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za škodu samopojazdných alebo prepravovaných zariadení 
(ABMG 2011)
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Oddiel A

§ 1 Poistené a nepoistené veci

1. Poistené veci
Poistené sú tie pojazdné alebo prepraviteľné zariadenia, ktoré sú 
označené v poistnej zmluve, ak sú dokončené v stave priprave-
nosti na prevádzku.

Vec je v stave pripravenosti na prevádzku, ak je po skončenom 
vyskúšaní a, ak je predpokladané, aj po skončenej skúšobnej pre-
vádzke buď pripravené na realizáciu prác alebo ak sa už nachá-
dza v prevádzke. Neskoršie prerušenie funkčnosti nemá vplyv na 
prerušenie poistnej ochrany. Platí to aj počas demontáže alebo 
opätovnej montáže, ako aj počas prepravy veci v rámci poisteného 
miesta.

2. Dodatočne poistiteľné veci
Ak je to dohodnuté, sú dodatočne poistené aj prídavné zariadenia 
a rezervné diely.

3. Následné škody
Poškodenie vecí je poistené iba ako následok poisteného poško-
denia majetku na iných častiach poistenej veci na

a) prepravných pásoch, pásoch, kábloch, kamenných a betóno-
vých zásobníkoch a košoch, reťaziach, lanách, popruhoch, reme-
ňoch, kefách, mykacích povlakoch a pneumatikách;

b) nástrojoch akéhokoľvek druhu.

4. Nepoistené veci
Nepoistené sú

a) vymeniteľné pamäťové nosiče;

b) pomocné a prevádzkové látky, spotrebné materiály a pracovné 
prostriedky;

c) ostatné časti a diely, ktoré museli byť počas životnosti poiste-
ných vecí zo skúseností niekoľkokrát vymenené;

d) vozidlá, ktoré slúžia výhradne na prepravu tovarov v rámci na to 
určeného podnikania alebo ľud;

e) plavidlá a letecké prostriedky, ako aj plávajúce zariadenia;

f) zariadenia stavebných kancelárií, stavebné kontajnery,  stavebné 
búdy, baraky, dielne, zásobníky, laboratóriá a vozíky na prepravu 
vybavenia.

§ 2 Poistené a nepoistené riziká a škody

1. Poistené riziká a škody
Poisťovateľ poskytne odškodnenie pre nepredvídateľné škody 
 alebo zničenie poistených vecí (vecné škody).

Nepredvídateľné sú také škody, ktoré poistený alebo jeho 
 zástupcovia ani včas nepredvídali ani ich pri odborných znalos-
tiach potrebných pre vykonávanú činnosť nemohli predvídať, 
pričom negatívnym faktorom je iba hrubá nedbalosť, ktorá opráv-
ňuje poisťovateľa znížiť svoje plnenia v pomere zodpovedajúcom 
 závažnosti zavinenia.

Odškodnenie sa poskytne predovšetkým za vecné škody spôso-
bené

a) chybami v obsluhe, nemotornosťou, neobratnosťou alebo 
úmyslom tretích strán;

b) chybami v konštrukcií, chybami v materiáloch alebo chybami 
vo výrobe;

c) skratom, nadprúdom alebo prepätím;

d) zlyhaním meracích, regulačných alebo bezpečnostných zaria-
dení;

e) nedostatkom vody, oleja alebo mazacích prostriedkov;

f) požiarom, úderom blesku, výbuchom, nárazom alebo pádom 
lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu. Neplatí to pre stavebné 
kancelárie, stavebné kontajnery, stavebné búdy a baraky, dielne, 
zásobníky, laboratóriá a vozíky na prepravu vybavenia;

g) búrkou, mrazom, ľadovými kryhami, zemetrasením alebo 
 povodňou

2. Elektronické konštrukčné prvky
Kompenzácia za elektronické komponenty (súčiastky) poistenej 
položky sa poskytne iba vtedy, ak sa poistené riziko preukázateľne 
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vyskytlo na náhradnej jednotke (zvyčajne na jednotke, ktorá sa má 
vymeniť počas opravy) alebo na samotnej poistenej položke. Ak 
sa toto overenie neposkytne, postačuje veľká pravdepodobnosť, 
že škodu možno pripísať účinkom externého poisteného rizika.

Odškodnenie bude vyplatené za následné škody na iných výmen-
ných jednotkách.

3. Dodatočne riziká a škody, ktoré možno poistiť
Ak je to dohodnuté, poskytne sa odškodnenie za škody

a) spôsobené stratou či zmiznutím poistenej veci alebo kráde-
žou, krádežou vlámaním alebo lúpežou; č. 4 zostáva nedotknuté. 
 Vymedzenia pojmov sa nachádzajú v bode 5;

b) ktoré vznikli pri prácach v a na tuneli alebo prácach pod zemou;

c) spôsobené zatopením alebo nahromadením usadenín v dôsledku  
zvláštnych rizík pri použití na vodných stavbách.

4. Nepoistené nebezpečenstvá, riziká a škody
Poisťovateľ nezaplatí bez ohľadu na akékoľvek spolu pôsobiace 
príčiny žiadnu náhradu za škody spôsobené

a) úmyslom poistenca alebo jeho zástupcov;

b) vojnou, vojnovými udalosťami, občianskou vojnou, revolúciami, 
rebéliou alebo povstaním;

c) vnútroštátnymi občianskymi nepokojmi;

d) jadrovou energiou, nukleárnym rádioaktívnym žiarením alebo 
rádioaktívnymi látkami;

e) počas námornej dopravy;

f) nedostatkami, ktoré už v okamihu uzatvorenia zmluvy existovali 
a ktoré museli byť poistenému alebo jeho reprezentantom známe; 
pričom negatívnym faktorom je iba hrubá nedbalosť, ktorá opráv-
ňuje poisťovateľa znížiť svoje plnenia v pomere zodpovedajúcom 
závažnosti zavinenia;

g) vynútenými, trvalo sa opakujúcimi, zvonka pôsobiacimi zamýš-
ľanými vplyvmi nasadenia a použitia, ak nejde o následnú škodu;

h) na základe

aa) normálnym opotrebením z prevádzkových dôvodov;

bb) predčasným opotrebením z prevádzkových dôvodov;

cc) korozívnymi rozrušeniami alebo kachexiou;

dd) nadmerným výskytom vodného kameňa, kalu alebo iných usa-
denín.

Tieto vylúčenia ručenia sa nevzťahujú na susediace diely poistenej 
veci, ktoré sú poškodené v dôsledku takéhoto poškodenia a ktoré 
z dôvodov podľa aa) až dd) nevyžadujú obnovu z vašej strany.

Vylúčenia podľa bb) až dd) sa ďalej nevzťahujú na prípady uve-
dené v bode 1 a) a b), d) a e); to, či existuje konštrukčná chyba 
sa  posudzuje podľa stavu techniky v čase konštrukcie, v prípade 
chýb materiálov alebo vyhotovenia sa posudzuje podľa stavu tech-
niky v čase výroby, v prípade chýb v obsluhe sa posudzuje podľa 
stavu platných obslužných/údržbových predpisov;

i) použitím a nasadením veci, ktorej potreba opravy musela byť 
poistenému alebo jeho reprezentantom známa; pričom negatív-
nym faktorom je iba hrubá nedbalosť, ktorá oprávňuje poisťovate-
ľa znížiť svoje plnenia v pomere zodpovedajúcom závažnosti zavi-
nenia. Poisťovateľ však poskytne odškodnenie, keď škoda nebola 
spôsobená potrebou opravy alebo ak bola vec v čase škody so 
súhlasom poisťovateľa aspoň dočasne opravená;

j) pokiaľ je za škodu zodpovedná tretia strana ako dodávateľ 
 (výrobca alebo predajca), prepravca, špeditér, zhotoviteľ, staviteľ 
alebo ak škoda vznikla ako následok opravárenskej objednávky.

