
GENERALI 

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 
Informácia o poisťovateľovi 
Obchodné meno a právna forma: Generáli Poisťovňa, a. s. 
Názov Štátu kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika 
Sídlo poisťovateTa a Identifikačná údaje: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, 
Spoločnosť patri do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovni vedenom IVASS (ďalej len .poisťovateľ"). 

Charakteristika poistnej zmluvy 

Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu 
byť dojednané v poistnej zmluve 

ProFI 
jjoistenî ^ Identifikátor poistenia 2404194533 

Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia: príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 8. 
zmluvy, osobitnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
poistnej zmluve pripojené. 

časť - Hlava 15, v platnom znení, všeobecnými poistnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy, ustanoveniami poistnej zmluvy, prílohami a doložkami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k 

Poistný produkt 
Živel nehnuteľnosti 

Poistné riziká - základné 
VPP PPZ14 Cl. II Rozsah 
poistenia 
Požiar, výbuch, úder blesku, 
náraz lietadla, jeho časti alebo 
nákladu (FLEXA) 
Pokiaľ je v zmluve uvedené: 
záplava, povodeA, víchrica, 
krupobitie, zosuv pôdy, 
zrútenie skál alebo zemín, 
zosuv alebo zrútenie lavín, pád 
stromov, stožiarov a iných 
predmetov, zemetrasenie (6. 
stupeA MC8), tiaž snehu alebo 
námrazy 

Poistné riziká - doplnkové 
VPP PPZ 14 Cl. II Rozsah poistenia 
Doložky pre poistenie stavieb: 
- sklá (NA4), náklady na demoláciu, 
vypratanie (NA5), náklady na opravu 
umeleckého diela (NA6), poistenie na 
preventívnu poistnú sumu (NA7), 
vandalizmus (NC3), vodovodné 
škody (limity plnenia voda), náraz 
dopravného prostriedku (limity 
plnenia náraz). Skutočne dojednané 
pripoistenla sú uvedené v poistnej 
zmluve. 

Všeobecná charakteristika 
poistného plnenia 

VPP PPZ 14 Cl. II. Rozsah 
poistenia 
VPP PPZ 14 Či XI. Plnenie 
poisťovateTa 
VPP PPP 14 ČI XII. Plnenie 
poisťovateTa 
PoisťovateT poskytne poistené 
plnenie v tuzemskej mene, ak 
nerozhodne o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravou 
alebo výmenou veci. Plnenie je 
splatné do 15 dni, akonáhle 
poisťovateT skončil ietrenia 
nutné k isteniu rozsahu 
povinnosti poisťovateTa plniť. 

Výluky z poistenia a Iné 
obmedzenia poistného plnenia 

Podmienky odstúpenia od poistnej 
zmluvy a vypovedania poistnej 

zmluvy 
VPP PPZ 14 Cl XI. Plnenie 
poisťovateTa. V prípade, ak 
uvedie poistený poisťovateTa 
so omylu a takýmto spôsobom 
sa snaží vylákať poistné 
plnenie, poisťovateT nie je 
povinný poskytnúť poistné 
plnenie. 

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 
prípadoch definovaných vo VPP 
PPZ 14 ČI. VII. Zánik poistenia, 
napr. zánikom predmetu poistenia, 
zánikom oprávnenia poistného na 
podnikanie v zmysle príslušných 
právnych predpisov, zmenou v 
osobe vlastníka predmetu 
poistenia 

VPP PPZ 14 Cl. II Rozsah 
poistenia 
Požiar, výbuch, úder blesku, 
náraz lietadla, jeho časti alebo 
nákladu (FLEXA) 
Pokiaľ je v zmluve uvedené: 
záplava, povodeA, víchrica, 
krupobitie, zosuv pôdy, 
zrútenie skál alebo zemin, 
zosuv alebo zrútenie lavin, pád 
stromov, stožiarov a iných 
predmetov, zemetrasenie (6. 
stupeA MCS), tiaž snehu alebo 
námrazy 

VPP PPZ 14 Cl. II Rozsah poistenia 
Doložky pre poistenie hnutsTných 
veci: 
- náklady na demoláciu, vypratanie 
(MAS), veci zamestnancov (MB2), 
cennosti v trezore (MB3), preprava 
cennosti, veci zvláštnej hodnoty 
(MB4), stavebné súčasti (NK5), 
vandalizmus (KC3), preprava veci 
(M18), krádež (K18), zvláštne 
poistenie (MA6), vodovodné škody 
(limity plnenia voda), náraz 
dopravného prostriedku (limity 
plnenia náraz). Skutočne dojednané 
pripoistenla sú uvedené v poistnej 
zmluve. 

VPP PPZ 14 Cl. II. Rozsah 
poistenia 
VPP PPZ 14 ČI XI. Plnenie 
poisťovateTa 
VPP PPP 14 ČI XII. Plnenie 
poisťovateTa 
PoisťovateT poskytne poistené 
plnenie v tuzemskej mene, ak 
nerozhodne o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravou 
alebo výmenou veci. Plnenie je 
splatné do 15 dni, akonáhle 
poisťovateT skončil šetrenia 
nutné k isteniu rozsahu 
povinnosti poisťovateTa plniť. 

VPP PPZ 14 Cl XI. Plnenie 
poisťovateTa. V prípade, ak 
uvedie poistený poisťovateTa 
do omylu a takýmto spôsobom 
sa snaží vylákať poistné 
plnenie, poisťovateT nieje 
povinný poskytnúť poistné 
plnenie. 

Živel hnuteľné veci Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 
prípadoch definovaných vo VPP 
PPZ 14 ČI. VII. Zánik poistenia, 
napr. zánikom predmetu poistenia, 
zánikom oprávnenia poistného na 
podnikanie v zmysle príslušných 
právnych predpisov, zmenou v 
osobe vlastníka predmetu 
poistenia,.... 

Požiarne prerušenie 
prevádzky 
(ušlý zisk a stále náklady, 
nadnáklady, nájom) 

VPP PPP 14 Cl. II Vecná škoda, 
poistné nebezpečenstvá 
- požiar, výbuch, úder blesku, 
náraz lietadla, jeho časti alebo 
nákladu (FLEXA) 
-hasenie, búranie alebo 
odprataníe vykonané v 
príčinnej súvislosti s poistnou 
udalosťou 

VPP PPP 14 ¿I. II Vecná škoda, 
poistné nebezpečenstvá 
Doložky pre poistenie prerušenia 
prevádzky v dôsledku požiaru: 
- víchrica, vodovod, náraz 
Skutočne dojednané pripoistenla sú 
uvedené v poistnej zmluve. 

VPP PPP 14 Cl. I. Predmet 
poistenia, poistná udalosť 
VPP PPP 14 ČI XII. Plnenie 
poisťovateTa 
a ČI. XIII. Náhrada výdavkov na 
zníženie následkov poistnej 
udalosti 
PoisťovateT poskytne poistené 
plnenie v tuzemskej mene, ak 
nerozhodne o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravou 
alebo výmenou veci. Plnenie je 
splatné do 15 dni, akonáhle 
poisťovateT skončil šetrenia 
nutné k isteniu rozsahu 
povinnosti poisťovateTa plniť. 

VPP PPP 14 Cl XII. Plnenie 
poisťovateTa. V prípade, ak 
uvedie poistený poisťovateTa 
do omylu a takýmto spôsobom 
sa snaží vylákať poistné 
plnenie, poisťovateT nieje 
povinný poskytnúť poistné 
plnenie. PoisťovateT je 
oprávnený plnenie z PZ znížiť, 
ak na základe vedome 
nepravdivej alebo neúplnej 
odpovede poisteného bolo 
určené nižšie poistné. 

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 
prípadoch definovaných vo VPP 
PPP 14 ČI. Vili. Zánik poistenia, 
napr. zánikom predmetu poistenia, 
zánikom oprávnenia poistného na 
podnikanie v zmysle príslušných 
právnych predpisov, zmenou v 
osobe vlastníka predmetu 
poistenia,.... 

VPP PPKL 14 Cl. I. Predmet 
poistenia, poistná udalosť. ČI. 
II Rozsah poistenia 
VPP PPKL 14 ČI XI. Plnenie 
poisťovateTa 
PoisťovateT poskytne poistené 
plnenie v tuzemskej mene, ak 
nerozhodne o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravou 
alebo výmenou veci. Plnenie je 
splatné do 15 dni, akonáhle 
poisťovateT skončil šetrenia 
nutné k isteniu rozsahu 
povinnosti poisťovateTa plniť. 

VPP PPKL 14 Cl XI. Plnenie 
poisťovateTa. V prípade ak 
uvedie poistený poisťovateTa 
do omylu a takýmto spôsobom 
sa snaží vylákať poistné 
plnenie, poisťovateT nie je 
povinný poskytnúť poistné 
plnenie. PoisťovateT je 
oprávnený plnenie z PZ znížiť, 
ak na základe vedome 
nepravdivej alebo neúplnej 
odpovede poisteného bolo 
určené nižšie poistné. 

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 
prípadoch definovaných vo VPP 
PPKL 14 ČI. VII. Zánik poistenia, 
napr. zánikom predmetu poistenia, 
zánikom oprávnenia poistného na 
podnikanie v zmysle príslušných 
právnych predpisov, zmenou v 
osobe vlastníka predmetu 
poistenia 

Krádež vlámaním, lúpež VPP PPKL 14 Cl. II Rozsah 
poistenia 
• krádež vlámaním, lúpež 

VPP PPKL 14 Cl. II Rozsah poistenia 
Doložky pre poistenie hnuteľných 
veci, Doložka K20: 
- úmyselné poškodenie zisteným 
páchateľom, stavebné súčasti, súbor 
hn.veci, súbor zásob, veci 
zvl.kultúrnej hodnoty 
Skutočne dojednané pripoistenla sú 
uvedené v poistnej zmluve. 

VPP PPST 14 Cl. II Rozsah 
poistenia: 
- chyba konštrukcie, vada 
materiálu, výrobná vada, 
pretlak / podtlak pary, plynu, 
kvapaliny, nedostatok vody v 
kotle, nevyváženosť alebo 
roztrhnutie odstredivou silou, 
pád alebo vniknutie cudzieho 
predmetu, skrat alebo iné 
pôsobenie el. prúdom (prepätie, 
chyba izolácie, koróna, 
indukčný účinok blesku), 
zlyhanie meracích, regulačných 
alebo zabezpečovacích, 
zariadení, neodborné 
zaobchádzanie, víchrica, mráz, 
plávajúci ľad, strata v príčinnej 
súvislosti s poistnou 
udalosťou; 
a ZU poistenia strojov a 
strojných zariadení: 
- živel, špeciálna poľnotechnika 

VPP PPST 14 Cl. XI. Plnenie 
poisťovateTa, 
PoisťovateT poskytne poistené 
plnenie v tuzemskej mene, ak 
nerozhodne o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravou 
alebo výmenou veci. Plnenie je 
splatné do 15 dni, akonáhle 
poisťovateT skončil šetrenia 
nutné k isteniu rozsahu 
povinnosti poisťovateTa plniť. 

