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Pripoistenie

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
Článok 1
Predmet pripoistenia
Predmetom pripoistenia je poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú poistený spôsobil inej osobe na zdraví,
poškodením a/alebo zničením veci a za ktorú poistený zodpovedá tretej osobe v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Predpokladom vzniku práva poisteného na poistné plnenie je, že k poistnej
udalosti došlo v čase trvania poistenia v súvislosti s činnosťou poisteného v rámci bežného občianskeho
života a/alebo v súvislosti s vlastníctvom, nájmom, držbou alebo správou nehnuteľnosti. Toto pripoistenie sa
vzťahuje na činnosti poisteného uvedené v čl. 3 tohto pripoistenia.
Článok 2
Územný rozsah
1) Pre pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poisteným v rámci bežného občianskeho života
vzniká poistenému právo na poistné plnenie z poistenia v prípade, že ku škode došlo na území SR alebo
na geograﬁckom území Európy, ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak.
2) Pre pripoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poisteným ako vlastníkom, nájomcom, držiteľom
alebo správcom poistenej nehnuteľnosti vzniká poistenému právo na poistné plnenie z poistenia, ak ku
škode došlo na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia nehnuteľnosti.
Článok 3
Rozsah pripoistenia
1) Predpokladom vzniku práva poisteného na plnenie z poistenia je, že k poistnej udalosti, t. j. k poškodeniu zdravia, resp. k úrazovému javu alebo lekársky doloženému začiatku choroby, ktoré mali za následok poškodenie zdravia alebo smrť, a/alebo k poškodeniu, a/alebo k zničeniu veci došlo v čase trvania
poistenia v súvislosti s činnosťou a/alebo so skutočnosťami uvedenými v bode 2) a 3) tohto článku
pripoistenia a/alebo v poistnej zmluve, alebo vzťahmi z týchto činností vyplývajúcimi a na území podľa
čl. 2 tohto pripoistenia. V poistnej zmluve môžu byť dojednané iné predpoklady vzniku práva poisteného
na poistné plnenie z poistenia za predpokladu, že poistený zodpovedá za škodu v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.
2) Za škodu spôsobenú poisteným v rámci bežného občianskeho života sa považuje škoda spôsobená:
a) pri vedení poistenej domácnosti alebo vzniknutá z prevádzky zariadenia poistenej domácnosti alebo z prevádzky zariadenia domácnosti, ktorá bola zverená prenajímateľom do užívania nájomcovi;
b) pri rekreácii a zábave;
c) pri rekreačných športoch, s výnimkou účasti na súťažiach, pretekoch, hrách organizovaných športovými klubmi, športovými asociáciami alebo inými obdobnými združeniami;
d) poisteným ako chodcom alebo cyklistom, alebo používateľom invalidného vozíka alebo pri vedení
invalidného vozíka;
e) poisteným ako vlastníkom alebo opatrovateľom domácich a drobných hospodárskych zvierat bežne chovaných v SR pre záľubu alebo pre potrebu rodiny;
f) poisteným ako vlastníkom, prevádzkovateľom alebo používateľom nemotorového plavidla, ktoré
nepodlieha evidencii štátnej plavebnej správy;
g) pri inej činnosti, ktorá neslúži na zárobkové účely a ktorú je možné svojím charakterom považovať
za bežnú súčasť života;
h) poisteným ako vlastníkom, prevádzkovateľom alebo používateľom motorového alebo bezmotorového modelu dopravného prostriedku;
i)
poisteným ako poľovníkom pri výkone práva poľovníctva vrátane škody spôsobenej poľovným psom
a/alebo dravcom pri výkone práva poľovníctva, a to za predpokladu, že poistený vlastní poľovný
lístok platný v čase vzniku poistnej udalosti.
3) Za škodu spôsobenú poisteným z titulu vlastníctva, nájmu, držby alebo správy nehnuteľnosti sa považuje škoda spôsobená:
a) prevádzkou poistenej nehnuteľnosti alebo nehnuteľnosti zverenej prenajímateľom do užívania nájomcovi a vedľajších stavieb k nej prislúchajúcich, resp. zariadení potrebných na ich riadne užívanie;
b) udržiavacími prácami na poistenej nehnuteľnosti alebo na nehnuteľnosti zverenej prenajímateľom
do užívania nájomcovi a vedľajších stavbách k nej prislúchajúcich;

c)

