
PRE PO/ST/TEĽA

COLONNAOl
,

POISTNA ZMLUVA

číslo

8-813-013159

Colonnade Insurance S.A.
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod Č. B 61605
konajúca prostredníctvom

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika
IČO: 50 013 602
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel Po, vložka číslo
591/V
DIČ 4120026471 IČ DPH SK4120026471
v zastúpení Ing Zuzana Rothová, senior underwnterkonajúci na základe poverenia

Monika Birošová, senior underwnterkonejúci na základe poverenia
Bankovéspojenie Citibank Europe plc, pobočkazahraničnej banky SWIFT CITISKBA
Číslo účtu 1102100306/8130 IBAN SK16 813000000011 02100306
ďalej len .pcnsttte!" 

a

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1, 01401 Bytča, Slovenská republika
IČO: OO 321 192
DIČ 2020626399 IČ DPH nie Je platca DPH
v zastúpení Ing Miroslav Mmarčík, pnmátor mesta
Bankovéspojenie Prima banka Slovensko, a s SWIFT KOMASK2X
I BAN SK50 5600 0000 0003 6764 8006
ďalej len "po/stník a po/stený"

uzatvárajú

v zmysle § 788 a nasl Občianskehozákonníka túto

poistnú zmluvu



Doba trvania poistenia:
Poistné obdobie:

Od 23 októbra 2020 na dobu neurčitu
Kalendárny rok, prvé poistné obdobie Je od 23 oktobra 2020
do 31 decembra 2020
Celková výška ročného poistného Je 1 459,92 EUR. poistne
za poistné obdobie je 1 459,92 EUR poistne za prve poistne
obdobie Je 279,98 EUR
POistné je splatné 01 januára každého roka poistne za prve
poistné obdobie Je splatné 23 októbra 2020
Porstník uhrádza poistné na účet porstrteľa č 1102100306/8130
v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky SWIFT
CITISKBA, IBAN SK1681300000001102100306 vanabilny
symbol 8813013159, konštantný symbol 3558

Poistné:

Splatnosť poistného:

Spôsob úhrady
poistného:

Dojednaný rozsah poistenia
A POistenie majetku proti základným a doplnkovým živelným nebezpečenstvam

vodovodným nebezpečenstvám, nárazu vozidla, dymu, nárazovej vlne
B POistenie majetku proti krádeži a lúpeži a vandaltzmu
C POistenie skiel
D POistenie strojov, strojných a elektronických zanadení proti všetkým nebezpečenstvám
E POistenie zodpovednosti za škodu

Miesta poistenia
A Bytový dom A, Jabloňová 1578 01401 Bytča - ďalej len [A]

B Bytový dom B, Čerešňová 1579, 01401 Bytča - ďalej len [BJ
Za Jednotlivými predmetmi po.sterua je v hranatých zátvorkách uvedený kód miesta
porsterua

Poistený

POisteným I osobami v zmysle Oddielu E sú aj nájomcovia bytov a nebytových pnestorov
na horeuvedenych miestach poisterua

Definícia limitu a sublimitu poistného plnenia
LImit poistnéro plnenia je horná hranica plnenia porstrteľa za jednu a všetky poistné udalosti
za jeden poistný rok Ustanovenie o podpoistení sa uplatňuje aj na porsterue dojednané
s limitom plnenia v rámci porstnej sumy, avšak len vtedy ak nebolo pre predmet porsterua
dojednané poisterue len s limitom plnenia
Sublurut poistnéno plnenia je horná hranica plnenia porstiteľa za jednu a všetky poistné
udalosti za jeden poistný rok, ktorá je súčasťou celkového limitu poistného plnenia
a nezvyšuje ho

Osobitné dojednanie o spoluúčasti
DOjednáva sa, že pokiaľ sú pre predmety porsterua stanovené rôzne spoluúčasti, v
prípade poistnej udalosti súčasne na viacerých predmetoch porsterua z tej Istej príčiny sa
pn lrkvrdácu poistnej udalosti z celkového poistného plnenia odpočíta Iba najvyššie
dojednaná spoluúčasť

Osobitné dojednanie o poistnom plnení
Zmluvné strany sa dohodli, že poistrteľ poskytne poistné plnenie v zmysle tejto poistnej
zmluvy za škody vzniknuté na Jednotlivých bytoch a nebytových pnestoroch ako
samostatných nehnuteľnostrach vlastnlkovt zapísanému v katastn nehnutel'ností, vrátane



príslušenstva bytov, tJ miestností plniacich komunikačné, hospodárske alebo hygienické
funkcie bytu, v prospech vlastníka týchto bytov a nebytových pnestorov zapísaných v katastn
nehnutel'ností ku dňu vzruku poistnej udalosti

Stavebnými súčasťami bytu, resp nebytového pnestoru sa na účely tohto ustanovenia
rozumejú hlavne zanaderua všetky súčasti pevne zabudované v budove tvonace Jej
neoddelltel'nú súčasť (klarnprarske, zámočnícke výrobky, dvere, okná, sklené výplne,
vonkajšie žalúzie, parapety, zábradlla, dlažby obklady, podlahy, stnešky, a pod) Technické
vybavenie budovy, inštalácie a rozvody elektnny, vody, plynu, kanalizácie, klimatizácie,
elektronické zabezpečovacie zanaderua vrátane kamier, merače spotreby, elektronický
vrátnik, zvončeky a pod) Predmety a zanaderua určené na prevádzku budovy (výťah,
čerpadlá, hydranty, zásobníky vody, kotle, saruta, rozvod Signálu káblovej TV, Internetu,
telefónu)

Pre zamedzenie pochybnosti sa ustanovuje, že za stavebné súčasti sa nepovažujú vstavané
sknne a kuchynské linky v nadštandardnom prevedení Zároveň sa ustanovuje, že akékol'vek
poisterue stavebných súčastí dojednané v prospech poisteného má prednosť pred poistením
dojednaným touto poistnou zmluvou
V prípade zničenia celého bytového domu, príp Jeho ucelenej časti, poisntet poskytne
poistné plnenie v zmysle tejto poistnej zmluvy v prospech všetkých, resp dotknutých
(poškodených) vlastníkov bytov a nebytových pnestorov v tomto bytovom dome, a to
v pomere podl'a veľkosti Ich spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a
spoločných zanaderuach domu, ktorá Je daná podielom podlahovej plochy bytu alebo
nebytového pnestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových pnestorov
v bytovom dome

Oddiel A. Poistenie majetku proti základným a doplnkovým živelným
nebezpečenstvám, vodovodným nebezpečenstvám a proti nárazu vozidla,
dymu a nárazovej vlne

Toto poisterue sa rtadi Všeobecnými poistnýrru podmienkami, Zmluvnými dojednaruarm
pre porsterue majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám (ďalej len "ZO-VN")
POistenie sa dojednáva pre poistné nebezpečenstvá v rozsahu čl 3, bod 1 a 2 ZO-VN, čl 4
ZO-VN a čl 5, bod 1 ZO-VN POistenie predmetov č 1 sa dojednáva s plnením na novú
cenu
POistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené dynamickým prúdením hmoty vzduchu,
ktorého rýchlosť Je nižšia ako rýchlosť víchnce, minimálne však 17,2 metrov za sekundu Ak
nie Je táto rýchlosť pre miesto škody ztstiteľná, musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu
spôsobil v okolí miesta porsterua škody na nadne udržiavaných budovách alebo podobne
odolných Iných veciach, alebo že škoda pn bezchybnom stave poistenej budovy alebo
budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci, mohla VZniknúť Iba v dôsledku búrlivého vetra
Za porstnú udalosť sa nepovažuje škoda, ku ktorej došlo v dôsledku zlého technického stavu
budovy, Jej stavebných súčastí alebo príslušenstva alebo nedostatočného upevnenia vecí
umiestnených na budove
DOjednáva sa, že porsterue v oddiele A sa vzťahuje aj na vecné škody VZniknuté následkom
nepnameho úderu blesku na elektronických častiach poistených vecí, pre tieto škody sa
dojednáva limit poistného plnenia. POistné krytie sa týmto vzt'ahuje aj na vecné škody, ktoré
boli spôsobené nepnamym pôsobením elektrickej energie následkom nadmerného zvýšenia
intenzity prúdu a preskokov z prepatra pn úderoch blesku, prípadne pnamynu vplyvmi
atrnosténckej elektnny ako mdukcia a mfluencra Škody vyššie uvedeného druhu, ktoré boli
spôsobené vnútorným alebo vonkajším opotrebovaním matenálu alebo neodbornou údržbou
poistených predmetov, sú však z poistného krytia vylúčené
DOjednáva sa, že poisterue sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie poistenej veci
vodou z dažďových zrážok, vodou z topiaceho sa snehu alebo ľadu Za poistnú udalosť sa
nepovažuje škoda, ku ktorej došlo vniknutím dažďových zrážok, vody Z topiaceho sa snehu
alebo I'adu do miesta poisterua v dôsledku zlého technického stavu budovy alebo Jej



stavebných súčastí, cez otvorené okná, dvere alebo mé otvory, cez otvory v streche
spôsobené stavebnými úpravami, rekonštrukcrarm alebo Inými prácami a na škody na
veciach nachádzajúcich sa mimo budov
POistenie "záplava, povodeň" resp "vodovodných škôd" sa vzťahuje aj na škody spôsobené
spatným vystúpením vody z kanallzačného potrubia, za predpokladu, že sú vybavené
funkčným: klapkarru proti spatnému vystúpeniu vody POistenie sa dojednáva s limitom
poistného plnenia a vzťahuje sa len na škody na spoločných pnestoroch bytového domu
DOjednáva sa, že poisterne v tomto oddiele sa vzťahuje aj na vecné škody spôsobené voľne
žijúcimi zvieratarru s tým, že je pre miesto poisterua povinnosť vykonať deranzáciu v súlade
s legislatívou POistený je povinný v prípade požiadania poistrteľa predložiť doklad
o vykonaných derattzácrách
DOjednáva sa, že rozsah poistného krytia v tomto oddiele sa rozširuje o krytie pnmeraných,
preukázateľných a vyčíslltel'ných zvýšených finančných nákladov za odber vody, ktoré
poistenému vznikli v dôsledku poistnej udalosti na predmetoch porsterua poistených v tomto
oddiele z titulu vodovodných škôd, pri ktorých poistné plnenie z titulu vodovodných škôd v
rozsahu ZO-VN presiahlo 3 OOO,OOEUR Pre vyššie uvedené náklady sa dojednáva limit
porstného plnenia

Odchylné dojednanie k poisteniu škôd spôsobených víchricou alebo krupobitím
na veciach umiestnených na vonkajšej strane budovy

Odchylne od článku 3, odseku 3) písmena g) ZO-VN sa dojednáva, že porsterue sa vzťahuje
aj na škody spôsobené víchncou alebo krupobitím na veciach umiestnených na vonkajšej
strane budovy (napr anténne systémy, vonkajšie vedenia elektnny vrátane podporných
konštrukcu, nápisy, neónové reklamy, markízy, khmanzácra), pokia!' sú tieto veci zahrnuté
do poistnej sumy budovy a boli nainštalované na vonkajšiu stranu budovy v súlade platnými
normami (STN EN), súvrsracrrru so zásadami navrhovania a zaťaženia konštrukcrí snehom
a vetrom Pre vyššie uvedené škody sa dojednáva limit poistnéhož 000,00 EUR, spoluúčasť
50,00 EUR

P. č. Predmet poistenia Poistná suma I

1 Bytový dom A, s č 1578, vrátane stavebných súčastí a 2627793,88 EUR'príslušenstva [AJ
Bytový dom B, s č 1579, vrátane stavebných súčastí a !

2 príslušenstva [B] 2 627 793,88 EUR

3 I Vedľajšie stavby, prislúchajúce k obom bytovým domom[A] [BJ 419412,28 EUR

P. č. i Predmet poistenia Limit poistného
plnenia

4 : Náklady na odpratarue trosiek [A] [B] 100000,00 EUR
I Náklady na montáž a demontáž nepoškodených stavebných

5 l súčastí v SÚVislosti s opravou poškodených, zničených vecí [AJ 2000,00 EUR
[B]

6 Búrlivý vietor [A] [B] 1 000,00 EUR
7 Nepnamy úder blesku [AJ [BJ 2000,00 EUR
8 Vniknutie atmosfénckých zrážok do budovy [AJ [B] 2000,00 EUR

9 Spatné vystúpenie odpadovej vody z kanaltzačného potrubia [AJ 5000,00 EUR[BJ
10 Škody spôsobené voľne žijúcimi zvieratarru [AJ [B] 2000,00 EUR
11 Náklady_na_untl5nut~vodu, resp médium [AJ [BJ 5000,00 EUR

oisteného



Oddiel B. Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži a vandalizmu

Toto poisterue sa nadi Všeobecnými poistnýrru podmienkami, Zmluvnými dojednaruarru
pre porsteruemajetku proti vymenovaným nebezpečenstvám(ďalej len "ZO-VN"),Zmluvnými
dojednaruarruo spôsobezabezpečeniapoistenejveci pre prípadodcudzenia(ďalej len "ZO-OU)
POisteniesa dojednáva pre poistné nebezpečenstváv rozsahu čl 6, bod 1 a čl 7 ZO-VN
POisteniepredmetovč 1 sa dojednávas plnenímna novú cenu
POisteniev rozsahu týchto podmienok sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí
miesta poisterua,napríklad elektnckej zabezpečovacejsignalizácie a kamerovýchsystémov,
ktoré zabezpečujú miesto poisterua, pokiaľ páchateľ pn odcudzení deštrukčne prekonal
minimálne dva nerozoberatel'né spoje alebo sa Ich zmocnil demontážou, pričom nie je
potrebnéprekonanieprekážkyvlámaním sa cez nadne uzamknutédvere

P. č. Predmet poistenia limit poistného
_Qlnenia

1 Bytovédomy vrátane stavebnýchsúčastí a príslušenstva [A] [B] 5000,00 EUR

oisteného

Oddiel C. Poistenie skiel

Toto poisterue sa nad: Všeobecnými poistnýrru podmienkami,Zmluvnými dojednaruarm
pre poisterueskiel (ďalejlen "ZO-SKLO")
POisteniepredmetuč 1 sa dojednávas plnením na novú cenu

P. č. Predmet poistenia lim it poistného
plnenia

Súbor vonkajších osadených skiel na bytových domoch,
1 sklenené dvere a steny vnútn budovy, v spoločných pnestoroch 5000,00 EUR

[AJ [B1

oisteného

Oddiel D. Poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení proti všetkým
nebezpečenstvám

Toto porsterue sa nadi Všeobecnými poistnýrm podmienkami, Zmluvnými dojednaruarru
pre poisterue strojov, strojnýcn a elektronických zanadení proti všetkým nebezpečenstvám
(ďalej len "ZO-SE")
POisteniepredmetov porsteruav tomto oddiele sa dojednáva s plnenímv zmysle ZO-SE

DOLOŽKA 331 - Výška poistného plnenia pri previnutí elektrických strojov a zariadení
Týmto sa dojednáva, že pokiaľ oprava poškodenej časti poistenej veci (napr motorov,
generátorov, transformátorov) v dôsledku poistnej udalosti vyžaduje prevmutie (alebo
výmenu agregátu v dôsledku škody na vinutí), odpočíta poistrteľ pn stanovení výšky
poistného plnenia I Čiastkuzodpovedajúcu arnortzácu vinutia (alebo vymeneného agregátu),
ktorá Činí minimálne 5% ročne (za každý započatý rok prevádzky) z nákladov na opravu
vinutia (alebo z hodnotyvymenenéhoagregátu), spolu však najviac60%



P. č. Predmet poistenia Limit poistného
plnenia

Súbor strojov, strojných zanadení a elektroniky ako

1 stavebných súčastí a príslušenstva V bytových domoch 15 000,00 EUR(výťahy, kotol, meracia a regulačná technika, klimatizácia,
EZS, kamery a pod) [A] [B]

oisteného

Oddiel E. Poistenie zodpovednosti za škodu

oluúčasti
30,00 EUR

Toto porsterue sa nadi Všeobecnými poistnýrm podmienkami (ďalej len "VPP") a Zmluvnými
dojednaruarm pre poisterue zodpovednosti za škodu (ďalej len "ZD-ZZŠ")
POistenie sa vzťahuje na právnym predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škody
na živote a zdraví alebo škody na veci spôsobené tretej osobe v súvislosti s vlastníctvom
bytových domov, poistených v tejto poistnej zmluve, vrátane následnej škody-ušlého zisku
a náhrady nákladov právnej obhajoby v zmysle čl 5, bod 2 ZD pre poisterue zodpovednosti
za škodu
POistenie sa vzťahuje aj na krížovú zodpovednosť poisteného z titulu vlastníctva bytov
a nebytových pnestorov a nájomcov Jednotlivých bytov a nebytových priestorov za škody
spôsobené vlastníkovi bytov a nebytových pnestorov a Iným nájomcom bytov a nebytových
priestorov, vrátane škôd spôsobených poisteným a nájomcami vykonávaním
svojpomocných stavebných prác na poistenych nehnutelnostrach za podmienky, že tieto
práce nevyžadujú stavebné povolenie, pre toto pnporsterue sa dojednáva subhrrut poistného
plnenia vo výške 2 000,00 EUR [A] [B]

P. č. Predmet poistenia Limit poistného
_Qlnenia

Právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za
škody na živote a zdraví alebo škody na veci spôsobené tretej
osobe v súvislosti s vlastníctvom bytových domov, poistených
v tejto poistnej zmluve, vrátane následnej škody-ušlého zisku
a náhrady nákladov právnej obhajoby [AJ [BJ
Subhrrut limitu poistného plnenia p č 1 - krížová
zodpovednosť poisteného z titulu vlastníctva bytov
a nebytových pnestorov a nájomcov Jednotlivých bytov za
škody spôsobené vlastníkovi bytov a nebytových pnestorov
a Iným nájomcom bytov a nebytových pnestorov , vrátane
škôd spôsobených poisteným a nájomcami vykonávaním
svojpomocných stavebných prác na poistených
nehnuteľnostiach za podmienky, že tieto práce nevyžadujú
stavebné povolenie, pre toto pnpoisterue sa dojednáva
subllmlt_polstného Qlnenla vo výške 2 000,00 EUR [Al[B]

1

2

200000,00 EUR

200 000,00 EUR

Spoluúčasť poisteného Výška spoluúčasti
Na poistnom plnení v tomto oddiele 30,00 EUR- pre p č 1 30,00 EUR- pre p č 2



SÚČASTI POISTNEJ ZMLUVY

Neoddelltel'nou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú

1 Všeobecné poistné podmienky (CI 100/18/02)
2 Zmluvné dojednarua pre porsterue majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám

(CI 335/18/02)
3 Zmluvné dojednarua o spôsobe zabezpečenia poistenej veci pre prípad odcudzenia

(CI201103f/18/02)
4 Zmluvné dojednarua pre poisterue skiel (CI 305/18/02)
5 Zmluvné dojednarua pre poisterue strojov, strojných a elektronických zanadení proti

všetkým nebezpečenstvám (CI SE_ZD/18/02)
6 Zmluvné dojednarua pre poisterue zodpovednosti za škodu (CI 341/18/02)
7 Informácie o spracúvaní osobných údajov (CI Info GDPR/20/04)

Táto poistná zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu a pre sprostredkovatel'a

PREHLÁSENIE POISTENÉHO
Prehlasujern, že
- poist'ované veci sú nepoškodene a v dobrom technickom stave,
- poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú poistnej hodnote poistovaných

vecí,
- Inštalované bezpečnostné zanaderua sú funkčné a pravidelne kontrolované,
- nie som platrteľorn DPH,
- všetky údaje uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti,
- bol som oboznámený so Všeobecnými poistnýrru podmienkami a Zmluvnými

dojednaruarru,
- som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený a že som zároveň obdržal

v písomnej forme príslušné údaje v zmysle ust § 792a Občianskeho zákonníka
v platnom znení (nachádzajú sa vo všeobecných poistných podmienkach a sú prístupné
na webovom sídle poistrteľa ",:,. '.(, '" ),

- rozumiem všetkým ustanoveniam tejto poistnej zmluvy a súhlasím s nimi
- zároveň potvrdzujem, že ml boli poskytnuté trdormécte o spracúvaní osobných úaejov

podl'a článkov 13 a 14 nanaderua Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane
fyzrckých osôb pn spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov,
ktoré sú prístupné aj na webovom sídle poistrteľa www colonnade sk

/ -: Mestu Dy'~ I
Ylng Miroslav Mmarčík, pnmátor

Porstník

rl
V BytČI dňa 22 10 2020 V KOŠIciachdňa 22 10 2020

r" \ 1"'- -, 0,\ /' -, -
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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY

ČLÁNOK 1.
Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné poistné podmienky sa vzt ahuju na poisterue vecí a meho majetku, zodpovednosti za
škodu a finančných strat právnickych a fyzických osôb

2 POistenie, ktoré poskytuje Colonnade Insurance S A so srdlorn Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg,
Luxembursko, zapísan a v Obchodnom reqistn Luxemburg pod č B 61605 konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S A , pobočka poistovne z ineho členskeho štátu so sidlorn Moldavská cesta 8
B, 042 80 Košice, IČO 50 013 602, DIČ 4120026471, IČ DPH SK4120026471, zapisana
v Obchodnom reqrstn Okresného sudu Košice I oddiel Po, vložka č 591 N (ďalej len .poistrteľ) sa
nadt poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaruarru pre konkrétne poisterue, tymito všeobecnyrru
poistnýrru podmienkami a všeobecne zavaznyrm pravnyrm predpismi, upravurúcmu poisterue
Všeobecne poistné podmienky a zmluvne dojednarua sú neoddehteľnou súčasťou poistnej zmluvy Ak
je to dohodnuté v poistnej zmluve sučasťou poistnej zmluvy sú taktiež doplňujúce zmluvne
dojednarua alebo klauzuly

