
V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie majetku - v‰eobecná ãasÈ 
(VPP-M 03)
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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
Obãianskeho zákonníka v platnom znení, tieto V‰eobecné poistné
podmienky pre poistenie majetku - v‰eobecná ãasÈ (ìalej len VPP-M
03), ·pecifikácia skupín podºa predmetu poistenia, v‰eobecné poist-
né podmienky pre príslu‰né druhy poistenia a poistná zmluva.

ââlláánnookk  22
MMiieessttnnaa  ppllaattnnoossÈÈ  ppooiisstteenniiaa

Poistenie sa vzÈahuje na miesto poistenia uvedené v poistnej zmluve.

ââlláánnookk  33
PPooiissttnnáá  uuddaalloossÈÈ

Pod pojmom poistná udalosÈ sa rozumie náhodná udalosÈ, s ktorou
je spojená povinnosÈ poisÈovateºa plniÈ.

ââlláánnookk  44
VV˘̆kkllaadd  ppoojjmmoovv  pprree  úúããeellyy  tt˘̆cchhttoo  VVPPPP--MM  0033

1. PPooiissttnnííkk je fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisÈovateºom
uzavrela poistnú zmluvu.

2. PPooiisstteenn˘̆ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom
poistenej veci, alebo ktorá je oprávnen˘m drÏiteºom veci a v kto-
rej prospech bola uzavretá poistná zmluva. Ak je poistník záro-
veÀ vlastníkom veci, je zároveÀ aj poisten˘m.

3. PPooiissttnnéé  oobbddoobbiiee je jeden rok (poistn˘ rok), za ktor˘ je potrebné
platiÈ poistné.

4. SSppoolluuúúããaassÈÈ je suma dohodnutá v poistnej zmluve, ktorou 
sa poisten˘ podieºa na kaÏdej poistnej udalosti.

5. Za zznniiããeenniiee sa povaÏuje také hmotné po‰kodenie veci, ktoré sa
nedá objektívne odstrániÈ opravou a vec nie je ìalej pouÏiteºná 
k pôvodnému úãelu.

6. SSttrraattoouu  vveeccii sa rozumie stav, keì poistník stratil nezávisle od
svojej vôle moÏnosÈ s vecou disponovaÈ.

7. Za ppoo‰‰kkooddeenniiee sa povaÏuje také hmotné po‰kodenie veci, ktoré
je objektívne moÏné odstrániÈ opravou alebo pri nemoÏnosti vec
opraviÈ zostáva vec pouÏiteºná k pôvodnému úãelu.

8. VVaannddaalliizzmmuuss je úmyselné, bezohºadné zniãenie alebo po‰kode-
nie hnuteºnej veci alebo nehnuteºnosti inou osobou.

9. ZZlloommkkoovvéé  ppooiisstteenniiee je vedomé, s poisÈovateºom dohodnuté pod-
poistenie niektor˘ch poloÏiek na urãitú hodnotu, ktorá vyjadruje
zlomkovú hodnotu skutoãnej poistnej hodnoty poloÏky.
V˘‰ka zlomkovej poistnej sumy predstavuje hornú hranicu poist-
ného plnenia.

10.OOssoobboouu  bbllíízzkkoouu je príbuzn˘ v priamom rade, súrodenec a man-
Ïel, ìalej iná osoba v rodinnom pomere k poistníkovi alebo 
poistenému a blízka tak, Ïe by ujmu, ktorú utrpela, dôvodne poci-
Èoval ako ujmu vlastnú.

11.IInnáá  oossoobbaa  ppooiissttnnííkkoomm  aalleebboo  ppooiisstteenn˘̆mm  ppoovveerreennáá je osoba, ktorá
za úplatu alebo aj bez nej koná podºa vôle poistníka alebo 
poisteného.

12.ÚÚmmyysseell je vedomé konanie alebo opomenutie, ktoré je v priamej
súvislosti so vzniknutou ‰kodou.