Ak tretia strana namieta proti svojej povinnosti zodpovednosti za 
škodu, poisťovateľ najprv zaplatí odškodnenie. Ak sa po zaplate-
ní odškodnenia ukáže, že tretia strana musí byť zodpovedná za 
vzniknutú škodu a ak to tretia strana namieta, poistený si najskôr 
vyplatené odškodnenie ponechá.

§ 86 VVG – Prechod nárokov na náhradu škody – sa pre tieto prí-
pady neuplatní. Poistenec musí uplatniť svoje nároky na náklady a 
v súlade s pokynmi poisťovateľa mimosúdne a v prípade potreby 
aj na súde:

Odškodnenie musí vrátiť, keď poistený nepostupoval podľa 
 pokynov poisťovateľa alebo ak tretia strana poskytla poistenému 
 náhradu škody.

5. Definície rizika
V zmysle týchto podmienok platia nasledujúce definície pojmov:

a) krádež

Pod pojmom krádež sa rozumie situácia, keď sa voči poistenému 
použije násilie alebo ak mu hrozí násilie, na účely potlačenia jeho 
odporu voči odobratiu či odcudzeniu poistených vecí.

Poistený je rovnocennou osobou s vhodnými osobami, ktoré sa 
dočasne starajú o poistený majetok.

b) krádež vlámaním

Pod pojmom krádež vlámaním sa v zmysle tejto zmluvy rozumie 
situácia, keď sa niekto vláme do priestorov budovy, vstúpi a pre-
nikne do nej pomocou

aa) správneho kľúča, ktorý získal v dôsledku krádeže vlámaním 
alebo krádeže;

bb) nesprávneho kľúča alebo

cc) iných nástrojov.

§ 3 Poistené záujmy

1. Poistený je záujem poisteného.

Ak poistený nie je vlastníkom, sú poistené aj záujmy vlastníka. 
Ustanovenia poistených škôd a rizík týmto zostávajú nedotknuté.

2. V prípade prevodu prostredníctvom zabezpečenia to platí aj 
vtedy, keď poistený prevedie vlastníctvo po uzatvorení poistenia.

V prípade predaja je nadobúdateľ oprávnený vypovedať poistný 
vzťah v písomnej forme s okamžitou platnosťou alebo kedykoľvek 
neskôr až do konca súčasného poistného obdobia.

V ostatných prípadoch platia zákonné ustanovenia v súlade s § 95 
a nasl. VVG súvisiace s predajom poistenej veci.

3. Ak poistený predal vec s výhradou vlastníctva, je poistený aj 
záujem kupujúceho. Poisťovateľ však neposkytne žiadne odškod-
nenie za škody, za ktoré poistený ako dodávateľ (výrobca alebo 
predajca) ručí kupujúcemu alebo za ktorý by mal byť zodpovedný 
bez ohľadu na špeciálne dohody v jednotlivých prípadoch.

4. Ak sa strany dohodli, sú poistené aj záujmy tretích strán ako 
nájomca, vypožičiavateľ alebo uschovávateľ, ktorému poistený 
odovzdal vec.

5. Ak poistený sám vyrobil a vyhotovil poistenú vec, ktorú pou-
žíva v svojej prevádzke alebo ktorú prenechal a odovzdal tretím 
stranám (bod č. 4), neposkytne poisťovateľ žiadne odškodnenie 
za škody, za ktoré by bol zodpovedný dodávateľ (výrobca alebo 
predajca), ak by bola vec obstaraná externe.

6. V ostatných prípadoch platia ustanovenia o poistení na účet 
tretích strán.

§ 4 Miesto poistenia

Poistná ochrana existuje iba v rámci miesta poistenia. Miestom 
poistenia sú pozemky vo vlastníctve spoločnosti alebo oblasti 
 nasadenia, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

§ 5 Hodnota poistenia; Poistná suma; Podpoistenie

1. Hodnota poistenia
Hodnotou poistenia je hodnota novej veci.

a) Hodnota novej veci je príslušne platná cenníková cena pois-
tenej veci v novom stave, s pripočítaním nákladov na obstaranie 
(napr. náklady na balenie, prepravu, colné poplatky, montáž).

b) Ak už poistená vec nie je viac vedená v cenníkoch, určujúcou je 
posledná uvedená cenníková cena veci v novom stave, s pripočí-
taním nákladov na obstaranie; túto sumu je nutné príslušne znížiť 
lebo zvýšiť v súvislosti s príslušným vývojom cien za porovnateľnú 
vec.

Ak poistená vec nemala uvedenú žiadnu cenníkovú cenu,  použije 
sa na tomto mieste kúpna cena alebo cena za dodanie veci v 
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 novom stave, s pripočítaním nákladov na obstaranie; túto sumu je 
nutné príslušne znížiť lebo zvýšiť v súvislosti s príslušným vývojom 
cien za porovnateľnú vec.

Ak sa nedá zistiť cenníková cena ani kúpna cena či cena za 
 dodanie veci, je rozhodná suma nákladov, ktoré boli potrebné na 
opätovné vyrobenie veci predloženého rovnakého druhu a kvali-
ty (napr. konštrukcia, rozmery, výkon), s pripočítaním cenového 
rozpätia, marketingovej prirážky a nákladov na obstaranie. Túto 
sumu je nutné príslušne znížiť lebo zvýšiť v súvislosti s príslušným 
vývojom cien za porovnateľnú vec.

Pre hodnotu poistenia sa v tomto prípade nezohľadňujú rabaty a 
cenové ústupky.

c) Ak poistený nemá nárok na odpočet dane na vstupe, musí cena 
zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty.

2. Poistná suma
Poistná suma uvedená v poistnej zmluve pre každú poistenú vec, 
by mala zodpovedať príslušnej hodnote poistenia. Poistený by mal 
prispôsobiť poistnú sumu za poistenú vec počas celej doby poist-
ného vzťahu podľa príslušnej platnej poistnej hodnoty. Platí to aj v 
tom prípade, ak boli vykonané zmeny, ktoré zvýšia hodnotu veci.

3. Podpoistenie
Ak je poistná suma nižšia ako hodnota poistenia v čase výskytu 
poistného prípadu (poistnej udalosti), nastane podpoistenie.

§ 6 Poistené a nepoistené náklady

1. Výdavky na odvrátenie a zníženie škody
a) Poistené sú výdavky, aj neúčelné a márne, ktoré poistený v 
čase výskytu poistného prípadu (poistnej udalosti) v závislosti od 
okolností považoval za potrebné na odvrátenie a zníženie škody 
alebo ktoré vynaložil na základe pokynov poisťovateľa.

b) Náhrada týchto výdavkov a odškodnenie za poistené veci 
predstavujú spolu maximálne poistnú sumu za každú dohodnutú 
položku; to však neplatí, ak výdavky vznikli na základe pokynov 
poisťovateľa.

c) Poistené nie sú výdavky za výkony hasičov alebo iných inštitú-
cií, ktoré sú vo verejnom záujme povinné poskytnúť pomoc, ak boli 
tieto výkony poskytnuté vo verejnom záujme.

d) Poisťovateľ musí na požiadanie poisteného poskytnúť za tieto 
výdavky zálohové platby v nevyhnutnom rozsahu.

