Superdoložka ProFi 2014
(SUPR 14)
Nižšie uvedené dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, dopĺňajú znenie poistnej
zmluvy a poistných podmienok a vzťahujú sa na poistenia dojednané podľa poistných podmienok
VPP PPZ 14, VPP PPKL 14, VPP VZ 14 a za podmienok stanovených vo verejnom prísľube Generali
Poisťovňa, a. s. zo dňa 19.06.2017.
A. MAJETKOVÉ POISTENIE
1.

Atmosférické zrážky

Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej
veci
poistným
nebezpečenstvom
atmosférické zrážky.
Atmosférickými zrážkami sa rozumejú zrážky tvoriace
sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, pričom
do poistenej stavby vnikli cez strechu, obvodové
steny, uzatvorené okná, uzatvorené dvere alebo iné
stavebné súčasti.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, ak
je stavba zo všetkých strán uzavretá, pravidelne
udržiavaná, v dobrom technickom stave (nepoškodená
strecha, priechodný/nezanesený systém odvádzajúci
zrážkovú vodu, nepoškodená fasáda s utesnenými
otvormi a pod.).
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody
spôsobené alebo vzniknuté na:
- nosných častiach obvodových stien nad resp. pod
úrovňou zeme;
- konštrukčných častiach umiestnených z vonkajšej
strany (omietka, farebný náter, izolácie, obklady
atď.);
- strešnej
krytine
alebo
iných
vonkajších
konštrukčných dieloch stavby;
- akýchkoľvek rozostavaných stavbách (budovách
vo výstavbe).
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.
2.

vrátane záplavy a povodne mimo miesta
poistenia.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.
3.

Voda z vodovodných zariadení

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom voda z vodovodných zariadení, sa
dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj
pri:
- poškodení privádzajúceho potrubia vodovodného
zariadenia, odvádzajúceho
potrubia
alebo
potrubia, či vykurovacích telies ústredného,
etážového, diaľkového kúrenia alebo solárnych
systémov poistenej budovy, kotla ústredného,
etážového alebo diaľkového kúrenia, armatúr a
zariadení poistenej budovy pripojených na
potrubie, ak ku škode došlo z dôvodu ich
prasknutia alebo lomu.
Ďalej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistené
plnenie aj za náklady na vyhľadanie príčiny vzniku
škody a uvedenie stavby do pôvodného stavu pri
škodách spôsobených vodou z vodovodných
zariadení.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit
poistného plnenia za jedno poistné obdobie
podľa tohto bodu je 500 € so spoluúčasťou 30 €.

Spodná voda a spätné vystúpenie vody

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
nebezpečenstvom záplava a povodeň, sa dojednáva
rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci:
- zvýšenou hladinou spodnej vody spôsobené ako
bezprostredný následok záplavy alebo povodne,
vrátane záplavy a povodne mimo miesta
poistenia;
- spätným
vystúpením
vody
z
funkčného
kanalizačného
potrubia
spôsobené
ako
bezprostredný následok záplavy alebo povodne,
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4.

Vandalizmus

Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné
zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom vandalizmus.
Vandalizmom sa rozumie poškodenie alebo zničenie
poistenej veci úmyselným poškodzovaním cudzej veci
treťou osobou (páchateľom).
Poistnou udalosťou nie je, ak bola škoda pôsobená
úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím
poisteného, osoby poistenému blízkej alebo inej osoby
konajúcej na podnet alebo s vedomím poisteného.
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Poškodením alebo zničením poistenej veci však nie je
nepriaznivá zmena jeho povrchu (poškriabanie,
nafarbenie, postriekanie sprejom, preliačenie a pod.).
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody
spôsobené alebo vzniknuté na sklách, zrkadlách,
neónových trubiciach (a obdobných zariadeniach) a
markízach (vysunutých strieškach nad vstupom alebo
výkladom).
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
5.

Indukcia a prepätie

Pre poistené stavby sa dojednáva, že v prípade
poistnej udalosti spôsobenej úderom blesku
poisťovateľ poskytne poistné plnenie aj za škody
spôsobené indukciou alebo prepätím na elektrických
alebo elektronických zariadeniach, ktoré sú súčasťou
alebo príslušenstvom poistenej stavby.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
6.

Hnuteľné veci mimo miesta poistenia

Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva, že
za miesta poistenia sa okrem miest poistenia
uvedených v poistnej zmluve rozumejú aj adresné
miesta poistenia na území Slovenskej republiky, na
ktorých poistený na základe písomnej zmluvy
vykonáva objednanú činnosť.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
7.