13.HHrruubbáá  nneeddbbaannlliivvoossÈÈ je:
- konanie alebo opomenutie, pri ktorom musel byÈ vznik ‰kody

predpokladan˘ alebo oãakávan˘ a poistník alebo poisten˘ 
vedel, ãi mohol a mal vedieÈ, Ïe pri takom konaní alebo opome-
nutí ‰koda nastane,

- znalosÈ chybovosti alebo ‰kodlivosti vyrobeného alebo dodané-
ho tovaru, ãi uskutoãnenej práce.

14.UUkkoonnããeenníímm  ããiinnnnoossttii  ppooiisstteennééhhoo sa rozumie:
- u právnick˘ch osôb zapísan˘ch v obchodnom registri ich v˘maz

z neho,
- u právnick˘ch osôb nezapísan˘ch v obchodnom registri zru‰e-

nie právnickej osoby,
- u podnikov a fyzick˘ch osôb zapísan˘ch v obchodnom registri

ich v˘maz z neho,
- u podnikov a fyzick˘ch osôb nezapísan˘ch v obchodnom 

registri zánik oprávnenia k ãinnosti, ãi podnikaniu.

ââlláánnookk  55
PPooiissttnnáá  ssuummaa,,  ppooiissttnnáá  hhooddnnoottaa

1. Poistná suma predstavuje poistnú hodnotu v‰etk˘ch poisten˘ch
vecí v okamÏiku vzniku poistenia. Poistnú sumu urãuje poistník
na vlastnú zodpovednosÈ, poistná suma sa uvádza v poistnej
zmluve.

2. Poistná suma je horná hranica poistného plnenia poisÈovateºa.

3. Na základe písomného návrhu môÏe byÈ poistná suma v priebe-
hu poistného obdobia zmenená. Zmena poistnej sumy so spät-
nou platnosÈou nie je moÏná.

4. Jednotlivé poistné hodnoty sú definované v ·pecifikácii skupín
podºa predmetu poistenia, typ poistnej hodnoty sa oznaãí v poist-
nej zmluve.

5. Keì nemôÏe byÈ poistná hodnota stanovená podºa ods. 1, môÏe
byÈ dojednané poistenie na prvé riziko. Takto urãená poistná su-
ma predstavuje hornú hranicu poistného plnenia poisÈovateºa zo
v‰etk˘ch poistn˘ch udalostí vzniknut˘ch v poistnom roku.
PoloÏky poistené na prvé riziko musia byÈ v poistnej zmluve jed-
noznaãne vymenované. 

6. Pre vybrané poloÏky môÏe byÈ dojednané zlomkové poistenie.

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.



7. Ak dôjde poãas doby trvania poistenia ku zv˘‰eniu úradne 
vyhlasovaného indexu investiãn˘ch prác a dodávok, resp. indexu
spotrebiteºsk˘ch cien tovaru a sluÏieb, resp. indexu Ïivotn˘ch 
nákladov minimálne o 6%, môÏu sa obidve strany dohodnúÈ 
na zodpovedajúcom zv˘‰ení poistnej sumy a poistného, aby sa
zamedzilo podpoisteniu.

8. Ak poistná suma nebude zvy‰ovaná v zmysle ods. 7 v dôsledku
rozhodnutia poistníka, vystavuje sa poistník nebezpeãenstvu
podpoistenia (viì ãl. 6, ods. 1).

ââlláánnookk  66  
PPooddppooiisstteenniiee,,  nnaaddppooiisstteenniiee

1. Pokiaº je poistná suma v dobe vzniku poistnej udalosti niÏ‰ia ako
poistná hodnota veci (podpoistenie), poskytne poisÈovateº plnenie
len v rovnakom pomere ku ‰kode, v akom je poistná suma 
k poistnej hodnote. Podpoistenie bude posúdené pre kaÏdú 
poloÏku poistnej zmluvy zvlá‰È. Toto ustanovenie neplatí pri 
poistení na prvé riziko.