2. Náklady na znovuobnovenie údajov
a) Poistené sú náklady na znovuobnovenie údajov operačného 
systému, ktoré sú nevyhnutné pre základnú funkciu poistenej veci 
za predpokladu, že k strate, úprave alebo nedostupnosti údajov 
došlo v dôsledku poisteného poškodenia údajového nosiča, na 
ktorom boli tieto údaje uložené.

b) Ak je to dohodnuté, iné údaje sa nepoisťujú.

c) Náhrada týchto výdavkov a odškodnenie za poistené veci 
predstavujú spolu maximálne poistnú sumu za každú dohodnutú 
 položku.

3. Dodatočné náklady
Ak je tak dohodnuté, okrem nákladov na opätovné vyrobenie sú 
poistené aj nižšie uvedené náklady na prvé riziko až do výšky 
dohodnutej poistnej sumy. Príslušne dohodnutá poistná suma sa 
nezníži tým, že bude poskytnuté odškodnenie.

a) Náklady na odpratanie, dekomtamináciu a likvidáciu

aa) Sú to náklady, ktoré poistený musí vynaložiť v dôsledku 
 poistenej škody, aby odpratal a v prípade potreby aj dekontami-
noval poistené a nepoistené veci, ich časti alebo zvyšky, ktoré sa 
 nachádzajú na mieste poškodenia; aby ich zničil alebo prepravil 
do najbližšieho vhodného zariadenia na likvidáciu odpadov, kde 
ich následne zničia.

bb) Nepoistené sú však náklady na dekontamináciu a likvidáciu 
pôdy, zeminy alebo vodstva, náklady na odstránenie zhoršova-
nia vodonosnej vrstvy či podzemnej vody alebo prírody, ako aj na 
zhoršenie emisií vypúšťaných do vzduchu.

Nepoistené sú okrem toho aj výdavky poisteného z dôvodu zod-
povednosti dodávateľa.

cc) Odškodnenie sa neposkytne, ak poistený môže uplatniť 
 náhradu z nejakej inej poistnej zmluvy.

b) Náklady na dekomtamináciu a likvidáciu zeminy

aa) To sú náklady, ktoré poistený musí vynaložiť v dôsledku zne-
čistenia z dôvodu škôd, ktoré sú v zásade poistené na základe 
úradných nariadení, aby preskúmal zeminu v mieste poškodenia 
a v prípade potreby ju dekontaminoval alebo vymenil; aby výkop 
zničil alebo ho prepravil do najbližšieho vhodného zariadenia na 
likvidáciu odpadov, kde ho následne uskladnia; uviedol miesto 
 poškodenia do stavu pred vznikom škody.

bb) Výdavky podľa odstavca aa) sú poistené iba vtedy, ak úradné 
nariadenia boli vydané v dôsledku zákonov alebo nariadení,  ktoré 
boli vydané ešte pred vznikom škody; sa týkajú kontaminácie, 
 ktorá preukázateľne vznikla v dôsledku škody; boli vydané v rámci 
lehoty deviatich mesiacov od výskytu škody a ak boli poisťovate-
ľovi oznámené v rámci lehoty troch mesiacov od oboznámenia sa 
s týmito skutočnosťami, a to bez ohľadu na lehoty pre zákonné 
opravné prostriedky.

cc) Ak poškodenie zvyšuje existujúcu kontamináciu pôdy, sú 
 poistené iba tie výdavky, ktoré presahujú sumu potrebnú na od-
stránenie existujúcej kontaminácie, bez ohľadu na to, či a kedy 
by sa táto suma použila bez poškodenia. Náklady, ktoré sa podľa 
toho uhradia, v prípade potreby stanoví znalec.

dd) Náklady, ktoré vznikli na základe ostatných úradných naria-
dení alebo na základe ostatných povinností poisteného, vrátane 
ručenia dodávateľa, nie sú poistené.

ee) Odškodnenie sa neposkytne, ak poistený môže uplatniť 
 náhradu z nejakej inej poistnej zmluvy.

c) Náklady na pohyb a ochranu

Ide o náklady, ktoré musí poistený vynaložiť v dôsledku poiste-
nej škody, keď sa na účely obnovenie do pôvodného stavu alebo 
opätovného obstarania poistenej veci musia premiestniť, zmeniť 
 alebo chrániť iné veci, predovšetkým potom náklady na demontáž 
a opätovnú montáž, na prieraz, zbúranie alebo opätovné vystave-
nie častí budov alebo na rozšírenie otvorov.

d) Náklady na leteckú prepravu

Ide o dodatočné náklady na leteckú prepravu, ktoré poistený vyna-
ložil v dôsledku poistenej škody na účely obnovenia do pôvodného 
stavu alebo opätovného obstarania poistenej veci.

§ 7 Rozsah odškodnenia

1. Náklady na uvedenie do pôvodného stavu
V prípade škodovej udalosti sa rozlišuje medzi čiastočnou škodou 
a totálnou škodou.

O čiastočnú škodu ide v tom prípade, keď náklady na uvedenie do 
pôvodného stavu, s pripočítaním hodnoty odpadového materiálu, 
nie sú vyššie ako cieľová hodnota poistenej veci bezprostredne 
pred výskytom poistnej udalosti. V prípade, že náklady na uvede-
nie do pôvodného stavu sú vyššie, nastáva totálna škoda.

Cieľová hodnota vyplýva z novej hodnoty, po odpočítaní predo-
všetkým veku, opotrebenia a technického stavu.

Poistené veci, ktoré sú popísané na rozličných miestach, neplatia 
ako jednotná veci ani v tom prípade, keď hospodársky a ekono-
micky patria k sebe.

V prípade, že sú poistené veci vypísané v jednej hromadnej polož-
ke, nie je možné ich chápať ako jednotná vec, ak môžu byť použité 
aj samostatne.

2. Čiastočná škoda
Odškodnia sa všetky výdavky potrebné pre opätovné uvedenie do 
pôvodného, prevádzkyschopného stavu, s odpočítaním hodnoty 
starých, použitých materiálov.

a) Výdavky na opätovné uvedenie do pôvodného stavu sú predo-
všetkým

aa) Náklady za náhradné diely a opravné prostriedky a látky;

bb) Náklady na mzdy a náklady, ktoré sú závislé od miezd, a to aj 
súčasti mzdy a príplatky nad rámec kolektívnej zmluvy, ďalej doda-
točné náklady vzniknuté príplatkov na základe kolektívnych zmlúv, 
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ako aj príplatky za práce počas nedieľ, dní pracovného  pokoja a 
práce v noci;

cc) Náklady na demontáž a opätovnú montáž;

dd) Náklady na prepravu, vrátane dodatočných nákladov za 
 expresné prepravy;

ee) Náklady na opätovné uvedenie operačného systému do 
 pôvodného stavu, ktorý je nevyhnutný pre základnú funkčnosť 
 poistenej veci;

ff) Náklady na vypratanie a dekontamináciu poistenej veci alebo 
jej častí, ako aj náklady na zničenie častí veci, ďalej aj náklady 
na odvoz častí do najbližšieho vhodného zariadenia na likvidáciu, 
avšak nie náklady na základe ručenia dodávateľa.