VPP PPST 14 Cl. XI. Plnenie 
poisťovateTa. V prípade ak 
uvedie poistený poisťovateTa 
do omylu a takýmto spôsobom 
sa snaží vylákať poistné 
plnenie, poisťovateľ nieje 
povinný poskytnúť poistné 
plnenie. Poisťovateľ je 
oprávnený plnenie z PZ znížiť, 
ak na základe vedome 
nepravdivej alebo neúplnej 
odpovede poisteného bolo 
určené nižšie poistné. 
VPP PPST 14 Cl III. Výluky z 
poistenia - chyba, ktorú mala 
poistená vec už v čase 
uzatvárania PZ, zastavenie 
alebo prerušenie činnosti 
poisteného, škody spôsobené 
následkom korózie, erózie, 
atď., na dieloch a nástrojoch, 
ktoré sa vymieňajú,... 

Strojné zariadenia Doložky pre poistenie strojov a 
strojných zariadení: 
- náklady na odmeny vyplatené 
nadčas, náklady na náhr.diely, 
poistenie ponorných čerpadiel, 
automobily so špec. nadstavbou 
Skutočne dojednané pripoistenla sú 
uvedené v poistnej zmluve. 

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 
prípadoch definovaných vo VPP 
PPST 14 ČI. VIII. Zánik poistenia, 
napr. zánikom predmetu poistenia, 
zánikom oprávnenia poistného na 
podnikanie v zmysle príslušných 
právnych predpisov, zmenou v 
osobe vlastníka predmetu 
poistenia 



Havária strojov VPP PPHS 14 Ci. II Rozsah 
poistenia 
VPP PPHS 14 ČI III. Výluky z 
poistenia 
-požiar (FLEXA) 
• Pokiaľ je dohodnuté v poistnej 
zmluve: záplava, povodeň, ľad, 
víchrica, krupobitie, zosuv 
pôdy, zrútenie skál alebo 
zeminy, lavín, tiaž snehu alebo 
námrazy, pád poistenej veci 
nárazom, pád stromov, 
stožiarov a iných predmetov, 
voda z vodovodných zariadení, 
neodborné zaobchádzanie, 
nesprávna obsluha, strata v 
príčinnej súvislosti s poistnou 
udalosťou; 
ZU havarijné poistenie strojov -
špeciálna poľnotechnika 

Doložky pre havarijné poistenie 
strojov: 
- náklady na odmeny vyplatené 
nadčas, náklady na náhr.diely, škody 
v dôsl.vniknutia cudz.predmetu 
Skutočne dojednané pripolstenia sú 
uvedené v poistnej zmluve. 

VPP PPHS 14 CI. XI. Plnenie 
poisťovateľa 
Poisťovateľ poskytne poistené 
plnenie v tuzemskej mene, ak 
nerozhodne o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravou 
alebo výmenou veci. Plnenie je 
splatné do 15 dni, akonáhle 
poisťovateľ skončil šetrenia 
nutné k isteniu rozsahu 
povinnosti poisťovateľa plniť. 

VPP PPHS 14 CI. XI. Plnenie 
poisťovateľa. V prípade ak 
uvedie poistený poisťovateľa 
so omylu a takýmto spôsobom 
sa snaží vylákať poistné 
plnenie, poisťovateľ n ie je 
povinný poskytnúť poistné 
plnenie. Poisťovateľ je 
oprávnený plnenie z PZ znížiť 
ak na základe vedome 
nepravdivej alebo neúplnej 
odpovede poisteného bolo 
určené nižšie poistné. 
VPP PPHS 14 ČI III. Výluky z 
poistenia • chyba, ktorú mala 
poistená vec už v čase 
uzatvárania PZ, zastavenie 
alebo prerušenie činnosti 
poisteného, škody spôsobené 
následkom korózie, erózie, 
atď., na dieloch a nástrojoch, 
ktoré sa vymieňajú, 
poškodenie a lebo zničenie 
poistenej veci uskutočňovaním 
jej opravy.. . 

Okrem dôvodov zániku poistenia I 
uvedených v platných právnych 1 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 1 
prípadoch definovaných vo VPP 1 
PPHS 14 Čl. VIII. Zánik poistenia, 1 
napr. zánikom predmetu poistenia, 1 
zánikom oprávnenia poistného na 
podnikanie v zmysle príslušných 
právnych predpisov, zmenou v . 
osobe vlastníka predmetu l 
poistenia \ 

Elektronika VPP PPEZ14 CI. II. Rozsah 
poistenia, ZU poistenie 
elektronických zariadení, 
VPP PPEZ 14 ČI. III. Výluky z 
poistenia 
- požiar (FLEXA) 
Pokiaľ je uvedené v poistnej 
zmluve: 
- záplava, povodeň, ľad, 
víchrica, krupobitie, zosuv 
pôdy, zrútenie skál alebo 
zeminy, lavín, tiaž snehu alebo 
námrazy 
- pád poistenej veci nárazom, 
pád stromov, stožiarov a iných 
predmetov, voda z 
vodovodných zariadení, 
neodborné zaobchádzanie, 
nesprávna obsluha, chyba 
konštrukcie, vada materiálu, 
výrobná vada, skrat alebo Iné 
pôsobenie el. prúdu, strata v 
príčinnej súvislosti s poistnou 

Doložky pre poistenie elektronických 
zariadení: 
- náklady na odmeny vyplatené 
nadčas, náklady na náhr.diely 
Skutočne dojednané pripolstenia sú 
uvedené v poistnej zmluve. 

VPP PPEZ 14 CI. XI. Plnenie 
poisťovateľa 
Poisťovateľ poskytne poistené 
plnenie v tuzemskej mene, ak 
nerozhodne o tom, že poskytne 
naturálne plnenie (opravou 
alebo výmenou veci. Plnenie je 
splatné do 15 dní, akonáhle 
poisťovateľ skončil šetrenia 
nutné k isteniu rozsahu 
povinnosti poisťovateľa plniť. 

VPP PPEZ 14 CI. XI. Plnenie 
poisťovateľa. V prípade ak 
uvedie poistený poisťovateľa 
so omylu a takýmto spôsobom 
sa snaží vylákať poistné 
plnenie, poisťovateľ n ie je 
povinný poskytnúť poistné 
plnenie. Poisťovateľ je 
oprávnený plnenie z PZ znížiť 
ak na základe vedome 
nepravdivej alebo neúplnej 
odpovede poisteného bolo 
určené nižšie poistné. 
VPP PPEZ 14 CI. III. Výluky z 
poistenia - chyba , ktorú mala 
poistená vec už v čase 
uzatvárania PZ, zastavenie 
alebo prerušenie činnosti 
poisteného, škody na častiach 
zariadení, ktoré podliehajú 
zvýšenému opotrebeniu alebo 
sa pravidelne čl opakovane 
vymieňajú,.. . 

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 
prípadoch definovaných vo VPP 
PPEZ 14 Čl. VIII. Zánik poistenia, 
napr. zánikom predmetu poistenia, 
zánikom oprávnenia poistného na 
podnikanie v zmysle príslušných 
právnych predpisov, zmenou v 
osobe vlastníka predmetu 
poistenia,.... 

Poistenie všeobecnej 
zodpovednosti za ftkodu 

Všeobecné poistné podmienky 
poistenia zodpovednosti za 
škodu spôsobenú činnosťou 
poisteného VPP V Z 1 4 
(ďalej len „VPP VZ 14") 
článok II. Predmet poistenia 

Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú Inak ako na zdraví, 
usmrtením, poškodením alebo 
zničením veci 
Poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú usádzanim, zosúvaním 
pôdy, eróziou a v dôsledku 
pod dolovania 
Poistenie zodpovednosti za škodu 

na veciach užiVaných poisteným 
Poistenie zodpovednosti za škodu 

na veciach, ktoré poistený prevzal, 
aby na nich vykonal objednanú 
činnosť 
Poistenie zodpovednosti za škodu 

občianskych zdražení, politických 
strán, politických hnutí, cirkvi « 
náboženských spoločností 
Poistenie zodpovednosti za škodu 

podnikateľov, ktorí sa zaoberajú 
ochranou cudzieho majetku a 
zodpovednosti za škodu spôsobenú 
príslušníkom obecnej policie 
Poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú výrobkom, ktorý bol 
uvedený do obehu pred 
nadobudnutím účinnosti poistnej 
zmluvy 
Poistenie náhrady nákladov 

zdravotnej poisťovne a náhrady 
nákladov Sociálnej poisťovne 
Skutočne dojednané pripolstenia sú 
uvedené v poistne] zmluve. 

VPP VZ 14 - článok IV. Náhrada 
nákladov, článok V. Limit 
plnenia, článok IX. Plnenie 
poisťovateľa. Poistné plnenie 
poisťovateľa sa stanovi ako 
náhrada škody poškodenému, 
za ktorú poistený zodpovedá 
podľa platných právnych 
predpisov. 

VPP VZ 14 - článok IV. Náhrada 
nákladov, článok V. Limit 
plnenia, článok IX. Plnenie 
poisťovateľa. Ak poistený 
uvedie poisťovateľa úmyselne 
do omylu o podstatných 
okolnostiach týkajúcich sa 
vzniku nároku na poistné 
plnenie alebo jeho výšky, 
poisťovateľ má voči 
poistenému právo na náhradu 
poistného plnenia až do výšky 
poskytnutého poistného 
plnenia. 
VPP VZ 14 - článok III. Výluky z 
poistenia - napr. škoda 
spôsobená úmyselne, prevzatá 
nad rámec stanovenými 
právnymi predpismi,... 

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 
prípadoch definovaných vo VPP VZ 
14 - článok XI. Zánik poistenia 
Poistenie zaniká aj: uplynutím 
doby, na ktorú bolo poistenie 
dojednané, ukončením činnosti 
poisteného uvedenej v poistnej 
zmluve, na ktorú sa poistenie 
vzťahuje. 

Poistenie profesijnej 
zodpovednosti za škodu 

Všeobecné poistné podmienky 
poistenia zodpovednosti za 
škodu spôsobenú v súvislosti 
s výkonom vybraných činnosti 
poisteného VPP PZ 14 (ďalej 
len „VPPPZ 14"), článok II. 
Predmet poistenia 

Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú inak ako na zdraví, 
usmrtením, poškodením alebo 
zničením. 
Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú usádzanim, zosúvaním 
pôdy, eróziou a v dôsledku 
poddolovanla. 
Poistenie zodpovednosti za škodu na 
veciach užívaných poisteným (ďalej 
len. 
Poistenie zodpovednosti za škodu na 
veciach, ktoré poistený prevzal, aby 
na nich vykonal objednanú činnosť. 
Poistenie náhrady nákladov 
zdravotnej poisťovne a náhrady 
nákladov Sociálnej poisťovne. 
Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prenosom vírusu HIV. 
Poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú kozmetickou chirurgiou. 
Skutočne dojednané pripolstenia sú 
uvedené v poistnej zmluve. 

V P P P Z 14-č lánok VIII. 
Plnenie poisťovateľa - Poistné 
plnenie poisťovateľa sa stanovi 
ako náhrada škody 
poškodenému, za ktorú 
poistený zodpovedá podľa 
platných právnych predpisov. 

