priamym
úãinkom  úÏitkového ohÀa alebo tepla; to platí rovnako pre ve-
ci, v ktor˘ch, alebo ich prostredníctvom, sa úÏitkov˘ oheÀ ale-
bo teplo vyrába, sprostredkuje alebo ìalej prená‰a,

b) bola ‰koda spôsobená ohÀom alebo vznietením, ktoré sa
neroz‰írilo samovoºne z uzavretého priestoru príslu‰ného
zariadenia (priamym pôsobením vykurovacieho zariadenia,
svetla a pod.),

c) ‰koda na elektrick˘ch zariadeniach bola spôsobená skratom
alebo prepätím s v˘skytom ohÀa i bez neho, okrem prípadu,
keì sú dôsledkom v˘buchu alebo poÏiaru,

d) ‰koda vznikla vznietením alebo dymom s obmedzen˘m prístu-
pom kyslíka,

e) ‰koda vznikla  v dôsledku cielenej explózie pri pracovnej ãin-
nosti s vyuÏitím v˘bu‰nín.

8. PoisÈovateº v‰ak poskytne  plnenie, pokiaº poistené veci boli zni-
ãené alebo po‰kodené v dôsledku poÏiaru, ktor˘ vznikol z príãiny
udalostí vymenovan˘ch  pod písmenami a) - e) ods. 7 tohto ãlánku.

ââlláánnookk  77
VVooddaa  zz  vvooddoovvooddnnééhhoo  ppoottrruubbiiaa

1. Vodou z vodovodného potrubia sa rozumie voda, ktorá v rozpore
so svojím urãením unikne z:
a) prívodn˘ch a odpadov˘ch rúr systému urãeného na zásobova-

nie vodou,
b) in˘ch zariadení pripojen˘ch k vodovodnému systému v súlade

so svojím urãením,
c) zariadenia teplovodného alebo parného vykurovania (ústredné,

etáÏové, diaºkové kúrenie),
d) klimatizaãn˘ch zariadení,
e) sprinklerov alebo kropiacich zariadení.

2. Vo vnútri poisten˘ch budov sa poistenie vzÈahuje na ‰kody spôso-
bené zlomením rúr alebo mrazom na zariadeniach a potrubí:
a) k zásobovaniu vodou (prívodné a odpadové potrubie),
b) ústredného vykurovania teplou vodou alebo parného vykurovania,
c) sprinklerov alebo kropiacich zariadení.

3. Poistenie sa zároveÀ vzÈahuje na ‰kody vzniknuté vo vnútri
poistenej budovy pôsobením mrazu, a to na:
a) zariadeniach na kúpanie, um˘vadlách, splachovacích zácho-

doch, vodovodn˘ch kohútikoch, pachov˘ch uzáveroch, mera-
ãoch vody a in˘ch in‰taláciách,

b) vykurovacích telesách, radiátoroch, ohrievacích kotloch, bojle-
roch alebo in˘ch podobn˘ch zariadeniach ústredného vykuro-
vania teplou vodou alebo plynového vykurovania,

c) sprinkleroch alebo kropiacich zariadeniach.

4. Mimo poistenej budovy sa poistenie vzÈahuje na ‰kody spôsobené
mrazom alebo zlomením rúr na:
a) prívodnom alebo odpadovom potrubí zásobovania vodou,
b) rúrach rozvodov ústredného vykurovania teplou vodou alebo

parného vykurovania, pokiaº tieto rúry slúÏia na zásobovanie
poistenej budovy alebo pokiaº sa nachádza na pozemku, ktor˘
patrí k poistenej budove a je vo vlastníctve poisteného.

5. V prípadoch, keì sú rúry po‰kodené zlomením alebo mrazom po-
dºa ods. 2. a 4. tohto ãlánku, je náhrada nákladov na ich opravu
obmedzená maximálne na 2 metre. Pokiaº v dôsledku jednej
‰kodovej udalosti do‰lo k po‰kodeniu rúr vo väã‰ej dæÏke ako 



2 m, bude poistné plnenie urãené rovnak˘m spôsobom, ako keby
do‰lo k po‰kodeniu  t˘chto rúr v urãenej dæÏke 2 m.

6. Poistná ochrana pre prípad ‰kôd spôsoben˘ch vodou z vodovod-
ného potrubia, mrazom a zlomením rúr sa bez ohºadu na spolu-
pôsobiace okolnosti nevzÈahuje na ‰kody spôsobené:
a) postriekaním vodou pri um˘vaní alebo kúpaní, alebo vodou

vyzráÏanou z pary,
b) zráÏkovou vodou,
c) spustením sprinklerov alebo pouÏitím kropiacich zariadení

a trysiek pri poÏiari, pri tlakov˘ch skú‰kach alebo v súvislosti
s opravami poistenej budovy alebo sprinklerov,

d) plesÀou, hrdzou alebo hubami, ‰kodami na rúrach a zariade-
niach, ktoré sú spôsobené opotrebením, koróziou alebo zvápe-
natením,