udržiavacími prácami na pozemku, na ktorom sa nachádza poistená nehnuteľnosť alebo nehnuteľnosť zverená prenajímateľom do užívania nájomcovi a vedľajšie stavby k nim prislúchajúce;
d) pri výkone stavebnej činnosti prevádzkovanej poisteným ako staviteľom (poistenými osobami sú aj
fyzické osoby príležitostne vypomáhajúce na stavbe) na poistenej nehnuteľnosti, vedľajších stavbách prislúchajúcich k poistenej nehnuteľnosti alebo na pozemku, na ktorom sa nachádza poistená
nehnuteľnosť a/alebo vedľajšie stavby;
e) a iné škody vyplývajúce z titulu vlastníctva, nájmu, držby alebo správy nehnuteľnosti, ktoré nie sú
ďalej vylúčené.
4) Pripoistenie zodpovednosti z titulu nájmu, držby, vlastníctva a správy nehnuteľnosti je možné dojednať len s poistením vlastných hnuteľných vecí (v prípade nájmu) a s poistením nehnuteľnosti
(v prípade držby, vlastníctva a správy) akýmkoľvek produktom ponúkaným poisťovateľom.
5) Ak sa poisťovateľ k tomu v poistnej zmluve zaviazal, je povinný nahradiť za poisteného nižšie uvedené
náklady, ktoré boli poisteným účelne vynaložené a ktoré vznikli v súvislosti s poistnou udalosťou:
a) náklady, ktoré zodpovedajú najviac tarifnej odmene advokáta za obhajobu v prípravnom konaní
a v konaní pred súdom prvého stupňa v rámci trestného konania, ktoré je vedené proti poistenému
v súvislosti s poistnou udalosťou, ak poistený splnil povinnosti v zmysle časti A čl. 7 bodu 1) písm.
o) VPPMFO 2016;
b) náklady na konanie o náhrade škody vedené proti poistenému v súvislosti s poistnou udalosťou pred
príslušným orgánom (súdne alebo rozhodcovské konanie), ak poistený splnil povinnosti v zmysle
časti A čl. 7 bod 1) písm. p) VPPMFO 2016 a ak je poistený povinný tieto náklady uhradiť;
c) náklady, ktoré bol poistený povinný uhradiť poškodenému v súvislosti s mimosúdnym prejednávaním nároku na náhradu škody vzniknutej z poistnej udalosti, ak poistený splnil povinnosti v zmysle
časti A čl. 7 bodu 1) písm. p) a q) VPPMFO 2016.
6) Pripoistenie sa vzťahuje aj na náhradu nákladov na liečenie vynaložených zdravotnou poisťovňou na
zdravotnú starostlivosť v prospech tretích osôb v dôsledku protiprávneho konania poisteného, ak zo
zodpovednosti za škodu na zdraví, ku ktorej sa tieto náklady viažu, vznikol nárok na plnenie z tohto pripoistenia.
7) Pripoistenie sa vzťahuje na náhradu poskytovanú v rámci vyrovnania medzi osobami, ktoré spôsobili
škodu v nasledujúcich prípadoch:
a) keď tieto osoby zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne a v rámci postihu;
b) keď za škodu spôsobenú zavinením poisteného zodpovedal niekto iný (tretia osoba).
Predpokladom vzniku práva na plnenie z tohto pripoistenia je, aby sa na daný prípad toto pripoistenie vzťahovalo, keby sa náhrada škody požadovala priamo od poisteného.
Článok 4
Výluky z pripoistenia
1) Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, toto pripoistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) vzniknutú v súvislosti s činnosťou poisteného, pri ktorej slovenské právne predpisy ukladajú povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu poistenia zodpovednosti za škodu;
b) spôsobenú pri výkone akejkoľvek zárobkovej činnosti alebo v priamej súvislosti s ňou vrátane škody
spôsobenej vlastníkom (poisteným) a vyplývajúcej z titulu vlastníctva nehnuteľnosti prenajímanej
nájomcovi;
c) spôsobenú úmyselne alebo prevzatú nad rámec stanovený právnymi predpismi alebo prevzatú
zmluvne, alebo ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody alebo dohody o urovnaní bez výslovného súhlasu poisťovateľa;
d) za ktorú poistený zodpovedá blízkym osobám;
e) vzniknutú podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený alebo jemu blízka osoba väčšinovú
majetkovú účasť alebo je jeho členom alebo členom štatutárneho, dozorného alebo iného orgánu
tohto subjektu;
f) vzniknutú na veci, ktorú poistený užíva alebo ktorá mu bola z akýchkoľvek iných dôvodov zverená
a poistený nie je jej vlastníkom, okrem prípadu škody spôsobenej nájomcom z titulu nájmu nehnuteľnosti, a škody na majetku vlastníka prenajímanej nehnuteľnosti spôsobenej nájomcom užívaním
zverenej domácnosti;
g) spôsobenú následkom vojnových udalostí alebo vnútorných nepokojov, výluky, terorizmu, útokov
motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky alebo zásahom štátnej alebo úradnej moci.

2)

3)
4)

5)

Toto pripoistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) vzniknutú kontamináciou vody, hornín, pôdy, ovzdušia, ﬂóry a fauny;
b) vzniknutú voľným pôsobením teploty, plynov, pár, vlhkosti, vody, popolčeka, dymu, otrasov;
c) spôsobenú sadaním, zosúvaním pôdy a eróziou;
d) spôsobenú prenosom vírusu HIV, spôsobenú infekčnými chorobami;
e) vzniknutú na lúkach, stromoch, záhradných, poľných aj lesných kultúrach, ktorú spôsobili pri pastve
zvieratá;
f) spôsobenú včelstvom;
g) spôsobenú koňom, iným jazdeckým, ťažným alebo divokým zvieraťom;
h) spôsobenú stavebnou činnosťou mimo pozemku, na ktorom sa nachádza poistená nehnuteľnosť;
i)
plynúcu z prác vykonávaných dodávateľským spôsobom;
j)
plynúcu z vlastníctva, nájmu, držby alebo správy nezastavaného pozemku;
k) spôsobenú v dôsledku alebo vyplývajúcu zo škôd na podzemných alebo nadzemných vedeniach
akéhokoľvek druhu;
l)
v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, motorového plavidla alebo prevádzkou lietadla;
m) spôsobenú pri profesionálnej športovej činnosti;
n) spôsobenú držaním a/alebo používaním zbraní;
o) spôsobenú na klenotoch alebo iných veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty.
Toto pripoistenie sa nevzťahuje na škody z titulu nájmu nehnuteľnosti, ak nájomca (poistený) obýva prenajímanú nehnuteľnosť spolu s vlastníkom takejto nehnuteľnosti.
Toto poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek platby, náhrady alebo náklady požadované v súvislosti
s uplatnením práva na ochranu osobnosti alebo inej majetkovej ujmy, uložené alebo uplatnené pokuty,
penále či iné platby, ktoré majú represívny, poriadkový, exemplárny alebo preventívny charakter, alebo
platby uplatnené v rámci zodpovednosti za omeškanie so splnením povinnosti.
V poistnej zmluve je možné dojednať, že toto pripoistenie sa nevzťahuje ani na škody vzniknuté inak ako
spôsobmi uvedenými v bode 1) a 2) tohto článku.