V P P P Z 14 -č lánok VIII. 
Plnenie poisťovateľa - Ak 
poistený uvedie poisťovateľa 
úmyselne do omylu o 
podstatných okolnostiach 
týkajúcich sa vzniku nároku na 
poistné plnenie alebo výšky, 
poisťovateľ má voči 
poistenému právo na náhradu 
poistného plnenia až do výšky 
poskytnutého poistného 
plnenia podľa toho, aký vplyv 
malo úmyselné uvedenie do 
omylu na rozsah jeho 
povinnosti plniť. 
VPP PZ 14 • článok III. Výluky z 
poistenia - napr. škoda 
spôsobená úmyselne, prevzatá 
nad rámec stanovenými 
právnymi predpismi,... 

Okrem dôvodov zániku poistenia 
uvedených v platných právnych 
predpisoch, zaniká poistenie aj v 
prípadoch definovaných vo VPP PZ 
14 - článok IX. Začiatok poistenia, 
doba trvania a zánik poistenia. 
Poistenie zaniká qj: uplynutím 
doby, na ktorú bolo poistenie 
dojednané, ukončením činnosti 
poisteného uvedenej v poistnej 
zmluve, na ktorú sa poistenie 
vzťahuje. 

Informácia o dôsledkoch 
nezaplatenia poistného 

Poistenie zamkne aj nezaplatením poistného. Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovaterovi 
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala. 

Spopiatnené doplnkové 
administratívne slu2by 

Poistený a poisťovateľ sa v prípade nezhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená tzv. expertným konaním. Každá strana hradí náklady svojho experta, náklady na činnosť 
experta s rozhodným hlasom hradia rovnakým dielom. 

Spôsob vybavovania 
sťažnosti 

Sťažnosť musi byť podaná v písomnej forme a riadne doručená poisťovaterovi na adresu šidla poisťovatefa. Zo sťažnosti musi byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia je 
najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní, pričom lehota začína plynúť v deň nasledujúci po doručení sťažnosti poisťovateľovi. 
V prípade súčinnosti tretích strán a v prípadoch náročných na prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená maximálne na 60 kalendárnych dní. 

Sprístupňovanie 
Informácii 

Ďalšie informácie sú dostupné na www.oenerali.sk. resp. telefonicky na Kontakt centre 0850 111 117 (volania zo SR), +421258576666 (zo zahraničia), e-mailom na qenerali(g)qenerali,sk alebo osobne 
na našich predajných miestach. 

Všetky informácie uvedené v tomto formulári m aj u len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky poisťovateľa a poistnika/poisteného, tie sa riadia výlučne ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a osobitných poistných 
podmienok a doložiek, ktoré sú uvedené v poistne) zmluve, a s ktorými bol poistnfk oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy. Z informácií uvedených v tomto formulári sú pre poistnfka/poistenóho určené výlučne informácie, ktoré sú 
zároveň uvedené v poistnej zmluve a zmluvnej dokumentácii vybraného poistného produktu. Poistnik podpisom tohto formulára potvrdzuje, že mu pred uzavretím poistnej zmluvy boli poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona 
č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v platnom žnem. 

Informácie uvedené v tomto formulári n i Iný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri 
predaji alebo sprostredkovaní poistnýc , ioi'i jv 

http://www.oenerali.sk


Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu GENERALI 

Poistná zmluva č.: 2404194533 

ČI. I. Úvodné ustanovenia , 

1. účastníci zmluvy 
Generáli Poisťovňa, a. s. 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK 2021000487 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 1325/B 
Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS 
Zastúpená: Renáta MARTIŠKOVÁ 
(ďalej len „poisťovateľ") 

» 
a 

Základná škola s materskou školou 
MIRKA NEŠPORA 12/1 , 97245 BYSTRIČANY 
IČO/RČ: 36126659 
Osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla 
Vydal: Daňový úrad Nováky 97271 M.R.Štefánika, Dátum vydania:07.08.2002 

Zastúpená: Mgr. Kamil Šteiner, riaditeľ 
(ďalej len „poistník") 

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu. 

2. Sprostredkovateľ poistenia 
Renáta MARTIŠKOVÁ , získateľské číslo: 80021352-2, tel. č.: 850111117, e-mail: renata.martiskova@generali.sk 

3. Prehľad druhov poistenia 

Poistenie stavieb 

Poistenie prerušenia prevádzky - Stavby 

S Poistenie hnuteľných vecí 

Poistenie prerušenia prevádzky - Hnuteľné veci 

Poistenie elektronických zariadení 

Poistenie strojov a strojných zariadení 

Havarijné poistenie strojov 

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu 
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ČI. II. Dojednané poistenia 

Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku 

1. Miesto poistenia 1 - Elokovanô pracovisko ako súčasť ZŠ s MŠ - BERNOLÁKOVA 160/9 , 97245 BYSTRIČANY 

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa 
Poisťovateľ uchováva odpovede poistníka na otázky poisťovateľa v elektronickej forme. Písomná forma odpovedí poistníka na otázky 
poisťovateľa zo dňa 27.08.2014 je poistníkovi k dispozícii na požiadanie. 

POISTENIE HNUTEĽNÝCH VECÍ 

1. Zmluvné dojednania 
1.1. Poistenie sa vzťahuje na tie poistné nebezpečenstvá (riziká), ktoré sú dojednané pre konkrétny predmet poistenia v bode 2. 

Rozsah poistenia (označené znakom X alebo v časti Pripoistenia uvedené textom). Definície poistných nebezpečenstiev, pre ktoré 
je možné poistenie hnuteľných vecí dojednať (uvedené skrátenými názvami), sú uvedené v: 

1. Požiar - F L E X A - článok II., bod 1. a článok XIV., bod 1. až 4. VPP PPZ 14 
2. Ostatný živel - Celý - článok II., bod 2. a článok XIV., bod 5. až 12. a 14. VPP PPZ 14 
3. Záplava a Povodeň - článok II., bod 2. písm. a), b) a článok XIV., bod 5. a 6. VPP PPZ 14 
4. Víchrica a Krupobitie - článok II., bod 2. písm. c), d) a článok XIV., bod 7. a 8. VPP PPZ 14 
5. Ostatný živel - Výber - článok II., bod 2. písm. e) až i) a článok XIV., bod 9. až 12. a 14. VPP PPZ 14 
6. Voda z vodovodných zariadení - článok II., bod 3. a článok XIV., bod 13. VPP PPZ 14 
7. Náraz dopravného prostriedku - doložka MC2 
8. Odcudzenie - článok II., bod 1. Písm. a), b) a článok XIV., bod 1. a 2. VPP PPKL 14 
9. Veci zamestnancov - doložka MB2 a doložka KB2 
10. Peniaze a ceniny - doložka MB3 a doložka KB3 
11. Odcudzenie stavebných súčastí - doložka KB5 
12. Poškodenie skla - doložka NA4 
13. Vandalizmus - doložka KCá 
14. Náklady na demoláciu - doložka MA5 
15. Veci zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty - doložka MB4 a doložka KB4 
16. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV - živel, havária - doložka M18 
17. Poistenie vlastných vecí pri doprave vlastnými MV - odcudzenie - doložka K18 
18. Lúpež peňazí, cenín, cenností pri preprave - bod 3. doložky K20 

2. Rozsah poistenia 

Predmet poistenia (poistená vec) 

Poistné riziká 

3 
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Súbor vlastných hnuteľných vecí okrem 
zásob (výrobné a prevádzkové 
zariadenia) - živelné riziká 

X X X 2 916,00 X 30,00 22,21 

Súbor vlastných hnuteľných vecí okrem 
zásob (výrobné a prevádzkové 
zariadenia) - odcudzenie 

X 2 916,00 X X 30,00 14,66 

Činnosť, na ktorú sa používajú poistené 
veci » Základná škola S102 JRI 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade poškodenia alebo zničenia poistenej veci uvedenej v nasledujúcej tabuľke sa dojednáva 
znížený limit poistného plnenia pre poistenie hnuteľných vecí vodou z vodovodných zariadení (Poistné riziko Voda z vodovodných 
zariadení) v nasledovnom rozsahu: 
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HV - HLAVNÝ OBJEKT 1 Súbor vlastných hnuteľných vecí okrem zásob 
(výrobné a prevádzkové zariadenia) 583,20 

Veci zamestnancov X 350,00 X 30,00 0,00 
Peniaze a ceniny X 350,00 X 30,00 0,00 
Odcudzenie stavebných súčasti X 700,00 X 30,00 0,00 

Celkové ročné poistné za poistenie hnuteľných vecí za všetky poistené položky (€): 36,87 

3. Prjpoistenia / Položky 

Doložka MA2 - Poistenie súboru hnuteľných vecí 
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa v rozsahu tejto doložky vzťahuje na stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky, 

ktorým nie je prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok (okrem zásob). 
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa nevzťahuje na veci uvedené v článku I. bode 4 VPP PPZ 14. 

Doložka KA2 - Poistenie súboru hnuteľných vecí (odcudzenie) 
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje na stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky, 

ktorým nie je prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), inventár a na hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac jeden rok (okrem zásob). 
2. Poistenie sa nevzťahuje na veci uvedené v článku I. bode 4 VPP PPKL 14. 
3. Poistenie je možné dohodnúť v poistnej zmluve aj ako poistenie prvého rizika (KA21). 
4. Ak je poistený platiteľom DPH, poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti odcudzením v zmysle VPP PPKL 14 poistné plnenie vrátane DPH 

v nasledovnom rozsahu. DPH bude poistenému vyplatená len do výšky zodpovedajúcej sume, ktorú je poistený ako platiteľ dane z pridanej 
hodnoty povinný odviesť do štátneho rozpočtu SR v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Výška poistného plnenia alebo súčet 
poistných plnení vrátane DPH z poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu jedného poistného obdobia, za poistenú vec alebo súbor vecí sú 
limitované výškou poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve pre túto vec alebo súbor vecí. Uvedená suma je maximálnym limitom poistného 
plnenia poisťovateľa. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzatvorené na dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov 
(jeden poistný rok). 

Doložka MB2 - Dojednanie pre poistenie vecí zamestnancov 
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5 VPP PPZ 14. Poistenie sa 

nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované 
EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá, lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka 
sa týka i súčastí a príslušenstva vyššie vymenovaných vecí. 

2. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci 
nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2. 

3. Poistenie sa v rozsahu tejto doložky uzaviera ako poistenie prvého rizika. 
4. Dojednáva sa, že pri poistení touto doložkou poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzavreté 

na časovú hodnotu. 
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia v zmysle tejto doložky poistné 

plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na 
dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok). 

Doložka KB2 - Ustanovenie pre poistenie vecí zamestnancov (odcudzenie) 
1. Dojednáva sa, že poistenie v zmysle tejto doložky sa vzťahuje na veci, ktoré sú definované v článku I. bode 5 VPP PPKL 14. Poistenie sa 

nevzťahuje na motorové vozidlá, ktorým je prideľované evidenčné číslo (ďalej len EČ), ako i na prívesy motorových vozidiel, ktorým je prideľované 
EČ, motorky, štvorkolky, ťažné stroje, lietadlá, lietajúce stroje a lietajúce zariadenia všetkých druhov, plavidlá, lodné motory a zvieratá. Táto výluka 
sa týka i súčastí a príslušenstva týchto vyššie vymenovaných vecí. 

2. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1.VPP PPKL 14. 
3. Poistenie sa uzaviera ako poistenie prvého rizika. 
4. Dojednáva sa, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie uzatvorené na časovú hodnotu. 
5. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia v rozsahu tejto doložky poistné 

plnenie najviac do výšky 350 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na 
dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok). 

Doložka MB3 - Dojednanie pre poistefnie platných tuzemských i cudzozemských štátoviek, bankoviek, obežných mincí a cenín 
1. Ak nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci 

nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1., 2. a 3. VPP PPZ 14 a Doložky MC2. 
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2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika. 
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a minci (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote poškodených 

peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie náhrad 
za necelé a poškodené peniaze. 

4. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote zničených alebo stratených peňazí. 
5. Dojednáva sa, že pokiaľ vydavateľ cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené, uhradí poisťovateľ len poplatky 

spojené s ich výmenou. 
6. Dojednáya sa, že v prípade zničenia alebo straty peňazí a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote zničených alebo stratených 

peňazí a cenín. 
7. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia v zmysle tejto doložky poistné 

plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na 
dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 3 VPP PPZ 14 sa dojednáva, že peniaze 
a ceniny do výšky 350 € musia byť uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu). 

Doložka KB3 - Ustanovenie pre poistenie platných tuzemských i cudzozemských bankoviek, obežných mincí a cenín (odcudzenie) 
1. Rozsah krytia v zmysle tejto doložky sa dojednáva pre prípad poškodenia poistenej veci nebezpečenstvami podľa článku II. bod 1.VPP PPKL 14. 
2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika. 
3. Dojednáva sa, že v prípade poškodenia bankoviek a obežných mincí (ďalej len peniaze), poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote 

poškodených peňazí po odpočítaní náhrady, ktorú možno získať v banke v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 
poskytovanie náhrad za necelé a poškodené peniaze. 

4. Dojednáva sa, že pokiaľ vydavateľ cenín umožní poistenému výmenu poškodených cenín za nepoškodené, uhradí poisťovateľ len poplatky 
spojené s ich výmenou. 

5. Dojednáva sa, že v prípade zničenia alebo odcudzenia peňazí a cenín poskytne poisťovateľ poistné plnenie v hodnote zničených alebo 
odcudzených peňazí a cenín. 

6. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom období poskytne poisťovateľ v rámci poistenia v rozsahu tejto doložky poistné 
plnenie najviac do výšky 350 € za všetky peniaze a ceniny so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na 
dobu určitú a to aj kratšiu ako na dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok). V zmysle článku III. bodu 2 VPP PPKL 14 sa dojednáva, že peniaze 
a ceniny do výšky 350 € budú uložené v úschovnom objekte (pričom sa nevyžaduje ohňovzdornosť objektu). 

Doložka NK5 - Poistenie stavebných súčastí budovy 
1. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa vzťahuje aj na stavebné súčasti miesta poistenia, napríklad elektrickú zabezpečovaciu signalizáciu, kamerové 

systémy, ktoré zabezpečuje miesto poistenia alebo na schránky, ktorých obsah je poistený, ak došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu konaním 
páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci. 

2. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa tiež vzťahuje na odcudzenie stavebných súčastí miesta poistenia, napríklad elektrickej zabezpečovacej 
signalizácie a kamerových systémov, ktoré zabezpečujú miesto poistenia, pokiaľ páchateľ pri odcudzení deštrukčne prekonal minimálne dva 
nerozoberateľné spoje alebo sa predtým vlámal cez riadne uzamknuté dvere či okná (pokiaľ sa jedná o vnútorné stavebné súčasti či vnútorné 
prvky elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo kamerových systémov). 

3. Poistenie v rozsahu tejto doložky sa uzaviera ako poistenie prvého rizika. 
4. Dojednáva sa, že pri poistení v rozsahu tejto doložky poisťovateľ poskytne poistné plnenie v rovnakom rozsahu ako v prípade, keď je poistenie 

uzatvorené na novú hodnotu. 
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, v jednom poistnom roku poskytne poisťovateľ v rámci poistenia v rozsahu tejto doložky poistné plnenie 
najviac do výšky 
700 € za všetky poistené veci so spoluúčasťou 30 €. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je poistenie uzavreté na dobu určitú a to aj kratšiu ako na 
dobu 12-tich mesiacov (jeden poistný rok). 

Doložka MD2 - Vzdanie sa námietky podpoistenia 
1. V prípade dojednania tejto doložky v poistnej zmluve sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru poistených vecí do doby 

poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 percent, ustanovenie článku XI. bodu 15 VPP PPZ 14 na účely tejto doložky neplatí. 

Doložka KD2- Vzdanie sa námietky podpoistenia 
1. V rozsahu tejto doložky sa dojednáva, že ak sa poistná hodnota poistenej veci alebo súboru vecí do doby poistnej udalosti nezvýši o viac ako 15 

percent, ustanovenie článku XI. bodu 14 VPP PPKL 14 neplatí. 

4. Zvláštne dojednania pre poistenie hnuteľných vecí 

Nedojednané. 
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ČI. III. Rekapitulácia dojednaného poistenia 

1. Dojednané poistenie 

Por.č. Názov poistenia Poistené od Ročné poistné v € 
1. Poistenie hnuteľných vecí 28.08.2014 36,87 

Celkové ročné poistné(C): 36,87 

2. Splatnosť poistného 

2.1. Poisťovateľ má právo pri zmene poistenia upraviť poistné podľa sadzieb platných k dátumu vykonania zmeny. Zmenou poistenia 
sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmena v rozsahu poistenia, t.j. najmä zmena poistnej sumy, limitu plnenia, dopoistenia ďalšieho 
predmetu pripoistenia, ďalšieho poistného nebezpečenstva, zmena alebo dopoistenie ďalšieho miesta poistenia alebo zmena 
spoluúčasti. 

2.2. Dojednáva sa, že poistné bude platené bezhotovostne. 

Druh poistného bežné 

Poistenie na dobu neurčitú od 28.08.2014 do: neurčito 
s poistným obdobím 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (poistný rok) 

Celkové ročné poistné 36,87 € Počet splátok: 1 

Dátum splatnosti 
poistného/splátok v poistnom 
období 

28.08. 

Výška splátky/ splátok 
poistného 36,87 € 

Bankové spojenie číslo účtu IBAN: SK35 0200 0000 0000 4813 4112 

BIC/SWIFT kód: SUBASKBX číslo účtu BBAN: 0048134112/0200 

Konštantný symbol 3558 

Variabilný symbol 2404194533 

3. Začiatok a doba trvania poistenia 
Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poistnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov 
(poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 28.08.2014. 

4. Záverečné ustanovenia 

4.1. Pokiaľ sa dohodlo platenie jednorazového poistného v splátkach, v prípade nezaplatenia niektorej splátky je poistné v 
zostatkovej výške splatné naraz. 

4.2. Pokiaľ nie je v tejto poistnej zmluve dojednané inak, dojednáva sa, že poistné plnenia vyplatené zo všetkých poistných 
udalostí vzniknutých v jednom mieste poistenia v priebehu jedného poistného roku alebo v dobe určitej, na ktorú bolo 
poistenie dojednané, sú pre celú poistnú zmluvu obmedzené nasledovnými limitmi poistného plnenia, ktoré sú najvyššou 
hranicou poistného plnenia poisťovateľa: 

a) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva záplava alebo povodeň v súhrne sumou 350 000,00 €. 

b) za škody vzniknuté z príčiny poistného nebezpečenstva zemetrasenie v súhrne sumou 350 000,00 €. 

4.3. Písomná forma odpovedí poistníka na otázky poisťovateľa je poistníkovi k dispozícii na požiadanie. 

5. Vyhlásenie poistníka/poisteného 

5.1. Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím zmluvy poskytnuté informácie podľa § 792a 
Občianskeho zákonníka. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že pri uzatvorení poistnej zmluvy prevzal všeobecné poistné 
podmienky, zmluvné ustanovenia a doložky uvedené v tejto poistnej zmluve, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy. Poistník ďalej svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s obsahom všeobecných poistných podmienok ako aj 
s obsahom doložiek a berie na vedomie, že prípadné ústne dojednania neuvedené písomne v tejto poistnej zmluve sú 
neplatné. Tiež potvrdzuje, že na všetky otázky poisťovateľa odpovedal úplne a pravdivo a zaväzuje sa hlásiť poisťovateľovi 
zmeny v nahlásených skutočnostiach. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že všetky skutočnosti uvedené v tejto poistnej 
zmluve sú pravdivé a správne a súhlasí s obsahom tejto poistnej zmluvy a všeobecnými poistnými podmienkami. 

5.2. Poistník svojím podpisom berie na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v zmysle § 
47 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú 
v príslušných všeobecných poistných podmienkach, s ktorými sa poistník oboznámil pred podpisom tejto poistnej zmluvy. 
Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že bol v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov poučený o právach dotknutej 
osoby. 

5.3. V súlade s § 10 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred 
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financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto poistník vyhlasuje, že 
túto zmluvu uzaviera vo vlastnom mene a finančné prostriedky, ktoré zaplatí ako sumu poistného sú v jeho vlastníctve. Ak toto 
vyhlásenie nie je pravdivé, poistník písomne oznámi poisťovateľovi identifikačné údaje osoby, v ktorej mene uzatvára túto 
zmluvu, resp. identifikačné údaje osoby, v ktorej vlastníctve sú finančné prostriedky zaplatené ako poistné, vrátane súhlasu 
tejto osoby vyjadreného jej podpisom. Povinnosti uvedené v predošlej vete môže poistník splniť formou Čestného vyhlásenia 
na tlačive poisťovateľa. Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody 
alebo ptfskytnutie akéhokoľvek benefitu, ak by poskytnutie takéhoto krytia alebo platby z takéhoto nároku na náhradu škody 
alebo z poskytnutia takéhoto benefitu vystavilo poisťovateľa akejkoľvek sankcii, zákazu alebo reštrikcii (obmedzeniu) v zmysle 
rezolúcie OSN alebo obchodným či ekonomickým sankciám podľa zákonov alebo smerníc Európskej únie, Slovenskej 
republiky, Veľkej Británie alebo USA. 

5.4. Ak je osoba poistníka odlišná od osoby poisteného, poistník prehlasuje, že oboznámil poisteného so všeobecnými poistnými 
podmienkami, zmluvnými dojednaniami a doložkami, ktorými sa riadi táto poistná zmluva. Poistník podpisom poistnej 
zmluvy potvrdzuje, že mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy písomne poskytnuté informácie v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 
8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení. 