e) únikom teplovodn˘ch kvapalín, ako napr. soºn˘ch rozpú‰Èadiel,
olejov, chladiacich kvapalín a podobn˘ch kvapalín v klimatizaã-
n˘ch zariadeniach, teplovodn˘ch ãerpadlách alebo solárnych
vyhrievacích zariadeniach,

f) na zariadeniach napojen˘ch na vodovod, ako sú zariadenia na
kúpanie, um˘vadlá, splachovacie záchody, armatúry, kohútiky,
pachové uzávery, meraãe vody, vykurovacie telesá, radiátory,
vykurovacie kotle, bojlery alebo iné podobné súãasti ústredné-
ho vykurovania teplou vodou alebo plynového kúrenia, sprink-
lery alebo kropiace zariadenia s v˘nimkou ‰kôd spôsoben˘ch
mrazom podºa ods. 3. tohto ãlánku,

g) stratou vody.

ââlláánnookk  88
VVíícchhrriiccaa,,  kkrruuppoobbiittiiee

1. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie v prípade po‰kodenia alebo
zniãenia poisten˘ch vecí, pokiaº zniãenie alebo po‰kodenie bolo:
a) bezprostredne spôsobené víchricou, krúpami, prípadne tiaÏou

snehu (ak je v zmluve dojednané),
b) spôsobené t˘m, Ïe iné predmety (ako napr. stromy, stoÏiare

a pod.) boli víchricou vrhnuté na poistené veci.

2. Pod víchricou sa pre toto poistenie rozumie prúdenie vzduchu, kto-
ré na mieste poistenia dosiahlo r˘chlosÈ najmenej 75 km/hod. Pre
zistenie r˘chlosti je v jednotliv˘ch prípadoch rozhodujúca informá-
cia Slovenského hydrometeorologického ústavu.

3. Pokiaº nie je táto r˘chlosÈ pre miesto ‰kody zistiteºná, musí poiste-
n˘ preukázaÈ, Ïe prúdenie vzduchu spôsobilo v okolí miesta
poistenia ‰kody na riadne udrÏiavan˘ch budovách alebo rovnako
odoln˘ch in˘ch veciach, alebo Ïe ‰koda pri bezchybnom stave po-
istenej budovy mohla vzniknúÈ jedine v dôsledku víchrice.

4. Pod krupobitím sa rozumie jav, pri ktorom kúsky ºadu rôzneho
tvaru, veºkosti, váhy a hustoty (krúpy) vytvorené v atmosfére,
dopadajú na poistenú vec, a t˘m dochádza k jej po‰kodeniu alebo
zniãeniu.

5. Pod tiaÏou snehu sa rozumejú ‰kody spôsobené de‰truktívnym
pôsobením jeho nadmernej hmotnosti na poistenú vec.

6. Pokiaº v zmluve nie je dojednané inak, poistenie sa nevzÈahuje na
‰kody, ktoré nastali:
a) na budovách, ktoré  nie sú skolaudované a na veciach na-

chádzajúcich sa v t˘chto budovách,
b) na predmetoch uloÏen˘ch na voºnom priestranstve,
c) na predmetoch upevnen˘ch na vonkaj‰ej strane budovy, na so-

lárnych zariadeniach, na vonkaj‰ích elektrick˘ch vedeniach
vrátane stanoví‰È a stoÏiarov, rovnako ako na oplotení,

d) na sklenen˘ch fasádach a strechách.

7. Poistná ochrana sa ìalej bez ohºadu na spolupôsobiace okolnosti
nevzÈahuje na ‰kody spôsobené vniknutím zráÏok alebo neãistoty
nedostatoãne uzavret˘mi oknami, vonkaj‰ími dverami alebo in˘mi
otvormi, pokiaº tieto  otvory nevznikli práve v dôsledku 
poisten˘ch rizík a nepredstavujú ‰kodu na budove.

ââlláánnookk  99
MMiieessttnnaa  ppllaattnnoossÈÈ

Poistná ochrana platí pre poistenú budovu a poistené veci na po-
zemku uvedenom v poistnej zmluve.
Pozemok sa v poistnej zmluve oznaãuje údajom o meste (obci), 
ulici, domovom a popisnom ãísle.

ââlláánnookk  1100
PPooiissttnnáá  ssuummaa,,  ppooiissttnnáá  hhooddnnoottaa

1. Poistná suma predstavuje poistnú hodnotu v‰etk˘ch poisten˘ch
vecí, ktoré sú predmetom poistnej zmluvy. Poistnú sumu stanoví
poistník na vlastnú zodpovednosÈ.

2. Poistná suma sa dojednáva v poistnej zmluve. Na základe písom-
nej Ïiadosti poistníka môÏe byÈ v˘‰ka poistnej sumy v priebehu po-
istného obdobia zmenená. Spätná úãinnosÈ tejto zmeny je v‰ak vy-
lúãená.

3. V prípade poistenia spoluvlastníckeho podielu (pri podielovom
spoluvlastníctve) budovy je poistná suma vyjadrená zlomkov˘m
v˘poãtom z celkovej poistnej hodnoty budovy, ktorej podiel je
predmetom poistnej zmluvy. Podiel vyjadren˘ zlomkom podºa v˘-
pisu z katastra nehnuteºností musí byÈ uveden˘ v poistnej zmluve.

