Vložka č. 2
k poistnej zmluve

č. 0808026599

Účinnosť poistenia
od 01.10.2016 (0:00 h)
do 30.09.2020 (24:00 h)

3

Poistenie pre prípad odcudzenia

1. Poistenie sa vzťahuje na:
a) Súbor vlastného a cudzieho – nehnuteľného majetku – budovy, haly, stavby vrátane stavebných súčastí a
technológií budov, hál a stavieb – strojné a elektronické príslušenstvo, hnuteľného majetku vrátane
strojov, prístrojov a zariadení, DHM, drobného majetku v operatívnej evidencii a podsúvahovom účte,
inventáru, dopravných prostriedkov bez EČV, dopravných prostriedkov s EČV, mobiliáru, umeleckých diel
a zbierok, zásob, obstarania hmotných investícií, na prvé riziko, na novú cenu, na poistnú sumu
20 000,00 EUR,
b) Peniaze, ceniny, cennosti, stravné lístky a listinné papiere v trezore a pokladniach, na prvé riziko, na
novú cenu, na poistnú sumu 3 000,00 EUR,
c) Preprava peňazí, cenností a cenín, na prvé riziko, na poistnú sumu 1 500,00 EUR,
Poistenie pre prípad odcudzenia zahŕňa aj riziko vandalizmus (zistený a nezistený) – okrem písm. c) tohoto
bodu 1 - prepravy peňazí, cenností a cenín.
2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú VPP pre poistenie majetku č. MP106 a OPP – poistenie pre
prípad krádeže veci č. OV 206.
Poistené riziká:
 OPP č. 206, čl. II, bod 1 (základné poistenie),
 OPP č. 206, čl. II, bod 2 (vandalizmus – nezistený a zistený páchateľ).
Spôsob zabezpečenia poistených vecí proti krádeži je uvedený v:
 ZD SZ 2 – Zmluvné dojednania pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsoby
zabezpečenia a v zmysle osobitných dojednaní, bod 6 tejto vložky č. 2.
Poistenie pre prípad krádeže, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil poistenej
veci nasledujúcim spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho riadne
otvorenie,
b) do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom,
c) v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe stopy,
ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok,
d) miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa
zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím,
e) do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jej
riadne otvorenie,
f) krádežou, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú
vec pred krádežou,
g) krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, pretože jeho
odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku inej príčiny, za ktorú
nemôže byť zodpovedný,
h) lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti Poistenému, jeho
pracovníkovi alebo inej osobe násilie alebo hrozbu násilia.
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3. Adresa rizika: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa dojednáva územná
platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí (napr.: notebooky, tlačiarne, diáre, mobily a
iná elektronika, elektrické a iné náradie) sa pre prípad krádeže a vandalizmu rozširuje aj o miesta
pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko
na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy,
lietadlá, plavidlá – všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie).
4. Sadzby a podklady pre výpočet poistného:
Ročné poistné
v EUR
a) 4,00 ‰ (promile) z poistnej sumy

20 000,00 EUR

80,00

b) 12,00 ‰ (promile) z poistnej sumy

3 000,00 EUR

36,00

c) 20,00 ‰ (promile) z poistnej sumy

1 500,00 EUR

30,00

Celkové ročné poistné v EUR:

146,00

5. Spoluúčasti:
Pre body a): 165,00 EUR.
Pre body b), a c) 30,00 EUR.
Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa týmito sumami z poistného plnenia.
6. Osobitné dojednania:
a) Poistenie sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe Poisteného
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku.
b) Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj “vnútorný a vonkajší vandalizmus (zistený aj nezistený
páchateľ).
c) Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci
spáchané inou osobou ako Poisteným tým spôsobom, že vnikne do chráneného priestoru,
prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia.
d) Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako Poistený spácha úmyselné poškodenie alebo
zničenie verejne prístupnej poistenej veci.
e) Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj
estetické poškodenie poistenej veci – poškodenie sprejermi alebo grafitmi.
f) Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve sú zabezpečené pre prípad
krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci,
ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba
vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací
prístroj, uhlová brúska a pod.).
g) Poistením sú kryté aj technologické súčasti budov, hál a stavieb vrátane trolejových a trakčných
vedení, evidovaných ako vlastný alebo cudzí prenajatý majetok.
h) Pod pojmom „Poistenie na 1. riziko“ sa rozumie „Poistenie na 1. riziko s automatickým obnovením
poistnej sumy“ – ak v priebehu poisteného obdobia v prípade na prvé riziko nastala poistná
udalosť a Poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, Poisťovateľ automaticky obnoví poistnú
sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy Poisťovateľ urobí stanovením
doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za vyčerpanú
časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti. Dojednaná poistná
suma je v priebehu poistného obdobia vždy v pôvodnej výške.
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i) Pod pojmom Nová cena sa rozumie cena, za ktorú je možné na danom mieste a v danom čase
rovnakú vec kúpiť alebo porovnateľnú vec získať. Ide o veci rovnakého druhu a účelu.
j) Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov
vypracovaných na základe schválených cenníkov.
k) Dojednáva sa, že Poisťovateľ bude pri poistných udalostiach akceptovať šetrenie Mestskou
políciou a to do výšky škody 266,55 €.
l) Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky, elektrického a iného náradia z
motorového vozidla za podmienky, že motorové vozidlo bolo v čase poistnej udalosti uzamknuté
a predmetné poistené veci sa nachádzali v kufri alebo v priestore určenom na ich uloženie alebo
uzatvárateľnej priehradke motorového vozidla.
m) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a prípojné pracovné stroje
bez EČV, motorové a prípojné vozidlá s prideleným EČV alebo registračnou značkou, koľajové
vozidlá.
n) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na pojazdné pracovné stroje a vozidlá určené na prepravu
a dopravu osôb.
o) Miestom poistenia pojazdných pracovných strojov a motorových vozidiel je celé územie SR okrem
autobusov, kde je miestom poistenia Európa.
p) Dojednáva sa, že Poisťovateľ v prípade krádeže a vandalizmu na dopravných značeniach a
verejných osvetleniach poskytne poistné plnenie so spoluúčasťou 15,00 €.
q) Územná platnosť poistenia: územie Slovenskej republiky. Pri poistení hnuteľných vecí sa
dojednáva územná platnosť nasledovne: územná platnosť hnuteľných vecí (napr.: notebooky,
tlačiarne, diáre, mobily a iná elektronika, elektrické a iné náradie) sa pre prípad krádeže a
vandalizmu rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa trvalého a prechodného
bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie) a
pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá – všetko na území Slovenskej
republiky a krajín Európskej únie).
r) Poistením sú kryté aj strojčeky, pokladničky a peniaze v pokladničkách v dopravných
prostriedkoch.
6.1 Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí proti odcudzeniu
a) Zabezpečenie objektu:
- Poistná suma do 5 000,00 € - uzamknutý objekt (bez špecifikácie uzamykacieho stému).
- Poistná suma do 8 300,00 € - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky.
- Poistná suma do 16 600,00 € - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok, bezpečnostná
závora a oplechované dvere.
- Poistná suma do 33 200,00 € – bezpečnostný uzamykací systém zabraňujúci vytlačeniu, rozlomeniu
a odvŕtaniu vložky, ďalej prídavný bezpečnostný zámok. Dvere zabezpečené proti vysadeniu alebo
zabezpečené proti vysadeniu alebo zabezpečené dvojitou závorou s uzamykateľnou bezpečnostnou
zámkou.
- Nad 33 200,00 € – trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna služba, alebo EZS napojená na pult
centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície.
b) Zabezpečenie pojazdných pracovných strojov:
- v prípade poistnej udalosti spôsobenej krádežou vlámaním do pojazdného pracovného stroja, jeho
krádežou alebo vandalským činom Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za poškodený, zničený alebo
odcudzený pojazdný stroj alebo jeho časť ak pri opustení bol pojazdný stroj odstavený:
o na oplotenom pozemku alebo
o v mieste pod stálym dohľadom alebo
o v uzamknutej garáži alebo
o na osvetlenom stráženom parkovisku
- a súčasne pracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu musí byť navyše zamknutý
funkčnými
zámkami na dverách.
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6.2. Pre prípad krádeže dennej tržby v čase prevádzky, peňazí v trezore, peňazí v pokladniach,
prepravy peňazí poslom sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia:
a) Pre dennú tržbu peňazí, cenín, cenností, cenných papierov, ktoré nie sú z prevádzkových dôvodov
uložené počas prevádzky v uzamknutých trezoroch v čase:
- od prevzatia peňazí oprávnenou osobou po uloženie do pokladne alebo zásuvky,
- uloženia peňazí v pokladni,
- prenosu peňazí oprávnenou osobou do trezoru v mieste poistenia musia byť splnené nasledujúce
bezpečnostné opatrenia:
o nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby,
o pokladňa alebo zásuvka môže byť otvorená len v čase manipulácie s peniazmi,
o v prípade, keď je v jednej pokladni alebo zásuvke uložených viac ako 4 350,00 € musia byť tieto
bezodkladne uložené a uzamknuté do trezora,
o prenos dennej tržby do trezora v mieste poistenia musí byť vykonávaný oprávnenou osobou, bez
neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.
b) Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby, denná tržba musí byť
uložená:
- do výšky 4 350,00 € v uzamknutej miestnosti,
- do výšky 10 000,00 € v uzamknutej pokladni,
- do výšky 20 000,00 € v uzamknutom trezore.
c) Miestnosť, v ktorej sa trezor alebo pokladňa nachádza musí byť v dobe neprítomnosti uzamknutá,
okná miestnosti musia byť zatvorené.
d) V prípade prepravy finančnej hotovosti poslom, musia byť splnené nasledovné spôsoby
zabezpečenia:
- do sumy 5 000,00 € poverená osoba vybavená vhodným kufríkom alebo taškou alebo trezorovou
schránkou (schránka z parkovacích automatov),
- do sumy 16 600,00 € poverená osoba vybavená bezpečnostným kufríkom a ďalšia osoba vybavená
strelnou zbraňou ( napr. Mestská polícia ),
- nad sumu 16 600,00 € – poverená osoba vybavená výhradne bezpečnostným kufríkom v sprievode
dvoch osôb vybavených strelnou zbraňou.
e) Akceptovaný spôsob zabezpečenia:
- parkovacie automaty, automaty na predaj lístkov – uzamknutý automat bez špecifikácie
uzamykacieho systému.
- trolejbusy, električky, autobusy a elektrobusy musia byť riadne uzamknuté funkčným zámkom na
predných dverách.