ČLÁNOK 2.
Všeobecné ustanovenia

POistnou zmluvou sa poistrteľ zavazuje v prípade vzniku poistnej udalosti poskytnút v dojednanom
rozsahu porstne plnenie a poistnlk sa zaväzuje platiť porsuteľovi poistné

2 POistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala na územi Slovenskej republiky, ak nie je
v poistnej zmluve alebo v zmluvných dojednaruach dohodnuté Inak

3 POistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala v dobe trvania poisterua, ak nie je v zmluvných
dcjednaruach alebo v poistnej zmluve dohodnute Inak

4 POistná zmluva nadobúda účinnost' prvym dňom nasledujucim po jej uzavretí, pokial nie je v poistnej
zmluve dohodnute Inak

5 POistným obdobim je poistný rok pokiaľ nie v poistnej zmluve dohodnute Inak
6 V poistnej zmluve, ktorej sučasťou su zmluvne dojednarua pn padne doplňujúce zmluvné dojednarua

alebo klauzuly, je možne sa odchýliť od ustanoveni tychto všeobecnych poistnych podmienok, ak
všeobecne závazné predpisy neustanovuju Inak

ČLÁNOK 3
Vymedzenie pojmov

Pre učely poisterua, ktorého súčasťou sú tieto všeobecne poistne podmienky, sa rozumie
Bežné poistné - poistné stanovené za poistné obdobie,
Elektronické záznamy - fakty, pojmy a informácie zmenene do formy použiteľnej pre kornurukacru,
mterpretáciu, elektronicke a elektromecharucké spracovanie údajov alebo elektronické ovládanie
zariadeni a to vratane programov, softvéru a Iných kodovaných Inštrukcií určenych pre spracovavarue
a marupulaciu so zaznarnarru alebo nade nie a marupulaciu takehoto zariadenia,
Jednorazové poistné - poistné stanovene na celu dobu, na ktorú bolo poisterue dojednane,
Náhodná skutočnosť - skutočnosť, ktorá je možná, ale u ktorej nie je Iste, Čl v dobe trvania porsterua
vôbec nastane alebo nie je známa doba jej vzniku,
Počítačový vírus - skupina poškodzujúcich, škodlivých alebo neoprávnených inštrukcií alebo kódov,
vratane skupiny umyseine uvedenych neoprávnenych inštrukcií alebo kodu, programovaná alebo Inak
propaqujuca sa cez počitačový systém alebo sieť akejkoľvek povahy, počitačový vírus zahŕňa, ale nie je
obmedzeny na "Trójske kone", ,červy' a "časové logické bomby' ,
POistený - osoba, na ktorej majetok zodpovednosť za škodu alebo Iné hodnoty porstneho záujmu sa
poisterue vzt ahuje
POistná doba - doba, na ktorú bolo poisterue dojednaná,
POistná hodnota - najvyššia možna majetková ujma, ktorá môže v dôsledku poistnej udalosti nastat
POistná suma alebo limit porstnéhc plnenia - je horna hranica plnenia porstiteľa za podmienok
dohodnutych v poistnej zmluve,
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POistná udalosť - náhodná skutočnosť, bližšie označena v poistnej zmluve alebo v poistných
podmienkach, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva, s ktorou je spojený vznik povinnosti porsnteľa
poskytnút porstne plnenie,
POistné nebezpečenstvo - možná príčina vzniku po.stne] udalosti,
POistné obdobie - časove obdobie dohodnute v poistnej zmluve, za ktore sa piati poistne,
POistné riziko - miera pravdepodobnosti vzniku poistnej udalosti vyvolanej porstnyrn nebezpečenstvom,
Poistník - osoba, ktora s poistrteľorn uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné,
POistný rok - obdobie 12 rnesracov, ktoré začína dňom začiatku poisterua uvedenym v poistnej zmluve
a následne dňom výročia poistnej zmluvy,
Poistný záujem - opravnená potreba ochrany pred následkami náhodnej skutočnosti vyvolanej poistným
nebezpečenstvom
Sabotáž - je snaha o poškodenie ústavneho znaderua alebo obranyschopnosti štátu rnarerum alebo
st ažovarurn činnosti štátneho orgánu ozbrojených sil alebo právnickej osoby alebo spôsoberurn škody
na majetku týchto subjektov,
Skupinové potstenie - porsterue, ktore sa vzťahuje na skupinu porstenych bližšie vymedzenych
v poistnej zmluve, ktorých totožnosť v dobe uzavretia tejto zmluvy nie je obvykle známa,
Subhrrut - je časť porstnej sumy alebo limitu poistného plnenia dohodnutá v poistnej zmluve ako
rnaximalna výška poistného plnenia, ktorú porstiteľ plní za poistné udalosti, na ktoré sa subhrrut podl'a
poistnej zmluvy vzťahuje pnčom subhrmt nezvyšuje poistnú sumu resp limit poistného plnenia,
Škodová udalosť - skutočnosť, z ktorej vzrukla škoda a ktora by mohla byť dôvodom vzniku prava na
poistné plnenie,
Teroristický čm - nezákonne použitie alebo hrozba použitia sily alebo nasiha akejkoľvek osoby alebo
skupiny osôb, Čl už jednajú samostatne alebo menom alebo v spojení s akoukol'vek orqaruzácrou alebo
vladou, ktore jednaju z politických, naboženských, Ideologických alebo obdobných motrvov s umyslom
ovplyvniť alebo zastrašiť vladu alebo verejnosť alebo jej časť,
Účastník poisterua - porsnteľ a poistník ako zmluvné strany a ďalej poisteny a každa ďalšia osoba ktorej
z porsterua vzniklo právo alebo povinnosť,
Záujemca - osoba, ktora má záujem o uzavretie poistnej zmluvy s poistrteľorn

ČLÁNOK 4.
POistné

Vyšku poistneho stanovuje po.strteľ podľa rozsahu poisterua, ohodnotenia poistného nzika, na zaklade
dojednaných poistnych súm alebo podľa inych, pre vypočet poistného dôležitých skutočnosti

2 Poistne môže byť stanovené v poistnej zmluve ako jednorazové porstne za celu poistnu dobu alebo
ako bežne poistné za jednothve poistné obdobia V poistnej zmluve môže byt dohodnute, že
jednorazové alebo bežne poistne sa bude platit v splatkach Ak v poistnej zmluve bolo dohodnuté
platenie poistneho v splátkach, piati že nezaplaterurn splatky poistneho sa dňom nasledujucim po dn I
splatnosti nezaplatenej splatky, stava splatnym cele jednorazové poistné alebo poistné za cele
poistne obdobie pokial sa v porstnej zmluve nedohodlo Inak

3 Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté Inak, bežne poistné je splatné prvým dňom poistneho
obdobia a jednorazové poistne dňom začiatku poisterua

4 Poistrteľ je oprávneny započítať dlžne sumy poistného (vrátane pnslušenstva) so splatným poistným
plnením

5 Ak nastala poistna udalosť a dôvod ďalšieho poisterua tým odpadol, patn poistrteľovi poistne do konca
poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala, jednorazove poistne pnnáleží v takom prípade
poistrteľov. za celu poistnu dobu

6 Pn platení poistného prostredructvom pošty alebo peňažného ústavu je poistne zaplatené dňom jeho
pnpísama na učet poisuteľa alebo sprostredkovatela (pokiaľ je opravnený k jeho pnjatru) Pn platení
poistneho v hotovosti je porstne zaplatené dňom, v ktorom porstitel alebo sprostredkovateľ (pokiaľ je
oprávnený k jeho pnjatiu) pisornne potvrdil pnjern poistného v hotovosti

ČLÁNOK 5.
Zmena poistného rizika a zmena potstného

Poistnlk je povinný bez zbytočného odkladu oznam Iť potstrteľovi zmenu poistného nzika, prípadne
zanik poistneno nebezpečenstva V prípade uzavretia poistnej zmluvy v prospech tretej osoby, ma
túto povinnosť poistený Zmenou poistného nzika sa rozumie jeho podstatné zvýšenie alebo zníženie
(napr v dôsledku zmeny spôsobu užrvarua poistenej veci, zmeny úrovne zabezpečenia poistenej veci,
zmeny miesta poisterua a I )
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2 Ak počas doby trvania poistema došlo k zmene podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky
poistného, poisuteľ SI vyhradzuje právo jednostranne upraviť výšku bežneho poistného na nasledujuce
poistné obdobie Vyšku poistneho je porstitel opravnený upraviť najma, ak dôjde k zmene všeobecne
zavazných právnych predpisov (napr daňovych a odvodových zákonov), k zvyšeruu cien náhradných
dielov a opravárenských prác alebo k rastu Indexu spotrebiteľskych cien s vplyvom na zvyšerue
nakladov na poistne plnenie, k zmene rozhodovacej praxe sudov v oblasti porsťovnlctva, Čl mych
dôležitých skutočnosti, ktoré sú roznodujuce pre stanovenie vyšky poistneho

3 V prípade, ak došlo k zmene vyšky poistneho, porstrteľ je povinný poistmkovt oznámiť novú výšku
poistneho najneskôr desať tyždňov pred uplynutím poistného obdobia

ČLÁNOK 6.
Zánik poisterua

Odstúpenie
Pn vedomom porušení povinností porstníka, resp poisteneho pravdivo a úplne odpovedat na všetky
písomné otázky poistrteľa tykajúce sa dojednávaného porsterua, môže poistrteľ od poistnej zmluvy
odstúpit', ak pn pravdivom a uplnom zodpovedaní otázok by poistnu zmluvu neuzavrel Toto pravo
môže po.stiteľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil, Inak právo zanikne

2 Odmietnutie poistného plnenia
Ak sa poistrteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej pnčmou je skutočnost, ktoru pre vedome
nepravdrve alebo neúplné odpovede nemohol zistit pn dojednavaní poisterua a ktorá pre uzavretie
poistnej zmluvy bola podstatna, je opravnený plnenie z poistnej zmluvy odrruetnut Odrruetnutrrn
plnenia poisteme zanikne

3 Uplynutie porstnej doby
POistenie zaniká uplynutím poistnej doby alebo k datumu stanovenému v poistnej zmluve

4 Nezaplatenie poistného
a) POistenie zanikne aj tak, že poistné za prve poistne obdobie alebo jednorazové poistné nebolo

zaplatené do troch mesiacov odo dňa splatnosti
b) POistenie zanikne aj tak, že poistne za dalšie poistné obdobie nebolo zaplatene do jedneho

mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistrteľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistne zaplatené pred
doručerurn výzvy To Isté piati, ak bola zaplatená len časť poistného Poistrteľ je povinny doručiť
výzvu do jedného mesiaca odo dňa splatnosti poistného Ak nebola vyzva pocta predchádzajucej
vety doručena, poisterue zanikne, ak poistne nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho
splatnosti

c) Lehoty podľa bodov a) a b) možno dohodou predlžit'
5 Dohoda

POistenie môže zaruknút na základe písomnej dohody medzi poistrteľom a porstnikorn
6 Výpoveď

a) Porsuteľ alebo poistnlk môžu poisteme vypovedať do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej
zmluvy Dňom nasleduiucrm po doručeni výpovede začína plynúť osemdenná výpovedna lehota,
ktorej uplynutim poisterue zanikne

b) Ak je dojednane porsterue s bežnym poistným, zanikne výpoveďou ku koncu porstneho obdobia,
vypoveď mus: byť doručená najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistneho obdobia Ak došlo
k zmene výšky poistneho a poistrteľ výšku poistného neoznarrul tomu, kto s ním uzavrel poistnu
zmluvu, najneskôr desat týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatru sa lehota podľa
prvej vety

7 Iný dôvod zániku porstenia
a) POistenie zaniká dňom, keď zanikla poistená vec alebo Iná majetková hodnota alebo dňom, keď

odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane alebo dňom, keď došlo k smrti poistenej fyzickej
osoby, resp k zániku poistenej pravruckej osoby bez právneho nástupcu, ak nebolo v porstnej
zmluve dohodnute Inak

b) Ak došlo k zmene výšky poistného a poistrteľ vyšku poistného oznámil poistníkovi najneskôr desat
tyždňov pred uplynutím poistného obdobia, avšak poistruk s novou výškou poistneho nesuhlasi,
ma právo do jedneho mesiaca od obdržarua oznarnerua svoj nesuhlas porstrteľovi písomne
oznam Iť V takom prípade porsterue záruka uplynutím poistného obdobia
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ČLÁNOK 7.
Práva a povinnosti poistníka a poisteného

Poistruk a poistený sú povinní pravdivo a uplne odpovedať na všetky písomne otázky porsnteľa
týkajúce sa dojednávaného potsterua To piati I V pnpade, ak Ide o zmenu poisterua

2 Porstruk je povmny platiť poistne V terrrunoch a spôsobom dohodnutym v poistnej zmluve V prípade
platenia poistného prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu je povinný dodržiavať zučtovacie
data pre platbu poistného určene porstiteľom

3 V pnpade uzavretia poistnej zmluvy v prospech Inej osoby, je poistruk povinný oboznámiť túto osobu
(poisteného) s obsahom poistnej zmluvy, týkajúcej sa poisterua jej majetku, zodpovednosti za škodu
alebo mych hodnôt poistneho záujmu

4 Poisteny je povinny dbať na to, aby porstná udalosť nenastala, najma nesmie porušovať povmnosti,
smerujúce k odvráteruu alebo k zmenšeniu škody, ktoré su mu všeobecne závaznýrru pravnymi
predpismi alebo techruckyrru normami uložené alebo ktoré prevzal na seba poistnou zmluvou

ČLÁNOK 8.
Povinnosti poistníka a poisteného v prípade porstne] udalosti

Porstnik je povinný bez zbytočneho odkladu oznámiť porstrteľovt vznik poistnej udalosti, dať pravdivé
vysvetlenie o jej vzruku a rozsahu jej následkov, predložit porstrteľovi potrebné doklady, postupovať
v súlade s pokynmi porstiteľa a UČIniť opatrenia aby sa škoda ďalej nezvačšovala Ak nie je sučasne
poistruk poisteným, má túto povinnosť poistený

2 V prípade, že má poistený v suvrslostt s poistnou udalostou dôvodné podozrenie že došlo
k trestnému činu alebo pokusu oň, je povinný každú škodu oznámiť bez zbytočného odkladu orgánom
činným v trestnom konaní

ČLÁNOK 9.
POistné plnenie

Porstiteľ poskytne poistne plnenie maxirnalne do výšky poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia
dohodnutého v porstnej zmluve, ak nie je v poistnej zmluve alebo v zmluvnych dojednaruach
dohodnuté Inak Limit alebo subhrrut poistného plnenia je hornou hranicou plnenia poistrteľa za jednu
a všetky poistne udalosti za jeden porstny rok, ak nie je v poistnej zmluve alebo zmluvnych
dojednaruach dohodnuté Inak

2 POistený sa podieľa na poistnom plneni spoluúčast ou dohodnutou v poistnej zmluve Porstitel
neposkytne poistne plnenie v pnpade porstnej udalosti, pokia I výška škody nepresiahne dohodnutu
spoluučasť

3 POistné plnenie je poskytova ne v eurach, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnute Inak
4 Pokia l' boli naklady na šetrenie VZniku a rozsahu nasledkov poistnej udalosti vyvolane alebo zvyšene

porušením povinností poisteného, ma porstiteľ právo požadovat od porsteneho pnmeranu nahradu
tychto nákladov

ČLÁNOK 10.
Zachraňovacre náklady

Zachraňovacrrru nakladrm sa rozumejú učelne vynaložené náklady, ktoré porstruk alebo porstený
a) vynaložil na odvraterue vzniku bezprostredne hroziacej poistnej udalosti,
b) vynaložil na zmiernenie následkov už vzniknutej poistnej udalosti,
c) bol povinný vynaložiť z hygienických, ekologických Čl bezpečnostnych dôvodov pn odpratavaru

poškodeného poisteného majetku alebo jeho zvyškov
Poisteny ma právo na náhradu zachraňovacich nákladov účelne vynaložených na odvrátenie poistnej
udalosti, ktora poistenej veci bezprostredne hrozila Takisto má právo na náhradu nakladov, ktore
učelne vynaložil, aby zmiernil nasledky poistnej udalosti Poistrteľ je povrnny uhradiť pnmerane
naklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti Porstiteľ nehradí náklady spojené s obvyklou
údržbou alebo ošetrovaním poistenej veci

2 Poistrteľ nie je povinný uhradiť náklady uvedené v predošlom bode VZniknuté POlíCII, hasičskému
a zachrannému zboru alebo Iným subjektom, ktoré su povinne zasahovať vo verejnom záujme na
základe právnych predpisov

3 Vyška nahrady za účelne vynaložene zachraňovacie náklady uvedene v bode 1 tohto članku je
obmedzená tu-turn % z poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia dohodnuteho pre poistenu vec
ohrozenú alebo zasiahnutú poistnou udalosťou Ak je porstena vec v čase vzniku bezprostredne
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hroziacej poistnej udalosti alebo v čase vzniknutej poistnej udalosti podpoistena poistrteľ zruži
náhradu zachraňovacích nakladov v rovnakom pomere, v akom je vyška poistnej sumy ku skutočnej
výške poistnej hodnoty poistenej veci

ČLÁNOK 11.
Následky porušenia povinností

Ak porušil poistruk alebo poistený pn dojednaní poisterna alebo pn dojednávani zmeny poisterua
niektorú z povinnosti uvedených vo všeobecných poistnýcb podmienkach, zmluvnych dojednaruach,
v poistne, zmluve alebo vo všeobecne závazných pravnych predpisoch a ak bolo v dôsledku toho
stanovené nižšie poistné, môže porstitel poistné plnenie pnmerane znížiť

2 Pokiaľ malo porušenie povinnosti uvedených vo všeobecných poistných podmienkach zmluvnych
dojednamach alebo v poistnej zmluve podstatny vplyv na vzmk poistnej udalosti alebo na zvaéšerue
rozsahu jej následkov, Je poistrteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy zružit podl'a toho aky vplyv
malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť

ČLÁNOK 12.
Prechod práv na poistrteľa

Ak poistený má proti inernu pravo na nahradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, potom je
povinny zabezpečiť prechod práva na náhradu škody alebo Iného obdobného práva na porstrteľa
pokiaľ poistrteľ nahradil poistenému škodu alebo pok.at porstiteľ nahradil za porsteného škodu
vzniknutú Inému Rovnako je povmny odovzdať porstrteľovi doklady potrebne pre uplatnenie takýchto
práv

2 Ak vzruklo v súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou udalosťou porstnikovi, poistenému alebo
osobe, ktorá vynaložila zachraňovacie naklady, proti Inému pravo na náhradu škody alebo Iné
obdobné pravo, prechadza výplatou plnenia z porsterua toto právo na porstrteľa. a to až do výšky sum,
ktoré porstiteľ z poisterua porstnlkovi, poistenemu alebo osobe, ktora vynaložila zachraňovacie
náklady, vyplatil

3 Poistnik, poistený alebo osoba, ktorá vynaložila zachraňovacie naklady, je povmna postupovať tak
aby porsnteľ mohol VOČI Inému uplatniť právo na náhradu škody alebo Iné obdobné pravo, ktore Jej
v suvrslosu s poistnou udalosťou vzniklo

4 Poisteny Je povinný bezodkladne porstrteľovi oznarrut, že nastali okolnosti pre uplatnenie prav
uvedených v bode 1 tohto článku a odovzdať mu doklady potrebné pre uplatnenie týchto práv

5 Na porstrteľa prechádza právo poisteného na náhradu súdnych poplatkov v SÚVislosti so súdnym
konarurn o nahradu škody v pnpadoch, keď boli tieto pnznané v prospech poisteného a pokral Ich
porstiteľ za poisteného uhradil

ČLÁNOK 13.
Výluky z poistema

POistenie sa nevzťahuje na škody pnamo alebo nepnamo spôsobene
a) umyselným konarurn poisteneho, osoby blízkej potstenemu, osoby žqucej s poistenym v spoločnej

domácnosti alebo Inej osoby konajucej na podnet poisteného,
b) IOnizačným zanaderurn alebo rádioaktívnym zarnorerum pocháczajucim z jadrového paliva alebo

z jadrového odpadu pn spaľovaní jadrového paliva,
c) rádioaktívnymi, toxickým l, výbušnými alebo inym: nebezpečnyrru vlastnosťami jadrových zanadení

alebo Ich časti,
d) akoukoľvek zbraňou alebo zanadením využívajúcun štiepenie atómu alebo jadra, prípadne syntézu

alebo Inú podobnú reakciu, resp rádioaktívn u Silu alebo rádioaktrvnu látku,
e) rádioaktivnyrm, toxickýrm, vybušnýrru alebo inyrm neoezpečnymi vlastnosťami akejkoľvek

rádroaktívnej látky, vyluka sa netýka rádioaktívnych izotopov mych ako jadrové palivo, ak sa takéto
izotopy pripravujú, prenášaju, uskladňuJú alebo používaju na komerčne, poľnohospodarske,
lekárske, vedecké a Iné podobné mierové učely,

f) chemickými, broloqickýrn I brocherruckyrrn alebo elektromaqnetickýrru zbraňami,
g) v dôsledku vojnových udalostí, Invázie, konaním vonkajšieho nepnatel'a, nepnatel'ských akcil (ČI už

bola vojna vyhlásena alebo nie), občianskej vojny, vzbury, revolúcie, povstania, rebélie, vojenskej
alebo uchvatenej mOCI, sabotaže,

Všeobecne poistne podmienky CI 100/18/10
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h) akymkol'vek teronstickým Člnom, poisterue sa taktiež nevzťahuje na stratu, poškodenie, zničenie,
zodpovednosť za škody, výdavky akéhokoľvek typu, pnamo alebo nepriamo vyplyvajuce
z kontroly, prevencie alebo potlačarua skutočností súvrsiacich s teronzmom,

l) konftškáciou, zabavením, znárodnením, vyvlastnením alebo Iným obdobnym obmedzením
vlastníckeho práva, zničením v súvislosti s výkonom rozhodnutia súdneho alebo Iného organu,
aphkácrou aktu organu štátnej správy alebo miestnej samosprávy,