Článok 5
Plnenie poisťovateľa a limity poistného plnenia
1) Plnenie z jednej poistnej udalosti (vrátane nákladov uvedených v čl. 3 bode 5) tohto pripoistenia) nesmie
presiahnuť poistnú sumu stanovenú v poistnej zmluve.
2) Najvyššou hranicou poistného plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí, ktoré nastali v priebehu jedného poistného obdobia, je dvojnásobok poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve.
3) V prípade vzniku poistnej udalosti v dôsledku obsluhy stavebných mechanizmov, stavebného náradia,
záhradnej a údržbovej techniky slúžiacej na prevádzku a údržbu rodinného domu, rekreačnej budovy
a vedľajších stavieb, nahradí poisťovateľ škodu na motorovom vozidle max. do výšky 300 EUR.
4) Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie sumy vyplatenej z dôvodu poistnej
udalosti v zmysle tohto pripoistenia alebo na zníženie dôchodku, alebo na iné opakované plnenie, či na
zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu zaplatil. Na
poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na úhradu nákladov uvedených v čl. 3 bode 5) tohto pripoistenia, ktoré boli poistenému priznané proti odporcovi, ak ich poisťovateľ za poisteného zaplatil.
5) Ak poistený nahradil poškodenému škodu sám, poisťovateľ je oprávnený preskúmať všetky skutočnosti
týkajúce sa vzniku práva na poistné plnenie z poistenia, akoby k náhrade škody poisteným nedošlo.
6) V prípade vzniku poistnej udalosti z titulu držby spoločných častí domu poisťovateľ nahradí škodu za
poisteného najviac vo výške spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu.
7) Poisťovateľ je zbavený povinnosti poskytnúť plnenie v plnom rozsahu, ak je poistený právoplatne odsúdený v dôsledku toho, že v súvislosti so vznikom škody alebo počas šetrenia škody a zisťovania jej
rozsahu sa dopustil podvodu alebo pokusu o podvod, alebo iného majetkového trestného činu, ktorý
súvisí s poistnou udalosťou.
8) Ak poistený spôsobil škodu následkom požitia alkoholu alebo iných návykových, omamných alebo psychotropných látok a liekov s varovným symbolom, poisťovateľ má voči nemu právo na náhradu poistného plnenia až do výšky poskytnutého poistného plnenia.
9) Ak poistený porušil povinnosti uvedené v čl. 7 časti A VPPMFO 2016 a toto porušenie malo podstatný
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo týmto porušením došlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu plnenia, rozsahu alebo výšky škody, poisťovateľ má voči poistenému právo na náhradu vo výške nákladov
vzniknutých týmto porušením až do výšky poskytnutého poistného plnenia.
10) Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, ak poistený prevezme zodpovednosť za škodu bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa, resp. zahraničného zástupcu.

Článok 6
Výklad pojmov
1) Dodávateľ: fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca práce alebo iné činnosti alebo poskytujúca služby.
2) Kontaminácia vody, hornín, pôdy, ovzdušia, ﬂóry a fauny: zamorenie, znečistenie a iné zhoršenie akosti,
bonity, kvality.
3) Poškodenie zdravia: zhoršenie zdravotného stavu spôsobené úrazom, chorobou alebo iným poškodením na zdraví.
4) Sadanie pôdy: klesanie zemského povrchu smerom do stredu Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných
síl alebo ľudskej činnosti.
5) Škoda spôsobená z titulu nájmu nehnuteľnosti: škoda spôsobená užívaním alebo prevádzkou prenajímanej nehnuteľnosti nájomcom (poisteným) na majetku vlastníka prenajímanej nehnuteľnosti alebo škoda spôsobená užívaním a prevádzkou prenajímanej nehnuteľnosti nájomcom (poisteným) tretej osobe.
6) Škoda spôsobená z titulu správy nehnuteľnosti: škoda spôsobená osobou písomne poverenou vlastníkom nehnuteľnosti (poisteným) na zabezpečenie jej prevádzky (napr. upratovanie, posypávanie chodníka, starostlivosť o záhradné zariadenie a pod.) tretej osobe. Na tieto účely sa stáva poverená osoba
takisto poisteným.
7) Škoda spôsobená z titulu vlastníctva, držby, nájmu alebo správy nehnuteľnosti: škoda spôsobená inej
osobe, ako je poistený, na živote a zdraví alebo na majetku v príčinnej súvislosti s vlastníctvom, držbou,
nájmom alebo správou nehnuteľnosti (v zmysle bodu 5) a 6) tohto článku) menovite uvedených v poistnej zmluve.
8) Úrazový jav: poškodenie zdravia alebo smrť osoby spôsobené nezávisle od jej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Pripoistenie

ŽIVEL PLUS – DOMÁCNOSŤ
Článok 1
Predmet pripoistenia
1) Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti C Domácnosť VPPMFO 2016, ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia sú škody na poistenej domácnosti spôsobené:
a) vniknutím atmosférických zrážok do poistenej domácnosti cez nepoškodenú strechu, obvodové
steny, zatvorené dvere a okná alebo stavebné súčasti;
b) vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí a kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd (odchylne od časti A čl. 14 bod 41) VPPMFO 2016).
2) Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením domácnosti a dopĺňa poistenie domácnosti.
Článok 2
Limit poistného plnenia
Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.