2. Pokiaº je poistná suma v dobe vzniku poistnej udalosti vy‰‰ia ako
poistná hodnota (nadpoistenie), neposkytne poisÈovateº vy‰‰ie
plnenie, neÏ aké zodpovedá poistnej hodnote poisten˘ch vecí
v okamÏiku vzniku ‰kody.

ââlláánnookk  77
VViiaaccnnáássoobbnnéé  ppooiisstteenniiee  

Ak bolo dojednané poistenie pre tie isté veci proti t˘m ist˘m rizikám
aj u iného poisÈovateºa, má poistník povinnosÈ okamÏite oznámiÈ po-
isÈovateºovi ìal‰ieho poisÈovateºa a poistnú sumu.

ââlláánnookk  88  
DDoojjeeddnnaannáá  ssppoolluuúúããaassÈÈ

Ak je poistenie dojednané so spoluúãasÈou, odpoãíta sa jej v˘‰ka pri
kaÏdej poistnej udalosti z poistného plnenia.

ââlláánnookk  99
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 
poistenia.

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

4. Poistné sa stanoví buì pre celú dohodnutú dobu poistenia (jed-
norázové poistné), alebo pre poistné obdobie (beÏné poistné). Ak
nie je v poistnej zmluve dojednané inak, je poistn˘m obdobím do-
ba 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,
poisÈovateº  je oprávnen˘ v prípade polroãn˘ch splátok úãtovaÈ
priráÏku 3% a v prípade ‰tvrÈroãn˘ch splátok priráÏku 5% zo sta-
noveného 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 poisÈo-
vateº 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 ve-
cí a dôvod ìal‰ieho poistenia t˘mto odpadá, patrí poisÈovateºovi
poistné aÏ do konca poistného obdobia.

ââlláánnookk  1100
ZZaaããiiaattookk  ppooiisstteenniiaa

Poistenie vzniká nasledujúci deÀ po uzavretí poistnej zmluvy, 
pokiaº v poistnej zmluve nie je dojednané, Ïe poistenie vznikne neskôr.

ââlláánnookk  1111
PPllaattnnoossÈÈ  ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, je poistné obdobie jeden
rok (poistn˘ rok). Ak nie je zmluva vypovedaná jednou zo zmluvn˘ch
strán najmenej 6 t˘ÏdÀov pred ukonãením poistného obdobia, predl-
Ïuje sa po uplynutí poistného obdobia automaticky vÏdy o ìal‰ie do-
hodnuté obdobia. Ak je dojednané poistenie jednorazové, konãí jeho
platnosÈ uplynutím doby, na ktorú bolo dohodnuté.

ââlláánnookk  1122
ZZáánniikk  ppooiisstteenniiaa

1. PoisÈovateº a poistník majú po vzniku kaÏdej ‰kodovej udalosti
právo vypovedaÈ zmluvu v lehote jedného mesiaca odo dÀa 
vyplatenia poistného plnenia alebo jeho odmietnutia. V˘povedná
lehota je jeden mesiac a zaãína plynúÈ dÀom nasledujúcim po
doruãení v˘povede. 

2. Ak nebolo zaplatené jednorazové poistné alebo poistné za prvé
poistné obdobie do troch mesiacov odo dÀa ich splatnosti, alebo
ak bolo poistné uhradené iba ãiastoãne, poistenie zaniká uplynu-
tím tejto lehoty. PoisÈovateºovi patrí poistné aÏ do dÀa zániku 
poistenia.

3. Poistenie zanikne aj tak, Ïe poistné za ìal‰ie poistné obdobie
nebolo zaplatené do  jedného mesiaca od dÀa doruãenia v˘zvy
poisÈovateºa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené
pred doruãením tejto v˘zvy. To isté platí, ak bola zaplatená len
ãasÈ poistného. PoisÈovateºovi patrí poistné aÏ do dÀa zániku 
poistenia.