b) Odpočítanie nákladov na opätovné uvedenie do pôvodného 
stavu vo výške zvýšenia hodnoty sa vykoná

aa) na pomocných a prevádzkových látkach, spotrebných materiá-
loch a pracovných prostriedkoch, ako aj ostatných častiach, ktoré 
sa počas životnosti poistenej veci musia zo skúseností viackrát 
vymeniť, pokiaľ sú tieto časti zničené alebo poškodené pre obnovu 
poistenej veci do pôvodného stavu;

bb) na prepravných pásoch, pásoch, kábloch, kamenných a 
 betónových zásobníkoch a košoch, reťaziach, lanách, popruhoch, 
remeňoch, kefách, mykacích povlakoch a pneumatikách, spaľo-
vacích motoroch, akumulátoroch, potrubiach, rúrach a nástrojoch 
akéhokoľvek druhu;

cc) hlavách valcov, vložkách valcov, jednodielnych piestoch, 
dnách piestov a piestnych krúžkoch piestových strojov. Odpočíta-
nie predstavuje 10 % ročne, maximálne však 50 %.

c) Poisťovateľ neposkytne žiadne odškodnenie za

aa) náklady na prehliadku a obnovu stroja alebo iné opatrenia, 
ktoré by boli potrebné bez ohľadu na poistnú udalosť;

bb) dodatočné náklady spôsobené zmenami alebo vylepšeniami, 
ktoré prekračujú náklady na uvedenie do pôvodného stavu.

V prípade, že bude vymenená nejaká konštrukčná jednotka, napr. 
motor, prevodovka alebo blok či modul, hoci táto výmena okrem 
poškodených dielov s najväčšou pravdepodobnosťou zahŕňa aj 
nepoškodené diely, bude takéto odškodnenie primerane skrátené, 
to však neplatí v prípade, ak by boli náklady, ktoré by boli  potrebné 
na opravu poškodených častí vyššie ako náklady na výmenu kon-
štrukčnej jednotky.

V prípade, že sa poškodené časti obnovia, hoci by bola bez ohro-
zenia prevádzkovej bezpečnosti bola možná aj oprava, nahradí 
poisťovateľ náklady, ktoré by boli potrebné na opravu poškode-
ných častí, avšak nie viac ako náklady, ktoré boli vynaložené na 
obnovenie;

cc) náklady na opätovné uvedenie do pôvodného stavu vo vlastnej 
réžií, za predpokladu, že by tieto náklady nevznikli aj prácami v 
réžií tretích strán;

dd) ušlý zisk v dôsledku prác vo vlastnej réžii;

ee) dodatočné náklady spôsobené provizórnym alebo predbež-
ným uvedením do pôvodného stavu;

ff) náklady na práce, ktoré síce sú nevyhnutné pre uvedenie do 
 pôvodného stavu, avšak neboli vykonané priamo na poistenej 
veci;

gg) škody na majetku.

3. Totálna škoda
Odškodní sa časová hodnota, po odpočítaní hodnoty starého 
 použitého materiálu.

4. Dodatočné náklady
Dodatočné náklady, ktoré musia byť vynaložené v dôsledku škôd, 
ktoré je nutné nahradiť a ktoré prevyšujú náklady na uvedenie do 
pôvodného stavu, nahradí poisťovateľ v rámci na to určených a 
dohodnutých poistných súm. 

5. Hranica odškodnenia
Hranica odškodnenia je časť poistnej sumy pripadajúce na 
 dotknutú vec.

6. Výpočet odškodnenia v prípade podpoistenia
Ak existuje podpoistenie, nahradí sa iba časť sumy zistenej podľa 
č. 1 až 5, ktorá je v rovnakom pomere k celkovej sume, v akom je 
poistná suma k poistnej hodnote. To neplatí pre poistné sumy na 
prvé riziko.

7. Výpočet odškodnenia v prípade hrubej nedbalosti
Ak sa poistenec alebo jeho reprezentanti hrubou nedbalosťou pri-
činili na vzniku škody, zníži sa odškodnenie v príslušnom pomere 
k závažnosti takéhoto zavinenia.

8. Spoluúčasť
Suma zistená podľa č. 1 až 7 sa na jednotlivý poistný prípad zníži 
o dohodnutú spoluúčasť.

V prípade, že vznikne viac škôd, zrazí sa spoluúčasť vždy na 
 každú škodu jednotlivo.

V prípade, že vznikne viac škôd, avšak na rovnakej veci a ak 
okrem toho je daná aj príčinná súvislosť medzi týmito škodami, 
zrazí sa spoluúčasť iba raz.

§ 8 Platba a úročenie odškodnenia

1. Splatnosť odškodnenia
Odškodnenie je splatné, keď sa dokončia zistenia poisťovateľa 
 týkajúce sa dôvodu a výšky poistnej udalosti.

Poistený môže jeden mesiac po oznámení škody požadovať takú 
sumu ako zálohové plnenie, ktorú je nutné minimálne vyplatiť pod-
ľa povahy veci.

2. Úročenie
Ak z iného právneho dôvodu neexistuje ďalšia povinnosť úročenia, 
platí pre úročenie nasledovné:

a) odškodnenie – ak nie je poskytnuté v priebehu mesiaca po 
oznámení škody – je nutné po splatnosti úročiť;

b) úroková sadzba predstavuje 4 percentá p.a..;

c) úroky sú splatné spolu s odškodnením.

3. Zastavenie lehoty
Pri výpočte lehôt podľa bodov 1 a 2 a) sa nezohľadňuje obdobie, v 
ktorom nemôže byť odškodnenie zistené alebo vyplatené z dôvo-
du zavinenia poistného alebo z dôvodu porušenia jeho povinností.

4. Odklad platenia
Poisťovateľ môže platenie odložiť, pokým

a) existujú pochybnosti o oprávnení k prevzatiu na strane poiste-
ného;

b) proti poistenému alebo jeho reprezentantom z dôvodu poist-
ného prípadu ešte prebieha úradné alebo trestnoprávne konanie.

5. Postúpenie nárokov na odškodnenie
Nárok na odškodnenie môže byť postúpený pred jeho splatnosťou 
iba so súhlasom poisťovateľa. Ak to poistený z dôležitého dôvodu 
požaduje, musí byť súhlas udelený.

§ 9 Znalecké dokazovanie

1. Stanovenie a zistenie výšky škody
Poistený môže po čase vzniku poistného prípadu požadovať, aby 
bola výška škody stanovená znaleckým dokazovaním.

Takéto znalecké dokazovanie si môžu dohodnúť poistený a pois-
ťovateľ aj spoločne.

2. Ďalšie zisťovanie
Znalecké dokazovanie sa po vzájomnej dohode môže rozšíriť aj 
na ďalšie stanovenia a zisťovania k poistnému prípadu.