J) azbestom,
k) hubami, piesňami alebo podobnými organizmami, akýrrukolvek vedľajšuru produktmi alebo

zamorením z nich vzruknutym (najma mykotoxíny, spory, bioqerucké aerosoly),
l) stratou, zničením, poškodením, pretvorerum, zmazaním alebo rnodmkáciou elektronických

záznamov z akejkoľvek pnčmy (vratane počítačovym vírusom) alebo stratou Ich využitia, redukciou
Ich činnosti alebo ceny, výdavkami akehokol'vek typu, ktore z toho vyplynuli, bez ohľadu na Iné
pnčmy alebo udalosti, pnspievajúce súčasne alebo následne k strate, poistením je však kryte take
fyzické poškodenie ku ktorému dôjde počas poistnej doby na poistenom majetku, ak je pnarno
zapnčmené požiarom alebo vybuchom, aj keď požiar alebo vybuch boli spôsobene akyrmkoľvek
okolnosťami uvedenými vyššie v tomto odstavci

2 Poisuteľ neposkytne poistnu ochranu (poistné krytie) alebo poistne alebo Ine plnenie, pokia l' by
poskytnutrrn takejto ochrany alebo plnenia došlo k porušeniu akehokol'vek zákona, nariadenia alebo
predpisu o sankciach alebo embargach a ktoré by vystavilo porstiteľa, jeho materské spoločnosti
alebo konečného užívateľa výhod riziku akéhokoľvek postihu

ČLÁNOK 14.
Forma právnych úkonov a doručovanie

POistná zmluva a jej prípadné zmeny musia mať prsornnú formu Ak nie je v poistnej zmluve alebo
zmluvných dojednaruach dohodnuté Inak, všetky ukony tykajuce sa poistnej zmluvy, ktorej sučastou
sú tieto všeobecne poistné podmienky, musia mať pisornnú formu

2 Porstník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť porstrteľovi zmenu svojej adresy
Poistrteľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu porstníka Písomnosť poisnteľa určená
porstníkovt sa považuje za doručenu dňom prevzatia písomnosti

3 V prípade, že poistnlk odmietne prevziať výpoveď alebo výzvu na zaplatenie poistného (ďalej len
.oznárnerue"), považuje sa oznam enie za doručené dňom, kedy poistnlk doručenie takeho oznarnerua
odmietol prijať

4 V prípade, že poistruk nebude pn doručovaru oznarnerua uvedeného v predchádzajúcom cdstavci
zastihnutý alebo SI zasielku na pošte neprevezme, považuje sa oznámenie za doručené dňom, kedy
bola zásielka vrátená poisntelovi ako nedoručiteľna, resp v odbernej lehote neprevzatá a to I
v pnpade, že sa poistruk o doručovaru tohto oznámenia nedozvedel

ČLÁNOK 15.
Spôsob vybavovania sťažností

Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek prevádzke poistrteľa počas prevádzkovej doby osobne alebo
písomne na adrese Colonnade Insurance S A, pobočka poist'ovne z Iného členskeho štátu, Moldavska
cesta 8 8, 042 80 KOŠice Sťažnosť je možné podať aj elektronicky na e-rnailovú adresu

c: , Podrobnejšie Informácie o mieste, spôsobe podania a postupe pn vybavovani
sťažnosti su uvedene v dokumente - Vybavovanie sťažností, ktorý sa nachádza na webovom sídle
poistrteľa Stažnosť bude vybavená bez zbytočne ho odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od jej doručenia
V prípade, ak to vzhľadom na okolnosti pnpadu nebude možné, bude sťažovatel' mformovany
o dôvodoch predlžerua lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením predpokladaného terrrunu vybavenia
stažnosn

ČLÁNOK 16.
Rozhodné právo

Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté Inak, na poistné zmluvy uzavrete v zmysle týchto
všeobecných poistnych podmienok sa vzťahuje právo Slovenskej republiky Pre nešerne sporov
vzruknutych v suvislosn s poisterum su pn slušné súdy Slovenskej republiky

Tieto všeobecné poistné podmienky nadobúdajú účinnost 15 10 2018
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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE POISTENIE MAJETKU PROTI

VYMENOVANÝM NEBEZPEČENSTVÁM

ČLÁNOK 1
Uvod ne ustanovenia

POistenie majetku proti vymenovanym poistnym
nebezpečenstvam, ktore poskytuje Colonnade Insurance
S A so sidlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg
Luxembursko, zapisana v Obchodnom reqistn Luxemburg
pod č B 61605 konajuca prostredrnctvorn Colonnade
Insurance S A, pobočka poistovne z meho členskeho
štatu so srdlorn Moldavska cesta 8 B, 042 80 Košice
S_lovenska republika IČO 50013 602, DIČ 4120026471
IC DPH SK4120026471, zapisana v Obchodnom registri
Okresneho sudu Košice l, oddiel Po, vložka č 591/V, sa
nad: poistnou zmluvou tymito zmluvnyrru dojednaruarm,
všeobecnyrm poistnyrru podmienkami a všeobecne
zavaznyrm pravnyrru predpismi upravuucmu poisterue
Všeobecne pOlstne podmienky a zmluvne dojednarua su
neoddelite!'nou sučasťou poistnej zmluvy

ČLANOK 2
Poistne nebezpečenstvá, poistna udalosť

Toto porsterue sa vzťahuje na škody na porstenych
veciach "proti vymenovanym nebezpečenstvam", ktore
nastali nasledkom poistného nebezpečenstva, ktore je
dohodnute v poistnej zmluve POistenie je možne
dohodnut pre jednothve poistne nebezpečenstva alebo
Ich skupiny uvedene v čl 3 až 7 tychto zmluvnych
dojednaru

2 POistnou udalosťou je vznik neočakavanej a nahlej
škodove] udalosti, ktora ma svoj pôvod V poistnorn
nebezpečenstve podla bodu 1 tohto članku, s ktorou
je spojený vznik povmnosu poistrteľa poskytnuť poistne
plnenie

ČLANOK 3
Porsterue proti základným a doplnkovym živelným
nebezpečenstvam

Pokia!' je v poistnej zmluve dohodnute poisterue
v rozsahu proti zakladnym žlvelnym
nebezpečenstvam, poistene sa vzťahuje na vecne
škody na poistenych veciach spôsobene
a) požiarom,
b) vybuchom
c) pnamym uderom blesku,
d) narazom alebo zruterum lietadla nadeneho

I'udskou posadkou, jeho časti alebo nakladu
2 Pokia!' je v poistnej zmluve dohodnute potsterne

v rozsahu proti doplnkovym žlvelnym
nebezpečenstvam, poisterue sa vzťahuje na vecne
škody na poistenych veciach spôsobene
a) povodňou alebo zaplavou,
b) vrcnncou,
c) krupobmrn,
d) zosuvom pôdy zruterum skal alebo zeminy, pokraľ

k nim nedošlo v suvrslosti s pnemyselnou alebo
stavebnou činnosťou

e) zruterum lavrn,
f) padom stromov, stožiarov a mych predmetov,

ak nie su sučasťou poškodenej poistenej veci
alebo sučasťou toho isteho suboru veci.

g) z ernetr aserum,
h) tarchou snehu alebo namrazy, poisterue tohto

poistneno nebezpečenstva sa však vzt ahute Iba
na poistene budovy

3 POistenie dohodnute v rozsahu proti zakladnym
alebo doplnkovym žrvelnyrn porstnyrn

nebezpečenstvam sa však nevzťahuje na škody
spôsobene
a) osľahnuurn, ktore nema svoj pôvod v požian

vybuchu alebo uderu blesku,
b) vystaverurn poistenej veci užukovernu ohňu

alebo teplu,
c) cielenou explozrou pn trhacicn pracach,
d) explozrou v spal'ovacom pnestore sparovacich

motorov,
e) tlakom plynov v spmacrch častiach

elektnckych spmačov
f) vruknutim atmosfenckych zražok alebo

nečistôt do budovy pokia!' k nemu nedošlo
vplyvom poškodenia budovy nasledkom
vichnce alebo krupobitia,

g) vichncou alebo krupobittm na veciach
umie stnenych na vonkajšej strane budovy
(napr antenne systemy, vonkajšie vedenia
elektriny vratane podpornych konštrukcn
napisy, neonove reklamy, rnarkrzy
klrrnauz acra).

h) povodňou v uz erruach ktore su zaplavovane
10 ročnym pnetokom alebo ružšun N-ročny
pnetok Je hydroloqicky udaj spracovany
hydrometeoroloqrckym ustavom spravcom
vodneho toku alebo myrn všeobecne
zavaznym predpisom určenym organom
pre vykon takejto služby

l) spatnym vystuperum vody z kanaliz ačneho
potrubia, pokia!' nebolo spôsobene povodňou
alebo záplavou,

j) na hnutel'nom majetku skladovanom na
voľnom pnestranstve v dôsledku doplnkovych
žrvelnych nebezpečenstiev,

k) na nadzemnych prenosovych a rozvodnych
zanademach každeho druhu, služiacrch
na prenos elektrickej energie telefonnych
alebo teleqrauckych Signalov a audio/Video
spojovacich Signalov, vratane škôd
na vodičoch, kabloch, stožraroch. stlpoch
a akomkolvek zanaderu ktore je k nim
pnpojene Z poisterua su tiež vylučene škody
spôsobene pn prenose a rozvode elektnckej
energie, telefonnych alebo teleqrafrckych
Signalov a audro/video spojovacich Signalov
Tato vyluka sa nevzťahuje na mš talacre
urruestnene vnutn a na porstenych
nehnuternosnach a v rarnci prevadzkovych
pnestorov porsteneho , tJ priestorov, ktore
poisteny vlastni alebo uživa na miestach
poisterua uvedenych v poistnej zmluve

4 Za škodu spôsobenu požiarom sa nepovažuje skrat
elektnckeho vedenia sprevadzany svetelnym prejavom
a pôsoberurn tepla, pokiaľ sa plameň takto vzmknuty
ďalej nerozšml

5 Za škodu spôsobenu uderom blesku sa nepovažuje
škoda spôsobena prepatim na elektnckom
a elektronickom zanaderu v dôsledku atmosfenckeho
vyboja

ČLANOK4
POistenie proti vodovodnýmnebezpečenstvam

Pokiaľ Je v poistne] zmluve dohodnute porsterue proti
vodovodnym nebezpečenstvam, porsterue sa vzťahuje
na vecne škody na porstenych veciach spôsobene
a) vodou urukajucou z vodovodneho zanaderua alebo

nadrže,
b) vodou alebo parou urukajucou z ustredneho ,

etažoveho alebo draľkoveno kurerua
c) kvapahnou urusajucou zo solarnych systemov,

cnladiarenskvch alebo khmauzačnych zanaderu
d) hasiacrm mediom urukajuctrn zo samcčmneho

hasiaceho zarraderua (spnnkleru)

lml dcjednarua pre porsterue majetku proti vymen nebezpečenstvam CI 335/18/02
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2 Pokiaľ su predmetom porsterua dohodnuteho podl a
tohto članku budovy, poisterue sa vzťahuje tiež
na poškodenie pnvadzacreho alebo odvadzacreho
potrubia vodovodnych zanaderu, potrubia
teplovodneho alebo pame ho vykurovania, potrubia
solamych systemov, potrubia chladiacich alebo
kumanzačnych zariadeni pokia l' k takemu poškodeniu
došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zrnrznutim
vody v potrub: patnacom k budove POistenie podl'a
tohto odstavca sa vzťahuje I na poškodenie armatur, s
vyrumkou poškodenia prepojených zariadeni, ako su
vykurovacie kotly, bollery, vymenruky tepla, čerpadla,
meracie a regulačne zanaderua a ďalšie podobne
zariadenia

3 POistenie dohodnute proti vodovodnym
nebezpečenstvam sa nevzťahuje na škody
spôsobene
a) v dôsledku toho že po-stena budova bola

dlhodobo neuživana,
b) vodou pn urnyvarn kuparu alebo sprchovam,

vodou z otvorenych ventilov,
c) spatnym vystuperum odpadovej vody

z kanallzačneho potrubia,
d) pôsoberurn spodnej vody, vlhkosti, pósoberurn

hub, phesru a atrnosfenckyrm zražkarm,
e) urukajucou vodou, kvapalInou alebo parou

na dokončenych budovach, ktore nie su
odovzdane do uživarua a na veciach, ktore sa
v tychto budovach nachadzaju,

f) urukajucou vodou kvapalInou alebo parou, pokraľ
k uruku došlo v dôsledku vykonavarua tlakovych
skušok,

g) urukajucou vodou, kvapalrnou alebo parou, pokial'
k uruku došlo v dôsledku sadarua pôdy,

h) urukorn vody z bazenu alebo jeho pndavnych
zariadeni

l) umkorn atmosfenckych zražok z odvadz acreho
potrubia

j) zrnrznutrm vody v dôsledku toho, že poistena
budova bola nevykurovana

ČLÁNOK 5
POistenie proti naraz u vozidla, dymu a nárazovej vlne

Pokraľ je v porstnej zmluve dohodnute porsterue proti
nárazu vozidla, dymu a nárazovej vlne, poisterue sa
vzťahuje na vecne škody na poistenych veciach
spôsobene
a) narazom cestneho alebo kolejoveho vozidla,
b) dymom,
c) narazovou vlnou, ktora vznikla pn prelete

nadzvukovych lietadiel
2 Za škodu spôsobenu narazom cestneho alebo

koľajoveho vozidla sa považuje poškodenie alebo
Zničenie poistenej veci bezprostrednym narazom
vozidla alebo jeho nakladu na porstenu vec POistenie
sa však nevzt ahuje na škody spôsobene
a) vozidlami prevadzkovanyrru porstenyrn užrvatelorn

poistenej vec: alebo zamestnancami porsteneho
alebo užrvateľa poistenej vecr,

b) na samotnych vozrdlach a na Ich naklade
3 Za škodu spôsobenu dymom sa považuje poškodenie

alebo Zničenie poistenej veci spôsobene nahlym
urnkorn dymu v dôsledku poruchy zanaderua
služraceho na vykurovanie, spaľovarue, varenie alebo
sušenie ktore sa nachadza v mieste poisterua

4 Za škodu spôsobenu narazovou vlnou pn pre lete
nadzvukoveho lietadla sa považuje poškodenie alebo
zničenie poistenej vec, spôsobene narazovou vlnou,
ktora vzruka v okamihu prekročenia rychlosti zvuku
lietadlom

ČLANOK 6
POistenie proti krádeži a lupeži

Pokia!' je v porstnej zmluve dohodnute poisterue
v rozsahu proti kradeži a lupežr porsterue sa vzťahuje
na vecne škody na poistenych veciach spôsobene
a) kradežou vlarnarurn
b) lupežnym prepadnuttrn,
c) poškoderurn zručerurn alebo stratou poistenej veci

pn pokuse o spacharue člnov uvedenych
pod prsrn a) a b) tohto bodu

2 Kradežou vlamanlm sa rozumie pripad, kedy sa
pachateľ zmocnil poistenej vect spôsobom, pn ktorom
preukazatel'ne prekonal prekažky alebo opatrenia
chraruace porstenu vec pred kradežou
Za preukazatel'ne prekonanie prekažky sa považuje
vniknutie do objektu miesta poisterua spôsobom kedy
pachatel' použue nástroje ktore nie su určene k jeho
nadnemu otvoreniu, pripadne do miesta poisterua
vrukne myrn spôsobom pn ktorom zostanu evidentne
stopy mecharuckeho poškodenia objektu

3 Lupežnym prepadnutlm sa rozumie pnpad, kedy sa
pachatel' zmocnil porstenej veci spôsobom, pn ktorom
použil proti porstenemu, jeho zamestnancovi alebo ine]
poverenej osobe nasihe alebo hrozbu bezprostredneho
nastha Hrozba bezprostredneho nasrha predpoklada,
že pacha tel' ohrozrl zdravie alebo ŽiVOt porsteneho ,
jeho zamestnanca alebo Inej poverenej osoby

4 POistenie dohodnute v rozsahu proti kradežt a lupež:
sa vztahure aj na poškodenie alebo zničenie
stavebnych sučasti budov, v ktorych sa poistene veci
nachadzeju, zabezpečovacieho zanaderua
chraruaceho porstenu vec alebo na poškodenie alebo
zničenie schranok, ktorych obsah je predmetom
porsterua za predpokladu sučasneho splnenia
nasledurucich podmienok
a) budovy alebo schranky su vo vlastructve

poisteneho pripadne Ich porsteny
opravnene užrva na zaklade zmluvy a zodpoveda
za škody na tychto veciach,

b) poškodenie alebo zničenie bolo spôsobene
v pnarnej suvrslostt s kradežou vlarnarurn alebo
pokusom o ňu, bez ohladu na to Čl k samotnej
kradežt poistenej veci došlo alebo nie

5 V pnpade poistnej udalosti spôsobenej kradežou
vlamanlm alebo lupežnym prepadnutim poskytne
porsuteľ poistné plnenie do vyšky poistnej sumy alebo
limitu oorstneho plnenia dohodnuteho v poistnej
zmluve v zavislosn na spôsobe
zabezpečenia poistenej veci alebo suboru veci
uvedeneho v Zmluvnych dojednaruach o spôsobe
zabezpečenia veci pre pnpad odcudzenia Pokial
v čase a mieste vzniku poistnej udalosti nie je poistena
vec (subor veci) zabezpečena spôsobom uvedenym
v zmluvnych dojednaruach o spôsobe zabezpečenia
veci proti odcudzeruu, poistneľ poskytne porstne
plnenie len do vyšky limitu zodpovedajuceho
skutočnemu spôsobu zabezpečenia v čase vzniku
poistnej udalosti

6 Pokial nie je v poistnej zmluve dohodnute Inak,
poisterue dojednane podľa tohto članku sa nevzt'ahure
na
a) vzory, vystavne modely, prototypy a vystavne

exponaty
b) peňažne automaty služiace na vydávame finančnej

hotovosti alebo na automaty ktorych použitie je
podrruenene vloženrrn finančnej hotovosti, vratane
Ich obsahu,

c) peniaze, vkladne a šekove knižky, platobne karty,
cenne papiere a ceruny,

d) pisomnostr, plany, obchodne knihy, vykresy a
obdobnu dokumentacru,

e) veci umeleckej, zberateľskej, hrstonckej hodnoty
alebo starožunosu,
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f) cennosti
g) bicykle

ČLANOK7
Poisteme proti vandallzmu

Pokiaľ je v poistnej zmluve dohodnute poisterue proti
vandallzmu poisterue sa vzťahuje na vecne škody
na porstenych veciach ktore boli spôsobene
nasleduiucoru porstnyrru nebezpečenstvami
a) vnutornym vandailzmom
b) vonkajšim vandahzmom

2 Podmienkou poskytnutia poistneho plnenia
v porstern proti vandal!zmu je, že škodova udalost
bola nahlasena policu a poisteny umožnil po.stuerovi
pnstup k vyšetrovacie mu alebo obdobnemu SpiSU
pohcie a na vyžiadanie porsnteľa z arsnl kopie v ňom
oosrahnutvch dokumentov Podmienkou poskytnutia
poistneho plnenia však nie je, aby bol pachatel'
vandahzmu zisteny

3 Pre učely poisterua podľa tohto članku znamena
Vnutomy vandahzmus umyseine poškoderue alebo
umyseine zmčerue poistenej veci ktoreho sa dopustila
lna osoba ako zamestnanec poistene ho pokial pntom
prekonala prekažky a toto konanie nesmerovalo
k odcudzeniu
Vonkaišl vandalizmus umyseine poškodenie alebo
umyseine zničenie verejne pnstupne] poistenej veci
ktoreho sa dopustila lna osoba ako zamestnanec
poisteneho a toto konanie nesmerovalo k odcudzeniu

4 POistenie proti vandahzmu sa nevztahuje na umyseine
poškodenie alebo umyseine zručerue verejne
pnstupnych skiel, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnute Inak

ČLANOK 8
Predmet poisterua

POistenie sa vzťahuje na nehnuteľne a hnutel'ne veci
vo vlastructve poisteneho ktore su uvedene v poistnej
zmluve V potstnej zmluve môže byt dohodnute že sa
poisterue vzťahuje aj na veci vo vlastntctve tretej
osoby, ktore poisteny prevzal na zaklade zmluvy alebo
Ich opravnene uživa

2 Pokia! sa poisterue vzťahuje na subor vect a ak nebolo
v poistnej zmluve dohodnute Inak, vzťahuje sa
po.sterue na všetky veci ktore k suboru patna v čase
vzniku poistnej udalosti

3 Pokia: bolo dohodnute poisterue suboru veci vzťahuje
sa poisterue aj na veci, ktore sa stali sučasťou suboru
po uzavretí poistne] zmluvy Vect, ktore prestali byť
sučasťou suboru, prestavaju byť poistene Subor tvona
veci ktore rnaju rovnaky alebo podobny charakter
alebo su určene na rovnaky učel

4 Pokia!' bolo v poistnej zmluve dohodnute poisterue sa
vzťahUje aj na veci osobnej potreby zamestnancov
poisteného, ktore sa obvykle nosia do zamestnania
POistenie sa však nevzt'ahure na peniaze v hotovosti.
cennosti, cenne papiere a motorove VOZidla
zamestnancov

ČLANOK 9
POistene náklady

Pokia!' je v poistnej zmluve dohodnute poisterue sa
vzťahuje na
a) naklady na odoratarue trosiek
b) naklady na odbornu pomoc

2 Poisnteľ uhradi naklady uvedene v bode 1 tohto
članku len v pnpade, že boli vynaložene v pn činnej
suvislosti s poistnou udalostou, a to do vyšky
dohodnuteho limitu poistneho plnenia Poistrteľ uhradí
Iba pnmerane a učelne vynaložene naklady obvykle
v mieste a čase vzniku porstnej udalosti