4. Ak zanikne poistná zmluva odstúpením od zmluvy (§ 800, ods. 1
Obãianskeho zákonníka), je poisÈovateº povinn˘ vrátiÈ poistné
a súãasne je poisten˘ povinn˘ vrátiÈ poisÈovateºovi prípadné
vyplatené plnenie.

5. Ak zanikne poistná zmluva pre odmietnutie plnenia (§ 802, ods. 2
Obãianskeho zákonníka), patrí poisÈovateºovi poistné do zániku
poistenia.

6. Poistenie ìalej zaniká ukonãením ãinnosti poisteného alebo záni-
kom poistenej veci.

7. Ak je poisten˘m fyzická osoba, zaniká poistenie v prípade smrti
poisteného uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo zaplatené
poistné, pokiaº nie je stanovené inak.

8. Poistenie môÏe kaÏdá strana vypovedaÈ poãas 2 mesiacov po
uzavretí poistnej zmluvy. V˘povedná lehota je 8 dní od dátumu
doruãenia v˘povede, po jej uplynutí poistenie zaniká. PoisÈovateº
má v tomto prípade nárok na pomernú ãasÈ poistného, ktorá zod-
povedá dobe trvania poistenia.

ââlláánnookk  1133
PPooiisstteenniiee  vv  pprroossppeecchh  ttrreetteejj    oossoobbyy

1. Poistník môÏe uzavrieÈ poistnú zmluvu svojím menom v prospech
tretej osoby.



2. Ak je poistenie dojednané v prospech tretích osôb, platia v‰etky
podmienky t˘kajúce sa poistníka tieÏ pre tieto osoby, ktoré popri
poistníkovi ruãia za plnenie povinností v rovnakom rozsahu ako on.

ââlláánnookk  1144
ZZmmeennaa  vvllaassttnnííkkaa  ppooiisstteenneejj  bbuuddoovvyy

1. Ak dôjde v priebehu poistenia ku zmene vlastníka poistenej 
budovy, vstupuje nov˘ vlastník do práv a povinností poisteného
vypl˘vajúcich z poistnej zmluvy do konca zaplateného poistného
obdobia. Za poistné pripadajúce dobe od poãiatku beÏného poist-
ného obdobia ruãia pôvodn˘ i nov˘ vlastník ako jeho spoloãní
dlÏníci.

2. Zmena vlastníka poistenej budovy musí byÈ poisÈovateºovi 
okamÏite poistníkom oznámená.

3. PoisÈovateº je v prípade zmeny vlastníka povinn˘ pripustiÈ uplat-
Àovanie opodstatnen˘ch poÏiadaviek vypl˘vajúcich z poistnej
zmluvy voãi sebe aÏ vtedy, keì sa o zmene vlastníka dozvie.

ââlláánnookk  1155
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa  aa  ppooiisstteennééhhoo  pprrii  uuzzaavviieerraanníí
ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy  aa  vv  pprriieebbeehhuu  ppllaattnnoossttii  ppooiissttnneejj  zzmmlluuvvyy

1. Poistník a poisten˘ sú pri uzavieraní poistnej zmluvy povinní
oznámiÈ poisÈovateºovi v‰etky im známe okolnosti, ktoré sú pod-
statné pre prevzatie rizika (§ 793 Obãianskeho zákonníka). Za
podstatné sa povaÏujú tie rizikové okolnosti, ktoré majú vplyv na
rozhodnutie poisÈovateºa o podmienkach uzavretia poistnej zmlu-
vy. OkolnosÈ, na ktorú sa poisÈovateº vyslovene písomne p˘tal, sa
povaÏuje vÏdy za podstatnú. Poistník alebo poisten˘ sú pri uza-
vieraní poistnej zmluvy povinní poisÈovateºovi alebo ním povere-
n˘m osobám predloÏiÈ na poÏiadanie k nahliadnutiu projektovú,
poÏiarno-technickú, úãtovnú a inú podobnú dokumentáciu 
a umoÏniÈ vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené veci,
za úãelom posúdenia rizika a preskúmania ãinnosti zariadenia 
slúÏiaceho k ochrane poisteného majetku.