4. Pokiaº nie je v zmluve dojednané inak, tvorí poistnú hodnotu nnoovváá
hhooddnnoottaa (znovuobstarávacia cena) poisten˘ch vecí.
Za novú hodnotu budovy sú povaÏované celkové náklady na no-
vostavbu na danom mieste, obvykle vrátane príslu‰n˘ch kon-
‰trukãn˘ch nákladov a nákladov na projekt.

5. ââaassoovváá  hhooddnnoottaa budovy sa urãuje z novej hodnoty, a to jej zníÏe-
ním o sumu zodpovedajúcu stavu budovy s ohºadom na jej vek
a opotrebenie.

6. VV‰‰eeoobbeeccnnáá  hhooddnnoottaa je cena, ktorú môÏe poisten˘ dosiahnuÈ pri
predaji pouÏitej veci v danom ãase a mieste poistenia. 
V‰eobecná hodnota je povaÏovaná za poistnú hodnotu aj bez
zvlá‰tnej dohody, pokiaº je budova trvalo znehodnotená (napr. bu-
dova urãená k strhnutiu). O trvalé znehodnotenie ide vtedy, keì
budova uÏ nemôÏe byÈ ìalej vyuÏívaná na svoj úãel. 
Do poistnej hodnoty sa nezapoãítava hodnota pozemku, na
ktorom poistená budova stojí.

ââlláánnookk  1111
IInnddeexxáácciiaa  ppooiissttnneejj  ssuummyy

Ak dôjde k zv˘‰eniu indexu stavebn˘ch nákladov v zmysle VPP-M 03
ãl. 5 ods. 7, je nová poistná suma poistníkovi oznamovaná s nov˘m
predpisom poistného.
Pokiaº poistník usúdi, Ïe nová poistná suma nezodpovedá poistnej
hodnote poisteného majetku, má právo na odmietnutie indexácie.
V termíne do 30-tich dní od prijatia informácie o zv˘‰ení poistnej su-
my a poistného od poisÈovateºa môÏe poistník písomne vyjadriÈ svoj
nesúhlas s indexáciou. Pokiaº poistník v tomto termíne nevyuÏije svo-
je právo nesúhlasu, potvrdzuje akceptáciu s novostanovenou poist-
nou sumou a poistn˘m.

ââlláánnookk  1122
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee

1. PoisÈovateº hradí:
a) pri zniãen˘ch budovách, ako aj pri zniãen˘ch alebo straten˘ch 

poisten˘ch veciach, dojednanú poistnú hodnotu  v ãase vzniku 
poistnej udalosti,

b) pri po‰koden˘ch veciach nevyhnutné náklady na opravu v ãa-
se vzniku poistnej udalosti s pripoãítaním prípadného znehod-
notenia, najvy‰‰ie v‰ak poistnú hodnotu,

c) pri budovách, ktor˘ch celkové opotrebenie v ãase poistnej 
udalosti bolo vy‰‰ie neÏ 60%, poistné plnenie vÏdy v ãasovej
hodnote.

2. Ak je dojednané poistenie na novú hodnotu, platí, Ïe poisten˘ má
nárok na vyplatenie sumy poistného plnenia presahujúcu ãasovú
hodnotu jedine vtedy, pokiaº poãas 3 rokov po vzniku poistnej



udalosti zaistil vyuÏitie poistného plnenia k tomu, aby boli poistené
veci rovnakého druhu a úãelu znovu vyrobené alebo znovuobsta-
rané a umiestnené na pôvodnom mieste. Pokiaº to z právnych
dôvodov nie je na pôvodnom mieste moÏné alebo hospodárne, tak
postaãí:
a) pre budovy - ak bude budova slúÏiaca rovnakému úãelu znovu

postavená na inom mieste v tom istom alebo v susednom mes-
te alebo obci,

b) pre ostatné veci - ak sú rovnaké veci slúÏiace tomu istému
úãelu znovuobstarané na inom mieste.

3. Horná hranica poistného plnenia je dojednaná v poistnej zmluve.

4. Pokiaº je poisten˘ spoluvlastnícky podiel budovy, bude hradená
jedine taká ãasÈ z celkovej ‰kody na spoloãn˘ch ãastiach domu,
ktorá je k celkovej ‰kode (vrátane poisten˘ch nákladov) v rovna-
kom pomere, ako poistná suma k poistnej hodnote celej budovy,
ktorej podiel je predmetom poistnej zmluvy. Oznámená v‰ak musí
byÈ ‰koda v plnom rozsahu.

5. Celková v˘‰ka poistného plnenia vrátane náhrad vynaloÏen˘ch
nákladov uveden˘ch v ãl. 4, je pre jednu poistnú udalosÈ obme-
dzená dojednanou poistnou sumou.