3 Naklady na odpratarue trosiek su naklady, ktore
po.steny vynaložil pn odstraňovani trosiek, odvoze
sutrn dernornažt a dernoiacu poškodenych veci.
podopieraru alebo stavaru podpier časti alebo časti
poisteneho majetku, kto ry bol zručeny alebo
poškodeny v dôsledku poistnej udalosti

4 Naklady na odbornu pomoc su naklady na architektov,
Inšpektorov mžimerov-konzultantov naklady
na pravne služby a Ine poplatky nevyhnutne a učelne
vynaložene poistenym pn obnove poistene ho majetku
poškodene ho alebo zrnčeneho nasledkom poistnej
udalosti, ilie však naklady vynaložene v suvrslosn
s uplatnerum naroku na nahradu škody alebo
v suvislosn s odhadom vyšky škody

ČLANOK 10
Miesto porstarua

Poistrtef poskytne poistne plnenie ak došlo k škod ovej
udalosti na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto
poisterua Toto neplati, ak boh poistene veci v dôsledku
vzniknutej alebo hroziacej poistnej udalosti prerruestnene
na Ine, bezpečne miesto

ČLANOK 11
Vyluky z poistema

POistenie sa nevzťahuje na škody, pnamo alebo
nepnamo spôsobene
a) umyselnym konarum poisteneho, jeho zastupcov

alebo Inych osôb konajucrch z podnetu
poistenebo,

b) stratou zmenou, poškodemm, zružerum funkčnosti
alebo dostupnosti pcčuačoveho systemu
programu, softveru, dat, rmkročipov
a mteqrovanych obvodov

c) orneškarurn dodavok, stratou trhu, postupnym
zhoršerurn stavu poistene ho majetku, vnutornou
skazou, skrytou vadou, mikroorganizmami
ZVieratami, rastlinami zarnorerum znečisterurn.
zakalerurn, bežnym opotrebovarum, atmosfenckou
vlhkosťou alebo suchom, extremnou zmenou
teploty alebo vlhkosti, smogom, vysychamm,
odparovarurn ubytkom na vahe, hrdzou, koroz.ou
mokrou alebo suchou hnilobou, zmenou farby
alebo zloženia tkarnn, zmenou vône chuti alebo
konečnej podoby

2 POistenie sa ďalej nevzťahuje na akekol'vek škody
vzruknute
a) na motorovych vozidlach (vratane pnslušenstva),

pnvesnych obytnych vozidla ch, nakladnych
pnvesoch anavesoch, schvalenych pre prevadzku
na cestach, na železručnych lokomotIvach,
snežnych pasovych vozidlacn. plavtdlach
a lIetadlach, tato vyluka sa však netyka motorom
pohaňanych prostnedkov a zanaderu určenych
k prevadzkovaruu vyhradne v prevadzkovych
priestoroch poisteneho ,

b) na urode, hospodarskych zvreratach hydme
vodnej kulture, stromoch alebo porastoch,

c) na pozemkoch, vykopoch, pnstavnych plošmach
a hradzach, mostoch rnosnkocn vozovkach,
cnodnrkoch

d) na predmete poisterua, pokia!' ku škode došlo
v dôsledku stavebnych prac, vystavby montaže,
demontaže, mštalacie. zaťažovych skušok alebo
burarua v mieste poisterua V pnpade, ak po.steny
namieta uplatnenie tejto vyluky, ma povmncsť
preukazať že ku škode by došlo aj vtedy, keby
stavebne prace, vystavba montaž demontaž,
mštalacre, zatažove skušky alebo burarue v mieste
poisterua neboli vykonavane

e) poklesom, sadarum pôdy vzdutim,
resp nadvihnutrrn pôdy, trhlmarnt v zemi
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zrnenšerurn, vzdutim alebo sadarurn vozovky,
zakladov, stien, podlah alebo stropov,

f) vodou alebo Inou kvapalInou na uskladnenych
zasobach, pokiaľ nie su uložene na paletach alebo
na podstavcoch najmenej 10 cm nad urovňou
podlahy

3 POistenie sa nevzt ahuje na akékoľvek nasledne škody
(napr ušly zisk, stale naklady) a sankčne postihy
(pokuty, penale a pod)

4 POistenie sa nevzťahuje na naklady na pn padne
zmeny, doplnky moderruzaciu, vylepšenie, revizne
prace pokiaľ tieto naklady neboli zahrnute do poistnej
hodnoty vect a na naklady vyvolane zmenou pravnych
a techruckych predpisov

5 POistenie sa nevzťahuje na škody priamo alebo
nepriamo spôsobene chybnym alebo vadnym
projektom, rnatenalom opracovarurn alebo chybami pri
vyrobe

6 Vyluky uvedene v tomto članku sa vzťahuJu
na porsterue proti všetkym vymenovanym poistnyrn
nebezpečenstvam v zmysle tychto zmluvnych
dojednaru

ČLANOK 12
POistná hodnota, poistna suma

Poistna suma sa v poistnej zmluve urči na navrh
poistruka tak aby zodpovedala poistnej hodnote
poisteneho majetku v čase uzavretia poistnej zmluvy
Poistna suma ma zodpovedať poistnej hodnote
pre každu Jednotlivo určenu poistenu vec alebo subor
poistenych vec: Poistueľ Je opravneny pri uzavret:
poistnej zmluvy preskumať hodnotu porst'ovaneho
majetku

2 POistnou hodnotou môže byť
a) nova cena t J cena za ktoru Je možne vec

rovnaku alebo porovnatel'nu t j rovnakeho druhu
a učelu, znovu obstarať ako vec novu,

b) časova cena, t J cena, ktora sa urči z novej ceny
veci, pričom sa prihliada na stupeň opotrebenia
alebo meno znehodnotenia alebo zhodnotenia
veci, ku ktoremu došlo Jej opravou, moderruzacrou
alebo myrn spôsobom,

c) lna cena dohodnuta v poistnej zmluve

ČLANOK 13
POistné plnenie

Porsuteľ poskytne poistne plnenie, ak nastane poistna
udalosť a pokial su v čase Jej vzniku splnene
podmienky dohodnute v poistnej zmluve

2 V prrpade že bola porstena vec zručena odcudzena
alebo stratena, vznikne poisnteľovi povinnosť, pokiaľ
nie Je vo všeobecnych poistnych podmienkach, tychto
zmluvnych dojednaruach alebo v poistnej zmluve
dojednane Inak, poskytnuť
a) pn porsteru s pinenim na novu cenu, sumu

za ktoru Je možne v mieste a v čase vzniku
poistnej udalosti vec rovnaku alebo porovnatel'nu
tJ rovnakeho druhu a učelu, znovu Zriadiť ako vec
novu

b) pn poisteru s plnen1m na časovu cenu, sumu, ktoru
mala vec bezprostredne pred vznikom poistnej
udalosti, ktora sa stanovi z novej ceny veci pnčom
sa pnhliada na stupeň opotrebenia alebo meho
znehodnotenia alebo zhodnotenia vec. ku ktoremu
došlo Jej opravou, rnodermzacrou alebo myrn
spôsobom

3 V pnpade že bola porstena vec poškodena vznikne
porstrteľovr povinnost, pokiaľ nie Je vo všeobecnych
porstnych podmienkach, tychto zmluvnych
dojednaruach alebo v porstnej zmluve dohodnute Inak,
poskytnut

a) pn poisteru s pinenim na novu cenu, sumu
zodpovedajúcu pnmeranyrn nakladom na opravu
poškodenej veci v čase bezprostredne
pred vznikom poistnej udalosti, porstne plnenie Je
však obmedzene sumou podľa bodu 2 pisrn a)
tohto članku,

b) pn porstem s pinenim na časovu cenu, sumu
zodpovedajucu pnmeranym nakladom na opravu
poškodenej veo v čase bezprostredne pred
VZnikom poistnej udalosti zruženu o sumu
zodpovedajucu stupňu opotrebenia alebo Ineho
znehodnotenia nahradzovanych časti z času pred
poistnou udalosťou zhodnoteniu poistenej veci
oproti stavu bezprostredne pred vznikom poistnej
udalosti poistne plnenie podľa tohto bodu Je však
obmedzene sumou stanovenou podl'a
bodu 2 prsrn b) tohto članku

4 Pre pnpad poisterua s plnerurn na novu cenu sa dalej
dojednava
a) pokiaľ dôjde k poistnej udalosti na budovach

a poisteny do 3 rokov od datumu vzniku poistnej
udalosti nepreukaže, že nadobudol vec rovnaku
alebo porovnateľnu, tJ rovnakeho druhu a učelu
v mieste poisterua, resp na Inom mieste
Slovenskej republiky, pokia l' nie Je znovuznademe
na pôvodnom mieste uskutočmtel'ne z pravnych
alebo ekonormckych dôvodov, Je porstueľ
opravneny plniť Iba do vyšky časovej ceny,

b) pokial dôjde k poistnej udalosti na hnutel'nych
veciach a porsteny do 18 mesiacov od datumu
vzniku poistnej udalosti nepreukaže, že nadobudol
vec rovnaku alebo porovnatel'nu, t J rovnakeho
druhu a učelu v mieste porsterua. Je porstrtel
opravneny plniť Iba do vyšky časovej ceny

c) V pnpade, ak percento opotrebenia veci prekroči
60%, porstneľ poskytne poistne plnenie v časovej
cene

5 V pnpade poistnej udalosti na surovinach, pnrodnych
produktoch vyrobkoch alebo tovare, ktore po-steny
vyraba alebo s nimi obchoduje, plni porstrteľ vo vyške
sumy, ktoru je potrebne vynaložtť na znovuobstararue
veci rovnakeho druhu a kvality opravu alebo vyrobu
vecr rovnakeho druhu a kvality alebo vo vyške sumy
ktoru by poisteny zrskal predajom veci Pre vyšku
poistneho plnenia je určuiuca nižšia suma

6 Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávaju
vo vlastructve poisteneho a Ich hodnota sa odpočita
z poistneho plnenia

7 V pnpade škody na vkladnych a šekovych kružkach
cennych papieroch a mych dokumentoch ak Je
poisterue rozširene aj na tieto veci, uhradi porstiteľ
sumu zcdpovedajucu nakladom na Ich urnorerue

8 Pokraľ vznikne pravo na poistne plnenie z poškodenia
zničenia alebo odcudzenia prsornnostr, dokladov,
rukopisov, planov, projektovej alebo konštrukčnej
dokurnentacie a obchodnych knih, poskytne porsuteľ
poistne plnenie v sume zodpovedajucej hodnote
matenalu

9 Pokia l' vznikne pravo na poistne plnenie z poškodenia
zničenia alebo odcudzenia zaznamov počrtačovych
dat, poskytne porsnteľ porstne plnenie v sume,
zcdpovedajucej hodnote matenalu

10 Za škody spôsobene poistnym nebezpečenstvom
povodne alebo zapla vy poskytne poist.teľ poistné
plnenie maximalne do vyšky 30% zo sučtu poistnych
sum predmetov poistenia porstenych VOČI tymto
nebezpečenstvam

11 Za Škody spôsobene porstnyrn nebezpečenstvom
zemetrasenia poskytne porsnteľ porstne plnenie
maxima Ine do vyšky 30% zo sučtu poistnych sum
predmetov porsterua porstenych VOČI tomuto
nebezpečenstvu

12 Za škody spôsobene kradežou vlarnarurn alebo
pokusom o kradež vlarnarurn v zmysle čl 6 bod 4
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tychto zmluvnych dojednam. poskytne porsnteľ poistne
plnenie maxunalne do vyšky 330 EUR, ak poškodena
vec (predmet) nie je porstena na riziko kradeže
vlarnarurn

ČLANOK 14
Podporsterue

Ak je porstna suma v čase vzniku poistnej udalosti nižšia
ako poistna hodnota poisteneho majetku, poistiteľ zruži
poistne plnenie v rovnakom pomere, vakom je vyška
poistnej sumy ku skutočnej vyške poistnej hodnoty
poisteneho majetku, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo
Inak

ČLÁNOK 15
Znovunajdene veci

vlastructvo k veci, za ktore porstitel poskytol poistne
plnenie, neprechadza na porsuteľa Poisteny je povinny
oznam It na lez veci, za ktore obdržal porstne plnenie bez
zbytočneho odkladu porstrtel ovi Poisteny je povmny
poistne plnenie za najdene vec: po odpočrtaru pnrneranych
nakladov, ktore musel vynaložiť na opravu zavad
vzrnknutych v dobe, kedy bol zbaveny možnosti s vecami
nakladať potstrteľovi vratit

ČLÁNOK 16
Povinnosti porstenaho

Okrem povinnosti stanovenych poistnou zmluvou
všeobecnyrm porstnyrm podmienkami a všeobecne
zavaznyrru pravnyrru predpismi, je porsteny povinny

a) umožniť potstrteľovi nahliadnuť do projektovej,
požiarno-technickej, učtovnej a Inej dokumentacie,
umožniť porsntel'ovi overiť činnosť zariadeni,
služracich k zabezpečeniu poisteneho majetku
a event spravnosť podkladov pre stanovenie
porstneho,

b) urnožrnt porstrteľovi alebo nim poverenej osobe
vstup do porstenych objektov za učelom posuderua
rozsahu poistneho nzika,

c) starat sa o poisteny majetok, udržravat ho
v dobrom technickom stave a použrvať ho v sulade
s doporučerum vyrobcov,

d) udržiavat v bezporuchovom a funkčnom stave
dohodnuty spôsob zabezpečenia porstenych veci
nemeniť ho ani neodstraňovat zabezpečenie
poistenych veci a zabezpečiť, aby všetky
zabezpečovacie zariadenia, prostriedky
a protipožiarne vybavenia, ktore ma pod kontrolou
a ktoryrm je predmet porsterua vybaveny na
začiatku posterua, boli v prevadzkyschopnom
stave anadne udržiavane v pnebehu doby trvania
poisterua a aby boli funkčne aj po pracovnej dobe
alebo kedykol'vek keď bude časť prevadzkovych
pnestorov patriacich poistenernu neobsadena
a neužrvana,

e) zabezpečiť poisteny majetok VOČI kradeži
vlarnamrn resp lupežnemu prepadnut.u do urovne
zabezpečenia zcdpovedajucej vyške poistnej
sumy alebo limitu poistneho plnenia dojednaneho
v poistnej zmluve

ČLÁNOK 17
Povinnosti poisteneho v prípade poistnej udalosti

Okrem povinnosti stanovenych poistnou zmluvou,
všeobecnyrm oorstnyrm podmienkami a všeobecne
zavaznyrru pravnyrru predpismi, ma V pnpade poistnej
udalosti porsteny nasleduiuce povinnosti

a) predložit porstiteľovi doklady, preukazuruce
vlastructvo alebo opravnenu držbu poistenej
veci

b) vyčkať s opravou majetku poškodeneho
porstnou udalosťou alebo s odstraňovarum
zvyškov majetku takto zrnčeneho na pokyn
poistrteľa pokia!' nie je nevyhnutne
z bezpečnostnych, hyqieruckych, ekoloqickych
alebo rnych zavažnych dôvodov s opravou
majetku alebo odstranerurn jeho zvyškov začat
skôr,

c) predložiť porsuteľovi zaprs z mventury vykonanej
bezodkladne po vzniku poistnej udalosti
s uvederurn miery poškodenia, s vyčrslerurn
vyšky škody a predfožit na požiadame aj Ine
doklady (dodacie listy, učtovne doklady, daňove
doklady, učtovne knihy a dokumenty z ďalšrch
evidencu) ktore su nevyhnutne pre šetrenie
poistnej udalosti,

d) v pnpade, že sa porsterue vzťahuje I na vkladne
alebo šekove knižky, platobne karty alebo Ine
obdobne dokumenty, cenne papiere a ce niny,
neodkladne Iniciovať umorovacie konanie

e) zabezpečiť poškodene veci alebo Ich sučasti ako
dôkazne prostnedky v suvislosn s poistnou
udalosťou a mať Ich k drspozrcu pre posuderne
rozsahu poškodenia veci zo strany porstnel a
alebo nim poverenych osôb

ČLANOK 18
Vyklad pojmov

Pre učely poisterua majetku proti vymenovanym
nebezpečenstvam sa pod nasledujucnru pojrnarru rozumie
Požiar je oheň v podobe plameňa, ktory sprevadza
horerne a vznikol mimo určeneho ohniska alebo taketo
ohnisko opustil a šm sa vlastnou silou Požiarom však nie
je horerue a tlerue s obmedzenym pnstupom kysilka
Priamy uder blesku je bezprostredny prechod blesku
(atrnosferrckeho výboja) na poistenu vec
Vybuch je nahly ručrvy prejav tlakovej Sily spočrvajuci v
rozpmavosti plynov alebo par (veľrm rychla cherrucka
reakcia nestabilnej sustavy) Za vybuch tlakovej nadoby
(kotla, potrubia a pod) so stlačenym plynom alebo parou
sa považuje roztrhnutie Ich stien v takom rozsahu,
že došlo k nahlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom
a vnutrajškorn nado by Vybuchom však nie je prudké
vyrovnanie podtlaku (unplozra), ani aerodynarnicky tresk
spôsobeny prevadzkou lietadla Pre učely tychto
zmluvnych dojednaru vybuchom nie je reakcia
v spal'ovacom pnestore motorov, hlavni strelnych zbrani
a mych zanaderuach, v ktorych sa energia vybuchu
cieľavedome využrva
Záplava je zaplavenie uzerrua vodou, ktora vytvon suvislu
hladmu bez pnrodzeneho alebo dostatočne ho odtoku
povrchovych vôd, nasledkom atmosfenckych zražok
Povodeň je dočasne zaplavenie uzerrua vodou, ktora sa
vyliala z brehov alebo hradzt vodneho toku alebo nadrže,
spôsobene

zvacserum prietoku alebo dočasnym zrnenšerurn
pnetokoveho profilu koryta vodneho toku,
pretrhnutím hradze alebo Inej havane vodnej stavby

Vichnca je dynarrucke pôsobenie hmoty vzduchu, ktora sa
pohybuje rychlosťou 208 a viac metrov za sekundu Ak
nie je tato rychlost pre miesto škody zrstrteľna, musi
poisteny preukazať, že pohyb vzduchu spôsobil v okoh
miesta porsterua škody na riadne udržravanych budovach
alebo podobne odolnych mych veciach, alebo že škoda pn
bezchybnom stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej
sa nachadzaju poistene vecr, mohla vzni knut Iba
v dôsledku vichnce
Krupobitie je jav, pri ktorom kusky I'adu rôzneho tvaru,
veľkosti. yahy a hustoty vytvorene v atmosfere dopadaju
na poistenu vec
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Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy Je Jav vzruknuty
pósoberum qravitacie a vyvolany porušerurn dlhodobej
rovnovahy, ku ktorej svahy zemskeho povrchu dospeli
vývojom Zosuvom pôdy však nie Je klesanie zemskeho
povrchu do centra zeme v dôsledku pôsobenia pnrodnych
sil
Zruterue laviny Je Jav, keď sa masa snehu alebo ľadu
nahle po svahoch uvedie do pohybu a run sa do udoha
Pad stromov, stožiarov a Iných predmetov Je taky
pohyb telesa, ktore nie Je sučasťou poškodenej poistenej
veci ktory ma znaky vol'neho padu
Zemetrasenie su otrasy zemskeho povrchu vyvolane
pohybom v zemskej kôre, ktore dosahuru aspoň 6 stupeň
Europskej rnakroseizrruckej stupnice (EMS-98) udavajucej
rnakroseizrmcke učmky zemetrasenia
Ťarcha snehu alebo námrazy Je deštrukuvne pôsobenie
nadmernej hmotnosti snehu alebo namrazy na stavebnu
konštrukciu. ktore presahuje hodnoty, stanovene
techmckynu normami a predpismi
Cenmy su poštove znamky, draľručne nalepky kolky, losy,
stravovacie darčekove a Ine poukažky, telefonne karty
a pod Su to veci ktore nahradzuiu peňažne prostnedky
alebo z ktorych Je možne čerpať po Ich vydani
do uživarua
CennostI su vyrobky zo zlata a platmy, drahe kamene
a perly jednothve cenne znamky a mince, klenoty
Cenne papiere su akcie, dočasne listy, poukažky
na akcie podielove listy, dlhopisy investične kupony,
kupony opčne listy, zmenky šeky a hstmy, ktore sa podľa
zakona považuju za cenne papiere
Odcudzenie veci Je škoda na veci spôsobena kradežou
vtarnarurn a/alebo lupežnym prepadnunrn
Zničenie vect Je taka zmena stavu poistenej veci, ktora
vylučuie alebo obmedzuje Jej funkčnosť ktoru objektivne
nie Je možne odstraruť opravou, nasledkom čoho poistenu
vec nie Je možne použivat' k pôvodnemu učelu
Strata vect Je stav kedy porsteny alebo poškodeny stratil
nezavisle na svojej vôli možnosť s poistenou vecou
disponovať
Stavebné súčasti su zanaderua budov určene k tomu,
aby sa s nimi UŽI valí, hlavne zanaderua

a) ktore su nutne k nad nemu užrvaruu stavby
t J dvere, okna, svetliky, vetraky a vyplne otvorov,

b) ktore sa nedaju oddeliť od stavby bez použitia
montažneho načnua, t J drezy, vane, umyvadla,
WC misy, bidety, splachovacie nadržky, umyvacie
žlaby vylevky, armatury (vodovodne batene
sprchy venuly, merače), ohnevače vody, domace
vodarne, vstavany nabytok, bytove Jadro
kuchynska linka, neprenosne osvetľovacre
zanadenra, kotol, vykurovacie telesa ustredneho
kurerua asporaky,

c) pevne zabudovane, ktore nie Je možne oddeht
od stavby bez poškodenia, t J obklady stien
a stropov dlažby lepene podlahove krytiny
parkety, tapety, elektncke mštalacre, plynove,
vodovodne, odpadove a teplovodne potrubia
krby, vyťahy, kom my, bleskozvody a hydranty