2. Po uzavretí poistnej zmluvy nesmie poistník alebo poisten˘ bez
súhlasu poisÈovateºa Ïiadnym spôsobom zvy‰ovaÈ riziko 
a nesmie pripustiÈ jeho zv˘‰enie treÈou osobou. Ak sa dozvie po-
istník alebo poisten˘, Ïe bez jeho vedomia alebo vôle bolo riziko
zv˘‰ené, musí túto skutoãnosÈ okamÏite písomne oznámiÈ poisÈo-
vateºovi.

3. Pri vedomom poru‰ení povinností uveden˘ch v ustanoveniach
§ 793 Obãianskeho zákonníka a v ods.1 a 2 tohto ãlánku je pois-
Èovateº oprávnen˘ odstúpiÈ od poistnej zmluvy, ak by pri pravdi-
vom a úplnom zodpovedaní otázok poistnú zmluvu neuzavrel.
Toto právo môÏe poisÈovateº uplatniÈ do 3 mesiacov odo dÀa, 
kedy sa o tejto skutoãnosti dozvedel, inak právo zaniká.

4. Ak sa dozvie poisÈovateº aÏ po vzniku poistnej udalosti, Ïe na jej
vznik alebo zväã‰ení jej následkov mala vplyv podstatná okol-
nosÈ, ktorá nebola poisÈovateºovi oznámená, alebo ktorú nemohol
pre nepravdivú alebo neúplnú odpoveì pri uzavieraní poistnej
zmluvy zistiÈ, je poisÈovateº oprávnen˘ poistné plnenie zníÏiÈ aÏ
na nulovú hodnotu podºa toho, ak˘ vplyv mal tento rozpor na
vznik poistnej udalosti a na rozsah povinnosti poisÈovateºa plniÈ.

5. Ustanovenia predchádzajúcich odstavcov sa t˘kajú tieÏ zv˘‰enia
rizika, ktoré vzniklo v dobe medzi podaním a prijatím návrhu na
uzavretie poistnej zmluvy, a ktoré poisÈovateºovi v okamihu prija-
tia návrhu nebolo známe.

6. Poistník alebo poisten˘ sú povinní oznámiÈ ihneì písomne pois-
Èovateºovi kaÏdú zmenu v‰etk˘ch poisten˘ch vecí, ktorá mala za
následok zv˘‰enie poistnej hodnoty o viac ako 10% pri hnuteº-
n˘ch veciach a o viac ako 5% pri nehnuteºnostiach. Ak poistná
suma nebude zvy‰ovaná, vystavuje sa poistník nebezpeãiu pod-
poistena (viì ãl. 6, ods.1).

ââlláánnookk  1166
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissÈÈoovvaatteeººaa,,  ppooiissttnnííkkaa  aa  ppooiisstteennééhhoo  
pprrii  vvzznniikkuu  ppooiissttnneejj  uuddaalloossttii

1. PovinnosÈ poisÈovateºa plniÈ vzniká prv˘m dÀom po uzavretí po-
istnej zmluvy, ak nebolo úãastníkmi dohodnuté, Ïe vznikne 
neskôr.

2. Poisten˘ je pri vzniku poistnej udalosti povinn˘:
a) zaistiÈ v rámci moÏností zmiernenie ‰kody a odvrátenie ná-

sledn˘ch ‰kôd a pritom postupovaÈ podºa pokynov poisÈovate-
ºa, ìalej je povinn˘ si tieto pokyny vyÏiadaÈ, pokiaº to okolnosti
umoÏÀujú,

b) bezodkladne po tom, ão sa o ‰kode dozvedel, informovaÈ po-
isÈovateºa. Ak oznámi ‰kodu predbeÏne ústnou formou, je po-
vinn˘ urobiÈ písomné oznámenie najneskôr do 5 dní.