3. Postup pred zisťovaním
Pre znalecké dokazovanie platí:

a) každá strana musí písomnou formou menovať jedného znalca. 
Strana, ktorá menovala svojho znalca, môže druhú stranu po uve-
dení ňou menovaného znalca písomnou formou vyzvať k tomu, 
aby menovala druhého znalca. Ak druhý znalec nebude menova-
ný v rámci dvoch týždňov od doručenia výzvy, môže vyzývajúca 
strana vyzvať okresný súd príslušný podľa miesta vzniku škody, 
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aby takého menoval. Vo výzve poisťovateľa je nutné informovať 
poisteného o týchto dôsledkoch.

b) Poisťovateľ nesmie ako znalca menovať žiadne osoby, ktoré by 
boli konkurentmi poisteného alebo ktoré by s nám boli v trvalom 
obchodnom spojené, ďalej ani žiadne osoby, ktoré by boli zamest-
nané u konkurentov alebo obchodných partnerov alebo ktoré by s 
nimi boli v podobnom vzťahu.

c) Obaja znalci menujú písomnou formou pred začatím ich zisťo-
vania tretieho znalca ako predsedu. Pravidlá uvedené pod písme-
nom b) platia obdobne pre menovanie predsedu znalcami. Ak sa 
znalci nezhodujú, vymenuje predsedu okresný súd príslušný pre 
miesto vzniku škody na žiadosť jednej strany.

4. Zisťovanie
Zisťovania znalca musia obsahovať:

a) zistené alebo predpokladané príčiny a okamih, od ktorého bola 
škoda na majetku pre poisteného podľa uznaných technologic-
kých pravidiel najskôr rozpoznateľná;

b) rozsah poškodenia a zničenia, predovšetkým

aa) súpis stratených, zničených a poškodených poistených vecí s 
ich hodnotami bezprostredne pred vznikom škody, ako aj ich nový-
mi hodnotami v okamihu vzniku škody;

bb) náklady potrebné na opätovné obstaranie veci alebo uvedenie 
do pôvodného stavu pred vznikom škody;

cc) zostatkové hodnoty dotknutých vecí pred vznikom škody;

c) náklady poistené podľa poistnej zmluvy.

5. Postup po zisťovaní
Znalec oznamuje svoje zistenia obom stranám súčasne. Ak sa zis-
tenia oboch znalcov od seba odlišujú, poisťovateľ ich bezodkladne 
odovzdá predsedovi. Ten rozhodne v medziach zistených oboma 
znalcami o bodoch, ktoré zostali sporné a svoje zistenia oznamuje 
obom stranám súčasne.

Zistenia znalcov alebo predsedu sú pre zmluvné strany záväzné, 
ak nie je preukázané, že sa zjavne a očividne líšia od skutočného 
skutkového stavu. Na základe týchto záväzných zistení vypočíta 
poisťovateľ výšku odškodnenia.

V prípade nezáväzných zistení stanoví výšku odškodnenia súd 
svojím rozhodnutím. Platí to aj v prípade, ak znalci nemôžu či 
 nechcú dospieť k zisteniam alebo ak predlžujú dobu.

6. Náklady
Ak nie je dohodnuté inak, každá zmluvná strana znáša náklady 
na svojho znalca samostatne. Náklady na predsedu znášajú obe 
strany v polovičnom podiele.

7. Povinnosti a záväzky
Znaleckým dokazovaním nie sú dotknuté povinnosti a záväzky 
poisteného.

§ 10 Opäť vyhotoviteľné veci

1. Oznamovacia povinnosť
Ak sa zistí, kde sa stratená vec nachádza, musí poistený túto sku-
točnosť písomne oznámiť poisťovateľovi bezodkladne po tom, ako 
sa o tom dozvie.

2. Opätovné získanie pred vyplatením odškodnenia
Ak poistený znovu získal do držby stratenú vec pred tým, než 
bolo za túto vec vyplatené plné odškodnenie, ponechá si nárok 
na  odškodnenie v tom prípade, ak dá túto vec v priebehu dvoch 
týždňov k dispozícii poisťovateľovi. V opačnom prípade musí vrátiť 
poskytnuté platby za túto vec.

3. Opätovné získanie po vyplatení odškodnenia
a) Ak poistený znovu získal do držby stratenú vec po tom, keď 
bolo za túto vec vyplatené odškodnenie v plnej výške jej poistnej 
hodnoty, musí poistený toto odškodnenie vrátiť alebo poskytnúť 
danú vec k dispozícii poisťovateľovi. Poistený musí toto právo 
voľby uplatniť v priebehu dvoch týždňov od doručenia písomnej 
 výzvy poisťovateľa; po márnom uplynutí tejto lehoty prechádza 
toto  právo voľby na poisťovateľa.

 

b) Ak poistený znovu získal do držby stratenú vec po tom, keď bolo 
za túto vec vyplatené odškodnenie, ktoré bolo podľa podmienok 
nižšie ako je poistná hodnota, môže si poistený túto vec ponechať 
a následne však musí vyplatené odškodnenie vrátiť. Ak vyhlási, že 
na to v priebehu dvoch týždňov od doručenia písomnej výzvy pois-
ťovateľa nie je pripravený, musí dať poistený danú vec po dohode 
s poisťovateľom verejne predať tomu záujemcovi, ktorý ponúkne 
najvyššiu cenu. Poisťovateľ dostane zo sumy získanej predajom 
veci, po odpočítaní nákladov na uskutočnenie predaja, taký podiel, 
ktorý predstavuje plnenie, ktoré vyplatil.

4. Poškodené veci
Ak boli poškodené opätovne nadobudnuté veci, môže poistený 
vzhľadom na podmienky požadovať alebo zadržať odškodnenie 
vo výške nákladov na opätovné obstaranie a to aj vtedy, keď mu 
veci v prípadoch č. 2 alebo 3 ostanú.

5. Rovné postavenie
Aj situácia, keď poistený iba mal možnosť znovu dostať vec do 
svojej držby, sa považuje za opätovné získanie držby.

6. Prenos práv
Ak poistený musí poskytnúť poisťovateľovi vrátené veci, musí 
 previesť držbu, vlastníctvo a všetky ostatné práva, na ktoré má 
poisťovateľ v súvislosti s týmito položkami nárok.

§ 11 Zmena poistených vecí

Ak poistený dostane na miesto veci označenej v poistnej zmluve 
inú vec, ktorá je však technicky porovnateľná, existuje pre to po 
príslušnom oznámení poisteného predbežné krytie.

Predbežné krytie sa skončí

a) uzatvorením novej poistnej zmluvy alebo

b) začiatkom ďalšej zmluvy o predbežnom krytí s rovnakým dru-
hom poistnej ochrany a poistného krytia alebo

c) ukončením zmluvných rokovaní, najneskôr však po 3 mesia-
coch.

Oddiel B

§ 1 Oznamovacie povinnosti poisteného alebo jeho 
 zástupcu do okamihu skončenia zmluvy

Poistený musí až do odovzdania svojho zmluvného vyhlásenia 
 poisťovateľovi oznamovať všetky jemu známe nebezpečné či 
rizikové okolnosti, o ktoré sa poisťovateľ v písomnej forme dopy-
toval a ktoré sú podstatné a rozhodné pre jeho rozhodovanie o 
uzatvorení zmluvy s dohodnutým obsahom. Poistený je povinný 
podať informáciu aj v tom prípade, keď poisťovateľ v zmysle vety 
1 položí v písomnej forme otázky po jeho zmluvnom vyhlásení, 
avšak pred akceptáciou zmluvy V prípade, že poistený poruší 
svoju oznamovaciu povinnosť podľa ods. 1, je poisťovateľ podľa 
ustanovení § 19 - 21 VVG oprávnený odstúpiť od zmluvy, vypo-
vedať zmluvu alebo vykonať zmenu zmluvy. Poisťovateľ môže 
byť podľa § 21 ods. 2 VVG aj oslobodený od povinnosti poskyt-
núť plnenie.