6. Celkové poistné plnenie poisÈovateºa zo v‰etk˘ch poistn˘ch uda-
lostí vrátane náhrady nákladov v jednom roãnom poistnom období
nesmie presiahnuÈ dvojnásobok poistnej sumy, pokiaº nie je
v zmluve dojednané inak.

ââlláánnookk  1133
SSppllaattnnoossÈÈ  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa

1. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukonãení vy‰etrenia po-
trebného k zisteniu rozsahu povinnosti poisÈovateºa plniÈ.
Vy‰etrenie musí byÈ prevedené bez zbytoãného odkladu, pokiaº
nemôÏe byÈ ukonãené do jedného mesiaca od zistenia poistnej 
udalosti, je poisÈovateº povinn˘ poskytnúÈ poistenému na jeho pí-
somnú ÏiadosÈ primeran˘ preddavok. Poistné plnenie sa poskytu-
je v platnej mene, pokiaº nebolo dohodnuté naturálne plnenie.

2. PoisÈovateº je oprávnen˘ v˘platu poistného plnenia, resp. zálohy
na poistné plnenie odloÏiÈ, ak:
a) existuje pochybnosÈ o oprávnenosti vyplatenia poistného plne-

nia poistenému, a to aÏ do dodania potrebn˘ch dôkazov,
b) orgány ãinné v trestnom konaní zahájili proti poistníkovi alebo

poistenému konanie v súvislosti so ‰kodou, a to aÏ do skonãe-
nia tohto konania.

3. Po vzniku poistnej udalosti sa horná hranica poistného plnenia,
ktorá je daná dohodnutou poistnou sumou, pre zvy‰ok poistného
roku zníÏi o sumu vyplateného poistného plnenia. Na základe do-
datku k zmluve a po doplatení primeranej ãasti poistného poistní-
kom môÏe byÈ horná hranica plnenia pre zvy‰ok poistného roku
upravená do pôvodnej poistnej v˘‰ky. Pre nasledujúci poistn˘ rok
platí opäÈ pôvodná suma a poistné, pokiaº sa strany nedohodnú inak.

ââlláánnookk  1144
PPooiissttnnéé

1. Poistné je peÀaÏn˘m ekvivalentom zodpovedajúcim rozsahu
poskytnutej poistnej ochrany poisÈovateºom poãas poistnej doby,
dohodnuté v poistnej zmluve.

2. V˘‰ka poistného sa stanoví podºa sadzieb pre príslu‰né druhy po-
istenia.

3. Poistné je splatné v platnej mene, pokiaº v zmluve nie je uvedené
inak.

4. Poistné sa stanoví buì pre celú dohodnutú dobu poistenia (jedno-
rázové poistné), alebo pre poistné obdobie (beÏné poistné). Ak nie
je v poistnej zmluve dojednané inak, je poistn˘m obdobím doba 12
mesiacov (poistn˘ rok). 

5. BeÏn˘m poistn˘m je roãné poistné. Poistník môÏe na základe pí-
somnej dohody s poisÈovateºom platiÈ roãné poistné v polroãn˘ch

a ‰tvrÈroãn˘ch splátkach (splátky poistného); v t˘chto prípadoch sa
poistné zvy‰uje o príplatok. Ak je poistné splatné v splátkach, po-
isÈovateº  je oprávnen˘ v prípade polroãn˘ch splátok úãtovaÈ pri-
ráÏku 3% a v prípade ‰tvrÈroãn˘ch splátok priráÏku 5% zo stano-
veného roãného poistného.

6. Ak bolo dojednané platenie poistného v splátkach, nezaplatením
splátky poistného sa dÀom nasledujúcim po dni splatnosti neza-
platenej splátky stáva splatn˘m poistné za celé poistné obdobie.

7. Pri v˘plate poistného plnenia má poisÈovateº právo odpoãítaÈ od
poistného plnenia nedoplatok poistného.

8. Ak je poistné platené prostredníctvom po‰ty alebo peÀaÏného
ústavu, povaÏuje sa za okamÏik splnenia platobnej povinnosti dá-
tum odpísania sumy poistného z úãtu platiteºa.

9. Pokiaº dôjde k ome‰kaniu s platením poistného, platí Ïe poisÈova-
teº má nárok poÏadovaÈ úroky z ome‰kania za kaÏd˘ deÀ ome‰-
kania a prípadné zmluvné pokuty vo v˘‰ke dohodnutej v poistnej
zmluve,

10.Pokiaº dôjde v dôsledku poistnej udalosti k zániku poisten˘ch vecí
a dôvod ìal‰ieho poistenia t˘mto odpadá, patrí poisÈovateºovi po-
istné aÏ do konca poistného obdobia.