c) umoÏniÈ poisÈovateºovi preskúmaÈ príãiny a rozsah ‰kody pre
stanovenie v˘‰ky poistného plnenia,

d) na základe Ïiadosti zaprotokolovaÈ alebo písomne oznámiÈ
a predloÏiÈ v‰etky potrebné informácie a dokumenty,

e) nemeniÈ bez súhlasu poisÈovateºa stav, ktor˘ vznikol poistnou
udalosÈou, pokiaº nebude ‰koda preskúmaná, iba ak by takáto
zmena bola v záujme zníÏenia ‰kody alebo vo verejnom záuj-
me, alebo pokiaº vy‰etrovanie poisÈovateºa nebolo do 8 dní od
doruãenia oznámenia.

3. Ak poru‰í poisten˘ niektorú z hore uveden˘ch povinností alebo
niektorú z povinností dodatoãne dojednanú v poistnej zmluve, je
poisÈovateº oprávnen˘ primerane zníÏiÈ poistné plnenie.

4. ·kody, ktoré vznikli v dôsledku odcudzenia alebo poÏiaru, je po-
trebné bez zbytoãného odkladu ohlásiÈ Polícii SR, resp. poÏiarne-
mu záchrannému zboru. Pokiaº tak poisten˘ neuãiní, má poisÈo-
vateº právo poistné plnenie zníÏiÈ úmerne k rozsahu ‰kody.

ââlláánnookk  1177
PPrreebbyyttkkyy  ppooiissttnnééhhoo

Prebytky poistného, ktoré vznikli dlhodob˘m priazniv˘m ‰kodov˘m
priebehom, budú pouÏité k zv˘hodneniu podmienok poistenia, napr.
k roz‰íreniu poistnej ochrany.

ââlláánnookk  1188
ZZnnaalleecckkéé  kkoonnaanniiee

1. Poisten˘ a poisÈovateº sa v prípade nezhody o v˘‰ke plnenia
môÏu dohodnúÈ, Ïe v˘‰ka plnenia bude stanovená znaleck˘m ko-
naním. Znalecké konanie môÏe byÈ roz‰írené aj na ostatné pred-
poklady nárokov na plnenie.

2. Znalcom alebo expertom v danom odbore (ìalej len „znalec“) sa
v zmysle t˘chto poistn˘ch podmienok rozumie osoba, ktorá je
vzhºadom k svojej profesii a vzdelaniu povaÏovaná za odborníka
v danom odbore a k poistenému, resp. poisÈovateºovi nemá
Ïiadne záväzky alebo iné vzÈahy, na základe ktor˘ch by mohli byÈ
spochybnené v˘sledky jej znaleckého posudku.

3. Zásady znaleckého konania:
a) kaÏdá strana písomne urãí jedného znalca v danom odbore,

ktor˘ voãi nej nesmie maÈ Ïiadne záväzky a neodkladne 
o Àom informuje druhú stranu. Námietku voãi osobe znalca
moÏno vzniesÈ len pred zaãatím jeho ãinnosti.

b) urãení znalci sa dohodnú na osobe tretieho znalca, ktor˘ má
rozhodujúci hlas v prípade nezhody,

c) znalci urãení poisÈovateºom a poisten˘m spracujú znaleck˘
posudok o sporn˘ch otázkach oddelene,

d) znalci posudok odovzdajú zároveÀ poisÈovateºovi i poistené-
mu. Ak sa závery znalcov od seba odli‰ujú, postúpi poisÈova-
teº obidva posudky znalcovi s rozhodujúcim hlasom. Ten roz-
hodne o sporn˘ch otázkach a odovzdá svoje rozhodnutie po-
isÈovateºovi i poistenému.

4. KaÏdá strana hradí náklady svojho znalca, náklady na ãinnosÈ
znalca s rozhodujúcim hlasom hradia obidve strany rovnak˘m 
dielom.



5. Znaleck˘m konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisÈova-
teºa a poisteného stanovené právnymi predpismi, poistn˘mi pod-
mienkami a poistnou zmluvou. 