Pripoistenie

ŽIVEL PLUS – NEHNUTEĽNOSŤ
Článok 1
Predmet pripoistenia
1) Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti B Nehnuteľnosť VPPMFO 2016, ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia sú škody na poistenej nehnuteľnosti spôsobené:
a) vniknutím atmosférických zrážok do poistenej nehnuteľnosti alebo do vedľajšej stavby cez nepoškodenú strechu, obvodové steny, zatvorené dvere a okná alebo stavebné súčasti;
b) vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí a kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd (odchylne od časti A čl. 14 bod 41) VPPMFO 2016);
c) vyhľadaním príčiny vzniku škody a uvedením nehnuteľnosti do pôvodného stavu pri škodách spôsobených vodou z vodovodných zariadení;
d) zamrznutím vody v meračoch určených na meranie prietoku vody (vodomer) – mráz na meračoch;
e) prúdením vzduchu minimálne 60 km/h, resp. 16,6 m/s a viac – búrlivý vietor.
2) Počas obdobia výstavby, prestavby alebo rekonštrukcie budovy alebo vedľajšej stavby sa poistenie pre nebezpečenstvo búrlivého vetra začína bez ohľadu na spolupôsobiace príčiny až okamihom úplného pokrytia
strechy a uzatvorenia všetkých ostatných otvorov, napr. okná, dvere, ktoré musia byť plne zasklené alebo inak
zadebnené.
3) Poisťovateľ poskytne poistné plnenie poistenému aj za náklady na spotrebovanú vodu uniknutú v dôsledku nebezpečenstva vody z vodovodného zariadenia s limitom poistného plnenia 100 EUR.
4) Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a dopĺňa poistenie nehnuteľnosti.
Článok 2
Limit poistného plnenia
Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.

Pripoistenie

ELEKTRO – DOMÁCNOSŤ
Článok 1
Predmet pripoistenia
1) Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti C Domácnosť VPPMFO 2016, ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia v poistenej domácnosti sú škody:
a) na tovare nachádzajúcom sa v chladničkách a mrazničkách, ku ktorým dôjde pri poruche chladiacich zariadení v dôsledku:
i)
nepredvídateľného výpadku elektrickej energie počas neprítomnosti členov domácnosti;
ii) materiálnych a výrobných chýb;
iii) skratu a izolačných chýb.
Nepoistené sú škody, ktoré vznikli v súvislosti s prerušením alebo s pozastavením dodávky elektrickej energie v dôsledku nedoplatku.
b) spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti;
c) na elektrospotrebičoch z titulu záruky v období jedného roka po ukončení zákonom stanovenej záručnej lehoty (poistenie predĺženej záruky).
2) Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením domácnosti a dopĺňa poistenie domácnosti.
Článok 2
Limit poistného plnenia
Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.
Článok 3
Výluky z pripoistenia
Toto pripoistenie sa rovnako nevzťahuje na škody vzniknuté poškodením elektrospotrebičov, na ktoré sa
vzťahuje zákonom stanovená záruka alebo garancia zo strany predajcu, dodávateľa, výrobcu, servisného
miesta alebo inej strany, ktorá vyplýva z kúpy tovaru, jeho servisu alebo je vymedzená príslušnou legislatívou.

Článok 4
Plnenie poisťovateľa
1) Odchylne od časti C čl. 7 bodu 1) VPPMFO 2016 poisťovateľ v prípade:
a) nepredvídateľného výpadku elektrickej energie (čl. 1 bod 1) písm. a) tohto pripoistenia) nahradí hodnotu znehodnoteného tovaru, akú mal pred vznikom poistnej udalosti;
b) skratu motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti (čl. 1 bod 1) písm. b) tohto pripoistenia) nahradí primerané náklady na opravu vinutia motora vrátane nákladov na montáž,
demontáž, nákladov na dopravu do opravovne alebo cestovných nákladov opravára. Ak sa oprava
vinutia nevykonáva, poisťovateľ bude považovať za primerané náklady na previnutie náklady maximálne vo výške 60 % z ceny nového elektromotora;
c) ak boli poistnou udalosťou poškodené alebo zničené elektrospotrebiče, na ktoré sa vzťahuje poistenie predĺženej záruky (čl. 1 bod 1) písm. c) tohto pripoistenia), poistený má právo na poistné
plnenie z poistenia vo výške nákladov na opravu poškodenej poistenej veci. V prípade škodovej
udalosti je poistený povinný predložiť poisťovateľovi doklady potrebné na zistenie okolností rozhodujúcich pre posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky, a to doklad o nadobudnutí poistenej veci, záručný list k poistenej veci a stanovisko autorizovaného odborného servisu
o type, rozsahu a opraviteľnosti poškodenej alebo zničenej veci. Ak nie je možné opravu vykonať,
poisťovateľ nahradí poistenému náklady na znovuzriadenie (kúpu) veci rovnakého druhu a kvality,
pričom poisťovateľ má právo vyžiadať si doklad o znovunadobudnutí veci rovnakého druhu a kvality. Ak sa po ukončení obdobia platnosti zákonnej záruky vzťahuje na poškodenú alebo zničenú vec
predĺžená záruka od výrobcu alebo predajcu, resp. od iného subjektu, poistený je povinný uplatniť
si nárok na preplatenie nákladov na opravu alebo na znovuobstaranie poškodenej alebo zničenej
veci prednostne z predĺženej záruky ponúkanej výrobcom, predajcom alebo iným subjektom.

Pripoistenie

ELEKTRO – NEHNUTEĽNOSŤ
Článok 1
Predmet pripoistenia
1) Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti B Nehnuteľnosť VPPMFO 2016, ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia sú škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na
prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené:
a) nepredvídateľným výpadkom elektrickej energie;
b) skratom.
2) Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a dopĺňa poistenie nehnuteľnosti.
Článok 2
Limit poistného plnenia
Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.
Článok 3
Plnenie poisťovateľa
1) Odchylne od časti B čl. 7 bodu 1) VPPMFO 2016 poisťovateľ v prípade:
a) nepredvídateľného výpadku elektrickej energie (čl. 1 bod 1) písm. a) tohto pripoistenia) nahradí
primerané náklady na opravu poistených vecí vrátane nákladov na montáž, demontáž, nákladov na
dopravu, do opravovne alebo cestovných nákladov opravára.
b) skratu (čl. 1 bod 1) písm. b) tohto pripoistenia) nahradí primerané náklady na opravu vinutia motora vrátane nákladov na montáž, demontáž, nákladov na dopravu do opravovne alebo cestovných
nákladov opravára. Ak sa oprava vinutia nevykonáva, poisťovateľ bude považovať za primerané
náklady na previnutie náklady maximálne vo výške 60 % z ceny nového výrobku.