ââlláánnookk  1155
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa  aa  ppooiisstteennééhhoo

1. Okrem podmienok uveden˘ch vo VPP-M 03 je poistník alebo
poisten˘ povinn˘:
a) poisÈovateºovi ihneì písomne oznámiÈ v‰etky zmeny vo vyba-

vení, a to prístavby alebo prestavby poistenej budovy, ktoré by
mali za následok zv˘‰enie poistnej sumy o viac ako 5%,

b) trvalo udrÏovaÈ v riadnom stave poistené veci, hlavne prvky
krátkodobej Ïivotnosti a závady alebo ‰kody nechaÈ bez zby-
toãného odkladu odstrániÈ, 

c) pri budovách alebo ãastiach budov, ktoré nie sú trvalo uÏívané,
uzavrieÈ, vyprázdniÈ a udrÏiavaÈ prázdne vodovodné zariadenia
v nich umiestnené,

d) vo vykurovacom období vyprázdniÈ jednotlivé vodovodné zaria-
denia, pokiaº nie je kúrenie priebeÏne udrÏované v prevádzke,

e) v ãase, kedy nie je v poistenom priestore prítomná Ïiadna
z osôb oprávnená k uÏívaniu objektu, zaistiÈ riadne zabezpeãe-
nie poisten˘ch vecí podºa podmienok dohodnut˘ch v zmluve.

2. Zmeny na poisten˘ch veciach (budovách) je poistník alebo poiste-
n˘ povinn˘ bez zbytoãného odkladu oznámiÈ poisÈovateºovi,
a to hlavne vtedy:
a) ak sa zmení okolnosÈ, na ktorú bola v návrhu na uzavretie

poistnej zmluvy vyslovená pripomienka,
b) ak uÏ budova alebo prevaÏujúca ãasÈ budovy nie je uÏívaná,
c) ak bola v poistenej budove zahájená alebo zmenená podnika-

teºská ãinnosÈ. 
PoisÈovateº má odo dÀa zmeny vy‰‰ie uveden˘ch okolností nárok
na poistné, ktoré bolo stanovené na základe prípadného zv˘‰enia
poistn˘ch sadzieb.

ââlláánnookk  1166
PPrriippooiisstteenniiee

Formou zvlá‰tnych dojednaní a za ìal‰ie poistné je moÏné v poistnej
zmluve dojednaÈ doplnkové poistenie menovite urãen˘ch vecí vráta-
ne tak˘ch, ktoré inak nie je predmetom poistenia.

DDOOPPLLNNKKOOVVÉÉ  PPOOIISSTTEENNIIEE

ââlláánnookk  1177
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

1. Doplnkové poistenie nemôÏe byÈ dojednané samostatne, ale len
ako doplnok k poistnej zmluve pre poistenie budov.

2. Doplnkové poistenie môÏe byÈ vypovedané ku dÀu uplynutia poist-
ného obdobia ako poistníkom, tak aj poisÈovateºom, pri dodrÏaní
v˘povednej lehoty. Zostávajúca zmluva t˘m nie je dotknutá.



ââlláánnookk  1188
PPooiisstteenniiee  zzooddppoovveeddnnoossttii  zz  ddrrÏÏbbyy  nneehhnnuutteeººnnoossttii

1. Za poistnú udalosÈ sa povaÏuje pre tento druh poistenia vznik po-
vinnosti poisteného nahradiÈ ‰kodu vypl˘vajúcu z vlastníctva alebo
drÏby nehnuteºnosti.

2. Z poistenia zodpovednosti má poisten˘ právo, aby za neho
poisÈovateº uhradil ‰kodu vzniknutú inému na Ïivote, zdraví alebo
zniãením ãi po‰kodením veci, prípadne inú majetkovú ujmu vypl˘-
vajúcu zo ‰kody na Ïivote, zdraví alebo veci, pokiaº poisten˘ za ta-
kúto ‰kodu podºa príslu‰n˘ch právnych predpisov zodpovedá.

3. Poisten˘ má tieÏ právo, aby za neho poisÈovateº v súvislosti s po-
istnou udalosÈou uhradil:
a) náklady na odmenu pre znalca menovaného so súhlasom

poisÈovateºa za úãelom zistenia okolností alebo rozsahu vznik-
nutej ‰kody,

b) nevyhnutné náklady obhajoby v  spore vedenom pred súdom
s treÈou osobou na príkaz poisÈovateºa alebo s jeho súhlasom,

c) nevyhnutné náklady na zmierovacie konanie vedené v súvis-
losti s uplatnen˘mi nárokmi na náhradu ‰kody, pokiaº s t˘m
bude poisÈovateº súhlasiÈ,

d) náklady uvedené v ods. 3 tohto ãl. uhradí poisÈovateº jedine vte-
dy, keì poisten˘ neporu‰í jemu uloÏené povinnosti uvedené
v ãl. 15,

e) poisten˘ má právo, aby za neho poisÈovateº uhradil nutné
a úãelne vynaloÏené náklady smerujúce k minimalizácii uÏ
vzniknutej ‰kody, za ktorú by bol poisten˘ zodpovedn˘ (tzv. za-
chraÀovacie náklady).

4. Poistná ochrana sa nevzÈahuje na ‰kody spôsobené: 
- poistenému alebo poisten˘m,
- osobám blízkym v zmysle § 116 Obãianskeho zákonníka.