Ak zmluvu uzatvoril zástupca poisteného, je nutné podľa § 20 VVG 
zohľadniť vedomosť a úmyselné zamlčanie zástupcu, ako aj vedo-
mosť a úmyselné zamlčanie poisteného.

Právo poisťovateľa napadnúť predmetnú zmluvu podľa § 22 VGG 
z dôvodu úmyselného zavádzania tým zostáva nedotknuté.

§ 2 Začiatok poistnej ochrany; Dĺžka trvania a skonče-
nie zmluvy

1. Začiatok poistnej ochrany
Poistná ochrana začína okamihom uvedeným na doklade o 
poistení, s výhradou ustanovení o následkoch oneskoreného 
zaplatenia alebo nezaplatenia prvého alebo jednorazového 
 poistného.

2. Trvanie
Zmluva sa uzatvára na obdobie, ktoré je uvedené v doklade o 
 poistení.
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3. Konkludentné predĺženie
V prípade dĺžky trvania zmluvy minimálne jeden rok, sa zmluva 
predlžuje o ďalší rok, ak najneskôr tri mesiace pred uplynutím 
príslušného poistného roka nebola niektorej zo zmluvných strán 
doručená výpoveď zmluvy.

4. Výpoveď pri viacročných zmluvách
V prípade dĺžky trvania zmluvy, ktorá predstavuje viac ako tri roky, 
môže poistený zmluvu vypovedať ku koncu tretieho alebo kaž-
dého nasledujúceho roka, pri dodržaní výpovednej lehoty troch 
 mesiacov.

Výpoveď musí byť poisťovateľovi doručená najneskôr tri mesiace 
pred uplynutím príslušného poistného roka.

5. Doba trvania zmluvy menej než jeden rok
Pri dobe trvania zmluvy menej než jeden rok sa zmluva skončí v 
dohodnutý okamih aj bez toho, aby vyžadovala výpoveď.

6. Odpadnutie poisteného záujmu
V prípade, že poistený záujem po začiatku poistenia odpadne, 
skončí sa zmluva k okamihu, v ktorom sa poisťovateľ dozvedel o 
odpadnutí rizika.

§ 3 Poistné; Poistné obdobie

V závislosti od dohody sa poistné platí buď priebežnými platbami  
mesačne, štvrťročne, polročne, ročne alebo ako jednorazová 
 platba, a to vždy vopred.

V súlade s dohodou o priebežných platbách, zahŕňa poistné 
 obdobie mesiac, štvrťrok, polrok alebo rok. V prípade jednora-
zovo plateného poistného je poistným obdobím obdobie, ktoré je 
 dohodnuté v zmluve, nanajvýš však jeden rok.

§ 4 Splatnosť prvého alebo jednorazového poistného; 
Následky oneskoreného zaplatenia alebo nezaplatenia

1. Splatnosť prvého alebo jednorazového poistného
Prvé alebo jednorazové poistné je – bez ohľadu na existenciu 
práva na odstúpenie od zmluvy – nutné uhradiť bezodkladne po 
okamihu začiatku platnosti zmluvy dohodnutého a uvedeného na 
doklade o poistení.

Ak dohodnutý okamih začiatku poistenia je ešte pred uzatvorením 
zmluvy, je nutné prvé alebo jednorazové poistné uhradiť bezod-
kladne po uzatvorení zmluvy.

V prípade, že poistený neuhradí poistné bezodkladne po okamihu 
uvedenom vo vete 1 alebo 2, začne poistné krytie a poistná ochra-
na až po tom, keď bola platba zrealizovaná.

V prípade, že sa doklad o poistení líši od žiadosti poisteného 
alebo od dohodnutých ustanovení, je nutné prvé alebo jednora-
zové  poistné uhradiť najskôr jeden mesiac po doručení dokladu 
o  poistení.

2. Následky oneskoreného zaplatenia alebo nezaplatenia
V prípade, že prvé alebo jednorazové poistné nebude uhradené 
do rozhodujúceho okamihu splatnosti uvedeného v bode 1, je 
 poisťovateľ podľa § 37 VVG oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo 
byť oslobodený od povinnosti poskytnúť plnenie.

§ 5 Následné poistné

1. Splatnosť
a) Následné poistné je splatné v dohodnutý okamih príslušného 
poistného obdobia, či poistnej periódy.

b) Platí, že poistné bolo zaplatené včas, ak bola platba zrealizo-
vaná v rámci časového obdobia uvedeného v doklade o poistení 
alebo vo faktúre za poistné.

2. Následky nezaplatenia
Následky včasného nezaplatenia vyplývajú z § 38 VVG.

V prípade, že je poistený v omeškaní s platbou následného poist-
ného, je poisťovateľ oprávnený požadovať od neho škodu, ktorá 
mu vznikla z dôvodu omeškania. 

§ 6 Inkaso

1. Povinnosti poisteného
V prípade, že bolo dohodnuté, že bude úhrada poistného reali-
zovaná prostredníctvom inkasa, musí poistený zabezpečiť, aby 
bol na účte v okamihu splatnosti poistného dostatok finančných 
prostriedkov.

2. Zmena spôsobu platby
V prípade, že poistený zavinil, že napriek opakovaným pokusom o 
inkaso nebolo možné uhradiť jednu alebo viac splátok poistného, 
je poisťovateľ oprávnený vypovedať dohodu o inkase písomnou 
formou.

Poisťovateľ pritom musí vo výpovedi upozorniť na to, že je poiste-
ný povinný sám uhradiť neuhradené poistné, ako aj sa postarať o 
úhradu následných súm poistného v budúcnosti.

Spracovateľské poplatky, ktoré vyrubili banky za nezrealizované 
inkaso, môžu byť vyúčtované poistenému.

§ 7 Poistné pri predčasnom skončení zmluvy

V prípade, že sa poistný vzťah skončí pred skončením poistné-
ho obdobia či poistnej periódy alebo sa zruší retrospektívne od 
 počiatku alebo je neplatný od začiatku z dôvodu úmyselného kla-
mania, má poisťovateľ nárok na poistné alebo obchodný poplatok 
v súlade s § 39 a 80 VVG.

§ 8 Povinnosti poisteného

1. Povinnosti a záväzky pred vznikom poistného prípadu
a) Poistený musí pred vznikom poistného prípadu dodržať všetky 
zmluvne dohodnuté povinnosti a záväzky.

b) V prípade, že poistený poruší niektorú z uvedených povinností 
a záväzkov, je poisťovateľ podľa § 28 VGG oprávnený vypove-
dať zmluvu. Výpoveď zo strany poisťovateľa je účinná okamihom 
 doručenia.