Prislušenstvo budov su zanaderua služiace na zvyšerue
komfortu a technickej urovne budov, ako napr kamerovy
system, elektncka požiarna siqnahzacra elektronicky
zabezpečovaci system, autornanzovane systemy, nadene
vstupy (elektronicky vratruk) a antenne systemy
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Ak nastala poistná udalosť kradežou alebo lúpežou, poskytne Colonnade Insurance S A so sídlom Rue
Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č B
61605 konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S A, pobočka porstovne z meho členského štátu
so sídlom Moldavska cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika, IČO 50013602, DIČ 4120026471,
IČ DPH SK4120026471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel Po, vložka
č 591N, ďalej len .porsntel" poistné plnenie do limitov uvedených v bodoch 1 až 5 týchto zmluvných
dojednanl, ktoré zodpovedajú spôsobu a kvalite zabezpečenia poistenej vect (súboru vecí) v čase vzruku
poistnej udalosti

1. limity plnenia a spôsoby zabezpečenia hnutel'ných vecí, stavebných súčastí a zásob (okrem
cenností, cenín, cenných papierov a peňazí)

Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia sú stanovené pre miesto porsterua uvedené v poistnej zmluve
nasledovne

1.1. V uzamknutej miestnosti
1.1.1.do poistnej sumy 1660 EUR - zabezpečente typu 1/1

Dvere uzamknuté funkčným zamkom (nie vrsiacun) jednoduchého typu s cylindnckou alebo
maqnetickou vložkou
Okná a mé technologické otvory (vetracie, stropné, šachtové a pod) uzatvorené
z vnútornej strany miestnosti tak, že Ich nie je možné zvonku otvont bez Ich mechanického
poškodenia alebo zničenia Okna musia byť nadne zabezpečené uzatvaracím
mechanizmom

1.1.2.do poistnej sumy 6 600 EUR - zebezpečetue typu 1/2
Dvere uzamknuté funkčným bezpečnostným zárnxorn (nie vrsracim), dvere zabezpečené
proti vyveseruu
Okna d mé technologické otvory (vetracie, stropné, šachtové a pod: uzatvorené
z vnútornej strany miestnosti tak, ze Ich nie je možne zvonku otvonť bez Ich rnecharuckeho
poškodenia alebo zničenia Okná musia byť nad ne zabezpečené uzatváracím
mechanizmom

1.1.3. do poistnej sumy 26 600 EUR - zebezpečeme typu 1/3
Dvere musia splňaf nasledovne podmienky
a) uzamknuté funkčným bezpečnostným zámkom a zabezpečené proti vyveseruu Rám

dverí musí byť odoiný proti roztlačeruu a ukotvený tak, aby ho nebolo možné uvoľruť bez
mechanického poškodenia,

b) odolné proti prerazeruu s konštrukciou využívajúcou zabudovanú celoplošnú oceľovú
platňu hrúbky minimálne 2 mm, alebo výstužné oceľové prúty s 0 5 mm, príp Iný
ekvivalentný profil,

c) nemôžu byť kombinované s presklením alebo s Iným konštrukčným prvkom, ktorý
znižuje Ich rnecharuckú zabezpečovaciu schopnosť

Ak sú dvere slabšej konštrukcie ako je uvedené v bode b), musia byť zabezpečene
- pnečnou alebo celoplošnou závorou, alebo
- mrežovýrm dverami uzarnknutýrm bezpečnostným zámkom alebo mm dvoma vrsiacmu

zámkami s cylindnckou alebo magnetlckou vložkou, so strmeňom 0 8 mm
Ak presklenné dvere nevyhovujú svojou konštrukciou podmienke uvedenej v bode c),
musia byť zabezpečené ako okná a presklenné otvory
Okná a presklenné otvory zabudované tak, že ak Ich dolné okraje siahajú do výšky 4 m
nad úroveň okolitého terénu, musia byť zabezpečené jedným z ďalej uvedených spôsobov
alebo Ich kornbmácrou
a) sklenená výplň z bezpečnostného tvrdeného (kaleného) skla hrúbky mm 4 mm,

osadeného v ráme tak, že nemôže byť zvonku demontované ani vytlačené, rám, závesy
a zámky okna musia bez poškodenia zabezpečiť prenos síl pôsobiacich na
bezpečnostné sklo, až do jeho poškodenia,
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b) sklenená výplň z tabuľového skla hrúbky min 5 mm, s bezpečnostnou fóhou hrubou
min 0,25 mm,

c) funkčná kovová mreža pevne ukotvená v obvodovej stene alebo ráme min v štyroch
bodoch, z vonkajšej strany nedemontovateľná,

d) funkčná uzamykateľná mrežová roleta so zámkom s cyhndnckou alebo rnaqnenckou
vložkou

Ostatné technologické otvory (vetracie, stropné, šachtové a pod) musia byt' zabezpečené
pevne zabudova nou funkčnou kovovou mrežou alebo oceľovou platňou min 3 mm hrubou,
alebo zaistenou z vnútornej strany
Mechanické zabezpečenie dverí podľa ods b), c) a okien a presklenných otvorov môže byt'
nahradene funkčným elektronickým zabezpečovacím systemom v sulade s STN EN
50131 (ďalej len "ElS"), chráruacirn objekt pron narušeniu komplexnou plašťovou alebo
pnestorovou ochranou s lokálnym vývod om zvukoveho poplašneho signálu na fasadu
budovy smerom do ulice alebo k obývanej štvrti Komplexná priestorová ochrana môže byt'
nahradená alarmovýrm pascarru a prekážkovýrm zónam I V týchto prípadoch musia byt' okná
a Iné otvory zabezpečené podľa typu 1/1

1,1.4.do poistnej sumy 83 000 EUR- zabezpečemetypu 1/4
Miestnosť musí byt' zabezpečená jedným z nasledojucrch spôsobov
a) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3 a zároveň elektronické zabezpečenie

pomocou ElS, definovaneho v bode 1 1 3 , alebo
b) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/2 a zároveň elektronické zabezpečenie

pomocou ElS v súlade s STN EN 50 131, chráruaceho objekt proti narušeniu
komplexnou plašťovou alebo pnestorovou ochranou, so systémom lokalnej zvukovej
poplašnej signalizácie vyvedenej na fasádu budovy smerom do uhce alebo k obývanej
štvrti a so systémom automatického prenosu telefónnej mforrnacie na dve telefónne čísla
pn narušení chráneného objektu Komplexná priestorová ochrana môže byt' nahradená
alarrnovyrru pascarm a prekážkovýrm zónam:
Zabezpečeniepomocou ElS podľa tohto oodu je splnené, ak aspoň jeden z užívateľov
účastrnckych telefónnych staníc, na ktore bol vyslaný signál (informácia) o narušení
ochrany objektu, prqal neodkladne účinné opatrenia na zamedzenie vzniku škody alebo
na zamedzenie zvačšovarua 1(,?s2I1u vzruknute; škody (napr urychlene osobné
preverenie narušenia ochrany objektu, hlásenie o narušeni ochrany objektu pOlíCII)

Konštrukcia miestnosti musí splňat minimálne tieto podmienky
• obvodové steny - oceľobetónové s min hrúbkou 100 mm,

- tehlové munvo s min hrúbkou 250 mm,
- Iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vruknutiu

• stropy a podlažia - oceľobetónové,
- keramické,
- Ine s minimálne rovnakou odolnosťou proti vruknutiu

1.1.5.do poistnej sumy 330000 EUR - zebezpečerue typu 1/5
Miestnosť musí byt' zabezpečená jedným z nasledujúcich spôsobov
a) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/2 a zároveň elektronické zabezpečenie

pomocou ElS v súlade s STN EN 50 131, chráruaceho objekt proti narušeniu
komplexnou plášťovou alebo pnestorovou ochranou, so systémom okarnzrteho prenosu
signálu pomocou duplexného alebo bezdrôtového spojenia do miesta trvalej obsluhy
pultu centralizovanej ochrany (strediska registrovania poplachov) zásahovej jednotky
pollcie alebo SBSpn narušení chráneného objektu, alebo

b) mechanické a elektronické zabezpečenie podl'a typu 1/4a) a objekt strážený v čase
mimo prevádzky podla typu 4/1

Konštrukcia miestnosti musi splňať minimálne tieto podmienky
• obvodové steny - oceľobetónové s min hrúbkou 150 mm,

- tehlové munvo s min hrúbkou 300 mm,
- Ine s rmmmalne rovnakou odolnosťou proti vmknunu

• stropy a podlažia - oceľobetónove,
- keramické,
- Ine s minimálne rovnakou odolnosťou proti vruknutiu

1.1.6.nad poistnú sumu 330000 EUR - zabezpečemetypu 1/6
Miestnosť musí byt' zabezpečena jedným z nasledujúcich spôsobov
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a) mechanické a elektrorucké zabezpečenie podľa typu 1/4a) a zároveň objekt nepretržite
stráženy podľa typu 4/2, alebo

b) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3, zároveň elektronické zabezpečenie podľa
typu 1/5a) a objekt nepretržite strážený podľa typu 4/1

Konštrukcia miestnosti musí splňat podmienky uvedené v bode 1 1 5
Pre všetky prípady tychto zmluvných dojednanl, kde sa vyžaduje inštalácia ElS podľa typu 1/3, je
možné Inštalovať ElS vyššej kvalitatívnej rady podľa typu 1/4b) alebo 1/5a) Obdobne pre všetky
prípady, kde sa vyžaduje mštalacia ElS podľa typu 1I4b), Je možné Inštalovať ElS podľa typu
1/5a)
Pre všetky prípady tychto zmluvných dojednaní, kde sa vyžaduje v rarnci mecharuckeho
zabezpečenia zámok s cylindnckou alebo maqnetickou vložkou, vložka na vonkajšej (prístupovej)
strane dven nesmie prečruevat zo štítu zámku viac ako 2 mm

1.2. V budove
V prípade, že celková poistná suma poistených vecí, nachádzajúcich sa v budove, je vyššia ako
330 000 EUR, ale poistná suma vecí nachádzajúcich sa v jej Jednotlivých miestnostiach nie je
vyššia ako 6 600 EUR, všetky vstupné dvere do budovy, obvodové okná a Iné otvory, musia byť
zabezpečené minimálne jedným z nasleduiúcich spôsobov
a) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3 a zároveň elektronické zabezpečenie podľa typu

1/5a), alebo
b) mechanicke a elektronické zabezpečenie podľa typu 1/4a) a zároveň objekt nepretržite

strážený podľa typu 4/2
V ostatných prípadoch musia byť miestnosti zabezpečené podla bodu 1 1

1.3. Na vol'nom priestranstve
Hnuteľne vect a zásoby s charakterom sypkých matenálov, nadrozmerných matenálov alebo
kusových polotovarov, ktorych uloženie je na voľnom pnestranstve obvyklé, musia byť v čase
poistnej udalosti zabezpečené podľa výšl<y dojednanej poistnej sumy nasledovne
1.3.1.do poistnej sumy 6 600 EUR - zabezpečenie typu 3/1

Objekt ohradeny funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm s uzarnknutýrm vstupnými ot
vormi Objekt musí byť v noc: nepretržite osvetlený

1.3.2.do poistnej sumy 16600 EUR - zabezpečenie typu 3/2
a) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa

typu 1/4b, alebo
b) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1

1.3.3.do poistnej sumy 66 000 EUR - zabezpečenie typu 3/3
a) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa

typu 1/4b alebo
b) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1 a

1.3.4.do poistnej sumy 330 000 EU R - zabezpečenie typu 3/4
a) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa

typu 1/5a
b) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/2

Typy strážneho zabezpečenia.
4/1 - objekt strážený minimálne jednou osobou - strážnou službou alebo vrátrukorn, ktorý v čase

mimo prevadzky má povinnosti strážnej služby
4/1a - objekt strážený minimálne jednou osobou - ozbrojenou strážnou službou alebo vrátrukorn,

ktorý v čase mimo prevádzky ma povinnosti ozbrojenej strážnej služby
4/2 - objekt strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou so služobným psom
Osoba (osoby) vykonávajúca stráženie objektu rnust v čase vykonu strážnej služby
a) byť nepretržite prítomná v stráženom objekte a aktívne dohliadať na strážené vect
b) vykonávať obhliadky v mieste poistema minimálne raz za 2 hodiny a to kontrolovateľným

a preukázatefným spôsobom (napr predpísaným záznamom o mieste, čase a stave
kontrolovaného miesta, záznam om prostredníctvom kontrolných hodín, kamerovým systémom so
záznamom)

c) okamžite Informovať orgány polície o narušení stráženého objektu a najneskôr do odovzdania
služby vykonať zaznam o tomto narušení
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1.4. Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia pojazdných pracovných strojov
Pojazdné pracovné stroje (prípadne nákladné motorové vozidla), ktorých uskladnenie alebo
parkovanie je na voľnom priestranstve obvyklé, musia byť v čase poistnej udalosti (v rárnct
v poistnej zmluve dohodnutej územnej alebo miestnej platnosti poisterua) zabezpečené podľa
výšky dojednanej poistnej sumy nasledovne
1.4.1.do poistnej sumy 16 600 EUR - zabezpečeme typu 5/1

POjazdný pracovný stroj odstavený v objekte, ktorý je ohradený funkčným oplotením
minimálnej výšky 180 cm s uzarnknutýrru vstupnými otvormi Objekt musí byť v noci
nepretržite osvetlený Súčasne musí byť pojazdny pracovný stroj uzamknutý funkčnyrru
zarnkarru na dverách Kľúče od spínacej skrinky zapaľovarua musia byť umiestnené mimo
vozidla na mieste na to určenom

1.4.2.do poistnej sumy 50 000 EUR - zabezpečenie typu 5/2
a) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečeny podl'a

typu 1/4b)alebo
b) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1

1.4.3.do poistnej sumy 100000 EUR - zabezpečeme typu 5/3
a) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečeny podľa

typu 1/4b), alebo
b) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1 a

1.4.4.do poistnej sumy 200 000 EUR - zabezpečeme typu 5/4
a) zabezpečenie objektu podl'a typu 1/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečeny podl'a

typu 1/5a), alebo
b) zabezpečenie podla typu 1/1 a sučasne objekt strážený podla typu 4/2

Pokiaľ nie je možné pojazdne pracovné stroje s vlastným zdrojom pohonu (prípadne nákladné
motorové vozidlá), ktorých uskladnerue alebo parkovanie je na voľnom priestranstve obvyklé,
umiestniť do objektu a zabezpečé v zmysle vyš';';e uvedených bodov 1 4 1 až 1 44 tychto
zmluvných dojedanl, potom musia byť v čase poistnej udalosti (v rámci v poistnej zmluvy dohodnutej
územnej alebo miestnej platnosti poisterua) zabezpečené podl'a výšky dojednanej poistnej sumy
nasledovne

1.4.5.do poistnej sumy 83 000 EUR - zabezpečeme typu 5/5
POjazdnýpracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu uzamknutý funkčným: zámkami na
dverách a navyše zabezpečený kornbmáciou minimálne dvoch ďalej uvedených
zabezpečovacíchzariadeni
a) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím zariadením (napr MUL-T-LOCK,

DEFEND LOCK, CONSTRUCT)
b) elektronickým irnobuzérorn schválenéhotypu
c) nezávislým autoalarmom
d) elektrickou zabezpečovacou siqnanzacrouso systemom okamžitého prenosu Signálu

pomocou bezdrôtového spojenia do miesta trvalej obsluhy pultu centralizovanej
ochrany (strediska registrovania poplachov) zásahovej jednotky polícre alebo SBS pri
narušení chráneného objektu

e) elektronickým vyhľadávacím systémom vysielajúcim Signálpre jeho lokahzáciu
1.4.6.do poistnej sumy 330 000 EUR - zabezpečeme typu 5/6

POjazdnýpracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu uzamknutý funkčnýrrn zámkami na
dverách a navyše zabezpečený kornbinácrou minimálne dvoch ďalej uvedenych
zabezpečovacíchzariadení
a) elektrickou zabezpečovacou stqnahzáciouso systemom okamžitého prenosu Signálu

pomocou bezdrôtového spojenia do miesta trvalej obsluhy pultu centralizovanej
ochrany (strediska registrovania poplachov) zásahovej jednotky polície alebo SBS pri
narušení chráneného objektu

b) elektronickým vyhl'adávacímsystémom vysielajúcrrnSignálpre jeho lokahzácm
c) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím zariadením (napr MUL-T-LOCK,

DEFEND LOCK, CONSTRUCT)
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2. limity plnenia a spôsoby zabezpečenia cenností, cenín, cenných papierov a peňazí

Cennosti, ceruny, cenné papiere a peniaze (ďalej len "poistené vecr') musia byť v čase poistnej udalosti
uložené v uzarnknutej schránke (ďalej len "schránka") a zároveň, v závislosti od výšky dojednanej
poistnej sumy, nasledovne zabezpečené
Limity porstných súm podľa bezpečnostnej tnedy uzarnknutej schránky a jej zabezpečenia

Bezpečnostná Uloženie schránky a typ Jej zabezpečenia nad rámec minimálneho zabezpečenia
tneda

uzarnknutej minimálne typ 4/1 typ 1/4b) + 4/2 ElS z typu ElS z typu
schránky podľa zabezpečenie 1/5a) 1/5a) + 4/2
STN EN 14450

S1 250 EUR 625 EUR 1250 EUR 3750 EUR 6250 EUR
S2 500 EUR 1250 EUR 2500 EUR 7500 EUR 12450 EUR

Cennosti, ceruny, cenné papiere a peniaze (ďalej len "poistené veci") musia byť v čase porstnej udalosti
uložené sejfe alebo trezore (ďalej len .trezor") a zároveň, v zavrsíosti od vyšky dojednanej poistnej
sumy, nasledovne zabezpečené
Limity poistných súm podľa bezpečnostnej tnedy trezoru a jeho zabezpečenia

Bezpečnostná Uloženie trezoru a typ jeho zabezpečenia nad rámec minimálneho zabezpečenia
tneda trezoru

STN EN 1143-1, minimálne typ 4/1 typ 1/4b) + 4/2 ElS z typu ElS z typu
resp zabezpečenie 1/5a) 1/5a) + 4/2

STN 96 7704
O 664 EUR 1660 EUR 3300 EUR 10000 EUR 16600 EUR

I 1660 EUR 6600 EUR 16600 EUR 26600 EUR 33000 EUR
II 6600 EUR 16600 EUR 33000l'::UR 50000 EUR 166000 EUR

III 16600 EUR 33000 EUR 66 oeo EUR 166000 EUR 330000 EUR
IV 33000 EUR 66000 EUR 166000 EUR 330000 EUR ----
V 66000 EUR 166000 E'UR 330000 EUR --- ----
VI 166000 EUR 330000 EUR --- ---- ----
VII 330000 EUR --- ---- ---- ----

Uloženie trezoru a jeho minimálne zabezpečenie v závislosti od výšky dojednanej poistnej
sumy:
a) do poistne] sumy 16600 EUR - trezor musí byť v miestnosti zabezpečenej podľa typu 1/1
b) do poistnej sumy 66 000 EUR - trezor musí byť v miestnosti zabezpečenej podľa typu 1/3

Trezor s hmotnosťou niŽŠOU ako 1000 kg musí byť pevne ukotvený výrobcom doporučeným
spôsobom v rnurovanej stene alebo betónovej podlahe tak, že jeho demontáž možno vykonať Iba
po Jeho otvorení
Ak Je trezor vybavený otvormi pre ukotvenie, porstrteľ poskytne v prípade poistnej udalosti
v dôsledku krádeže trezoru porstné plnenie, Iba ak bol trezor ukotvený v súlade s STN EN 1143-1,
resp STN 96 7704
Konštrukcia miestnosti musi splňať minimálne tieto podmienky
• obvodove steny - oceľobetónové s min hrúbkou 100 mm,

- tehlové munvo s min hrúbkou 250 mm,
- Iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vruknunu

• stropy a podlažia - oceľobetónové,
- keramické,
- mé s minimálne rovnakou odolnosťou proti vruknuuu

POistené vect nemôžu byť uložené v trezoroch bezpečnostnej tnedy O a vo viac ako dvoch
trezoroch bezpečnostnej tnedy I
Ak Je na zabezpečenie poistených vecí využívaná ElS, musí byť do systému ochrany zaradené
najmenej jedno skryté núdzové tlačidlo, ľahko prístupné personálu, ktorým je poplach spustený aj
v čase poskytovania služieb

c) do poistne] sumy 166000 EUR - trezor musí byť uložený v miestnosti s mechanickým
zabezpečením podľa typu 1/3 a elektronickým zabezpečením podľa typu 1/4b)

Zmluvne dojednarua o spôsobe zabezpečenia poistenej veci pre pnpad odcudzenia CI 2011031/18/02
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Trezor s hmotnosťou ruzsou ako 1000 kg musí byt' pevne ukotveny výrobcom doporučeným
spôsobom v rnurovanej stene alebo betónovej podlahe tak, že Jeho demontáž možno vykonať Iba
po Jeho otvorení Ak Je trezor vybavený otvormi pre ukotvenie, porstrteľ poskytne v prípade poistnej
udalosti v dôsledku krádeže trezoru poistné plnenie, Iba ak bol trezor ukotvený v sulade
s STN EN 1143-1, resp STN 967704
Miestnosť pre trezor musí byt' stavebne oddelená a Jej konštrukcia musí splňat rmrurnalne tieto
podmienky
• obvodové steny - oceľobetónové s min hrúbkou 150 mm,

- tehlové munvo s min hrúbkou 300 mm,
- Iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vruknutiu

• stropy a podlažia - oceľobetonové,
- keramické,
- Iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vmknunu