5. PoisÈovateº nezodpovedá za ‰kody:
a) spôsobené úmyselne alebo vzniknuté hrubou nedbalosÈou (ãl.

4 ods. 13 VPP-M 03),
b) spôsobené pri ãinnosti, na ktorú sa zo zákona alebo zo

zvlá‰tnych predpisov vzÈahuje povinnosÈ uzavrieÈ poistnú
zmluvu alebo je stanovené, Ïe poistenie vznikne bez uzavretia
poistnej zmluvy na základe in˘ch skutoãností,

c) spôsobené, aj keì z nedbanlivosti inému, zavleãením alebo
roz‰írením nákazlivej choroby ºudí, zvierat alebo rastlín,

d) spôsobené na veciach, ktoré si poisten˘ alebo za neho
jednajúce osoby vypoÏiãali, prenajali, uÏívajú na leasing alebo
vzali do úschovy,

e) spôsobené nesplnením povinnosti k odvráteniu bezprostredne
hroziacej ‰kody a k zabráneniu zväã‰enia ‰kody,

f) vzniknuté v priamej alebo nepriamej súvislosti s pôsobením
jadrovej energie,

g) vzniknuté pôsobením formaldehydu a azbestu,
h) vzniknuté v dôsledku sadania a zosuvu pôdy, poddolovania,

pozvoºného vnikania vlhka alebo pôsobením plynov, pár a vlh-
kosti alebo zráÏok,

i) vzniknuté odkvapkávaním alebo únikom olejov, nafty alebo
in˘ch kvapalín z nádob alebo nádrÏí,

j) spôsobené Ïiarením, exhaláciou, popolãekom, dymom, odpa-
dov˘mi vodami alebo odpadom a vibráciami,

k) zneãistením alebo otrávením vôd v‰etkého druhu, ovzdu‰ia
a pôdy alebo zemského povrchu,

l) ktoré by bol poisÈovateº inak povinn˘ uhradiÈ, av‰ak poisten˘
bez jeho vedomia nevzniesol námietku premlãania, nepodal
odvolanie proti rozhodnutiu alebo odpor proti platobnému roz-
kazu, uzavrel dohodu o vyrovnanie alebo súdny zmier,

m) vzniknuté v dôsledku vojnov˘ch udalostí, teroristick˘ch ãinov,
stávok a ozbrojen˘ch konfliktov, alebo obãianskych nepokojov,

n) vzniknuté v súvislosti so zásahom vojensk˘ch alebo policaj-
n˘ch orgánov alebo uznanej, ãi neuznanej moci,

o) na veciach, ktoré po‰koden˘ uÏíva protiprávne.

6. Rozsah plnenia poisÈovateºa, v akom je povinn˘ nahradiÈ ‰kodu za
poisteného, je limitovan˘ rozsahom ‰kody, za ktorú zodpovedá po-
isten˘ po‰kodenému podºa príslu‰n˘ch právnych predpisov.

7. Plnenie poisÈovateºa z jednej poistnej udalosti vrátane náhrady ná-
kladov uveden˘ch v ods. 4 tohto ãl. nesmie presiahnuÈ 

limit stanoven˘ v poistnej zmluve, a to aj vtedy, ak sa vzÈahuje po-
istná ochrana na niekoºko osôb povinn˘ch hradiÈ ‰kodu.

8. Prechod práv:
a) pokiaº poisÈovateº nahradil za poisteného ‰kodu, prechádza na

neho právo poisteného na náhradu ‰kody alebo iné obdobné
právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosÈou za ‰kodu
vzniklo proti inému.

b) na poisÈovateºa neprechádzajú nároky poisteného proti oso-
bám, ktoré s ním Ïijú v spoloãnej domácnosti, alebo ktoré sú na
neho odkázané svojou v˘Ïivou. To v‰ak neplatí, pokiaº tieto
osoby spôsobili ‰kodu úmyselne.

c) ak poisten˘ neumoÏnil poisÈovateºovi uplatniÈ právo, ktoré na
neho pre‰lo, je poisÈovateº oprávnen˘ poÏadovaÈ od poistené-
ho náhradu ‰kody aÏ  do v˘‰ky vyplateného plnenia.

d) na poisÈovateºa prechádza právo poisteného na úhradu t˘ch
nákladov konania o náhradu ‰kody, ktoré boli poistenému
priznané proti odporcovi, pokiaº ich poisÈovateº zaplatil za
poisteného.

e) poisten˘ je povinn˘ neodkladne poisÈovateºovi oznámiÈ, Ïe na-
stali okolnosti odôvodÀujúce vznik práva poisÈovateºa v zmysle
vy‰‰ie uveden˘ch odsekov a odovzdaÈ mu doklady potrebné
k uplatneniu t˘chto práv.

9. Celkové poistné plnenie zo v‰etk˘ch poistn˘ch udalostí, ktoré
vzniknú poãas jedného poistného roku, vrátane nákladov, ktoré
budú splatné aÏ po jeho uplynutí, poskytne poisÈovateº do v˘‰ky
dvojnásobku poistnej sumy, pokiaº nie je v zmluve dojednané inak.