Pripoistenie

MIKRO ÚRAZOVÉ POISTENIE
Článok 1
Predmet pripoistenia
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je úrazové poistenie poistených osôb uvedených v poistnej zmluve, ktoré sa riadi VPPMFO 2016 a týmito VPP a OPP:
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb (VPP 2018.1);
Osobitné poistné podmienky pre poistenie úrazu a choroby (OPP UCH 2017.1);
Osobitné poistné podmienky pre poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu (OPP H, HU 2018.1);
Osobitné poistné podmienky pre poistenie smrti následkom úrazu (OPP SU, SUD, SUD2 2012.1);
Osobitné poistné podmienky pre poistenie trvalých následkov úrazu (OPP TN, TNP 2016.1).
Toto pripoistenia je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.
Článok 2
Územný rozsah
Toto pripoistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území SR.
Článok 3
Rozsah pripoistenia a poistné sumy
1) Toto pripoistenie zahŕňa:
a) poistenie smrti následkom úrazu s poistnou sumou 10 000 EUR;
b) poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 7 000 EUR;
c) poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 5 EUR/deň.
2) Rozsah pripoistenia je zhodný so štandardným poistením osôb, ktoré upravujú VPP 2018.1;
OPP UCH 2017.1; OPP H, HU 2018.1; OPP SU, SUD, SUD2 2012.1 a OPP TN, TNP 2016. 1.
3) Toto pripoistenie sa vzťahuje na osoby vo veku od 18 do 61 rokov.
Toto pripoistenie zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený
dosiahne 62 rokov.
4) Odchylne od čl. 3 bodu 3) tohto pripoistenia sa dojednáva, že osoby vo veku 0 – 17 rokov sú poistené
zadarmo v tomto rozsahu:
a) poistenie trvalých následkov úrazu s poistnou sumou 3 500 EUR;
b) poistenie dennej dávky pri hospitalizácii následkom úrazu s poistnou sumou 2,50 EUR/deň.
Poistenie týchto osôb zaniká deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom
poistený dosiahne 18 rokov.
Článok 4
Výluky z poistenia
Výluky z poistenia sú zhodné s výlukami uvedenými v príslušných VPP a OPP podľa čl. 3 bodu 2) tohto pripoistenia.

Pripoistenie

NÁHROBNÝ POMNÍK
Článok 1
Predmet pripoistenia
Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti B Nehnuteľnosť a/alebo časti C Domácnosť
VPPMFO 2016, ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia sú pevné súčasti náhrobného
pomníka. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.
Článok 2
Miesto pripoistenia
Miesto pripoistenia je vymedzené adresou a číslom hrobového miesta uvedenými v nájomnej zmluve k hrobovému miestu.

Článok 3
Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia
1) Toto pripoistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže predmetu pripoistenia
týmito poistnými nebezpečenstvami:
a) požiarom, výbuchom, úderom blesku, pádom lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu;
b) náhlym únikom dymu v dôsledku poruchy na zariadeniach slúžiacich na vykurovanie, spaľovanie
alebo sušenie;
c) povodňou, záplavou;
d) víchricou, krupobitím;
e) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín;
f) pádom predmetov;
g) tiažou snehu a námrazy;
h) vodou unikajúcou z vodovodných zariadení;
i)
výbuchom sopky;
j)
zemetrasením;
k) aerodynamickým treskom;
l)
krádežou náhrobného pomníka;
m) vandalizmom;
n) nárazom vozidla.
2) Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.
Článok 4
Výluky z pripoistenia
1) Pre toto pripoistenie neplatí výluka z poistenia uvedená v časti A čl. 6 bode 1) písm. h) VPPMFO 2016.
2) Toto pripoistenie sa rovnako nevzťahuje na škody spôsobené na náhrobnom pomníku tečúcim voskom
zo sviečok alebo vývinom koreňových systémov či bujnením porastov.

Pripoistenie

OKRASNÁ ZÁHRADA
Článok 1
Predmet pripoistenia
1) Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje na nasledujúce veci:
a) živé ploty, okrasné rastliny, okrasné kry zasadené v záhrade;
b) záhradná architektúra, nadzemné terénne úpravy (skalky, kaskády, jazierka, solitérne kamene, mulčovací materiál) a trávniky;
c) záhradná technika s vlastným pohonným motorom;
d) záhradný nábytok, trampolíny;
e) vírivé a masážne vane vrátane príslušenstva.
2) Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti, vzťahuje sa na
všetky poistené nehnuteľnosti a/alebo domácnosti a dopĺňa poistenie nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.
Článok 2
Miesto pripoistenia
Miestom pripoistenia je záhrada nachádzajúca sa na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve pre poistenú nehnuteľnosť a/alebo poistenú domácnosť.
Článok 3
Rozsah pripoistenia a limity poistného plnenia
1) Pripoistenie sa dojednáva pre prípad zničenia predmetov pripoistenia uvedených v čl. 1 bode 1) písm.
a) a b) tohto pripoistenia; a pre prípad poškodenia alebo zničenia predmetov pripoistenia uvedených
v čl. 1 bode 1) písm. c) až e) tohto pripoistenia týmito poistnými nebezpečenstvami:
a) požiarom, výbuchom, úderom blesku, pádom lietadla s posádkou, jeho časti alebo jeho nákladu;
b) náhlym únikom dymu v dôsledku poruchy na zariadeniach slúžiacich na vykurovanie, spaľovanie
alebo sušenie;
c) povodňou, záplavou;
d) víchricou, krupobitím;

2)

e) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín;
f) pádom predmetov;
g) tiažou snehu a námrazy;
h) výbuchom sopky;
i)
zemetrasením;
j)
aerodynamickým treskom;
k) nárazom vozidla.
Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.