batožinovom alebo nákladnom priestore riadne
uzatvoreného a uzamknutého motorového vozidla.
Ďalej sa dojednáva, že pokiaľ nebude motorové
vozidlo umiestnené na nepretržite stráženom
parkovisku, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v
prípade, že k poistnej udalosti došlo v čase
medzi 6. až 22. hodinou.
Za nákladný priestor sa nepovažuje voľná ložná
plocha alebo priestor zabezpečený plachtou.
Nárok na poistné plnenie nevzniká v tých prípadoch,
keď k vniknutiu došlo nezisteným spôsobom, napr.
bez stôp násilia, použitím zhodného kľúča.
Poistenie v zmysle tohto bodu sa nevzťahuje na
zbrane a strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I.,
bod 4., písm. a), b), c) VPP PPKL 14 a na obsah
automatov uvedený v čl. I., bod 4., písm. f)
VPP PPKL 14.
Ďalej sa dojednáva, že poisťovateľ poskytne poistné
plnenie aj v prípade, ak k poškodeniu alebo zničeniu
poistenej veci došlo v dôsledku dopravnej nehody a
zároveň bola táto dopravná nehoda prešetrená
políciou. Za dopravnú nehodu sa pre účely tohto
poistenia
nepovažuje
poškodenie
dopravného
prostriedku iba dopravovanými vecami. Poistenie sa
dojednáva aj pre prípad odcudzenia dopravovaných
vlastných hnuteľných vecí, ak k odcudzeniu došlo v
súvislosti s dopravnou nehodou motorového vozidla
vykonávajúceho predmetnú
dopravu. Právo na
poistné plnenie vznikne poistenému len za
predpokladu, že poistený bol pri poistnej udalosti
zbavený možnosti sa o poistené veci starať.
Poistenie v zmysle tohto bodu sa nevzťahuje na
zbrane a strelivo a na veci, ktoré sú uvedené v čl. I.,
bod 4., písm. a), b), c) VPP PPZ 14 a na obsah
automatov uvedený v čl. I., bod 4., písm. f)
VPP PPZ 14.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.

Veci dopravované v MV

Pre poistené vlastné hnuteľné veci, pre ktoré je
dojednané poistenie pre prípad poškodenia poistenej
veci poistným nebezpečenstvom odcudzenie, ktorým
sa pre účely tohto bodu rozumie krádež vozidla,
krádež vlámaním sa do vozidla a lúpežné prepadnutie,
sa dojednáva, že pokiaľ sú poistené veci z
prevádzkových
dôvodov
prevážané
vlastným
motorovým vozidlom, pod vlastným menom a na
vlastný účet poisteného, za miesto poistenia sa
považuje aj vnútorný priestor vlastného motorového
vozidla nachádzajúceho sa na území Slovenskej
republiky.
Z poistenia odcudzenia poskytne poisťovateľ poistné
plnenie len za podmienky, ak sa poistené veci v dobe
poistnej udalosti preukázateľne nachádzali v
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8.

Stavebné súčasti a anténne systémy

Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci – stavebných súčastí a anténnych
systémov – poistným nebezpečenstvom víchrica.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 700 € so spoluúčasťou 30 €.
9.

Búrlivý vietor

Pre poistené stavby, pre ktoré je dojednané poistenie
pre prípad poškodenia poistenej veci poistným
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nebezpečenstvom víchrica, sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia pre prípad poškodenia alebo zničenia
poistenej veci poistným nebezpečenstvom búrlivý
vietor.
Búrlivým vetrom sa rozumie prúdenie vzduchu
dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť 60 km/hod.,
resp. 16,6 m/s a viac.
Poistenie podľa tohto bodu sa nevzťahuje na budovy
vo výstavbe.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
10. Dym
Pre poistené stavby, vlastné hnuteľné veci a vlastné
zásoby sa dojednáva rozšírenie poistného krytia pre
prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci
poistným nebezpečenstvom dym.
Dymom sa rozumejú rozptýlené pevné čiastočky vo
vzduchu ako výsledok nedokonalého spaľovania,
náhle uniknuté zo zariadenia na vykurovanie, sušenie,
spaľovanie alebo varenie v dôsledku ich poškodenia,
nesprávnej obsluhy alebo poruchy, nachádzajúcich sa
v mieste poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na
škody vzniknuté dlhodobým pôsobením dymu.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 3.000 € so spoluúčasťou 30 €.

11. Zámky vstupných dverí
Pre poistené stavby sa dojednáva rozšírenie
poistného krytia o náhradu nákladov na výmenu
cylindrickej vložky zámku vstupných dverí, ak ku strate
kľúča došlo v súvislostí s poistnou udalosťou.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
12. Veci zvláštnej, kultúrnej,
historickej hodnoty

umeleckej

a

Pre poistené vlastné hnuteľné veci sa dojednáva
rozšírenie poistného krytia pre prípad poškodenia
alebo zničenia poistenej veci – vlastných vecí
zvláštnej, kultúrnej, umeleckej a historickej hodnoty –
poistnými nebezpečenstvami, ktoré boli dojednané pre
poistené hnuteľné veci.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, maximálny
limit poistného plnenia za jedno poistné obdobie podľa
tohto bodu je 1.000 € so spoluúčasťou 30 €.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak,
maximálny súhrnný limit poistného plnenia za
jedno poistné obdobie podľa tohto oddielu
A. Majetkové poistenie je 3.000 €.

B. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného v
rozsahu VPP VZ 14, poistenie sa rozširuje aj o pripoistenia, uvedené pod poradovými číslami 1., 2., 3. a 4. tejto
časti Superdoložky ProFi 2014 (SUPR 14).
1.