5.5. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu finančný agent sprostredkujúci poistenie poskytol informácie v súlade so 
zákonom č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení. 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely: Súhlasím, aby Generáli Poisťovňa, a. s. spracúvala moje 
osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, e-mail a telefónne číslo na účely marketingových činností 
poisťovateľa, sprostredkovateľov poistenia a spoločností patriacich do skupiny Generáli (napr. ponuka produktov, súvisiacich 
služieb, prieskum spokojnosti klientov, ponuka účasti v súťažiach a anketách), a to počas trvania zmluvného vzťahu s 
poisťovateľom a po dobu jedného roka po ukončení platnosti všetkých zmluvných vzťahov s poisťovateľom. Beriem na vedomie, 
že mám právo na blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania tohto súhlasu. Podrobné informácie o právach dotknutej 
osoby a spracúvaní osobných údajov, s ktorými som bol oboznámený, sú v príslušných poistných podmienkach ako aj na webovej 
stránke poisťovateľa. 

ÁNO • NIE & 

6. Prílohy 
Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

1. Záznam o finančnom sprostredkovaní 
2. Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia VPP PPZ 14 (č. tlačiva: VPP_PPZ14_01/2014v.3) 
3. Všeobecné poistné podmienky poistenia pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežou VPP PPKL 14 (č. 

tlačiva: VPPJPPKL14_01/2014v.3) Generáli Poisťovňa, a. s. 
4. Doložka K20 Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 

IČO: 35 709 332, IČ DPH: SK2021000487 
Agentúra Nitra 

006 
Poistná zmluva uzavretá v Topoľčanoch dňa: 27.08.2014 

.. <r* > f "v f r o. f * í " .. 

fi/WVI ť ' . . Mgr. KamilStf 
Uľ l/l • J • r . v i 

M7 Vr H! f : A N 

•i A K í A í. 

Podpis (a pečiatka) poistníka 
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Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa 

Adresné miesta poistenia pre poistenie majetku 
Miesto poistenia 1 - Elokované pracovisko ako súčasť ZŽ s MŽ - BERNOLÁKOVA 160/9 . 97245 BYSTRIČANY 

1. Doba príjazdu profesionálneho hasičského záchranného zboru: 
Nad 15 min. 

2. Sú poisťované veci chránené fuhkčným samočinným hasiacim zariadením? Ak áno, na akej ploche? 
Nie. 

3. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou požiarnou signalizáciou s automatickými hlásičmi (EPS)? Ak áno, je EPS 
priamo prepojená na nepretržitú strážnu službu alebo profesionálny hasičský záchranný zbor? 
Nie. 

4. Sú poisťované veci strážené nepretržitou strážnou službou, a to aj v dobe, kedy sa nekoná žiadna prevádzková činnosť? 
Nie 

5. Obsahujú budovy a stavby konštrukčné prvky, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo šírenia požiaru? 
Nie. 

6. Prevádzkuje sa v mieste poistenia činnosť zvyšujúca riziko vzniku požiaru alebo sú v mieste poistenia skladované kvapalné alebo 
plynné horľavé látky (s výnimkou predpisom povolených prevádzkových zásob), výbušniny, trhaviny, alebo sa s týmito látkami 
pracuje alebo manipuluje vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov od poisťovaných vecí? 
Nie. 

7. Leží miesto poistenia v nadmorskej výške 800 metrov a vyššie a nie je celoročne dostupné profesionálnym hasičským 
záchranným zborom? 
Nie. 

8. Je v mieste poistenia celoročne k dispozícii dostatočná zásoba nezamŕzajúcej vody a sú dostatočne dimenzované vodovodné 
rozvody, hydranty, toky riek, atď.? 
Áno. 

9. Je v mieste poistenia trvalé možnosť telefonického ohlásenia požiaru? 
Áno. 

10. Nachádza sa miesto poistenia na samote alebo mimo dohľadu trvalo osídlených lokalít? 
Nie. 

11. Býva miesto poistenia postihnuté povodňami alebo záplavami v intervaloch kratších ako 20 rokov a/alebo bolo v posledných 10 
rokoch miesto poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou viac ako jedenkrát? 
Nie. 

12. Bola v mieste poistenia zaznamenaná povodeň za posledných 50 rokov? 
Nie. 

13. Sú budovy alebo stavby drevené alebo neodolné proti požiaru (typ C)? 
Nie. 

14. Sú poisťované veci chránené funkčnou elektrickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) s napojením na pult centralizovanej 
ochrany (PCO)? 
Nie. 

Poistenie hnuteľných vecí a prerušenia prevádzky 
HV-HLAVNÝ OBJEKT 1 
1. Je poisťovaná stavba pre požadované nebezpečenstvá poistná aj u iného poisťovateľa? 

Nie. 

2. Je poisťovaná stavba alebo jej časti poškodená a/alebo zničená a/alebo nie je riadne udržiavaná a/alebo nie je 
v prevádzkyschopnom stave? 
Nie. 

3. Požadujete zriadiť vinkuláciu? 
Nie. 

4. Uveďte škodový priebeh na poisťovaných zariadeniach za posledných 5 rokov - počet a výšku škôd v EUR (aj keď poistenie 
v tom čase nebolo dojednané) 
Počet škôd: 0 Výška škôd: 0 
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/"1Tľ r\Tlľ1"D AT T Z á z n a m o f inančnom sprostredkovaní a informácie píslo poistnej zmluvy 
U l l i l N J j r i A L i f inančného agenta k dojednávanému neživotnému ( v y p l n l ť d o d a , o c n e p o u z a v r e t l p o l s t n e j z m l u v y ) 

poisteniu 
v zmysle zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom 
sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení SLOVENSKO 

Klient / potenciálny 
klient 

(tfnlnj Ion „klient") 

J . M . . .2. Meno a pr iezv isko/obchodné meno: ' . : . : . . . . \ ^ . j . h . J . . : . . ( ' : . ? . / . . ? . . ~ Rodné číslo/IČO 
Adresa trvalého pobytu/síd lo ŕ. . . / . / . ť . . . v . . / / . / . Z . . ť . . . . / . 5 . ^ . . . : . R . í ľ . ' - ^ r . 

Klient je: 
• neprofesionálny klient (fyzická osoba, ktorej je poskytované fin. sprostredkovanie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jej domácnosti) 

^pro fes ioná lny klient (všetky iné fyzické osoby a všetky právnické osoby) 
POZOR! V prípade, že nie je uvedené o akého klienta ide, považujeme klienta za neprofesionálneho. 

Finančný agent 
t ; 

' / / x : *> y 
Meno a pr iezv isko/obchodné meno: t.'...'./. 

Adresa trvalého pobytu/s íd lo: J . . . . . .é í 

Miesto podnikania (ak je odl išné od adresy pobytu): 

Finančný agent je zapísaný v zozname viazaných f inančných agentov v podregistr i 

poistenia s regist račným číslom (zápis v zozname je možné overiť na stránke www.nbs.sk) : 

'"DCrJ-^y 

/!2 ? o 

Informácie 
o sprostredkovaní 

Finančný agent vykonáva f inančné sprostredkovanie v sektore poistenia na základe výhradnej písomnej zmluvy s jednou 
f inančnou inšt i túciou: Generál i S lovensko poisťovňa, a. s., so sídlom: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava (ďalej len 
„poisťovateľ"). Finančný agent prehlasuje, že nemá kval i f ikovanú účasť na zák ladnom imaní poisťovateľa a poisťovateľ ani 
osoba ju ov ládajúca nemajú kval i f ikovanú účasť na zák ladnom imaní a lebo na hlasovacích právach f inančného agenta. 

Znalosti, 
skúsenosti 

a fin. situácia 

• Klient nemá žiadne znalosti a skúsenost i s poistením 
• Klient má resp. mal do jednané poistenie (aké) 

u neprofes. klienta n Klient vyhlasuje, že f inančnému agentovi poskyto l informácie o svojej f inančnej situácii. 

Vypĺňa sa iba 

Potreby 
a požiadavky 

klienta 

Klient má záujem o uzatvorenie poistenia kvôli: 
• krytie škôd na nehnuteľnom majetku (byt/dom) 
• krytie škôd na hnuteľnom majetku (domácnosť) 
• odškodnenie v prípade škôd na majetku alebo zdraví tretích osôb 
• krytie škôd spôsobených inej osobe prevádzkou motorového vozidla 

• krytie škôd vzniknutých poškodením, zničením, stratou 
alebo krádežou motorového vozidla ^ 

• iné.. 

Vyhlásenie 
klienta 

Vypĺňa sa iba 
v prípade, ak klient 

odmietne poskytnúť 
informácie 

• Klient vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že odmietol poskytnúť finančnému 
agentovi informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach s poistením pričom trvá 
na uzavretí poistnej zmluvy. 

• Klient vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že odmietol poskytnúť finančnému 
agentovi informácie o svojej finančnej situácii, pričom trvá na uzavretí poistnej zmluvy. 

T7ô 

podpis klienta 

podpis klienta 

Odporúčané 
poistenia 

Odporúčaný produkt (názov produktu) 

Odporúčaný druh poistenia: 

• Poistenie majetku 

• Poistenie domu 

poistná suma: 

• Poistenie bytu 

poistná suma: 

• Poistenie domácnosti 

poistná suma: 

• Poistenie zodpovednosti 

poistná suma: 

• Povinné zmluvné poistenie 

poistná suma: € 

• Havarijné poistenie 

poistná suma: 

Iné poistenie 

, € poistná suma: l. y ' - / 

' yJ/t/i/Jh ( MM'/1:/ 

/ c ' 

2 ' ' «v ; l-'i H"" / Celková výška ročného poistného: € 

Iné odporúčania finančného agenta klientovi resp. iné informácie poskytnuté klientom: Cl 

Poučenie: Následkom uzavretia poistnej zmluvy je povinnosť poisťovateľa poskytnúť v rozsahu dojednanom v poistnej zmluve a/alebo v zmluvnej dokumentácii plnenie, ak 
nastane poistná udalosť a poistník je povinný platiť poistné. Bližšie práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené v poistnej zmluve, vo všeobecných poistných podmienkach 
poistenia a dokumentoch, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je u poisťovateľa zabezpečený riadiacim 
a kontrolným mechanizmom vytvoreným v súlade so zákonom č.8/2008 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení. Pri výkone poisťovacej činnosti je poisťovateľ povinný dodržiavať 
zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Finančný agent prijíma za finančne sprostredkovanie peňažné/ nepeňažné plnenie. Klient 
môže požiadať finančného agenta o oznámenie výšky peňažného alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma za sprostredkovanie finančnej služby. Na postup finančného agenta 
pri finančnom sprostredkovaní je možne podať písomnú sťažnosť adresovanú poisťovateľovi na adresu uvedenú v tomto zázname. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva 
a akej veci sa týka. Poisťovateľ bude kvalifikovanú sťažnosť vybavovať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia poisťovateľovi. Podrobnejšie podmienky vybavovania sťažností 
sú umiestnené na internetovej stránke poisťovateľa, na www.generali.sk a v príslušných poistných podmienkach. Spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia je možné riešiť 
súdnou cestou alebo po súhlase oboch strán mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v platnom znení. Klient svojim podpisom potvrdzuje, že bol 
pred uzavretím poistnej zmluvy jasne, zrozumiteľne, v dostatočnom rozsahu oboznámený so všetkými povinnými resp. vyžiadanými informáciami v súlade so zákonom č. 186/2009 
Z .z. a klient zároveň potvrdzuje, že potreby a požiadavky, ktoré uviedol v tomto zázname, sú pravdivé a úplne. Klient zároveň svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený 
s podstatnými náležitosťami poistnej zmluvy a so všeobecnými poistnými podmienkami týkajúcimi sa vybraného poistného produktu a dokumentmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy. Na účely vykonávania finančného sprostredkovania, identifikácie klienta, overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhanía sa práv finančného agenta 
voči klientom, zdokumentovaniäčinnosti, vykonávania dohľadu a na plnenie úloh a povinností finančného agenta je finančný agent oprávnený požadovať od klienta poskytnutie 
jeho osobných a kontaktných údajov v rozsahu podľa § 31 zákona č. 186/2009 Z. z. a zároveň je aj bez súhlasu dotknutej osoby tieto údaje oprávnený spracúvať, získavať ich 
kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov totožnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. Odporúčané poistenia a pripoistenia zo strany 
finančného agenta vychádzajú z údajov poskytnutých klientom; nie sú záväzným odporúčaním alebo pokynom pre klienta. Podpisom tohto záznamu o finančnom sprostredkovaní 
klient berie na vedomie, že pokiaľ neodpovedal pravdivo na otázky finančného agenta, uviedol nepravdivé údaje alebo zamlčal niektoré podstatné skutočnosti, vystavuje sa 
nebezpečenstvu, že finančný agent nesprávne vyhodnotí jeho skutočné potreby a zvolí pre klienta produkty, ktorá nemusia zodpovedať jeho požiadavkám. Klient sa môže podľa 
svojho uváženia od odporúčaných produktov odchýliť. Finančný agent bude postupovať podľa rozhodnutia klienta. / 