Článok 4
Výluky z pripoistenia
Toto pripoistenie sa nevzťahuje na:
a) rastliny zasadené v črepníkoch alebo v iných nádobách v záhrade;
b) ovocné a okrasné stromy;
c) úžitkové rastliny vrátane úrody úžitkových rastlín.
Článok 5
Plnenie poisťovateľa
1) V prípade zničenia predmetov pripoistenia uvedených v čl. 1 bode 1) písm. a) a b) tohto pripoistenia sa
plnenie poisťovateľa riadi ustanoveniami časti B čl. 7 VPPMFO 2016, ak ďalej nie je uvedené inak.
2) Odchylne od časti B čl. 7 bodu 1) VPPMFO 2016 poskytne poisťovateľ poistné plnenie v prípade zničenia predmetov pripoistenia uvedených v čl. 1 bode 1) písm. a) a b) tohto pripoistenia v nasledujúcej
výške:
a) max. 10 EUR za m2 plochy vysadenej zničenými predmetmi pripoistenia podľa čl. 1 bodu 1) písm.
a) tohto pripoistenia;
b) max. 50 EUR za m2 plochy vysadenej zničenými predmetmi pripoistenia podľa čl. 1 bodu 1) písm.
b) tohto pripoistenia.
3) Odchylne od časti A čl. 14 bodu 14) VPPMFO 2016 sa za zničenie predmetov pripoistenia považuje taká
zmena ich stavu, ktorú objektívne nie je možné odstrániť úpravou/opravou a už nie sú použiteľné na
pôvodný účel.
4) Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za jednoročné okrasné rastliny iba vtedy, ak zničenie rastlín nastalo od vysadenia do ich odkvitnutia.
5) V prípade poškodenia alebo zničenia predmetov pripoistenia uvedených v čl. 1 bode 1) písm. c) až
e) tohto pripoistenia sa plnenie poisťovateľa riadi ustanoveniami časti C čl. 7 VPPMFO 2016, ak ďalej
nie je uvedené inak.

Pripoistenie

PODNIKATELIA
Článok 1
Predmet pripoistenia
Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti C Domácnosť VPPMFO 2016, ak je to v poistnej
zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je súbor hnuteľných vecí využívaných členmi poistenej domácnosti na podnikanie v poistenej domácnosti, pričom veľkosť podlahovej plochy nehnuteľnosti využívanej na
podnikanie nesmie prekročiť 25 % celkovej podlahovej plochy danej nehnuteľnosti.
Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením trvalo obývanej domácnosti a dopĺňa poistenie domácnosti.

Pripoistenie

POVODEŇ A ZÁPLAVA
NA 100 % POISTNEJ SUMY
Článok 1
Predmet pripoistenia
Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti B Nehnuteľnosť a/alebo časti C Domácnosť VPPMFO 2016, ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je zvýšenie limitu poistného plnenia
pre poistné nebezpečenstvo povodne a záplavy na 100 % poistnej sumy poistenej nehnuteľnosti a/alebo
domácnosti.
Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti a dopĺňa poistenie
nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.
Článok 2
Limit poistného plnenia
Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.

Pripoistenie

SMART POISTENIE
Článok 1
Predmet pripoistenia
1) Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti C Domácnosť týchto VPPMFO 2016, ak je
to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je poškodenie alebo zničenie nasledujúcich
poistených vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia poistenej domácnosti, sú vo vlastníctve poistených osôb
deﬁnovaných v časti A čl. 14 bode 4) písm. b) VPPMFO 2016, slúžia na uspokojovanie osobných potrieb
poistených osôb a predstavujú nové zariadenie (časť A čl. 14 bod 69) VPPMFO 2016):
a) smartfón, mobilný telefón;
b) notebook, tablet;
c) čítačka kníh;
d) modem, router;
e) GPS;
(ďalej len Smart zariadenie), spôsobené nasledujúcimi poistnými nebezpečenstvami:
i) pád, náraz, mechanické poškodenie, neodborná (nesprávna) obsluha, nešikovnosť;
ii) poškodenie alebo zničenie spôsobené akýmkoľvek druhom vody, vlhkosťou, tekutinou.
V poistnej zmluve nie je možné poistné nebezpečenstvá podľa písm. i) a ii) tohto bodu rozšíriť.
2) Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením domácnosti, vzťahuje sa na všetky poistené domácnosti a dopĺňa rozsah poistenia podľa časti C čl. 3 VPPMFO 2016. Pripoistenie nie je možné dojednať
s poistením rekreačnej domácnosti.
Článok 2
Územná platnosť
Toto pripoistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na území celého sveta.
Článok 3
Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia
1) Toto pripoistenie sa dojednáva iba pre taký prípad poškodenia alebo zničenia Smart zariadenia, ktoré
vylučuje alebo obmedzuje jeho funkčnosť.
2) Podmienkou nároku na poistné plnenie je, aby poškodené alebo zničené Smart zariadenie fyzicky existovalo pri preukazovaní škody.
3) Podmienkou poistného plnenia je pri poistnej udalosti doloženie pôvodného dokladu o nákupe Smart
zariadenia a preukázanie vlastníctva k veci. Ak doklad o nákupe chýba, poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.