10.Plnenie poisÈovateºa v prípade vzniku poistnej udalosti v dôsledku
drÏby spoloãn˘ch ãastí domu v zmysle ãl. 2 VPP-B 04 sa riadi na-
sledujúcim dojednaním: 
PoisÈovateº sa zaväzuje v prípade vzniku takejto poistnej udalosti
nahradiÈ vzniknutú ‰kodu za poisteného vo v˘‰ke spoluvlastnícke-
ho podielu na spoloãn˘ch ãastiach domu. VeºkosÈ spoluvlastnícke-
ho   podielu na spoloãn˘ch ãastiach domu sa riadi vzájomn˘m po-
merom veºkosti podlahovej plochy jednotky k celkovej ploche v‰et-
k˘ch jednotiek a je uvedená vo v˘pise z katastra nehnuteºností.

ââlláánnookk  1199
PPooiisstteenniiee  sskkllaa

1. PoisÈovateº dojednáva poistnú ochranu proti náhodnému rozbitiu
poisten˘ch skiel.

2. Poistenie sa vzÈahuje:
a) na presklené ãasti poistenej budovy,
b) na sklenené mozaiky, sklenené steny a rôzne umelecké zas-

klenia uvedené v zmluve,
c) na sklenené plochy, prvky izolaãného zasklenia a ìal‰ie skle-

nené súãasti.

3. Len na základe zvlá‰tneho dojednania je moÏné do poistenia za-
hrnúÈ:
a) sklenené ãasti hnuteºn˘ch vecí (zasklenie nábytku, zrkadlá,

osvetºovacie telesá a pod.),
b) predmety umiestnené na vonkaj‰ej strane budovy (napr. firem-

né ‰títy, reklamné tabule, svetelné nápisy, vonkaj‰ie osvetlenie
vrátane jeho elektrickej in‰talácie a nosnej kon‰trukcie a solár-
ne zariadenia).

4. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kody spôsobené:
a) po‰kodením povrchu skla po‰krabaním, postriekaním farbou

neprepú‰Èajúcou svetlo a pod.,
b) rozbitím vzniknut˘m pred a pri in‰talácii, montáÏou a demontá-

Ïou, pri preprave a doprave,
c) z dôvodu v˘robnej vady skla,
d) úmyselne poistníkom alebo poisten˘m, alebo jemu blízkymi

osobami, alebo in˘mi poistníkom alebo poisten˘m poveren˘mi
osobami,

e) na rámoch a osadeniach,
f) na optick˘ch sklách,
g) na sklenenom riade, osvetºovacích telesách Ïiarovkách 

a pod., pokiaº nie je dojednané inak, nevzÈahuje sa na ‰kody
spôsobené na skleníkoch a presklen˘ch strechách.



5. Poistenie sa rovnako nevzÈahuje na ‰kody, ku ktor˘m do‰lo:
a) poÏiarom, v˘buchom, úderom blesku, zásahom pri hasení

alebo in˘mi zachraÀovacími prácami,
b) víchricou, krupobitím, povodÀou, záplavou,
c) vniknutím atmosferick˘ch zráÏok alebo neãistôt do budovy

v dôsledku rozbitia poistenej sklenenej plochy,
d) odcudzením alebo stratou veci v dôsledku rozbitia poistenej

sklenenej plochy,
e) v dôsledku zlého technického stavu rámu a osadeniach poiste-

ného skla,
f) vystavením poisteného skla sálavému teplu alebo priamemu

ohÀu (napr. pri rozmrazovaní alebo odstraÀovaní náterov), od-
straÀovaním námrazy pomocou teplej vody alebo mechanicky,
a pod.

g) ìalej sa nevzÈahuje na následné ‰kody a náklady vzniknuté
rozbitím poisten˘ch sklenen˘ch plôch.

6. Pokiaº je v zmluve zvlá‰È dojednané, uhradí poisÈovateº náklady
vynaloÏené v súvislosti s poistnou udalosÈou:
a) na ‰peciálnu povrchovú úpravu poisteného skla (maºba, nápisy

a iné ozdoby alebo doplnky, pieskovanie, lept, oprava, ãi zno-
vuobstaranie nalepen˘ch snímaãov, zabezpeãovacích zariade-
ní, nalepen˘ch fólií a pod.),

b) na le‰enie alebo iné pomocné prostriedky nutné na vykonanie
opravy rozbitého skla,

c) na montáÏ a demontáÏ stavebn˘ch súãastí nutn˘ch na vykona-
nie opravy rozbitého skla (napr. ochrann˘ch mreÏí a pod.),

d) na provizórnu opravu rozbitého skla,
e) na odstránenie zbytkov rozbitého skla.

ââlláánnookk  2200
PPooiisstteenniiee  pprree  pprrííppaadd  ooddccuuddzzeenniiaa  vveeccíí

1. PoisÈovateº dojednáva poistnú ochranu proti náhodnému po‰ko-
deniu, zniãeniu alebo strate hnuteºn˘ch vecí uveden˘ch v poistnej
zmluve v dôsledku krádeÏe vlámaním alebo lúpeÏe.
PoisÈovateº poskytne poistné plnenie i v prípade, Ïe k po‰kodeniu,
zniãeniu alebo strate poisten˘ch vecí dôjde pri pokuse o spácha-
nie t˘chto ãinov.