podp i syfi n an č n é ¿ p&u po i sťo vate ľa dňa podpis klienta ^ 

Generáli Slovensko poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, DIČ: 20210^0^17, IČ DPH: SK2®#0O/ 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generáli, ktorá je uvedená v Taliawfekom zozname skLÍ0^9poi^59ní v< 

zapísaná v obeh. 
P pod č. 26. 

SK10.032.13.01 
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Doložka K20 
Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí stanovené na základe 61. XII. 

VPP PPKL 14 
1. V zmysle článku XII. VPP PPKL 1*4 sa dojednáva, že ak dôjde k odcudzeniu poistených vecí krádežou vlámaním alebo lúpežou, poskytne 

poisťovateľ poistné plnenie podľa ostatných ustanovení poistnej zmluvy a VPP PPKL 14, avšak v súčte za všetky poistené veci maximálne do výšky 
limitov, ktoré sú uvedené v tabuľkách 1 až 4, a to v závislosti od spôsobu a kvality prvkov zabezpečenia, ktoré páchateľ v dobe poistnej udalosti 
prekonal s tým, že za veci uvedené v čl. I. bode 4 plsm. a), b), c) a g) poskytne poisťovateľ poistné plnenie len vtedy, pokiaľ boli tieto veci 
umiestnené v uzamknutej schránke v zmysle stupňa zabezpečenia Z11 až Z14 tabuľky č. 1 alebo boli prepravované v zmysle stupňov 
zabezpečenia Z28 až Z33 tabuľky č. 4. 

2. Koeficient v stupni zabezpečenia Z18 závisí aj od rizikového typu prevádzky, v ktorej sa poistené hnuteľné veci nachádzajú a ktorý je uvedený 
v poistnej zmluve. Pokiaľ sa rizikový typ v poistnej zmluve neuvedie, platí koeficient limitu plnenia stanovený pre rizikový typ R3. 

3. Poistenie pre prípad odcudzenia vecí (peňazí alebo cenín) lúpežou pri preprave sa dojednáva ako poistenie prvého rizika podľa článku X. VPP 
PPKL 14. V zmysle článku III., bodu 3 VPP PPKL 14 sa dojednáva, že miestom poistenia je územie Slovenskej republiky. Preprava začína 
prevzatím vecí a končí ich odovzdaním v mieste dodávky a musí byť vykonávaná za prítomnosti osôb vykonávajúcich a sprevádzajúcich 
prepravu. 

TABUĽKA č. 1 , 
Stupne zabezpečenia a limity plnenia pre odcudzenie vecí krádežou vlámaním zo zamknutého miesta poistenia. Stupne zabezpečenia Z11 až 
Z14 sa vzťahujú na veci v zmysle čl. 1. bodu 4 písm. a), b), c) a g) VPP PPKL 14, pokiaľ nie je v stupni zabezpečenia uvedená len niektorá z týchto 
vecí. 
Stupeň 
zabezpečenia 

Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchateľ prekonal Limit plnenia 
v€ 

ZO Ak vstupné dvere, ktoré páchateľ prekonal, nespĺňajú ani stupeň zabezpečenia Z1. 332 

Z1 Vstupné dvere v zmysle bodu 2 alebo 13 výkladu pojmov tejto doložky sú uzamknuté zámkom s cylindrickou vložkou 
alebo bezpečnostným visiacim zámkom. 

3.320 

Z2 Okno, iná presklenná časť alebo zvonku prístupný otvor (svetlík a pod.), ktorých dolná časť je nižšie než 2,5 m nad 
okolitým terénom alebo nad priľahlými a ľahko prístupnými konštrukciami (schodište, ochodze, pavlače, inštalované 
lešenárske konštrukcie, prístavky a pod.). 

3.320 

Z3 Múr (stena), strop, podlaha nespĺňajúce stupeň zabezpečenia Z10. 332 
Z4 Vstupné dvere plné v zmysle bodu 2 výkladu pojmov tejto doložky sú uzamknuté bezpečnostným uzamykacím systémom 

alebo kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy min. v 
bezpečnostnej triede 4 a bezpečnostného kovania. Ďalej sú dvere vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu. 
Pokiaľ ide o dvojkrídlové dvere, sú ďalej tieto dvere vybavené zabezpečením proti vyháčkovaniu . 

9.960 

Z5 Vstupné dvere plné v zmysle bodu 2 výkladu pojmov tejto doložky sú uzamknuté bezpečnostným uzamykacím systémom 
alebo kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy najmenej v 
bezpečnostnej triede 4, a bezpečnostného kovania. Ďalej sú dvere uzamknuté prídavným bezpečnostným zámkom 
a ďalej sú vybavené zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu. Zárubne dverí sú zabezpečené proti roztiahnutiu. Pokiaľ 
ide o dvojkrídlové dvere, sú ďalej tieto dvere vybavené zabezpečením proti vyháčkovaniu. 

16.600 

Z6 Vstupné dvere plné v zmysle bodu bodu 2 výkladu pojmov tejto doložky sú uzamknuté bezpečnostným uzamykacím 
systémom alebo kombináciou zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy 
min. v bezpečnostnej triede 4, a bezpečnostného kovania. Ďalej sú dvere uzamknuté ďalším trojbodovým rozvorovým 
zámkom alebo bezpečnostnou dverovou dvojstrannou závorou. 

24.900 

Z7 Vstupné bezpečnostné dvere sú uzamknuté všetkými inštalovanými zámkami. 33.200 
Z8 Okno, iná presklenná časť alebo zvonku prístupný otvor (svetlík apod.), ktorých dolná časť je umiestnená nižšie než 2,5 

m nad okolitým terénom alebo nad priľahlými a ľahko prístupnými konštrukciami (schodište, ochodze, pavlače, 
inštalované lešenárske konštrukcie, prístavky a pod.), sú vybavené funkčnou okenicou, roletou, mrežou alebo 
bezpečnostným zasklením. 

33.200 

Z9 Okno, iná presklenná časť alebo zvonku prístupný otvor (svetlík a pod.), ktorých dolná časť je umiestnená vyššie než 2,5 
m nad okolitým terénom alebo nad priľahlými a ľahko prístupnými konštrukciami (schodište, ochodze, pavlače, 
inštalované lešenárske konštrukcie, prístavky a pod.). 

33.200 

Z10 Múr (stena) má hrúbku nájmenej 15 cm a je zhotovená z plných tehál min. pevnosti P-10 alebo z iného, z hľadiska 
mechanickej odolnosti proti krádeži vlámaním ekvivalentného materiálu. Strop, podlaha a zabezpečenie otvorov (okrem 
okien a dverí) musí vykazovať min. rovnakú mechanickú odolnosť proti krádeži vlámaním ako múr (stena). 

33.200 

Z11 Príručná pokladnica, registračná pokladňa alebo iný úschovný objekt (ďalej len pokladňa) a ak páchateľ prekonal aj minimálne 
niektorý zo stupňov zabezpečenia uzamknutého priestoru Z1, Z2 alebo Z10. Tento stupeň plnenia platí len pre peniaze 
a ceniny. 

3.320 

Z12 Trezor, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy v bezpečnostnej triede 0, a ak páchateľ prekonal aj minimálne niektorý zo 
stupňov zabezpečenia uzamknutého priestoru Z1, Z2 alebo Z10. 

5.000 

Z13 Trezor, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede I, a ak páchateľ prekonal aj minimálne 
niektorý zo stupňov zabezpečenia uzamknutého priestoru Z1 ,Z2 alebo Z10. 

9.960 

Z14 Trezor, ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede II, a ak páchateľ prekonal aj minimálne 
niektorý zo stupňov zabezpečenia uzamknutého priestoru Z1,Z2alebo Z10. 

16.600 
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Z15 Ak však páchateľ prekonal aj minimálne niektorý zo stupňov zabezpečenia uzamknutého priestoru Z4 až Z9, zvyšuje sa limit plnenia 
v pokladni alebo trezore pre príslušnú bezpečnostnú triedu koeficientom 1,2. 

Z16 Ak sú konštrukčné prvky, resp. priestor súčasne zabezpečené funkčným systémom EZS s poplachovým hlásením na akustické a optické 
výstražné zariadenie, zvyšuje sa príslušný limit plnenia pri stupni zabezpečenia Z1 až Z15 koeficientom 1,3. 

TABUĽKA č. 1 - pokračovanie 
Stupeň 
zabezpečenia 

Prekážky (konštrukčné prtky zabezpečenia), ktoré páchateľ prekonal Limit plnenia 
v€ 

Z17 Ak sú konštrukčné prvky, resp. priestor súčasne zabezpečené funkčným systémom EZS s poplachovým hlásením cez automatický 
telefónny volič minimálne na dve nezávislé telefónne stanice, zvyšuje sa príslušný limit plnenia pri stupni zabezpečenia Z1 až Z10 
koeficientom 3,0 a pri stupni zabezpečenia Z11 až Z15 koeficientom 2,0. 

Z18 Ak sú konštrukčné prvky, resp. priestor súčasne zabezpečené funkčným systémom EZS s poplachovým hlásením na PCO, zvyšuje sa 
príslušný limit plnenia pri stupni zabezpečenia Z1 až Z10 koeficientom 5,0 pre rizikový typ R3 a 10,0 pre rizikové typy R1 a R2 a pri 
stupni zabezpečenia Z11 až Z15 koeficientom 5,0. 

Z19 Podľa zvláštneho dojednania uvedeného v poistnej zmluve. 