2. Povinnosti a záväzky pri vzniku poistného prípadu
a) Poistený musí pri vzniku poistného prípadu

aa) podľa možnosti zabezpečiť odvrátenie alebo zníženie škody;

bb) poisťovateľovi oznámiť vznik škody bezodkladne po tom, ako sa 
o škode dozvedel – v prípadne potreby aj ústne alebo telefonicky;

cc) vyžiadať si od poisťovateľa – v prípade potreby aj ústne alebo 
telefonicky – pokyny na odvrátenie/zníženie škôd, ak to okolnosti 
dovoľujú a umožňujú;

dd) vyžiadať si od poisťovateľa pokyny na odvrátenie/zníženie 
škôd, ak ich vykonanie po poistenom možno spravodlivo požado-
vať; v prípade, že sa na poistnej zmluve podieľa viacero poisťova-
teľov a títo udeľujú rozličné a odlišné pokyny, musí poistený konať 
na základe vlastného uváženia po svedomitom posúdení;

ee) bezodkladne informovať políciu o škodách na majetku, ktoré 
vznikli trestným konaním;

ff) bezodkladne dodať poisťovateľovi a polícii zoznam stratených 
vecí;

gg) nechať miesto činu či poškodenú vec tak dlho nezmenené, 
kým miesto vzniku škody alebo poškodenú vec poisťovateľ neu-
voľní; v prípade, že je nevyhnutné vykonať zmeny, je nutné miesto 
činu či poškodenia preukázateľne zadokumentovať a zaprotokolo-
vať (napr. fotografiami) a poškodené veci uskladňovať až do oka-
mihu obhliadky, ktorú vykoná poisťovateľ;

hh) ak je to možné, bezodkladne podať poisťovateľovi akúkoľvek in-
formáciu – na požiadanie aj v písomnej forme, ktorá by bola  potrebná 
na zistenie alebo vyšetrenie poistnej udalosti alebo rozsahu povin-
nosti poisťovateľa poskytnúť plnenie, ako aj umožniť akéhokoľvek 
vyšetrovania príčiny a výšky škody a rozsahu povinnosti náhrady;

ii) podať poisťovateľom požadované doklady, ktorých obstaranie 
možno od neho primerane očakávať;

b) V prípade, že právo na zmluvné plnenie poisťovateľa priná-
leží tretej strane, musí aj táto rovnako splniť všetky povinnosti a 
 záväzky podľa bodu 2 a), ak je to podľa skutočných a zákonných 
okolností možné.
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3. Oslobodenie od povinnosti poskytnúť plnenie v prípade 
porušenia povinností a záväzkov
V prípade, že poistený poruší svoje povinnosti podľa bodu 1 alebo 
2, je poisťovateľ podľa § 28 a 82 VVG oslobodený od povinnosti 
poskytnúť plnenie.

S výnimkou prípadu podvodného porušenia povinnosti a záväzkov 
je poisťovateľ povinný poskytnúť plnenie, pokiaľ porušenie povin-
nosti a záväzkov nie je príčinou vzniku alebo určenia poistnej uda-
losti, ani určenia alebo rozsahu povinnosti plnenia poisťovateľa.

§ 9 Zvýšenie rizika

Po odovzdaní svojho zmluvného vyhlásenia nesmie poistený bez 
predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa vykonať žiadne zvýšenie 
rizika alebo umožniť takéto vykonanie prostredníctvom tretej strany.

Poistený musí bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akékoľvek 
zvýšenie rizika, o ktorom sa dozvedel, a to aj vtedy, keď toto 
 nastalo bez jeho vedomia a vôle. V ostatných prípadoch platia  
§ 23 až 27 VVG. Následne môže byť poisťovateľ oprávnený zmlu-
vu vypovedať, vykonať zmenu zmluvy alebo byť oslobodený od 
 povinnosti poskytnúť plnenie.

§ 10 Nadpoistenie

1. Ak poistná suma podstatne prekročí hodnotu poisteného záuj-
mu, môže poisťovateľ alebo poistenec podľa ustanovení §74 VVG 
požadovať poníženie poistnej sumy a poistného.

2. V prípade, že poistenec uzatvoril nadpoistenie úmyselne, aby 
tak dosiahol protiprávnu majetkovú výhodu, je zmluva neplatná.

Poisťovateľovi prináležia splátky poistného do toho okamihu, kedy 
sa dozvedel o okolnostiach spôsobujúcich neplatnosť zmluvy.

§ 11 Viacero poisťovateľov

1. Oznamovacia povinnosť
Každý, kto poistí rovnaký záujem na rovnaké riziko u viacerých 
poisťovateľov, je povinný o tomto poistení okamžite informovať 
poisťovateľa. V tomto oznámení je nutné uviesť ostatných poisťo-
vateľov a poistnú sumu.

2. Právne následky porušenia oznamovacej povinnosti
V prípade, že poistenec poruší oznamovaciu povinnosť (pozri č.

1), je poisťovateľ v súlade s ustanoveniami § 28 VVG oprávnený 
vypovedať zmluvu alebo je tiež oslobodený od povinnosti poskyt-
núť plnenie. Výpoveď zo strany poisťovateľa je účinná okamihom 
doručenia.

Oslobodenie od povinnosti poskytnúť plnenie nenastane v  prípade, 
keď sa poisťovateľ dozvedel o inom poistení pred výskytom poist-
ného prípadu.

S výnimkou prípadu podvodného porušenia povinnosti je poisťo-
vateľ povinný poskytnúť plnenie, pokiaľ porušenie povinnosti nie je 
príčinou vzniku alebo určenia poistnej udalosti, ani určenia alebo 
rozsahu povinnosti plnenia poisťovateľa.

3. Ručenie a odškodnenie pri mnohonásobnom poistení
a) Ak je pri viacerých poisťovateľoch záujem poistený voči rovna-
kému riziku a ak poistné sumy spolu prekročia poistnú hodnotu 
alebo ak z iných dôvodov suma odškodnení, ktoré by musel každý 
poisťovateľ platiť bez existencie ostatných poistení, prekročí cel-
kovú škodu, nastáva mnohonásobné poistenie.

b) Poisťovatelia sú v tomto smere ako solidárni dlžníci spoločne 
a nerozdielne povinní zabezpečiť, aby bol každý zodpovedný za 
sumu, ktorú sú povinní zaplatiť podľa svojej zmluvy; poistený však 
celkovo nemôže požadovať viac, ako je suma škody, ktorá mu 
vznikla. 1. veta platí obdobne, keď existujú zmluvy s rovnakým 
poisťovateľom.

Ak poistník alebo poistený dostane odškodnenie za rovnakú ško-
du z iných poistných zmlúv, nárok z tejto zmluvy sa zníži tak, aby 
odškodnenie zo všetkých poistných zmlúv nebolo celkovo vyššie 
ako v prípade, ak by celková výška poistných súm, z ktorých sa 
poistné vypočítava, bola zahrnutá iba v tejto zmluve. V prípade 
dohody o hraniciach odškodnenia sa zníži nárok tak, že zo všet-
kých zmlúv celkovo nebude poskytnuté vyššie odškodnenie ako v 

prípade, ak by celková výška poistných súm, z ktorých sa poistné 
vypočítava, bola zahrnutá iba v tejto zmluve.

c) V prípade, že poistený uzatvoril mnohonásobné poistenia úmy-
selne, aby tak dosiahol protiprávnu majetkovú výhodu, je zmluva, 
ktorá bola uzatvorená na základe tohto úmyslu, neplatná. Poisťo-
vateľovi prináleží poistné až do okamihu, v ktorom sa dozvedel o 
okolnostiach podmieňujúcich neplatnosť zmluvy.