POistene veci nesmú byt' uložene v trezoroch bezpečnostnej tnedy O, I a vo viac ako dvoch
trezoroch bezpečnostnej triedy"
Ak Je na zabezpečenie poistených vecí využívaná ElS, musia byt' do systému ochrany zaradené
najmenej dve skryté núdzové tlačidlá, ľahko prístupné personálu, ktorým Je poplach spusteny aj
v čase poskytovania služieb

d) do porstne] sumy 330 000 EUR - trezor musi byt' uložený v miestnosti s mechanickým
zabezpečením podľa typu 1/3 a eíektronrckym zabezpečením podľa typu 1/5a)
Požiadavky na ukotvenie trezoru a konštrukciu miestnosti, obvodovych stien, stropov a podlaží sú
rovnaké ako v ods c) Ak Je trezor vybavený otvormi pre ukotvenie, porstiteľ poskytne v prípade
poistnej udalosti v dôsledku krádeže trezoru poistné plnenie, Iba ak bol trezor ukotvený v súlade
s STN EN 1143-1, resp STN 96 7704
POistene vect nesmú byt' uložene v trezoroch bezpečnostnej triedy O, l, II a vo viac ako dvoch
trezoroch bezpečnostnej triedy III
Ak Je na zabezpečenie poistených vecí využívaná ~:::ZS, musia byt' do systemu ochrany zaradene
najmenej tri sloy1é núdzové tlač.dlá, ľahko prístupné personálu, ktorým Je poplach spustený aj
v čase poskytovania služieb

Hodnota porstenvch veci uložených v Jednom trezore, resp vo všetkých trezoroch, sa sčítava
Ďalej musia byt' dodržané nasledovné organizačne opatrenia
a) ozbrojená strážna služba nesmie mať k drspozlcn kľúče od trezoru a nesmie zapnúť alebo vypnuť

ElS,
b) kľúče od trezoru nesmú byt' uložené v mieste poisterua v pracovnom stole, v skrini, na vrátmci a

pod,
c) manipulovať s ElS môžu len oprávnené osoby (nie však strážna služba alebo vrátnik, aj keď su

zamestnancami poisteného alebo poistntka), Ich mená musia byt' zapísané v prevádzkovej knihe
alebo Inom mternorn predpise

Trezory musia svojou bezpečnostnou triedou zodpovedať STN EN 1143-1, resp STN 96 7704, a
musia mať certifikát príslušnej štátnej skúšobne alebo atest Sekcre vyšetrovania kriminalisticko
expertíznych činností MV SR

3. Hnutel'né veci a zásoby vo výkladoch, výkladllých pultoch a výkladných sknniach v čase
poskytovania služieb

POistené veci musia byt' v čase poistnej udalosti, ktorá vzrukne v čase poskytovania služieb, uložené vo
výklade, výkladnom pulte alebo výkladnej skrini (ďalej len .výkladU), ktorý splňa v závislosn od výšky
dojednanej poistnej sumy nasledovne podmienky
3.1. do poistnej sumy 3 300 EUR

a) pevná konštrukcia so sklom minimálne 5 mm hrubym, z vonkajšej strany nedemontovateľným,
b) prístupový otvor musí byt' aj v čase prevádzkovej doby uzamknutý, odomknutý môže byt' len

v čase bezprostrednej manipulácie s poisteným I vecami
V mieste, kde sa výklad nachádza, musí byt' prítomná najmenej Jedna oprávnená osoba

3.2. do porstne] sumy 10 000 EUR
a) pevná konštrukcia s tvrdeným (kaleným) bezpečnostným sklom hrúbky min 5 mm, z vonkajšej

strany nedemontovateľným,
b) pnstupový otvor musí byt' aj v čase prevádzkovej doby uzamknutý, odomknutý môže byt' len

v čase bezprostrednej manipulácie s porstenýrm vecami

Zmluvne dojednanra o spôsobe zabezpečenia poistenej vecI pre pnpad odcudzenra CI201103f/18/02
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V mieste, kde sa výklad nachádza, musia byť prítomne najmenej dve oprávnené osoby
3.3. do poistne] sumy 33 000 EUR

a) pevná konštrukcia s tvrdeným (kaleným) bezpečnostným sklom hrúbky min 5 mm, z vonkajšej
strany nedemontovatefným,

b) prístupový otvor musí byť aj v čase prevádzkovej doby uzamknutý, odomknutý môže byť len
v čase bezprostrednej manipulácie s poisteným I vecami

V mieste, kde sa výklad nachádza, musí byť prítomná aspoň jedna oprávnená osoba a
Inštalovaná funkčná ElS v súlade s STN EN 50 131, vybavený minimálne dvomi nezávislými
skrytými nudzovýrm tlačidlami s prenosom poplachového siqnalu na morutorovac: pult
centralizovanej ochrany (stredisko registrovania poplach ov) zásahovej jednotky polície alebo SBS

4. Peňažná hotovosť a cen my v čase poskytovania služieb

4.1. Pre peňažnú hotovosť a ceruny (ďalej len .poistené veci"). ktore nie sú z prevádzkových dôvodov
uložené v čase poskytovania služieb v uzamknutych sejfoch alebo trezoroch v čase
- od prevzatia poistených vecí oprávnenou osobou, po uloženie do pokladne alebo zásuvky

predajného pultu,
- uloženia poistených vecí v pokladni alebo v zásuvke predajného pultu,
- prenosu poistených vecí opravnenou osobou do sejfu alebo trezoru v mieste porsterua,
musia byť splnené nasledujúce bezpečnostne opatrenia
a) nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,
b) pokladňa alebo zásuvka predajneho pultu môže byť otvorená len v čase rnarupulácie

s poisteným I vecami,
c) každá pokladňa alebo zasuvka musí byť okrem času rnarupulácre s uloženým I poisteným I

vecami uzarnknutá,
d) v jednej pokladni alebo zásuvke nesmú byť uložené poistene vect v hodnote vyššej ako 1 660

EUR, tieto musia byť bezodkladne uložené a uzamknuté do schranky alebo trezoru
umiestneného za pevnou zástenou alebo v Inej miestnosti v mieste porsterua,

e) prenos poistených vecí do sejf,j alebo trezoru v mieste porsterua musí byť vykonávaný len
oprávnenou osobou, plynulo, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou

4.2. Ak nie je zabezpečená bezprostredna prttornnosť oprávnenej osoby pn pokladni alebo zásuvke
predamého pultu, ale v mieste poisterua je pntomna aspoň jedna oprávnená osoba, poistené vect
musia byť uložené
a) do výšky 3 300 EUR v uzarnknutej schránke Miestnosť, v ktorej sa schránka nachádza, musí

byť v dobe bezprostrednej neprítomnosti oprávnenej osoby zabezpečená podľa typu 1/1
z bodu 1 1 ,

b) do výšky 16600 EUR v uzamknutom trezore s minimálnou bezpečnostnou triedou II Trezor
musí byť pripevnený k murovanej stene alebo betónovej podlahe tak, že jeho demontáž
možno vykonať Iba po jeho odomknutí, ak je voľne uložený, musí mať hmotnosť minimálne
300 kg Miestnosť, v ktorej sa nachádza, musí byť v dobe bezprostrednej neprítomnosti
oprávnenej osoby zabezpečená podľa typu 1/1 z bodu 1 1 ,

c) do výšky 100000 EUR v uzamknutom trezore s minimálnou bezpečnostnou triedou III Trezor
musí byť pripevnený k murovanej stene alebo betonove] podlahe tak, že jeho demontáž
možno vykonať Iba po jeho odomknutí, ak je voľne uložený, musí mať hmotnosť minimálne
300 kg Miestnosť, v ktorej sa nachádza, musí byť v čase nepntornnosn oprávnenej osoby
mechanicky zabezpečená podľa typu 1/3 bez možnosti náhrady uvádzanej ElS, alebo
mechanicky zabezpečená podľa typu 1/1 a súčasne elektrorucky zabezpečená podľa typu 1/3

Ak sú okná alebo Iné presklenné otvory umiestnené tak, že Ich dolné okraje sú vyššie ako 4 m
nad urovňou okolitého terénu, môže byť mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3 nahradene
zabezpečením podľa typu 1/1

4.3. Ak hodnota porstenych vecí je vyššia ako 33 000 EUR, musia byť v mieste porsterua prítomné
minimálne dve oprávnené osoby a inštalovaná funkčná ElS ako v bode 3 3

Trezory musia svojou bezpečnostnou triedou zodpovedať STN EN 1143-1, resp STN 96 7704, a
musia mať certifikát príslušnej štatnej skúšobne alebo atest Sekcie vyšetrovania kriminalisticko
expertíznych činností MV SR

Zmluvne dojednama o spôsobe zabezpečenia poistenej veCI pre pnpad odcudzenia CI 201103f/18/02

7/9



5. Preprava cenností, cenín, cenných papierov a peňazí vo vlastníctve poisteného

Cennosti, ceruny, cenné papiere a peniaze (ďalej len "poistené vecr) musia byt' v čase poistnej
udalosti zabezpečené podľa výšky dorednanej poistnej sumy nasledovne
5.1. do poistnej sumy 3 300 EUR - uložené v uzamknutom príručnom kufríku Prepravu musí

vykonať poisteny alebo poverená osoba
5.2. do poistnej sumy 8300 EUR - uložené v uzamknutom pnrucnorn kufríku Prepravu musí

vykonať poisteny alebo poverená osoba v spnevode ďalšej poverenej osoby
5.3. do poistnej sumy 33 000 EUR - uložené v uzamknutom príručnom kufnku Prepravu musí

vykonať potsteny alebo poverená osoba v spnevode ďalšej ozbrojenej osoby prepravujúcun
automobilom

5.4. do potstna] sumy 166000 EUR - uložené v uzamknutom bezpečnostnom kufríku určenom na
prepravu cenností, vybavenom dvoma kódovýrrn zámkami, dymovou a zvukovou siqnahzácrou
v okamihu napadnutia Prepravu musí vykonať poistený alebo poverená osoba v spnevode ďalšej
ozbrojenej osoby prepravujucirn automobilom

5.5. do porstne] sumy 330000 EUR - uložené
a) v uzamknutom bezpečnostnom kufríku určenom na prepravu cenností, vybavenom dvoma

kódovyrru zarnkarru, dymovou a zvukovou siqnahzácrou v okamihu napadnutia, vybavenom
navyše farbiacirn modulom peňazí, alebo

b) v uzamknutej prepravnej pancrerovej pokladni vo vnútornom zanadení automobilu
Prepravu musí vykonavať poistený alebo poverená osoba v spnevode dvoch ozbrojených osôb
prepravujúctm automobilom

5.6. do poistnej sumy 1 000 000 EUR - uložené v špeciálnom uzamknutom pancierovorn
automobile so sklami odolnýrm VOČi pnestrelu Prepravu musí vykonávať poistený alebo poverena
osoba v spnevode troch ozbrojených osôb Preprava musi byt' zabezpečená nepretržitým
rádiovyrn spojením prepravutúcich osôb s pultom centrálnej ochrany v nadiacom stredisku
zásahovej jednotky Všetky úkony SÚVISiace s prepravou poistenvoh veci, musia byt' vykonávané
v uzamknutých priestoroch bez prístupu verejnosti

Ďalej musia byt' splnené nasledovné podmienky
3) poverená osoba musí byt' zamestnaná u poisteneho, d\)~I€;,;_~dzajúca osoba musí byt' poverená

poisteným,
b) osoba prepravujúca poistene veci nesmie z vlastnej vôle prepravované veci pOČdS prepravy odložiť

alebo sa od nich vzdialiť s výnimkou, ak prerušenie dopravy bolo vopred plánované alebo ak SI to
okolnosti bezodkladne vyžaduiú V takomto prípade musí Ich zabezpečenie zodpovedať
podmienkam zabezpečenia a limitom plnenia podl'a bodu 2 ,

c) preprava sa musí vykonať čo najkratšou cestou z miesta naložerua do miesta určenia,
d) bezpečnostný kufor určený na prepravu peňazí musí byt' schváleného typu príslušným úradom

MV SR,
e) ak je poistná suma poistených veci vyššia ako 8 300 EUR, nesmú byt' prepravované prostnedkarru

verejnej hromadnej dopravy

Výklad pojmov

Pre učely týchto zmluvných dojednaní sa pod nasledujúcum pojrnarru rozumie

Bezpečnostný zámok je uzamykací komplet, ktorý sa skladá z bezpečnostného kovania
s bezpečnostným štítom, bezpečnostnej cylmdnckej (prípadne magnetickej) vložky a zadlabávacieho
zámku Bezpečnostná cyhndncká (prípadne magnetická) vložka je vložka s vyšším stupňom odolnosti
proti jej vytorneruu, odvrtamu a vyhrnataruu planžetou

Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS) - systém aktívnej ochrany objektu, vecí, pred krádežou
vlámarurn, ktorý pn zareqistrovaru narušenia ochrany Informuje svoje okolie svetelným alebo akusuckým
signálom alebo mformuje o narušení objektu oprávnené alebo poverene osoby Elektncká
zabezpečovacia siqnahzácia rnusi byt'
a) v okamihu vypadku elektnckej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredructvorn

zálohoveho zdroja energie
b) zabezpečená záznamovým zanaderurn
c) v čase VZniku poistnej udalosti vo funkčnom a aktívnom stave

Zmluvne dojednama o spôsobe zabezpečenia poistenej veci pre pnpad odcudzenia CI 201103f/18/02
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Elektronický vyhľadávací systém je systém, ktorý je založený na technolóqu GSM a GPS a slúži na
aktívnu lokahzáciu vozidiel V prípade neautonzovanej manipulácie s vozidlom, je vyslaný siqnal na pult
bezpečnostnej služby

Pojazdný pracovný stroj je stroj, ktorý je určený na výkon určitých pracovných činností a pohybuje sa
vlastnou motonckou Silou, je ťahaný alebo prepravovaný na dopravnom prostnedku
Služobný pes je pes spôsobilý na výkon strážnej služby s osvedčením o absolvovaní príslušného
výcviku

Zmluvne dorednarua o spôsobe zabezpečenia poistenej veci pre pnpad odcudzenia CI 201103f/18/02
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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE POISTENIE SKIEL

ČLÁNOK 1.
Úvodné ustanovenia

POistenie skiel, ktoré poskytuje Colonnade Insurance S A so sídlom Rue Jean Prret 1, L-2350
Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom reqrstn Luxemburg pod č B 61605 konajúca
prostredníctvom Colonnade Insurance S A, pobočka poisťovne z Iného členského štátu so sídlom
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika, IČO 50013 602, OIČ 4120026471,
IČ DPH SK4120026471, zapísaná v Obchodnom reqrstn Okresného súdu Košice l, oddiel Po, vložka
č 591N, sa nadi porstnou zmluvou, týmito zmluvnými dojednaruarru, všeobecnými porstnýrm
podmienkami a všeobecne závaznýrru pravnyrru predpismi, upravujúcmu porsterne Všeobecné poistné
podmienky a zmluvné dojednarua sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy

ČLÁNOK 2.
Poistné nebezpečenstvo, poistná udalosť

Toto porsterue sa vzťahuje na škody spôsobené poškodením alebo znrcerurn vsadených
a zasadených skiel v dôsledku Ich rozbitia, prasknutia alebo znehodnotenia tak, že je nevyhnutná
Ich výmena

2 POistná udalosť je neočakávaná a náhla škodová udalosť uvedená v bode 1 tohto článku, s ktorou
je spojený vzruk povinnosti poistrteľa poskytnúť poistné plnenie

ČLÁNOK 3.
Predmet porsterua

1 POistenie sa vzťahuje len na sk.lá uvedené v poistnej zmluve
2 POistenie sa vzťahuie aj na poškodenie alebo zrnčerue nalepených snímačov zabezpečovacieho

z.snaderua, nalepených fólií, nápisov, malieb alebo Inej vyzdoby, pokiaľ boh poškodené alebo
zničené v súvislosti s poškodením alebo zničením skla

3 POistenie sa tiež vzťahuje na poškodenie alebo zničenie svetelných reklám a nápisov, vrátane Ich
elektnckých súčastí a nosnej konštrukcie, pokiaľ je to dohodnuté v poistnej zmluve

ČLÁNOK 4.
Výluky z porstenia

POistenie sa nevzťahuje na škodu
a) vzniknutú následkom protiprávneho alebo úmyselne nesprávneho konania poisteného alebo

jeho zamestnancov alebo jeho zastupcov, kton konajú na základe jeho pokynov alebo jeho
menom alebo v súvislosti s dobrovoľným vzdaním sa držby majetku, pokral' boh k tomuto
konaniu motivovaní snahou o podvod,

b) vzniknutú následkom uvedenia do platnosti nanaderua alebo právneho predpisu upravuiúceho
výstavbu, opravu alebo dernolácru poisteného majetku

ČLÁNOK 5.
Nepoistenýmajetok

Poistrteľ neposkytne poistné plnenie za
a) poškodenie alebo zničenie skiel o hrúbke do 4 mm v oknách, dverách, svetlíkoch, strechách,

stenách a pod, so štandardnou konštrukčnou pevnosťou (nekalené),
b) škody vzruknuté v priebehu prepravy a zaskhevarua,
c) škody VZniknuté na ÚŽitkovom skle,
d) škody na sklokerarruckých varných plochách,
e) škody na vonkajšom a vnútornom osvetlení,
f) škody na zasklených častiach nábytku
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ČLÁNOK 6.
Miesto porsterua

Porsnteľ poskytne poistné plnenie, ak došlo ku škodove] udalosti na mieste uvedenom v poistnej
zmluve ako miesto porsterua Toto neplatí, ak boli poistené veci v dôsledku vzniknutej alebo hroziacej
poistnej udalosti prermestnenéna mé bezpečné miesto

ČLÁNOK 7.
Poistná hodnota, poistná suma

POistnásuma sa v poistnej zmluve určí na návrh porstníka tak, aby zodpovedala porstnej hodnote
poisteného majetku v čase uzavretia poistnej zmluvy POistná suma má zodpovedať poistnej
hodnote pre každú Jednotlivo určenú porstenú vec Poistrteľ je oprávnený pn uzavretí poistnej
zmluvy preskumať hodnotu poistovaného majetku

2 POistnou hodnotou je nová cena skla, t j cena, za ktorú je možné sklo rovnaké alebo
porovnateľné, tj rovnakého druhu a účelu znovu obstarať ako nové, vrátane nalepených
snímačov, zabezpečovacieho zanaderua,nalepených fólií, nápisov, malieb a rnej výzdoby

ČLÁNOK 8.
Poistné plnenie

V prípade, ak bolo poistené sklo zničené, vzrukne porsnterovi povinnosť poskytnúť porstne plnenie
zodpovedajúce sume, za ktorú je možné v mieste a v čase vzruku poistnej udalosti sklo rovnaké
alebo porovnateľné,tj rovnakého druhu a účelu znovu znadtť ako sklo nové

2 V prípade, ak bolo poistené sklo poškodené, vznikne porsntetovi povinnosť poskytnúť poistné
plnenie, zodpovedajúce pnmeraným nákladom na opravu poškodeného skla v čase bezprostredne
pred poistnou udalosťou, poistné plnenie je však obmedzene sumou, stanovenou podľa bodu 1
tohto článku

3 Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a Ich hodnota sa
odpočíta z poistného plnenia

ČLÁNOK 9
Podpoisterue

Ak je poistná suma v čase vzniku poistnej udalosti nižšia ako poistná hodnota poisteného majetku,
porstrteľ znlži poistné plnenie v rovnakom pomere, v akom Je výška poistnej sumy ku skutočnej výške
poistnej hodnoty poisteného majetku, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo mak

ČLÁNOK 10.
Povinnosti poisteného

Okrem povmností stanovených poistnou zmluvou, všeobecnými poistným podmienkamia všeobecne
závaznýrruprávnymi predpismi, je poistený povinný

a) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najma zabezpečiť, aby poistené sklá neboli vystavené
sálavémuteplu alebo pnamemu ohňu,

b) predložiť porsuterovidoklady, preukazujúcevlastníctvo alebo oprávnenú držbu poistenej veci,
c) vyčkať s opravou majetku poškodeného poistnou udalosťou alebo odstraňovaním zvyškov

majetku takto zničeného na pokyn potstrteľa, pokiaľ nie je potrebné z bezpečnostných,
hygienických, ekologických alebo iných závažných dôvodov s opravou majetku alebo
odstránenímjeho zvyškov začať skôr

ČLÁNOK 11.
Výklad pojmov

Fólia je kompaktná plastová vrstva pevne pnľnutá k povrchu skla, s hrúbkou minimálne 0,1 mm,
slúžiaca ako zabezpečovaciaalebo prevádzkováochrana
Kalené sklo je tepelne spracované sklo kalením, ktorého medza pevnosti v kombinovanomnamáhaní
na ťah a ohyb dosahuje hodnotu nad 180 MPa (napr obchodná značka RESTEX)
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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE POISTENIE STROJOV, STROJNÝCH
A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENí PROTI

VŠETKÝM NEBEZPEČENSTVÁM

ČLANOK 1
Uvod ne ustanovenie

POistenie strojov, strojnych a elektroruckych zariadeni proti
všetkym porstnyrn nebezpečenstvam, ktore poskytuje
Colonnade Insurance S A so sidlorn Rue Jean Plret 1
L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zaprsana V Obchodnom
reqistn Luxemburg pod č B 61605 konajuca
prostredructvorn Colonnade Insurance S A pobočka
poisťovne z meho členskeho štatu so sidlorn Moldavska
cesta 8 B, 042 80 KOŠice, Slovenska republika, IČO 50 013
602, DIČ 4120026471 IČ DPH SK4120026471 zapisana
V Obchodnom reqistn Okresne ho sudu KOŠice l, oddiel Po,
vložka č 591N sa riadi poistnou zmluvou, tymito
zmluvnyrm dojednaruarru, všeobecnyrm poistnyrm
podmienkami a všeobecne zavaznyrm pravnyrrn predpismi
upravujucmu porsterue Všeobecne poistne podmienky
a zmluvne dojednarua su neoddeliteľnou sučasťou porstnej
zmluvy Ak je to v poistnej zmluve dohodnute jednotlrve
ustanovenia tychto zmluvnych dcjednaru je možne upraviť,
doplniť alebo zmeniť klauzulami V takom pnpade platia
podmienky uvedene v klauzulach