2. Na základe zvlá‰tneho dojednania poskytne poisÈovateº poistné pl-
nenie i v prípade po‰kodenia alebo zniãenia stavebn˘ch súãastí
poisten˘ch budov, ku ktorému do‰lo v dôsledku násilného kona-
nia, smerujúceho k odcudzeniu veci.

3. Na základe zvlá‰tneho dojednania je moÏné k rizikám uveden˘m
v ods. 2 dojednaÈ poistenie proti po‰kodeniu alebo zniãeniu vecí
vandalizmom pri vlámaní.

4. Vlámaním sa v zmysle t˘chto podmienok rozumie vniknutie do
uzavretého priestoru násiln˘m prekonaním prekáÏky ‰pecifikova-
nej v poistnej zmluve.

5. Poistenie sa bez ohºadu na spolupôsobiace príãiny nevzÈahuje na
‰kody na poisten˘ch veciach a súvisiace náklady, ktoré vznikli:
a) stratou poisten˘ch vecí bez naplnenia skutkovej podstaty krá-

deÏe vlámaním alebo lúpeÏe podºa predchádzajúcich bodov
(napr. jednoduchá krádeÏ alebo nezisten˘ spôsob odcudzenia
veci),

b) úmyseln˘m konaním poistníka /poisteného alebo osoby im blízkej,
c) úmyseln˘m konaním osôb v pracovno-právnom pomere k po-

istenému (napr. správca budovy) alebo hrubou nedbanlivosÈou
t˘chto osôb.

Pri nedodrÏaní predpísaného spôsobu zabezpeãenia poisten˘ch
vecí je poisÈovateº oprávnen˘ v zmysle ãl. 22 ods. 1 t˘chto 
VPP-B 04 zníÏiÈ poistné plnenie úmerne k závaÏnosti poru‰enia
tejto povinnosti.

ââlláánnookk  2211
PPooiisstteenniiee  eelleekkttrroommoottoorroovv

1. K poisteniu budovy je moÏné dojednaÈ pripoistenie pevne (stabil-
ne) zabudovan˘ch elektromotorov slúÏiacich prevádzke poistenej
budovy (elektromotor v˘Èahov, ventilátorov, vodn˘ch alebo kalo-
v˘ch ãerpadiel a pod.) pre prípad ‰kody spôsobenej skratom ale-
bo prepätím.

2. PoisÈovateº uhradí náklady na previnutie elektromotorov, jeho de-
montáÏ a montáÏ. PoisÈovateº uhradí v˘menu elektromotora, ktor˘
nemoÏno previnúÈ za nov˘.

3. PoisÈovateº nehradí náklady na loÏisko, remeÀ, tesnenie alebo
hadicu, ìalej nehradí ‰kody spôsobené prirodzen˘m opotrebením
elektromotorov, jeho koróziou alebo ak˘mkoºvek in˘m spôsobom,
neÏ skratom a prepätím.

4. Horná hranica poistného plnenia je stanovená v poistnej zmluve.

ââlláánnookk  2222
PPrráávvaa  ppooiissÈÈoovvaatteeººaa

1. PoisÈovateº je oprávnen˘ zníÏiÈ poistné plnenie úmerne závaÏnosti
poru‰enia povinností zo strany poisteného uveden˘ch v ãl. 15.

2. PoisÈovateº je rovnako oprávnen˘ zníÏiÈ poistné plnenie, ak bolo
príãinou poistnej udalosti konanie poistníka / poisteného pod vply-
vom alkoholu, ãi in˘ch omamn˘ch prostriedkov.

ââlláánnookk  2233
FFoorrmmaa  ddoorruuããoovvaanniiaa

1. V‰etky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej forme.

2. Poistník je povinn˘ písomne oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu svojej
adresy. PoisÈovateº zasiela poistníkovi písomnosti na poslednú
adresu poistníka, ktorá mu je známa. PovinnosÈ poisÈovateºa do-
ruãiÈ  písomnosÈ sa splní, len ão ju poistník prevezme alebo len ão
ju po‰ta vráti poisÈovateºovi ako nedoruãiteºnú, alebo ak doruãenie
písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím poistníka.
Úãinky doruãenia nastanú aj vtedy, ak poistník prijatie písomnosti
odmietne. 

ââlláánnookk  2244
PPrríísslluu‰‰nnoossÈÈ  ssúúdduu  

Pre poistnú zmluvu uzavretú podºa t˘chto v‰eobecn˘ch poistn˘ch
podmienok platí právo  Slovenskej republiky. V‰etky spory vypl˘vajú-
ce z poistnej zmluvy uzavretej podºa t˘chto v‰eobecn˘ch poistn˘ch
podmienok sa budú rie‰iÈ na príslu‰nom súde Slovenskej 
republiky.

ZZáávveerreeããnnéé  uussttaannoovveenniiaa

Tieto V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie budov - ‰pecifická
ãasÈ sú neoddeliteºnou súãasÈou poistnej zmluvy.
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