ââlláánnookk  1199
ÚÚããiinnookk  kkoonnaanniiaa  kkoonnkkuurrzzuu  aa  vvyyrroovvnnaanniiaa

PoisÈovateº môÏe po vyhlásení konkurzného alebo vyrovnávacieho
konania t˘kajúceho sa majetku poisteného, alebo po nariadení v˘ko-
nu rozhodnutia predajom poistenej nehnuteºnosti, vypovedaÈ poistnú
zmluvu do 1 mesiaca odo dÀa, keì  sa o tejto skutoãnosti dozvedel.
V˘povedná lehota je 8 dní od dátumu doruãenia v˘povede. V prípa-
de pochybností sa v˘poveì povaÏuje za doruãenú tretí deÀ po 
odoslaní.

ââlláánnookk  2200
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 doru-
ãenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím po-
istníka. Úãinky doruãenia nastanú aj vtedy, ak poistník prijatie pí-
somnosti odmietne. 

ââlláánnookk  2211
BBeezzppeeããnnoossttnnéé  pprreeddppiissyy

1. Ak poru‰í poisten˘ povinné bezpeãnostné opatrenia stanovené
v‰eobecn˘mi právnymi predpismi alebo v poistnej zmluve dojed-
nané bezpeãnostné predpisy t˘kajúce sa poisteného predmetu
poistenia alebo pripustí ich poru‰enie, môÏe poisÈovateº do jed-
ného mesiaca po tom, ão sa dozvedel o tomto poru‰ení, vypove-
daÈ poistnú zmluvu s v˘povednou lehotou v dæÏke 1 mesiaca.
Právo na v˘poveì zaniká, ak je obnoven˘ stav pred poru‰ením
predpisov.

2. PoisÈovateº je zbaven˘ povinnosti plniÈ, ak poistná udalosÈ nasta-
la po poru‰ení predpisov a poru‰enie predpisov bolo vedomé 
alebo spôsobené hrubou nedbanlivosÈou poistníka alebo poiste-
ného. PovinnosÈ poisÈovateºa plniÈ zostáva nedotknutá, pokiaº to-
to poru‰enie nemalo vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na
rozsah poistného plnenia, alebo pokiaº v okamÏiku vzniku poist-
nej udalosti nebola poisÈovateºom daná v˘poveì a stanovená le-
hota pre jej podanie uÏ uplynula.

3. Ak vedie poru‰enie predpisov k zv˘‰eniu rizika, platí ustanovenie
ãl. 15. 

ââlláánnookk  2222  
ZZaavviinneenniiee  ‰‰kkooddyy

1. Ak spôsobí ‰kodu poistník alebo poisten˘ alebo osoby jemu 
blízke alebo jeho spoloãníci ãi zamestnanci alebo iné osoby 
poistníkom alebo poisten˘m poverené, úmyselne alebo z hrubej
nedbanlivosti uvedú poisÈovateºa do omylu pri zisÈovaní oprávne-
nosti a v˘‰ky plnenia, poisÈovateº neposkytne poistné plnenie.

2. Zavinenie ‰kody sa povaÏuje vÏdy za preukázané, ak sú osoby
uvedené v ods.1 právoplatne  odsúdené za spáchanie trestného
ãinu, v súvislosti s ktor˘m vznikla ‰koda na poistenej veci. 

ââlláánnookk  2233
SSppllaattnnoossÈÈ  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa

1. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukonãení vy‰etrenia 
potrebného 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 skon-
ãenia 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  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˘va-
júce z poistnej zmluvy uzavretej podºa t˘chto v‰eobecn˘ch poist-
n˘ch podmienok sa budú rie‰iÈ na príslu‰nom súde Slovenskej 
republiky.

ZZáávveerreeããnnáá  uussttaannoovveenniiaa

Tieto V‰eobecné poistné podmienky pre poistenie majetku - v‰eo-
becná ãasÈ sú neoddeliteºnou súãasÈou poistnej zmluvy. 
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