ČLÁNOK 2
Porstne nebezpečenstva, poistná udalosť

Toto poisterue .pron všetkym nebezpečenstvam" sa
vztahuie na vecne škody na poistenom stroji, strojnom
zanaderu alebo elektronickom zanadern z akehokol'vek
porstneho nebezpečenstva, pokial toto nebezpečenstvo
nie je vylučene alebo mak obmedzene všeobecnyrru
porstnyrru podmienkami, tymito zrnluvnyrru dojednaruarru
alebo poistnou zmluvou

2 POistnou udalosťou je vznik neočakavanej a nahlej
škod ovej udalosti ktora je nasledkom porstneho
nebezpečenstva uvedeneho v predchaczajucom bode,
s ktorou je spojený vznik povmnosti poisnteľa poskytnuť
poistne plnenie

ČLANOK 3
Predmet porsterua

POistenie sa vzťahuje na stroje, strojné zanaderua alebo
elektronicke zanaderua (ďalej len .zanaderua"), ktore su
vo vlastructve porsteneho a su menovite uvedene v
poistnej zmluve Pokiaľ je v poistnej zmluve dohodnute,
poisterue sa vzťahuie I na zanaderua vo vlastructve
tretrch osôb, ktore poisteny prevzal na zaklade zmluvy
alebo Ich opravnene uživa

2 Pokial' sa porsterue vztahuie na subor veci a ak nebolo
v poistnej zmluve dohodnute Inak, vzťahuje sa poisterue
na všetky vecr, ktore k suboru patna v čase vzniku
poistnej udalosti

3 Pokiaľ bolo dohodnute poisterne suboru veci vzťahuje
sa porsterne aj na veci ktore sa stali sučasťou suboru po
uzavret: poistnej zmluvy VeCI, ktore prestali byt'
sučast ou suboru prestavaju byť poistene Subor tvona
veci ktore rnaju rovnaky alebo podobny charakter alebo
su určene na rovnaky učel

4 Toto poisterue sa vzťahuje Iba na zanaderua, ktore
bezchybne prešli skušobnyrru, preberacrrru a
vykonovyrm skuškarm a boli v čase uzatvorenia poistnej
zmluvy alebo na začiatku porsterua preukazatel'ne
v prevadzkyschopnom stave bez ohl adu na to, Čl su

v prevadzke (v činnosti) alebo mimo prevadzky (v
kľude), Čl su demontovane za učelom udržby, v pnebehu
udržby alebo čistenia alebo sa opať rnontuju pokia I sa
nachadzaju v mieste porstema

ČLÁNOK 4
Miesto poistarua

Porstiteľ poskytne poistne plnenie, ak došlo ku škodove]
udalosti na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto
poisterua

ČLANOK 5
Vyluky z poisterua

POistenie sa nevzťahuje na škody pnamo alebo
nepnamo spôsobene
a) umyselnym konarum alebo hrubou nedbanlivosťou

porsteneho. jeho zastupcov alebo mych osôb
konajucrch z podnetu porsteneho,

b) porovnarurn, rozhšerum, usponadarurn alebo
spracovarurn udajov zahrŕunucrch akúkoľvek zmenu
datumu vratane odhadu prestupneho roku,
akymkol'vek vypočtovym systemom hardverom,
programom alebo softverom,

c) akyrrukoľvek zmenami, upravarm alebo
modrnkaciarru zahrňurucmu akukol'vek zmenu
datumu vratane prestupneho roku pre každy
vypočtovy system, hardver, program alebo softver,

d) stratou, zmenou poškoderum, zružerum funkčnosti
dostupnosti alebo Činnosti počitačoveho systemu,
programu softveru, dat,

e) akyrrukoľvek žrvelnyrru nebezpečenstvami urukorn
vody z vodovodneho zanaderua,

f) akvrrukoľvek poveternostnyrru podmienkami
g) vybuchom,
h) kradežou, kradežou vlarnarum lupežou, stratou

alebo vandalizmom,
l) vadarru, funkčnyrm nedostatkami a poruchami ktore

mali poistene zariadenia v čase uzavretia poistnej
zmluvy alebo na začiatku poisterua a ktore boli
alebo mohli byť porstenernu alebo jeho zastupcovi
zname, a to bez obradu na to Čl boli zname
porsnteľovt

j) vadami funkčnyrm nedostatkami a poruchami, za
ktore zodpoveda v rarnci zodpovednosti za vady
vyrobca, dodavatel alebo ma osoba, vykonavajuca
servis, udržbu alebo opravu zanaderua,

k) trvalym vplyvom prevadzky, pnrodzenym
opotrebovarurn alebo trvalym vplyvom chermckych,
bioloqrckych, fyzrkalnych a atmosfenckych procesov
(napr korozra, erozra, kavrtacra, opotrebeme, a
pod ),

l) expenrnentrru pretažernm alebo inyrru testmi na
poistenych zanaderuach, ktore vyžaduru navodenie
neobvyklych podmienok,

m) vypadkom alebo prerušerurn dodavky plynu, vody,
elektrrckej energie alebo meho media

n) prevadzkovarum zanaderua v rozpore s techruckyrm
podmienkami alebo techmckyrru normami (napr
nevykonarurn vyrobcom stanovenych skušok po
celkovej alebo qeneralnej oprave použitim na učel
na ktory nie je určeny a pod ),

o) podvodom ktoreho sa dopustil zakazruk
zapožičarum predmetu porsterua, pokial predmetom
podnikania porsteneho je pozrciavarue alebo
prenajom tychto veci a vypožičane alebo prenajate
veci neboli poistenernu vratene

2 POistenie sa nevzťahuje na
a) akekol'vek nasledne škody (napr ušly Zisk stale

naklady) a sankčne postihy (napr pokuty penale)
b) škody alebo vady na cudzich veciach za ktore
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zodpoveda Ich vlastruk resp prevádzkovateľ na
zaklade zakona alebo zmluvy,

c) akekol'vek naklady na údržbu zanaderu,
d) programove vybavenie a datove subory,
e) motorove VOZidla s vyrumkou pracovnych strojov,

plavidla, lietadla rog ala, snežne VOZidla, mobilne
telefony a elektncke ručne naradie, ako su napr
brusky vrtačky,

f) naklady na akekoľvek zmeny, doplnky vylepšenia
zanaderu alebo revrzne prace pokiaľ tieto naklady
neboli zahrnute do poistnej hodnoty veci a na
naklady vyvola ne zmenou pravnych a techruckych
predpisov

g) esteticke vady (napr poškrabarue natrenych,
pohturovanych alebo smaltovanych povrchov),

h) škody na častiach zanaderu. ktore sa vyrrueňaju
v dôsledku pnrodzeneho opotrebenia alebo
starnutia, napr žiarovky a žianvky, vennly, ložiska,
obrazovky, potrubia, pneumatiky, vyrneruteľne
nástroje (napr dlata, vrtaky, rezne nastroje nože a
Ine rez ne hrany, pilove listy) zdvihacie a
dopravrukove pasy, diely z gumy, skla alebo
porcelanu, laserove trubice, pasy, remene lana,
rel'aze tesnenia, razruce rycie valce, vykonove
plochy drtiacrch a rozorrueľacrch zanaderu. mnežky
sita batene spojovacie drôty, pružne trubice a
hadice, spojovací a bahaci matenal

l) pracovne media (najma pahva maziva, chladiva,
katalyzatory),

J) akumulatorove batene a članky,
k) upevňovacre zaklady zarraderua,
l) naklady vynaložene na odstranerue funkčnych chyb

elektroruckych zanaderu pokiaľ tieto neboli
spôsobene škodou, za ktoru Je poistrteľ povmny
poskytnul' poistne plnenie,

m) pomocne zanaderua ako su khrnattzacra,
vykurovanie, usmerňovače vykonu a regulatory
siet'oveho napajarna pokral došlo k elektnckemu
alebo rnecharuckernu poškodeniu alebo zručeruu Iba
tohto pomocneho zanaderua,

n) spotrebny matenal pnslušenstva elektroruckeho
zanaderua (farbrace pasky do tlačiarni, kreshace
pera a pod)

ČLANOK 6
Porstna hodnota, poistná suma

Poistna suma sa V poistnej zmluve urči na navrh
poistruka tak, aby zodpovedala poistnej hodnote
poistene ho majetku v čase uzavretia poistnej zmluvy
Poistna suma ma zodpovedal' poistnej hodnote pre
každu Jednotlivo určenu porstenu vec alebo subor
poistenych veci Porsuteľ Je opravneny pn uzavret:
potstne] zmluvy preskumal' hodnotu porst'ovaneho
majetku

2 POistnou hodnotou v zmysle tychto zmluvnych dojednaru
Je nova cena zanaderua, tJ cena, za ktoru Je možne
zanaderue rovnake alebo porovnateľne tJ rovnakeho
druhu a učelu, znovu znadiť ako nove vratane nakladov
na dopravu montaž uvedenia do prevadzky pripadne
colne a Ine poplatky

ČLANOK 7
Porstne plneme

V pnpade poškodenia zanaderua, poskytne porsnteľ
poistne plnenie vo vyške pnmeranych nakladov na
opravu, potrebnu na uvedenie poškodene ho zanaderua
do prevadzkyschopneho stavu, ktory mal bezprostredne
pred poistnou udalost'ou vratane nakladov na demontaž
a montaž, naklady na dopravu do opravovne a z
opravovne a nakladov na colne poplatky, s odpočitarnrn

ceny využiteľnych zvyškov Takto stanovene na klady sa
nezružuiu o sumu zodpovedajucu stupňu opotrebenia
nahradzovanych časti Pokial by však vyška porstneho
plnenia podľa tohto bodu prekročila časovu cenu
zartaderua, poskytne porstrteľ poistne plnenie stanovene
spôsobom uvedenym v bode 2 tohto članku, ako by
došlo ku zrnčeruu zanaderua

2 V pnpade zničenia zanaderua. poskytne porstrteľ
poistne plnenie vo vyške časovej ceny, tJ ceny, aku
malo zanaderue bezprostredne pred vznikom poistnej
udalosti a ktora sa stanovi z novej ceny zanaderua
pnčorn sa prihhada na stupeň opotrebenia alebo meho
znehodnotenia alebo zhodnotenia, ku ktoremu došlo Ich
opravou, rnoderruzacrou alebo myrn spôsobom,
s odpočrtarum ceny využrtel'nych zvyškov Novou cenou
Je cena, za ktoru Je možne v mieste a v čase vzniku
poistnej udalosti vec rovnaku alebo porovnatel'nu, t j
rovnakeho druhu a učelu, znovu znadiť ako vec novu
Poistiteľ hrad I taktiež pnmerane naklady na demontaž
zanaderua

3 Pokral po.steny pn oprave alebo vymene zanaderua
nepostupoval v sulade s pokynmi porstrtel'a, poistrteľ ma
pravo poistne plnenie zružrt umerne tomu, aky vplyv
malo toto porušenie na rozsah Jeho povmnosti plniť

4 Porstrteľ nahradi naklady na provizornu opravu Iba
vtedy, pokiaľ su sučasl'ou celkovych nakladov na opravu
a nezvyšuju celkove plnenie porstrteľa, ak nestanovi
poistiteľ po poistnej udalosti Inak

5 Pokia l' nebolo v zmluve dohodnute Inak, do pnmeranych
nakladov na opravu sa nezapočrtavaju naklady na
odmeny vyplatene za pracu nadčas, v nOCI, v dňoch
pracovne ho pokoja a pracovneho voľna, expresne
pnplatky, opravy v zahrarnčr, letecke dodavky
nahradnych dielov a cestovne naklady technikov a
znalcov zo zahraničia Do pnmeranych nakladov sa
taktiež nezapočrtavaju naklady na dopravu do
opravovne mimo uzerma Slovenskej republiky a miesta
vzdraleneho viac ako 50 km od miesta vzniku poistnej
udalosti

ČLÁNOK 8
Podporsterue

Ak Je porstna suma v čase VZniku poistnej udalosti nižšia ako
poistna hodnota porsteneho majetku porstrtel zruži poistne
plnenie v rovnakom pomere, v akom Je vyška potstnej sumy
ku skutočnej vyške poistnej hodnoty potsteneho majetku, ak
sa v poistnej zmluve nedohodlo Inak

ČLANOK 9
Povmnosn poisteného

Okrem povinnosti stanovenych poistnou zmluvou,
všeobecnyrm porstnyrm podmienkami, všeobecne
zavaznyrru pravnyrnt predpismi, Je poisteny povinny

a) v pnpade poistnej udalosti predložiť doklad
o vlastructve alebo opravnenej držbe zanaderua

b) umožnil' porsuteľovi alebo nim poverenej osobe
vstup do poistenych objektov za učelom posuderua
rozsahu poistneho nzika,

c) staral' sa o poisteny majetok udržravat ho v dobrom
technickom stave a použrvat ho v sulade
s doporučerum vyrobcov,

d) nemeniť stav spôsobeny poistnou udalost'ou, vyčkat
s opravou majetku poškodeneho poistnou udalosl'ou
alebo odstraňova nim zvyškov majetku takto
zručeneho na pokyn pcrsntel'a, pokia l' nie Je
nevyhnutne z bezpečnostnych, hyqreruckych,
ekoloqrckych alebo mych zavažnych dôvodov
s opravou majetku alebo odstranerurn Jeho zvyškov
začal' skôr,
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e) umožniť porstrteľovt alebo osobe nim poverenej
vykonať šetrenie pnčm vzniku rozsahu, vyšky škody
a predložrt doklady s tym suvrsiace

ČLANOK 10
Výklad pojmov

Pre učely tohto porsterua rnaju nasleduiuce pojmy tento
vyznam

Hruba nedbanlivosť Je vedoma nedbanlivosť, tJ take
konanie poisteneho, pn ktorom vznikne škoda
spôsobena porstenyrn ktory vedel, že škodu môže
spôsobu', ale bez pnmeranych dôvodov sa spoliehal, že
JU nespôsobi Za hrubu nedbanlivosť sa považuje aj to,
ked poisteny poven náležite nepoučenu a nespôsobilu
osobu obsluhou porstenej vec:
Škoda spôsobená kavitácrou Je škoda vzruknuta tym,
že sa pn odtrhnun prudu pracovneho tekuteho media od
obtekaneho povrchu predmetu prudko zruži miestny tlak
a rastie miestna teplota Stnedavym pôsoberurn tlaku a
teploty dôjde k porušeniu povrchu matenalu,
Kradež vlamaním Je škoda vzruknuta tym, že sa
pachatel zmocnil predmetu poisterua pn čom
preukazatel'ne prekonal prekažky alebo opatrenia
chraruace predmet poisterua pred kradežou vlamarurn.
Lúpež Je zmocnenie sa poistenej veci pachatelom
spôsobom, pn ktorom pachatel' použil proti porstenernu,
Jeho zamestnancovi alebo Inej poverenej osobe nasihe
alebo hrozbu bezprostredneho nasiha Hrozba
bezprostredneho nasrha predpoklada, že páchateľ
ohrozil zdravre alebo ŽiVOt porsteneho, Jeho
zamestnanca alebo Inej poverenej osoby,
Strata veci Je stav, kedy po-steny stratil nezavisle na
svojej vôli možnosť s vecou alebo Jej časťou nakladať
Poškodenie Je taka zmena stavu zanaderua, ktora
vylučure alebo obmedztqe Jeho funkčnosť, ktora sa da
opravou uviesť do pôvodneho prevadzkyschopneho
stavu, ktory mal stroj alebo strojné zanaderne pred
vznikom poistnej udalosti,
Zničenie Je taka zmena stavu zanaderua ktora vylučuje
alebo obmedzuie Jeho funkčnosť, ktoru nie Je možne
odstra niť opravou, nasledkom čoho stroj alebo stroj ne
zanaderue už nie Je možne použrvať k pôvodnemu
učelu,
strome zariadenie Je učelove zoskupenie pevne
spojených strojov a mechanizmov určenych k plneruu
predpisanych funkcn,
Elektrorucke zariadenie Je slabopnudove technicke
zanaderue pOUŽI vane pre profesionalnu činnosť, ako su
napr elektronicke zanaderua pre spracovanie dal,
zanaderua na draľkove spojenia vysielacre a prjirnacie
zanadenra, vratane rozhlasovych, televrznych
a fllmovych zanaderu, osvetl'ovacie zanaderua
naviqačne zanaderua, zanaderna pre vyskum a skušky
matenalov elektrornedicmske zanaderua a pri stroje,
siqnalne a prenosove zanaderua, technicke zanadema a
kancelarske pn stroje, qraficka a reprodukčna technika
kontrolne a zaprsovacie zariaderua
Funkčné chyby su nedostatky alebo zmeny
charaktenstiky logickej podstaty alebo prevadzky
elektroruckeho zanaderua
Elektrické poškodenie alebo zničenie Je poškodenie
alebo zničenie poistenej veci nasledkom skratu alebo
meho pôsobenia elektnckeho prudu veduce k strate Jej
funkčnosti (napr prepatie. chyba izolacie korona vyboj
obluk)
Mechanicke poškodenie alebo zničenie Je fyzicke
poškodenie alebo Zničenie poistenej vec napr lomom,
trhhnou deforrnacrou, zadretrm, uvoľnernrn,
netesnostou upchatim vytaverurn
Udržba Je suhrn Činnosti zabezpečuiucrch techrncku
spôsobilost a hospodarnosť prevadzky stroja a stro]neho
zanacerua (najma bezpečnostne skušky preventrvne

prehliadky, revrzte opravy odstraňovanie škôd alebo
poruch zapnčmenych bežnou prevadzkou alebo
starnutrm, vyžaduructrn opravu alebo vymenu skupin,
dielov a časti stroja alebo strojneho zanaderua)
Vandalizmus Je umyseine poškodenie alebo umyseine
zničenie poistenej veci,
Vodovodne zariadenie Je

vodovodne zanaderue alebo nadrž,
ustredne etažove alebo diaľkové kurerue
solárny system chladiarenske alebo
khmatizačne zanaderue
samočinné hasiace zariaderue (spnnkler) ,

Pre učely tohto poisterua pod pojem živelné
nebezpečenstvá patria

- krupobitie Je Jav, pn ktorom kusky ľadu rôzneho
tvaru veľkosti, vahy a hustoty vytvorene
vatmosfere dopadaju na stroj alebo stroj ove
zanademe, a tym dochadza k Jeho poškoderuu
alebo zručeruu
naraz alebo zrútenie lietadla nadeneho
ľudskou posadkou, Jeho časti alebo nakladu
povodeň Je zaplavenie uzerrua vodou ktora sa
vyliala z brehov alebo hradzi vodneho toku
alebo nadrže alebo tieto brehy alebo hradze
pretrhla alebo zaplavenie uzerma vodou
spôsobene zrnenšerurn pnetoku koryta vodneho
toku,
požiar Je oheň v
sprevadza horerue
ohnisko alebo take
vlastnou Silou,
pokles a zosuv pôdy, zrútenie skál alebo
zermny Je Jav vzruknuty pôsoberum qravitacie
a vyvolany porušerum dlhodobej rovnovahy, ku
ktorej dospeli svahy zemskeho povrchu
vyvcjorn alebo porušerurn dlhodobej rovnovahy
v suvrslosn s pnemyselnou alebo stavebnou
čmnostou,
uder blesku Je bezprostredny prechod blesku
(atmosfenckeho vyboja) na stroj alebo strojové
zanaderue,
zaplava Je zaplavenie uzerrua vodou
vytvon suvrslu hladinu bez pnrodzeneho
dostatočne ho odtoku povrchovych
nasl edkom atmosfenckych zražok
sustredenym odtokom zražkovych vôd,
zemetraseme su otrasy zemskeho povrchu
vyvolane pohybom v zemskej kóre,
zrútenie lavmy Je Jav, kedy sa masa snehu
alebo ľadu nahle po svahoch uvedie do pohybu
a run sa do udolia,
tiaž snehu alebo námrazy Je deštruktívne
pôsobenie hmotnosti snehu alebo namrazy na
strešne krytiny alebo nosne konštrukcie budov
pad stromov, stožrarov a iných predmetov,
hurikán, cyklon, vulkamcka erupcia, tsunami

podobe plameňa, ktory
a vznikol mimo určene
ohnisko opustil a šm sa

ktora
alebo

vôd
alebo
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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

ČLÁNOK 1
Úvodné ustanovenia

POistenie zodpovednosti za škodu, ktore poskytuje Colonnade Insurance S A so sídlom Rue Jean
Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom reqistn Luxemburg pod č B 61605 
konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S A , pobočka poisťovne z mého členského štátu so
sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenska republika, IČO 50013 602, DIČ
4120026471, IČ DPH SK4120026471, zapísaná v Obchodnom reqistn Okresného súdu Košice l,
oddiel Po, vložka č 591N, sa nadt poistnou zmluvou, týmito zmluvnými doiednaruarru, všeobecnými
porsfnýrm podmienkami a všeobecne zavaznýrm právnymi predpismi upravuiúcirru porsterue
Všeobecné poistné podmienky a zmluvne dojednarua sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy Ak
je to dohodnuté v porstnej zmluve, súčasťou poistnej zmluvy môžu byť tiež osobitné zmluvné
dojednarua alebo klauzuly

ČLÁNOK 2.
Vymedzenie pojmov

Pre učely poistnej zmluvy uzatvorenej na zaklade týchto zmluvných dojednaní sa rozumie