TABUĽKA Č. 2 

Stupne zabezpečenia a limity plnenia pre odcudzenie vecí krádežou vlámaním zo zamknutého miesta poistenia 
(voľného priestranstva) 
Stupeň 
zabezpečenia Prekážky (konštrukčné prvky zabezpečenia), ktoré páchateľ prekonal Limit plnenia 

v€ 
Z20 Aj dôjde k odcudzeniu vecí, ktoré nemožno pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestniť 

do uzamknutého miesta poistenia, a preto sú umiestené na voľnom priestranstve, ktoré je vybavené funkčným 
oplotením s riadne uzavretými a uzamknutými vrátami bez možnosti voľného vstupu a minimálnou výškou 160 cm, je 
poistné plnenie za všetky poistené veci. 

1.660 

Z21 alebo sú veci zabezpečené spôsobom uvedeným v rozsahu stupňa Z20 a ďalej sú strážené kvalifikovanou funkčnou 
najmenej jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služobnou krátkou strelnou zbraňou alebo 
sprevádzanou služobným psom. 

24.900 

Z22 alebo sú veci zabezpečené spôsobom uvedeným v rozsahu stupňa Z20 a ďalej sú strážené kvalifikovanou funkčnou 
najmenej jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služobnou krátkou strelnou zbraňou a sprevádzanou 
služobným psom. 

66.400 

Z23 Podľa zvláštneho dojednania uvedeného v poistnej zmluve. 

TABUĽKA Č. 3 

Stupne zabezpečenia a limity plnenia pre odcudzenie vecí lúpežou v mieste poistenia 
Stupeň 
zabezpečenia 

Prekážky zabezpečenia, ktoré páchateľ prekonal Limit plnenia 
v€ 

Z24 Aj dôjde k odcud zeniu vecí lúpežou, je poistné plnenie za všetky poistené veci. 3.320 
Z25 alebo ak je v čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZS, ktorej signál z tiesňových hlásičov prepadnutia, napr. 

tiesňových tlačidiel a podi, je vyvedený na PCO polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby so stálou obsluhou, 
alebo ak sú veci trvalo strážené kvalifikovanou funkčnou najmenej jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou 
nabitou služobnou krátkou strelnou zbraňou alebo sprevádzanou služobným psom. 

24.900 

Z26 alebo ak je v čase poistnej udalosti zapojená funkčná EZS, ktorej signál z tiesňových hlásičov prepadnutia, napr. 
tiesňových tlačidiel a pod., je vyvedený na PCO polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby sa stálou obsluhou, a 
ak sú veci trvalo strážené kvalifikovanou funkčnou najmenej jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou 
služobnou krátkou strelnou zbraňou alebo sprevádzanou služobným psom. Ostraha nesmie mať možnosť zapnúť alebo 
vypnúť EZS. 

66.400 

Z27 Podľa zvláštneho dojednania uvedeného v poistnej zmluve. 

TABUĽKA Č.4 

Stupne zabezpečenia a limity plnenia pre odcudzenie vecí lúpežou pri preprave cenností 
Stupeň 
zabezpečenia Prekážky zabezpečenia, ktoré páchateľ prekonal Limit plnenia 

v€ 
Z28 ak sú cennosti prepravované jednou osobou, ktorá je vybavená obranným sprayom a prepravované cennosti sú 

uložené v pevnej, riadne uzavretej taške alebo kufri. 
1.660 

Z29 ak sú cennosti prepravované jednou osobou, ktorá je vybavená obranným sprayom a prepravované cennosti sú 
uložené a uzamknuté v bezpečnostnom kufri alebo ak sú prepravované dvoma osobami vybavenými obranným 
sprayom a prepravované cennosti sú uložené v pevnej, riadne uzavretej taške alebo kufri. 

3.320 

Z30 ak sú cennosti prepravované jednou osobou, ktorá je vybavená obranným sprayom a prepravované cennosti sú 
uložené a uzamknuté v bezpečnostnom kufri, ktorý súčasne so zvukovým signálom vypúšťa do okolia signalizačný dym 
alebo ak sú prepravované dvoma osobami, ktoré sú vybavené obranným sprayom a prepravované cennosti sú uložené 
a uzamknuté v bezpečnostnom kufri. 

8.300 

Z31 ak sú cennosti prepravované dvoma osobami, ktoré sú vybavené obranným sprayom a prepravované cennosti sú 
uložené a uzamknuté v bezpečnostnom kufri, ktorý súčasne so zvukovým signálom vypúšťa do okolia signalizačný dym 
a kufor na prepravu je vo vnútri vybavený farbiacim modulom. 

1.660 

Z32 ak je preprava vykonávaná dvomi osobami v osobnom automobile, pričom jedna osoba je vybavená obranným 
sprayom a druhá je ozbrojená nabitou strelnou zbraňou pripravenou na obranu a prepravované cennosti sú uložené a 
zabezpečené spôsobom uvedeným pod Z31 najmenej v dvoch kufroch. 

33.200 

Z33 Podľa zvláštneho dojednania uvedeného v poistnej zmluve. 
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VÝKLAD POJMOV 

1 Uzamknutým miestom poistenia sa rozumie stavebne 
ohraničený priestor, ktorý poistený užíva v súlade s právom, a 
ktorý má riadne zatvorené, zaistené a zamknuté všetky vstupné 
dvere a ktorý má riadne zatvorené a zvnútra zaistené všetky okná 
a riadne zvnútra zabezpečené všetky ostatné zvonku prístupné 
otvory. Jednotlivé časti a diely dverí, okien, okenných alebo 
balkónových dverí a ostatných stavebných prvkov, ktorých 
demontóžou stráca uzamknutý priestor odolnosť proti vlámaniu 
páchateľa, musia byť zo strany vonkajšieho priestoru 
zabezpečené proti demontáži» bežnými nástrojmi, ako sú 
skrutkovač, kliešte, maticový kľúč a pod. 

2. Plnými dverami sa rozumejú dvere, ktoré majú pevnú 
konštrukciu (drevo, plast, kov a pod.) a ktoré vykazujú minimálne 
odolnosť proti vlámaniu páchateľa ako dvere vnútorné, hladké 
otočné s polodrážkou, plné jednokrídlové s hrúbkou min. 40 mm 
(rám - ihličnaté rezivo; výplň - papierová voština nevy stužená; 
plášť - drevovláknitá doska tvrdá, lisovaná hrúbky 3,3 mm). 

3. Bezpečnostnými dverami sa rozumejú dvere, ktoré spĺňajú 
požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 3. 
Tieto dvere sú spravidla profesionálne vyrobené alebo upravené 
tak, že sú vybavené bezpečnostným uzamykacím systémom. 
Majú zodpovedajúcu pevnosť, napr. zosilenie výstuhou 
dverového krídla (krídel) plechôm alebo mrežou, zosilnenými 
závesmi so zábranami proti vysadeniu a vyrazeniu, prípadne sú 
vybavené bezpečnostným viacbodovým rozvorovým zámkom. 

4. Bezpečnostnou cylindrickou vložkou sa rozumie cylindrická 
vložka, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v 
bezpečnostnej triede 3 (má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti 
vyhmataniu), ak nie je v TABUĽKE č. 1 uvedené inak. 

5. Bezpečnostným (ochranným) kovaním sa rozumie kovanie, 
ktoré spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne 
v bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni cylindrickú vložku 
pred rozlomením a nesmie byť demontovateľné z vonkajšej 
strany dverí). 

6. Bezpečnostným uzamykacím systémom sa rozumie komplet 
tvorený bezpečnostným stavebhým (zadlabávacím) zámkom, 
bezpečnostnou cylindrickou vložkou a bezpečnostným kovaním, 
ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne 
v bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni cylindrickú vložku 
pred vyhmataním, rozlomením, vytrhnutím a odvŕtaním a nesmie 
byť demontovateľný z vonkajšej strany dverí). 

7. Prídavným bezpečnostným zámkom sa rozumie ďalší zámok, 
ktorým sú dvere zamknuté a ktorý spĺňa požiadavky príslušnej 
normy minimálne v bezpečnostnej triede 3 (má predovšetkým 
zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu, prípadne rozlomeniu vložky). 

8. Trojbodovým rozvorovým zámkom sa rozumie zámok, ktorý 
spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej 
triede 3 (má predovšetkým zvýšenú odolnosť proti vyhmataniu, 
rozlomeniu, vytrhnutiu a odvŕtaniti; tento zámok musí zabezpečiť 
dverové krídlo rozvorami minimálne do troch strán, t. j. do 
podlahy, stropu a do strany). 

9. Bezpečnostnou dverovou dvojstrannou závorou sa rozumie 
dverová závora, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej normy 
minimálne v bezpečnostnej triede 3 (predovšetkým chráni 
dverové krídlo pred otvorením násilným vyrazením, roztiahnutím 
zárubne a vysadením z vonkajšej strany). 

10. Zábranou proti vysadeniu a vyrazeniu sa rozumie zariadenie, 
ktoré zabraňuje nadvihnutiu dverového krídla a jeho vysadeniu zo 
závesov a ďalej vyrazeniu dverového krídla na strane závesov. 

11. Zabezpečením proti vyháčkovaniu sa rozumie zariadenie 
zabraňujúce odisteniu zástrčiek pevnej polovice dvojkrídlových 
dverí ich uzamknutím, priskrutko\/aním alebo prekrytím. 

12. Zabezpečením zárubní proti roztiahnutiu sa rozumie opatrenie 
znemožňujúce násilné zväčšenie vzdialenosti medzi závesovou a 
zámkovou stojkou (stranou) zárubne. 

13. Inými presklennými časťami sa rozumejú presklenné vstupné 
dvere, presklenné balkónové dvere, vetracie a pivničné okienka, 
strešné okná a vikiere, presklenné steny s výnimkou sklenených 
tehál a pod. V prípade presklenných dverí nesmie byť z ich 
vnútornej strany zasunutý v zámke kľúč a ďalej nesmie byť 
možnosť z vnútornej strany ovládať nainštalované zámky 
bezkľúčovým spôsobom. 

14. Funkčným bezpečnostným zasklením sa rozumie zasklenie 
(napr. vrstvené bezpečnostné sklo, bezpečnostné sklo s drôtenou 
vložkou, sklenené tabule s nalepenou fóliou), ktoré spĺňa 

požiadavky príslušnej normy minimálne v triede odolnosti P1A, 
resp. P1. 

15. Funkčnou okenicou sa rozumie okenica, ktorá spĺňa požiadavky 
príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 2 alebo taká 
okenica, ktorú možno z vonkajšej (vnútornej) strany demontovať 
len hrubým násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.). 

16. Funkčnou roletou sa rozumie roleta, ktorá spĺňa požiadavky 
príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 2, alebo taká 
roleta, ktorú možno z vonkajšej (vnútornej) strany demontovať len 
hrubým násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na železo a pod.). 