Poistenie
zodpovednosti
za
škodu
spôsobenú odcudzením vecí vnesených a
odložených

Poistenie zodpovednosti za škodu v rozsahu
VPP VZ 14 sa rozširuje aj o zodpovednosť za škodu
vzniknutú odcudzením vnesených a odložených vecí.
Veci vnesené sú veci, ktoré boli ubytovanými fyzickými
osobami alebo pre ne prinesené do priestorov, ktoré
boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí
alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané poistenému
alebo niektorému z pracovníkov poisteného.
Odložené veci sú veci tretích osôb, ktoré boli odložené
na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa
obvykle odkladajú v prípade ak je s prevádzkou
činnosti uvedenej v poistnej zmluve spravidla spojené
odkladanie vecí.
Poistenie sa však nevzťahuje na akékoľvek motorové
vozidlá; platné tuzemské a cudzozemské bankovky a
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mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené,
neosadené perly a drahokamy, šperky a klenoty;
vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné
dokumenty predstavujúce finančnú (nominálnu)
hodnotu, cenné papiere a ceniny; veci zvláštnej
kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a
zbierky a kľúče.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na prípady, kedy za
škodu zodpovedá zamestnanec poisteného alebo iná
osoba vykonávajúca činnosť pre poisteného.
Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je, že
škodová udalosť bola bezodkladne nahlásená polícii.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy poistná
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie sa dojednáva v rámci poistnej sumy a
spoluúčasti dojednanej pri poistení zodpovednosti za
škodu v základnom rozsahu s limitom plnenia
350,00 € na jedno poistné obdobie.
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2.

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

Odchylne od čl. II. ods. 1. VPP VZ 14 sa dojednáva,
že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu
vzniknutú tretej osobe inak ako úrazom tejto osoby
alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo
zničením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve
alebo v užívaní.
Predpokladom vzniku práva na plnenie z poistenia v
rozsahu tohto ustanovenia je, že ku vzniku škody
(škodová udalosť) došlo v dobe trvania poistenia v
súvislosti s poistenou činnosťou alebo vzťahmi z tejto
činnosti vyplývajúcimi.
Poistenie sa však nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu vzniknutú omeškaním splnenia zmluvnej
povinnosti.
Ďalej sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť za
schodok na finančných hodnotách, ktorých správou
bol poistený poverený, a na zodpovednosť za škodu
vzniknutú pri obchodovaní s cennými papiermi.
Poistenie sa rovnako nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu
spôsobenú
poisteným
ako
členom
predstavenstva či dozornej rady akejkoľvek obchodnej
spoločnosti.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri
poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 350,00 € na
jedno poistné obdobie.
3.

Poistenie zodpovednosti za škodu na veciach
užívaných poisteným

Odchylne od čl. III. ods. 1. písm. g) VPP VZ 14 sa
dojednáva, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť
za škodu na veciach, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa však nevzťahuje na škody vzniknuté
opotrebením, nadmerným mechanickým zaťažením a
chybnou obsluhou vyššie uvedených vecí, tiež na
škody vzniknuté na akýchkoľvek motorových
vozidlách, ktoré poistený užíva.
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na škody vzniknuté
stratou veci.

Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri
poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na
jedno poistné obdobie.
4.

Poistenie
poisťovne
poisťovne

náhrady nákladov zdravotnej
a náhrady nákladov Sociálnej

Odchylne od poistných podmienok VPP VZ 14 sa
ustanovuje, že poistenie sa vzťahuje:
a) na náhradu nákladov vynaložených zdravotnou
poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech
zamestnanca poisteného,
b) na náhradu nákladov vynaložených Sociálnou
poisťovňou formou dávok sociálneho poistenia v
prospech zamestnanca poisteného, v dôsledku
pracovného úrazu alebo choroby z povolania
zapríčineného/nej
nedbanlivostným
protiprávnym
konaním poisteného.
Toto poistenie sa však vzťahuje len na prípady, keď sa
na zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze alebo
pri chorobe z povolania, ku ktorým sa náklady na
zdravotnú starostlivosť alebo náklady vynaložené
Sociálnou poisťovňou formou dávok sociálneho
poistenia viažu, vzťahuje zákonné
poistenie
zodpovednosti organizácie za škodu pri pracovnom
úraze alebo chorobe z povolania, za predpokladu, že v
dobe trvania poistenia došlo k pracovnému úrazu
alebo bola zistená choroba z povolania.
Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová
udalosť nastala na území Slovenskej republiky.
Poistenie v rozsahu tejto doložky sa dojednáva v
rámci poistnej sumy a spoluúčasti dojednanej pri
poistení zodpovednosti za škodu v základnom
rozsahu.
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistenie sa dojednáva s limitom plnenia 1000,00 € na
jedno poistné obdobie.
Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak,
maximálny súhrnný limit poistného plnenia za
jedno poistné obdobie podľa tohto oddielu
B. Poistenie zodpovednosti za škodu je 1.000 €.

Táto Superdoložka ProFi 2014 (SUPR 14) nadobúda účinnosť 20.06.2017.
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