Podnikateľskou činnosťou podnikateľská činnost poisteného uvedená v poistnej zmluve, ktoru
poistený vykonáva na základe príslušnych oprávneru,
Poisteným osoba uvedená v poistnej zmluve, na ktorej zodpovednosť sa porsterue vzťahuje,
Všetky ustanovenia týchto zmluvných dojednanl, ktoré sa vzranuiu na poistnlka sa analogicky aplikujú
na poisteného,
Škodou na veci strata, zručerue alebo poškodenie hmotného majetku, vrátane následnej finančnej
straty vyplývajúcej zo škody na veci,
Škodou na živote a zdraví smrť alebo poškodenie zdravia osčb vrátane následnej finančnej straty
vyplývajúcej zo škody na živote a zdraví, avšak s výnimkou psychickej ujmy, ujmy v dôsledku zásahu
do práv na ochranu osobnosti a podobne,
Výrobkom hnuteľná alebo nehnuteľná vec vyrobená alebo dodaná poisteným alebo práca vykonaná
poisteným, potom čo poistený vec uviedol do obehu alebo pracu ukončil

ČLÁNOK 3.
Poistné nebezpečenstvo

POistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na právnym predpisom stanovenú zodpovednosť
poisteného za škodu spôsobenú tretej osobe
a) v pnarnej SÚVislost! s výkonom podnikateľskej činnosti poisteného, pokiaľ poistený túto činnosť

oprávnene vykonával na základe príslušného opravnerua v pnebehu trvania poisterua,
b) v dôsledku uplatňovania vlastníckeho práva, správy alebo prevádzky nehnuteľnosti v rárnct

podnikateľskej čmnosti poisteného,
c) vadným výrobkom, podľa toho, aký rozsah poistného krytia je dojednaný v poistnej zmluve

2 V poistnej zmluve možno dohodnúť aj rozsah poisteného krytia v mom rozsahu, než je uvedené
vyššie

ČLÁNOK 4.
Poistná udalosť

Pre účely tohto porstema sa poistnou udalosťou rozumie vznik škody, ku ktorej došlo v dobe trvania
porsterua, a za ktorú poistený právne zodpovedá v dôsledku skutočností uvedených
v článku 3 týchto zmluvných dojednaní

2 V prípade pochybností sa pre účely tohto poisterua za deň vzniku škody považuje
a) v prípade smrti alebo škody na zdraví deň, kedy bola poškodená osoba prvýkrát vyšetrená

lekárom so syrnptórnarru, ktoré boh následne draqnosnkované ako SÚVISiace so škodovou
udalosťou,
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b) v ostatných prípadoch deň, kedy sa poškodený preukázateľne dozvedel o škode, ktorá vznikla
v súvislosti so škodovou udalosťou,
a to I vtedy, keď bola príčmná súvislosť medzi škodovou udalosťou a zranením alebo škodou
zistená až neskôr

3 Ak dôjde z tej Istej príčiny alebo z podobných dôvodov, ktoré spolu časovo alebo účelovo súvrsia,
k viacerým škodám, považujú sa tieto za jednu škodovú udalosť, pnčom za dobu vzniku škody sa
považuje okamih, kedy vznikla prvá z nich

ČLÁNOK 5.
Plnenie poistitefa

Z porsterua zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby porsnteľ v prípade poistnej udalosti
za neho nahradil
a) škodu na Živote a zdravi,
b) škodu na vect

2 Porsttteľ nahradí poistenému tiež trovy občianskoprávneho konania, vrátane odmeny právnemu
zástUPCOVI, ktoré je poistený povinný zaplatiť poškodenej strane na základe právoplatného
sudneho rozhodnutia

3 Porstiteľ ďalej nahradí poistenému náklady súvrsiace s právnym zastupovarurn. náklady
na svedkov a súdnych znalcov suvisrace s odhadom vyšky škody, avšak Iba v rozsahu, v akom
to písomne vopred odsúhlasil

4 Právne náklady podľa odseku 2 a 3 tohto článku predstaviqú súčasť poistného plnenia a limit
poistného plnenia nezvyšujú Pokiaľ nárok na náhradu škody prekračuje limit poistneho plnenia,
poistrteľ uhradí právne náklady len v pomere, v akom je výška limitu poistného plnenia k celkovej
výške nároku na náhradu škody Táto zásada platí tiež v prípade, keď je v dôsledku jednej poistnej
udalosti uplatnených viac nárokov

5 Porstrteľ je povinný uhradiť za poisteného škody a náklady v prospech poisteného vo vyššie
uvedenom rozsahu z jednej" lú všetkých poistných udalosti, ktore r.astah v pnebehu porstného
roka až do vyšky limitu porstneho plnenia uvedeného v poistnej zmluve

6 V prípade, že o výške škody rozhodol súd, rozhodca alebo Iný oprávnený organ, povinnosť
porsnteľa poskytnúť porstné plnenie VZniká až po doručeni právoplatného rozhodnutia o ukončení
príslušného konama

ČLÁNOK 6.
Povinnosti poistenéhov prípade poistnej udalosti

Okrem práv a povinností stanovených Všeobecnými poistnýrnt podmienkami a príslušnými
právnymi predpismi je poistený povinný
a) bez zbytočného odkladu oznam Iť porstrteľovt VZnik poistnej udalosti alebo skutočnosť, že

poškodená tretia strana SI uplatnila právo na náhradu škody a vyjadnť sa k svojej zodpovednosti
za VZniknutú škodu, k požadovanej náhrade škody a jej výške,

b) Informovať porsnteta, že v SÚVislosti so škodovou udalosťou bolo proti nemu zahájené konanie
pred štátnym orgánom alebo rozhodcovským orgánom, poskytnúť meno SVOjho právneho
zástupcu a Informovať o pnebehu a výsledkoch konania o náhrade škody a postupovať v súlade
s pokynmi porsnteľa,

c) vykonať opatrenia, aby nedošlo k prernlčaruu alebo k zániku práva na náhradu škody
v SÚVislosti s prechodom práv na porstrteľa,

d) umožniť porsnteľovi nadrť a dohliadať na právne zastupovanie alebo obhajobu poisteného alebo
za neho viesť Jednanie o nároku na náhradu škody, porstiteľ však na uvedené nie je povinný,

e) plniť dalšre povinnosti definované v poistnej zmluve

2 POistený nie je bez predchádzajúceho suhlasu porstrteľa oprávnený
a) vykonať akýkoľvek úkon, ktorým by pripustil alebo uznal svoju zodpovednosť alebo urobil

akúkoľvek otázku v tejto SÚVislosti nespornú,
b) uzavneť zmier, uznať akékoľvek nároky na náhradu škody, vrátane nárokov na náhradu

nákladov,
c) nevyužiť všetky prostriedky, ktoré má k obrane proti nároku na náhradu škody, vrátane

dostupných opravných prostriedkov
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3 V prípade, že nebude realizované riešenie naroku zmierom, ktoré požaduje porstrteľ, pretože takéto
riešenie poisteny odmietne alebo Inak zrnan, porstrteľ nebude povinný hradiť akekoľvek dodatočné
úroky a náklady vzniknuté po dátume tohto odmietnutia alebo zmarenia

ČLÁNOK 7.
Prechod práva na poistiteľa

Na poistrteľa prechádza právo porsteneho na úhradu súdnych poplatkov v súvislosti so súdnym
konaním o nahrade škody v prípadoch, keď boli tieto priznané v prospech poisteného a pokiaľ Ich
poistrteľ za poisteného už uhradil

ČLÁNOK 8.
Výluky z porstenla

POistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť
a) za škodu spôsobenú úmyselne,
b) za finančnú stratu, ktorá priamo nevyplýva zo škody na veci alebo škody na živote a zdraví,

ktoré sú predmetom plnenia porsnteľa,
c) za škodu, ktorú poistený prevzal na základe akejkoľvek dohody alebo zmluvy (alebo Iného

právneho úkonu) nad rámec zodpovednosti vyplývajúcej z právnych predpisov, okrem prípadov,
kedy by poistený podl'a právnych predpisov za škodu zodpovedal v rovnakom rozsahu, v akom
zodpovednosť prevzal zmluvne,

d) za škodu, ktorej príčmou bolo porušenie právnych povinností alebo Iná skutočnosť, ku ktorej
došlo pred dátumom VZniku porsterua,

e) za škodu vzniknutú v dôsledku výkonu strážnej služby poisteným,
f) za škodu spôsobenú v priamej alebo nepriamej súvislosti s výrobou a spracovaním karbarrudu

formaldehydu a kyarudu,
g) za škodu vyplývajÚCU z pracovno-právnych vzťahov,
h) za škodu vyplývajúcu z prepravných zmlúv,
l) za škodu na veciach prevzatých za účelom vykonania objednanej činnosti aiebo na veciach,

ktoré poistený vlastní, užíva alebo ktoré prevzal do úschovy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté Inak,

j) za škodu spôsobenú pri výkone činností, u ktorých právny predpis ukladá povinnosť uzavrieť
poisterue zodpovednosti za škodu,

k) za škodu spôsobenú v dôsledku poskytovania odborných a poradenských služieb, ktoré sú
poskytované za odplatu (profesná zodpovednosť),

l) za škodu spôsobenú rnanželovrrnanželke poisteného, príbuzným v priamom rade, osobám
žijúcim v spoločnej domácnosti s poisteným a akcionárom alebo spoločníkom poisteného.

m) za škodu vzniknutú právruckej osobe, v ktorej ma poistený majetkový podiel, a to až do vyšky
tohto majetkového podielu,

n) z.a škodu spôsobenú pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania, vrátane regresných
nárokov uplatnených v rárnci systému verejného zdravotníctva alebo porsťovňou poskytujúcou
zákonné, resp zo zákona povinné porsteme,

o) za škodu VZniknutú následkom znečistenia akejkoľvek zložky životneho prostredia únikom latok
(napr plynov, popolčeka, pár, dymu, atď) alebo pôsobením teploty, vlhkosh, hluk" a žiarenia
akéhokcľvek druhu, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté Inak,

p) za envuonrnentálne škody v rozsahu smernice Europskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES
a jej transpozlcrí

q) za škodu spôsobenú sadaním pôdy, zosuvom pôdy, erÓZIOU, priemyselným odstrelom
a v dôsledku poddolovania,

r) za škodu spôsobenú zanedbaním povinnosti odvrátiť škodu alebo zamedziť zvačšeruu už
VZniknutej škody,

s) za akýkoľvek závazok uhradiť majetkové sankcie, pokuty a penále vrátane náhrady škody
plruacej represívnu funkciu,

t) za škodu na zdraví, zapríčinenú geneticky modifikovanými organizmami,
u) z činnosti geologického výskumu,
v) za akúkoľvek škodu, vrátane škody spočívajúcej v znížení trhovej hodnoty danej veci,

následkom priameho Čl nepriameho pôsobenia elektromagnetické ho poľa a/alebo rádiových vín,
Čl už preukázaného alebo predpokladaného, bez ohľadu na to, kedy došlo k takémuto
pôsoberuu,
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w) za škodu na dátach, software alebo elektronických programoch alebo následkom Ich použitia,
x) za škodu vzniknutú použitím motoroveho alebo cestného vozidla (vrátane vysokozdvržných

vozíkov) alebo vzdušným dopravnym prostnedkom alebo plavidla

2 POisteniesa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť
a) za škodu na samotnom výrobku dodanom poistenyrn alebo práci vykonanej poistenym, ak

ku škode došlo v dôsledku vady dodaného tovaru alebo vadne vykonanou prácou,
b) za škodu spôsobenú výrobkom, ktorý je súčasťou dopravného prostnedku určeného

na prevadzkuvo vzduchu, vode alebo na železruct,
c) za škodu spôsobenú výrobkom, ktorý je z funkčného hľadiska bezchybný, ale nesplňa

avizované funkčné parametre,
d) za škodu spôsobenú výrobkom, ktorý poistený získal spôsobom, ktorý mu bráni uplatniť SI právo

na postih VOČI Inému subjektu (výrobcovi, dodávateľovr, predajcovi) v súlade s právnymi
predpismi,

e) za náklady a výdaje spojené so stiahnutím výrobku z trhu, vrátane nákladov na opravy, úpravy
alebo nahradenie poisteného výrobku alebo Iné obdobné náklady,

f) za škodu spôsobenu nedodaním alebo neskorým dodarnrn produktu alebo práce/služby alebo
Inéhomeškania v rámci plnenia zmluvných povinností

3 Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté mak, porsteruesa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného
za škodu spôsobenú týmito výrobkami
a) lieky a farmaceutické produkty,
b) lekárske nástroje a prístroje,
c) tabakové výrobky

4 Pokiaľ nie je osobitne dohodnuté Inak, porsterue sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného
za škodu spôsobenú v dôsledku nasledutúcich čmností
a) povrchové alebo podzemné baníctvo,
b) výroba, spracovanie alebo odstraňovanie azbestu,
c) testovanie, modmkácra, získavanie, nadobudnutie, príprava, spracovanie, výroba, manipulácia,

dtstnbúcra, skíadovarue alebo mé využitie matenálu, ktoi Ý olne alebo čiastočne pochádza
z ľudskéhotela

5 V poistnejzmluve je možné dojednať aj ďalšie výluky z porsterua

ČLÁNOK 9.
Územná platnosť a jurisdikcia

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté mak, porsteruesa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzrukh
na území Slovenskej republiky, Ich prlčma nastala na území Slovenskej republiky a z nich vyplývsjúci
nárok na náhraduškody sa nadi právnym ponadkom Slovenskej republiky
Prípadné spory sa nešla vzájomnou dohodou zmluvných strán V prípade, že sa strany nedohodnú,
v sporoch rozhodujú súdy Slovenskej republiky

Zmluvne dojednarua pre poisterue zodpovednosti za škodu CI 341/18/02
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Informácie o spracúvaní osobných údajov
podl'a článkov 13 a 14 nanaderua Europskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pn
spracúvaní osobných udajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

(dalej len ,GDPR")

V suvislosti so spracúvaním osobnych údajov dotknutych osôb prevádzkovate!' týmto poskytuje príslušné
mformacie podl'a člankov 13 a 14 GDPR

Prevádzkovate l' Colonnade Insurance S.A , so sídlom Rue Jean Prret 1, L-2350 Luxemburg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, zaprsaná V obchodnom reqrstn V Luxembursku pod číslom č B 61605, konaruca
prostredníctvom Colonnade Insurance S A, pobočka poist'ovne z meho členskeho štátu, so srdlorn Moldavská
cesta 8 B, 04280 Košice - mestská čast Juh, IČO 50013602, IČ DPH SK 4120026471, zapísana v Obchodnom
registri Okresneho súdu Košice I , oddiel Po, vložka č 591 N

Kontaktne údale prevádzkovatel'a
adresa na zasielanie písomností Colonnade Insurance S A , Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko
alebo
Colonnade Insurance S A , pobočka poisťovne z meho členskeho štátu
Moldavska cesta 8 B 042 80 Košice, Slovenská republika
telefonický kontakt +421 556826222, emallový kontakt Info@colonnade sk

Kontaktné údale zodpovednelosoby
adresa na zasielanie ptsornností Colonnade Insurance S A , pobočka porst'ovne z meho členského štatu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika
telefonicky kontakt +421 556826222, emallový kontakt dpo@colonnade sk

Účely a pravne základy spracúvania
I Prevádzkovate l' spracúva osobné udaje klientov, potencralnych klientov, Ich zastupcov, škodcov,

poškodených príjemcov poistného plnenia a svedkov škodove] udalosti na nasledovne účely
a) ldentiftkacra klientov, Ich zástupcov a možnosti následnej kontroly tejto rdennftkacre, uzavrerarue

poistnych zmlúv a sprava porsterua, hkvrdacia poistných udalostí alebo škodových udalostí, ochrana a
dornaharue sa práv prevádzkovatel'a, zdokumentovanie činnosn prevádzkovateľa, výkon dohľadu nad
prevadzkovatel'om a nad jeho činnosťou, na plnenie povinností a úloh prevádzkovatel'a podľa zakona
č 39/2015 Z z o poist'ovructve v zneni neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o poistovnlctve") alebo
osobitných predpisov, sprava zarstnych zmlúv medzi prevádzkovatel'om a zarst'ovňou zarst'ovňou z
meho členského štátu alebo pobočkou zahraničnej zaistovne, vybavovanie nárokov zo zaistných zmluv
a na učel kontroly poskytnutych plnení z porstnych zmlúv, ku ktorým zarst'ovňa, pobočka zarsťovne z
meho členského štatu a pobočka zahraničnej zarsťovne poskytuje zaistenie - prevádzkovate l' spracúva
osobné udaje na pravnom základe článku 6 ods 1 písm c) GDPR - spracuvarue je nevyhnutné na
splnenie zákonnej povinností prevádzkovatel'a podl'a § 78 Zakona na právnom zaklade článku 6 ods 1
prsrn b) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy

b) Plnenie povinností vyplývajúcich z uplatňovania medzinárodnych sankcu - na pravnom základe članku 6
ods 1 prsrn c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutne na splnenie zákonnej povinnosti podla zakona č
289/2016 Z z o vykonávaní medzrnarodných sankcií v zneni neskorši ch predpisov

c) Priamy marketing - oslovovanie klienta s obchodnými mformácrarm a ponukami - na pravnom základe
článku 6 ods 1 písm f) GDPR (Viď Recitál 47 GDPR) - spracúvanie je nevyhnutne na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevadzkovatel'
Opravnenym zauirnom prevadzkovatela je reahzacia práva na výkon podnikateľských činností a z toho
vyplyvajuci záujem o oslovovanie klienta s obchodnými informáciami a ponukami ďalšieh produktov
s umyslom nasledného uzavretia poistnej zmluvy

d) Overenie «íentmkacie fyzickej osoby a jej vyskytu na sankčnych zoznamoch - na právnom základe članku
6 ods 1 prsrn f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na učely oprávnených záujmov ktore sleduje
prevadzkovatel'

CI Info GDPR/20/04
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Opravnenym záujmom prevadzkovatela, resp jeho vlastníkov, na účely overenia tdenhfikacre fyzickej
osoby a jej výskytu na sankčnych zoznamoch je splnenie povinnosti vyplyvajucich z pravnych predpisov,
ktorými sa spravuje prevádzkovateľ, jeho vlastrucr, prípadne Ich štatutárne orgány

II Prevádzkovateľ spracuva prostredructvom sprostredkovateľov aj osobitn u kategonu osobnych udajov
klientov a Ich zastupcov - biometncké údaje obsiahnute V biornetnckom podpise na učely uzavretia
zmluvného vzťahu prostredníctvom brornetnckého podpisu a následnej správy (uchovania) k tomu
zodpovedajúcej zmluvnej dokumentacre, obsahom ktorej je získaný brornetncky podpis - na právnom
zaklade članku 6 ods 1 písm a) GDPR - súhlas so spracuvaním osobnych udajov

Kategórie dotknutých osobnych údalov
1 bežne osobne udaje podl'a článku 6 GDPR (body I a), b) a cl),
2 osobitná kategóna osobnych údajov - údaje týkajúce sa zdravotneho stavu (bod I a)) a brornetncký podpis

(bod ll)

KategorIe prílemcov osobných údalov fmančm agenti, finanční poradcovia, finančru sprostredkovatelia z meho
členskeho štatu v sektore poisterua alebo zaistenia, znalci, poskytovatelia asistenčných služieb, zdravotnícke
zanaderua, lekán pnpravujúci posudky a odborne stanoviská, zarstovatelra, spoločnosti poskytujúce služby
rrumosudneho vymáhania pohl'adavok, spoločnosti poskytujúce poštové a súvisrace služby, spoločnosti
poskytujúce služby správy a uloženia dokumentov a dát, Ich skartovarua a likvidácie, zálohovania a obnovy dat,
poskytovatelia IT služieb, orgány čmne v trestnom konaní, súdne orgány, Národná Banka Slovenska, ďalšie
štátne orgány a orgány dohl'adu a/alebo dozoru, osoby poskytujúce služby v oblasti nešerua poistných udalosti
osoby prevádzkujúce register vybranych mforrnacu o poistnych udalostiach

Prenos osobných udalOV do tretích kralín Prevadzkovatel' prenáša osobne udaje do Spojených štatov
amenckých Prenos je vykonavaný na základe rozhodnutia Európskej komisie o pnrneranosti takéhoto prenosu
osobných údajov a na základe medzmárodnej dohody Pnvacy Shield

Doba uchovávania osobnych údalov osobné udaje su spracúvané maximálne po dobu 10 rokov od skončenia
účelu spracúvania

Profilovanie Prevadzkovateľ vykonáva profilovanie dotknutých osôb za účelom uzatvorenia poistnej zmluvy a
kalkulacie výšky poistneho

Práva dotknutel osoby
1 právo na pnstup k osobnym udajom, ktoré sa jej tykaru,
2 právo na opravu nesprávnych osobných udajov, ktore sa jej tykaru,
3 pravo výmazu osobnych údajov, ktoré sa jej týkaju,
4 právo na obmedzenie spracuvarua osobných údajov,
5 právo namietať proti spracúvaruu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
6 právo na prenosnosť osobných údajov,
7 pravo kedykol'vek odvolať svoj udeleny súhlas na spracúvanie osobných udajov,
8 právo podať sťažnosť dozornemu organu

Vyššie uvedene práva má dotknutá osoba v rozsahu podl'a člankov 15 až 21 a članku 77 GDPR Dotknutá osoba
SI môže uplatniť svoje práva ustne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné udaje Ak dotknutá
osoba požiada o ustne poskytnutie Informácií, mtormacie sa poskytnú po preukazaní jej totožnosti

Neposkytnutie potrebných osobných udajov zo strany dotknutej osoby môže mať za následok neuzatvorerue
pnslušnej poistnej zmluvy, nevyplatenie porstneho plnenia

Informacle o zdroJi osobných údalov osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného
zdroja klient, zastupca klienta finančný agent, ftnančny poradca, finančný sprostredkovateľ z Iného členského
štátu v sektore poisterua alebo zaistenia, zarsteny, sprostredkovatel' podľa članku 28 GDPR, Obchodny register,
orqány činné v trestnom konani, sudne orgány
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