17. Funkčnou mrežou sa rozumie mreža, ktorá spĺňa požiadavky 
príslušnej normy minimálne v bezpečnostnej triede 2, alebo taká 
mreža, ktorej oceľové prvky (prúty) sú z plného materiálu o 
priereze minimálne 1 cm2. Veľkosť ôk smie byť najviac 250 x 150 
mm. Mreža musí byť dostatočne tuhá (napr. zvarovaná) a musí 
byť z vonkajšej strany pevne, nerozoberateľným spôsobom, 
ukotvená (zamurovaná, zabetónovaná, pripevnená a pod.) alebo 
uzamknutá bezpečnostnými visiacimi zámkami v závislosti od 
veľkosti mreže, minimálne však v štyroch bodoch (ukotveniach). 
Za funkčnú mrežu sa považuje aj mreža vyrobená z iného 
materiálu a inou technológiou, ktorá však vykazuje minimálne 
rovnakú mechanickú odolnosť proti vlámaniu ako mreža 
definovaná vyššie v tomto bode. Mrežu možno z vonkajšej strany 
demontovať len hrubým násilím (kladivom, sekáčom, pílkou na 
železo a pod.). 

18. Bezpečnostným visiacim zámkom sa rozumie visiaci zámok, 
ktorý spĺňa požiadavky príslušnej normy minimálne v 
bezpečnostnej triede 3, alebo taký bezpečnostný visiaci zámok, 
ktorý je predovšetkým odolný proti vyhmataniu a je vybavený 
strmeňom HARDENED s priemerom najmenej 12 mm alebo 
s priemerom najmenej 8 mm, pokiaľ je strmeň tvarovo chránený 
proti prestrihnutiu alebo prepíleniu. Oká, ktorými prechádza 
strmeň visiaceho zámku, musia mať mechanickú odolnosť 
zodpovedajúcu odolnosti strmeňa visiaceho zámku a nesmú byť z 
vonkajšej strany demontovateľné. 

19. Trezorom sa rozumie úschovný objekt, ktorý spĺňa požiadavky 
príslušnej normy, ktorého odolnosť proti vlámaniu je daná 
výrobcom a ktorý nemá okrem dverí iné otvory než otvory pre 
zámky, káble alebo ukotvenie (pripevnenie). Trezor s hmotnosťou 
do 150 kg musí byť v uzamknutom stave nerozoberateľným 
spôsobom ukotvený - pripevnený k podlahe, stene alebo musí 
byť zabudovaný do steny alebo do podlahy. Za trezor sa 
nepovažuje príručná pokladnica. 

20. Tam, kde je v texte uvedené „príslušné normy", rozumia sa tým 
platné STN, t. j. pre: 

body 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17 a 18 tohto článku norma 
STN P ENV 1627 Okná, dvere, uzávery - Odolnosť proti 
vlámaniu - Požiadavky a triedenie v náväznosti na STN P 
ENV 1630 Skúšobná metóda na určenie odolnosti proti 
ručným pokusom o vlámanie; 
bod 14 tohto článku norma STN EN 356 Sklo v stavebníctve 
- bezpečnostné zasklenie - Skúšanie a klasifikácia odolnosti 
proti ručnému útoku; 
bod 19 tohto článku norma STN EN 1143-1 Bezpečnostné 
úschovné objekty - Požiadavky, klasifikácia a metódy 
skúšania odolnosti proti vlámaniu. 

21. Bezpečnostná trieda výrobkov zabezpečujúcich poistené veci 
podľa vyššie citovaných noriem sa preukazuje u bezpečnostných 
dverí, zámku s bezpečnostnou cylindrickou vložkou, prídavného 
bezpečnostného zámku, bezpečnostného uzamykacieho 
systému, bezpečnostnej dverovej dvojstrannej závory, 
trojbodového rozvorového zámku, okenice, rolety, mreže, 
bezpečnostného visiaceho zámku, trezoru a bezpečnostného 
zasklenia predovšetkým certifikátom zhody vydaným 
akreditovaným certifikačným orgánom k certifikácii výrobkov 
alebo posúdením príslušného súdneho znalca alebo v prípade 
bezpečnostného zasklenia aj osvedčením. Montáž musí byť 
vykonaná podľa priloženého návodu na montáž, resp. v súlade s 
pokynmi výrobcu. 

22. Funkčným systémom elektrickej zabezpečovacej signalizácie 
(EZS) sa rozumie systém EZS, ktorý spĺňa nasledujúce 
podmienky: 

ústredňa a jednotlivé komponenty systému EZS musia 
spĺňať kritéria najmenej 2. stupňa zabezpečenia podľa STN 
EN 50131-1 - Poplachové systémy - Elektrické 
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23. 

zabezpečovacie systémy vrátane súvisiacich STN. Pre 
poisténé veci uvedené v čl. I. ods. 4 písm. a), b), c) a g) VPP 
PPKL 14 musí systém EZS spĺňať kritéria minimálne 3. 
stupňa zabezpečenia podľa STN EN 50131-1. Všetky 
komponenty systému EZS musia mať certifikát zhody 
vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na certifikáciu 
výrobkov. Navrhovanie, montáž, prevádzka a údržba 
systému EZS musia byť vykonané v súlade s pokynmi 
výrobcu. 
ústredňa a jednotlivé komponenty systému EZS inštalované 
do 1.11.2001 musia spĺňať kritéria minimálne 3. kategórie 
podľa STN 334590 - Zariadenia elektrickej zabezpečovacej 
signalizácie a cfalej podľa STN a právnych predpisov 
súvisiacich s citovanou STN. Pre poistené veci uvedené v čl. 
I. ods. 4 písm. a), b), c) a g) VPP PPKL 14 musí systém EZS 
spĺňať kritéria minimálne 2. kategórie podľa STN 334590 a 
cfalej podľa STN a právnych predpisov súvisiacich s 
citovanou STN. » 
Jednotlivé časti zariadenia (komponenty) musia byť 
posúdené a schválené na základe skúšok realizovaných 
akreditovaným skúšobným laboratóriom. Údržba a revízia 
musia byť vykonané podľa STN a právnych predpisov 
súvisiacich s citovanou STN. Funkčný systém EZS musí 
ďalej spĺňať tieto podmienky: 
hlásenie systému EZS ovláda akustické a optické výstražné 
zariadenie umiestené vo vnútri stráženého priestoru 
(objektu) alebo v jeho bezprostrednej blízkosti alebo 
hlásenie EZS je vedené cez automatický telefónny volič na 
min. dve nezávislé telefónne stanice u ktorých sa v 
mimoprevádzkových hodinách zabezpečí prítomnosť osoby 
schopnej reagovať na prijatý áignál zo zabezpečeného objektu a 
vykonať primerané opatrenia na odvrátenie alebo zmiernenie 
následkov škody alebo hlásenie EZS je vedené na pult 
centralizovanej ochrany (ďalej len PCO) polície alebo 
bezpečnostnej agentúry (súkromnej bezpečnostnej služby) s 
dobou dojazdu najviac 15 min; 
rozmiestnenie a kombinácia detektorov musia byť urobené 
tak, aby spoľahlivo registrovali páchateľa, ktorý akýmkoľvek 
spôsobom vnikol do zabezpečeného priestoru alebo ho 
narušil; 
v prípade narušenia zabezpečeného priestoru EZS musí byť 
preukázateľným spôsobom vyvolané poplachové hlásenie. 

Kvalifikovanou funkčnou ostrahou sa rozumie ostraha -
súkromná bezpečnostná služba (Í5BS), ktorá musí: 

byť fyzicky zdatná - zdravotne spôsobilá a na tento výkon 
riadne vyškolená a poučená; 
byť staršia ako 18 rokov a mladšia než 60 rokov; 
byť vykonávaná tak, aby v prípade viacčlennej ostrahy bol 
jeden člen trvalo na stálom mieste ostrahy (vrátnica, hlavné 
stanovisko ostrahy); 
byť vybavená spojovacou technikou tak, aby pri vykonávaní 
pochôdzok boli jednotliví členovia ostrahy v spojení. Ďalej 
musí byť ostraha vybavená takou spojovacou technikou, aby 
mohla bezodkladne privolať políciu či inú podobnú pomoc v 
prípade zistenia krádeže vlámaním alebo v prípade lúpeže; 
vykonávať kontrolu oploteraia, uzatvorenia a uzamknutia 
budov; 

ZÁKLADNÁ rA'.OiJ 
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24. 

25. 
26. 

27. 

28. 

vykonávať pochôdzky podľa knihy pochôdzok (záleží naľ 
veľkosti, členitosti, rizikovosti atď. stráženého objektu)1' 
najmenej však 1 x za 60 minút; 
každú pochôdzku zapísať do knihy pochôdzok s uvedením 
času pochôdzky alebo iným preukázateľným spôsobom 
viesť evidenciu a prípadné zistené závady zapísať do knihy 
závad apod.; 
byť kontrolovaná menovite určeným zamestnancom 
poisteného, ktorý bude kontrolovať výkon a kvalitu 
vykonávanej ostrahy, vrátane kontroly všetkých záznamov. 

Služobným psom sa rozumie pes určený a vycvičený na strážnu 
službu, ktorý musí absolvovať príslušné skúšky, o vykonaní 
ktorých musí byť vedená písomná evidencia. 
Krátkou strelnou zbraňou sa rozumie pištoľ a revolver. 
Pri preprave peňazí a cenín musia byť dodržané nasledovné 
podmienky: 

osoby vykonávajúce prepravu a ozbrojené osoby 
sprevádzajúce prepravu (ďalej len osoby sprevádzajúce) 
nesmú byť mladšie ako 18 rokov a staršie ako 60 rokov, 
musia byť spoľahlivé, bezúhonné, vhodné (t.j. fyzicky zdatné 
a psychicky odolné) a pre uvedené účely špeciálne 
vycvičené a vyškolené; 
pri preprave vozidlom (osobným, nákladným, špeciálnym 
apod.) sa vodič nepovažuje za osobu vykonávajúcu 
prepravu alebo prepravu sprevádzajúcu; 
dopravné trasy prepravy vozidlom musia byť nepravidelne 
menené. Sprevádzajúce osoby nesmú byť s trasou a cieľom 
prepravy oboznámené vôbec. Preprava nesmie byť 
prerušovaná z iných dôvodov ako z dôvodov vyplývajúcich z 
pravidiel cestnej premávky. 
druh prepravovaných peňazí alebo cenín, ich množstvo a 
doba, kedy bude preprava vykonávaná, musia byť utajené 
pred nepovolanými osobami. Zo sprevádzajúcich osôb smú 
byť tieto údaje známe len osobe zodpovednej za prepravu 
cenností. 
v prípade použitia viac ako jedného bezpečnostného kufra 
musí byť hodnota prepravovaných peňazí alebo cenín 
rovnomerne rozložená do jednotlivých bezpečnostných 
kufrov. 

Bezpečnostným kufrom sa rozumie kufor na prepravu cenností, 
certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom na certifikáciu 
výrobkov, ktorý je zabezpečený poistným zariadením, ktoré po 
vytrhnutí kufra uvedie do činnosti zvukový, prenikavý, nepretržitý 
signál, trvajúci min. 5 minút. 
Farbiacim modulom sa rozumie zariadenie, ktoré pri 
neoprávnenej manipulácii s bezpečnostným kufrom znehodnotí 
jeho obsah nezmývateľnou farbou. 

Použité skratky 

EZS - Systémy elektrickej zabezpečovacej signalizácie 
PCO - Pult centralizovanej ochrany 
STN - Slovenská technická norma 
EN - Európska norma 
ZO až Z33 - Stupne zabezpečenia 
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