4)

Toto pripoistenie zahŕňa iba jednu poistnú udalosť v jednom poistnom období, a to maximálne do výšky
poistného plnenia 500 EUR.

Článok 4
Spoluúčasť
Toto pripoistenie sa dojednáva so spoluúčasťou 30 EUR na každú poistnú udalosť. Ustanovenie časti A čl.
4 bodu 15 VPPMFO 2016 sa na toto pripoistenie nevzťahuje.
Článok 5
Výluky z poistenia
Toto pripoistenie sa nevzťahuje na:
a) náklady na obnovu licenčného softvéru a zálohovaných dát, ani na poškodenie, zničenie, stratu
alebo zneužitie SIM karty;
b) také poškodenie alebo zničenie Smart zariadenia, na ktoré sa vzťahuje zákonom stanovená záruka,
a ktorého opravu alebo výmenu je povinný uskutočniť výrobca, dodávateľ, distribútor alebo predajca Smart zariadenia;
c) škody vzniknuté postupným opotrebením Smart zariadenia;
d) opravu takého poškodenia, ktoré sa týka iba vonkajšieho vzhľadu Smart zariadenia, ktoré nemá
vplyv na jeho funkčnosť;
e) také Smart zariadenie, ktoré je v čase vzniku poistnej udalosti poistené iným platným poistením.
Článok 6
Plnenie poisťovateľa
1) Odchylne od časti C čl. 7 bodu 1) písm. b) VPPMFO 2016 poskytne poisťovateľ v prípade zničenia Smart
zariadenia alebo takého poškodenia, pri ktorom sú náklady na opravu Smart zariadenia v čase vzniku
škody vyššie, ako je jeho časová hodnota, poistné plnenie do výšky časovej hodnoty Smart zariadenia
tesne pred poistnou udalosťou. Časová hodnota predstavuje novú hodnotu Smart zariadenia zníženú
o výšku amortizácie, ktorá je od dátumu zakúpenia Smart zariadenia 1 % za každý uplynulý mesiac.
2) V prípade poškodenia Smart zariadenia poskytne poisťovateľ poistné plnenie len v prípade, že poistený
predloží doklad o oprave poškodeného Smart zariadenia opravárom na slovenskom území, ktoré má na
takúto činnosť oprávnenie.
3) Poisťovateľ nie je povinný plniť za škodové udalosti, ku ktorým došlo v období do 30 dní odo dňa začiatku tohto pripoistenia.

Pripoistenie

STAVBA
Článok 1
Predmet pripoistenia
Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti B Nehnuteľnosť týchto VPPMFO 2016, ak je to
v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia sú škody spôsobené na poistených veciach:
a) stavebný materiál;
b) stavebné mechanizmy, stavebné náradie.
Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a dopĺňa poistenie nehnuteľnosti.
Článok 2
Limit poistného plnenia
Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.
Článok 3
Plnenie poisťovateľa
V prípade poistného nebezpečenstva odcudzenia poistených vecí, ktoré boli pre ich značnú hmotnosť, objem alebo z prevádzkových dôvodov umiestnené mimo uzamknutého priestoru na voľnom priestranstve,
vzniká poistenému právo na poistné plnenie iba v prípade, že tento voľný priestor bol opatrený funkčným
oplotením, riadne uzatvoreným a uzamknutým, bez možnosti voľného vstupu, s minimálnou výškou 160 cm
a uzamknutou bránou.

Pripoistenie

DOMÁCE ZVIERA
Článok 1
Predmet pripoistenia
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je pes, žijúci v domácnosti poisteného, ktorého vlastníkom alebo chovateľom je poistený (ďalej len „predmet pripoistenia“) v rozsahu a za podmienok
tohto pripoistenia. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti
a dopĺňa rozsah poistenia nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.
Článok 2
Územná platnosť
Toto pripoistenie sa vzťahuje len na nevyhnutne vynaložené náklady na veterinárnu starostlivosť poskytnutú
veterinárnym lekárom na území SR v zmysle zákona č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch
a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a zákona č. 17/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti.
Článok 3
Rozsah pripoistenia a limit poistného plnenia
1) Pripoistenie sa vzťahuje na poisteným nevyhnutne vynaložené liečebné náklady, ktoré sú primerané na
veterinárnym lekárom účelne vedené liečenie zdravotného stavu predmetu pripoistenia vyžadujúceho
bezodkladné veterinárne ošetrenie v dôsledku vzniku niektorého z nasledujúcich poistných nebezpečenstiev:
a) úraz;
b) nechronické ochorenie;
c) prvé prepuknutie ochorenia, ktoré je neskôr diagnostikované ako chronické a predtým sa u poisteného domáceho zvieraťa neobjavilo, a to v tomto rozsahu:
i)
v prípade úrazu (bod 1) písm. a) tohto článku) má poistený právo na náhradu liečebných nákladov najviac za obdobie 60 dní od vzniku poistnej udalosti a na náhradu nákladov na odňatie
osteosyntetického implantátu, aplikovaného v rámci nevyhnutnej liečby predmetu pripoistenia;
ii) v prípade ochorenia (bod 1) písm. b) alebo c) tohto článku) má poistený právo na náhradu nákladov najviac za obdobie 30 dní od vzniku poistnej udalosti.
2) Dátumom vzniku poistnej udalosti je prvé vyšetrenie veterinárnym lekárom v súvislosti s poistným nebezpečenstvom uvedeným v bode 1) tohto článku.
3) Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.
Článok 4
Výluky z pripoistenia
1) Toto pripoistenie sa nevzťahuje na udalosti, ku ktorým došlo:
a) v dôsledku úmyselného konania vlastníka (chovateľa, ošetrovateľa, zamestnanca) predmetu pripoistenia, poisteného alebo člena jeho rodiny;
b) v dôsledku porušenia zákona o veterinárnej starostlivosti alebo iných právnych predpisov poistníkom alebo poisteným a v dôsledku zákroku, ktorý vykonala osoba bez oprávnenia na výkon takéhoto zákroku;
c) v dôsledku príčin, ku ktorým došlo pred začiatkom poistenia;
d) v období do dosiahnutia troch mesiacov veku poisteného zvieraťa;
e) v dôsledku dedičnej choroby alebo vrodenej chyby poisteného zvieraťa;
f) v dôsledku chronického ochorenia poisteného zvieraťa, s výnimkou prípadu uvedeného v článku 3
bode 1) písm. c) týchto ZD;
g) v dôsledku preventívnych a kozmetických zákrokov;
h) v dôsledku parazitózy.
2) Z tohto pripoistenia sú rovnako vylúčené náklady na predmet pripoistenia vynaložené na:
a) hospitalizáciu a dopravu, s výnimkou nevyhnutnej hospitalizácie po veterinárnom zákroku v dĺžke
najviac dvoch dní, pričom náklady na potravu v rámci hospitalizácie nie sú hradené;
b) preventívne alebo kozmetické veterinárne zákroky, na antiparazitárne preparáty vrátane preventívnych antiparazitárnych preparátov;
c) odstránenie vonkajších parazitov (bĺch, kliešťov a pod.) a na odčervenie;