4. Odstránenie mnohonásobného poistenia
Mnohonásobné poistenie môže byť odstránené na požiadanie 
 poisteného v súlade s § 79 VVG zrušením alebo znížením poistnej 
sumy neskôr uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zrušenie zmluvy alebo zníženie poistnej sumy a úprava poistného 
budú účinné v okamihu, kedy bude vyhlásenie doručené poisťo-
vateľovi.

§ 12 Poistenie na cudzí účet

1. Práva zo zmluvy
Poistený môže uzatvoriť poistnú zmluvu vo vlastnom mene pre 
záujmy tretích strán (poistenec). Uplatnenie a výkon práv z tejto 
zmluvy prináleží len poistenému a nie aj poistencovi. Platí to aj v 
prípade, keď poistenec vlastní doklad o poistení.

2. Platba odškodnenia
Poisťovateľ môže pred platbou odškodnenia poistenému poža-
dovať doklad o tom, že poistenec k tomu poskytol svoj súhlas. 
 Poistenec môže požadovať vyplatenie odškodného iba so súhla-
som poisteného.

3. Vedomosť, znalosť a správanie
V prípade, že má vedomosť, znalosť a správanie sa poisteného 
nejaký právny význam, je nutné pri poistení na cudzí účet zohľad-
niť aj vedomosti, znalosti a správanie sa poistenca. V prípade, že 
zmluva zahŕňa záujmy poisteného a poistenca, musí poistený pre 
svoje záujmy pripísať správanie, vedomosti a znalosti poistenca 
iba v tom prípade, keď je poistenec reprezentantom poisteného. V 
ostatných prípadoch platí § 47 VVG.

§ 13 Prechod nárokov na náhradu

1. Prechod nárokov na náhradu
Ak má poistený nárok na náhradu voči tretej strane, prechádza 
tento nárok na poisťovateľa, ak poisťovateľ túto škodu nahradí. 
Prechod sa nemôže uplatniť na úkor poisteného. V prípade, že 
 nárok poisteného na náhradu smeruje voči osobe, s ktorou pois-
tený v okamihu vzniku škody žije v spoločnej domácnosti, nemô-
že byť tento prechod nárokov uplatnený, okrem prípadov, ak táto 
 osoba škodu úmyselne spôsobila.

2. Povinnosti a záväzky na zabezpečenie nárokov na náhradu
Poistený musí chrániť svoj nárok na náhradu alebo právo slúžiace 
na zabezpečenie tohto nároku v súlade s uplatniteľnými formál-
nymi predpismi a lehotami a, pokiaľ je to potrebné, musí po pre-
chode nároku na náhradu na poisťovateľa spolupracovať pri jeho 
vymáhaní.

V prípade, že poistený poruší svoje povinnosti a záväzky, je pois-
ťovateľ podľa § 86 ods. 2 VVG oslobodený od povinnosti poskyt-
núť plnenie.

§ 14 Výpoveď po poistnom prípade

1. Právo na výpoveď
Po vzniku poistného prípadu môže každá zmluvná strana poistnú 
zmluvu vypovedať. Výpoveď je nutné vyhotoviť v písomnej forme. 
Výpoveď je prípustná iba do uplynutia jedného mesiaca po ukon-
čení rokovaní o odškodnení.

2. Výpoveď daná poisteným
Poistený je oprávnený vypovedať poistný vzťah v písomnej forme 
s okamžitou platnosťou alebo kedykoľvek neskôr až do uplynutia 
poistného roka.

3. Výpoveď daná poisťovateľom
Výpoveď daná poisťovateľom je účinná jeden mesiac po jej doru-
čení poistenému.
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§ 15 Žiadna povinnosť plnenia zo špeciálnych osobit-
ných dôvodov

Poisťovateľ je oslobodený od povinnosti poskytnúť odškodnenie, 
keď poistený poisťovateľa úmyselne oklamal, resp. sa ho pokúsil 
úmyselne oklamať o skutočnostiach, ktoré majú význam a vplyv 
na dôvod alebo výšku odškodnenia. 

V prípade, ak je úmyselný podvod alebo pokus o podvod stanovený  
právoplatným súdnym rozhodnutím, ktorý odsúdil poisteného z pod-
vodu alebo pokusu o podvod, platí, že predpoklady vety č. 1 sú 
preukázané.

§ 16 Oznámenia; prejavy vôle; zmeny adries

1. Forma
V prípade, ak zákon vyžaduje písomnú formu a ak táto zmluva 
neurčuje inak, je nutné všetky vyhlásenia a oznámenia, ktoré sú 
určené poisťovateľovi a ktoré sa týkajú poistného vzťahu a ktoré 
smerujú bezprostredne voči poisťovateľovi, odovzdávať v textovej 
písomnej forme.

Vyhlásenia a oznámenia by mali smerovať na hlavné riaditeľstvo 
poisťovateľa alebo na miesto, ktoré je ako príslušné miesto ozna-
čené v doklade o poistení alebo v ich dodatkoch. Zákonné pravidlá 
o doručení vyhlásení a oznámení tým zostávajú nedotknuté.

2. Neoznámenie zmien adresy alebo mena
V prípade, ak poistený neoznámil poisťovateľovi zmenu svojej 
 adresy alebo svojho mena, uplatní sa § 13 VVG.

§ 17 Splnomocnenie zástupcu poisťovne

1. Vyhlásenia poisteného
Na poisťovacieho agenta sa hľadí ako na splnomocneného prijí-
mať vyhlásenia poisteného týkajúce sa

a) uzatvorenia, resp. odvolania poistnej zmluvy;

b) existujúceho poistného vzťahu, vrátane jeho skončenia;

c) oznamovacích a informačných povinností pred uzatvorením 
zmluvy a počas trvania poistnej zmluvy.

2. Vyhlásenia poisťovateľa
Na poisťovacieho agenta sa hľadí ako na splnomocneného 
sprostredkovať poistenému doklady o poistení alebo ich dodatky 
vyhotovené poisťovateľom.

3. Platby poisťovaciemu agentovi
Na poisťovacieho agenta sa hľadí ako na splnomocneného prijí-
mať platby, ktoré mu poistený vyplatil v súvislosti so sprostredko-
vaním alebo uzatvorením poistnej zmluvy. Poistený musí obme-
dziť toto splnomocnenie iba vtedy, ak o ňom pri realizácii platby 
vedel alebo aj o ňom v dôsledku hrubej nedbanlivosti nevedel.

§ 18 Premlčanie

Nároky z poistnej zmluvy sa premlčia po troch rokoch. Premlčanie 
začína plynúť ukončením roka, v ktorom nárok vznikol a veriteľ 
sa dozvedel o okolnostiach, ktoré sú základom nároku a osobe 
dlžníka alebo ak by musela nastať hrubá nedbalosť.

Ak bol nárok z poistnej zmluvy prihlásený u poisťovateľa, nezapo-
čítava sa do výpočtu lehoty obdobie medzi prihlásením a doruče-
ním písomne oznámeného rozhodnutia poisťovateľa u žiadateľa.

§ 19 Príslušný súd

Pre prípadné žaloby z poistného vzťahu platia zákony o vnút-
roštátnych príslušnostiach súdov podľa § 13, 17, 21, 29 občian-
skeho súdneho poriadku (ZPO), ako aj § 215 VVG.

§ 20 Rozhodné právo

Pre túto zmluvu sa použije nemecké právo.