d)
e)
f)
g)
h)
i)

ošetrenie a liečenie chorôb chrupu a ostatné zubné lekárske zákroky;
liečbu spojenú s graviditou a pôrodom;
potravu vrátane veterinárom stanovenej diétnej potravy, a to ani v rámci liečby;
liečbu kožných ochorení;
nadštandardné veterinárne zásahy, ktoré nie sú nevyhnutné na liečenie ochorenia vyžadujúceho
okamžité veterinárne ošetrenie;
očkovanie alebo kastráciu (resp. sterilizáciu) predmetu pripoistenia.

Článok 5
Plnenie poisťovateľa
1) Ak vzniklo poistenému právo na poistné plnenie, uhradí poisťovateľ poistenému, ak nie je v ďalších
bodoch tohto článku uvedené inak, 70 % preukázateľne vynaložených nákladov na liečenie v dôsledku
poistnej udalosti uvedenej v čl. 3 tohto pripoistenia, najviac však limit uvedený v poistnej zmluve.
2) Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, ak poistník alebo poistený porušil povinnosti uložené mu vo
VPPMFO 2016 alebo v poistnej zmluve.
3) Poisťovateľ nie je povinný plniť za škodové udalosti, ku ktorým došlo v období do 30 dní odo dňa začiatku tohto pripoistenia.

Pripoistenie

CESTOVNÉ POISTENIE
Článok 1
Predmet pripoistenia
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je cestovné poistenie poistených osôb uvedených v poistnej zmluve s územným rozsahom Svet, ktoré sa riadi VPPMFO 2016, Všeobecnými poistnými
podmienkami pre cestovné poistenie VPP CP 16 a Osobitnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie OPP CP 16. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.
Článok 2
Rozsah pripoistenia a limity poistného plnenia
Rozsah pripoistenia a limity poistného plnenia platia v závislosti od dojednaného balíka pripoistenia.
Článok 3
Výluky z pripoistenia
Výluky z pripoistenia sú zhodné so štandardnými výlukami cestovného poistenia, ktoré sú uvedené vo VPP CP 16.
Článok 4
Plnenie poisťovateľa
V prípade poistnej udalosti poskytne poisťovateľ poistné plnenie na jedného poisteného do výšky poistných
súm uvedených v OPP CP 16 v závislosti od dojednaného balíka pripoistenia.
Článok 5
Spoluúčasť
Toto pripoistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.

Pripoistenie

AUTOPRÍSLUŠENSTVO
Článok 1
Predmet pripoistenia
Pri zachovaní ustanovení časti A Všeobecná časť a časti C Domácnosť VPPMFO 2016 a odchylne od časti
C Domácnosť čl. 5 bodu 2 písm. e) VPPMFO 2016, ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je príslušenstvo automobilov, prívesov, motocyklov a mopedov, ktoré je uskladnené v mieste poistenia
a zároveň nie je pevne spojené s motorovým vozidlom, s prívesom, s motocyklom alebo s mopedom (napr.

pneumatiky, disky, strešné nosiče, autosedačky, stojany, úložné boxy).
Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením domácnosti, vzťahuje sa na všetky poistené domácnosti
a dopĺňa poistenie domácnosti za podmienok tohto pripoistenia.
Článok 2
Limit poistného plnenia
Toto pripoistenie sa dojednáva s limitom poistného plnenia uvedeným v poistnej zmluve.

Pripoistenie

ASISTENČNÁ SLUŽBA ŠTANDARD
Článok 1
Predmet pripoistenia
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je asistenčná služba Štandard. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.
Rozsah a podmienky tohto pripoistenia sú stanovené v Asistenčnom liste, ktorý je súčasťou poistnej zmluvy.

Pripoistenie

ASISTENČNÁ SLUŽBA PREMIUM
Článok 1
Predmet pripoistenia
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je asistenčná služba Premium. Toto pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti. Rozsah a podmienky tohto pripoistenia sú stanovené v Asistenčnom liste, ktorý je súčasťou poistnej zmluvy.

Pripoistenie

ASISTENČNÁ SLUŽBA PRÁVNA OCHRANA
Článok 1
Predmet pripoistenia
Ak je to v poistnej zmluve dojednané, predmetom pripoistenia je asistenčná služba Právna ochrana. Toto
pripoistenie je možné dojednať iba s poistením nehnuteľnosti a/alebo domácnosti.
Rozsah a podmienky tohto pripoistenia sú stanovené v Asistenčnom liste, ktorý je súčasťou poistnej zmluvy.

