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Poistenie majetku 
Informačný dokument o poistnom produkte 
Spoločnosť:  

Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L#2350 Luxemburg, Luxembursko  
konajúca prostredníctvom  

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice 

Produkt: Poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám 

Informačný dokument Vám poskytuje základný prehľad o rozsahu a podmienkach tohto poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím 
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve, zmluvných dojednaniach pre poistenie majetku 
proti vymenovaným nebezpečenstvám, všeobecných poistných podmienkach a ďalších dokumentoch, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva.  

O aký typ poistenia ide? 
Ide o poistenie majetku, ktoré  sa vzťahuje na vecné škody vzniknuté na  majetku následkom vymenovaných nebezpečenstiev.   

 

Čo je predmetom poistenia? 
Škody  spôsobené: 
�� Základnými živelnými nebezpečenstvami, 

ktorými sú: požiar, výbuch, priamy úder 
blesku, náraz alebo zrútenie lietadla 
riadeného ľudskou posádkou, jeho časti 
alebo nákladu. 

V poistnej zmluve dohodnutým poisteným 
majetkom môže byť najmä: nehnuteľný majetok, 
hnuteľný majetok, zásoby, peniaze, ceniny, 
cennosti, sklo a náklady na odpratanie trosiek. 
Doplnkovým voliteľným poistením je:  
�� Poistenie proti doplnkovým živelným 

nebezpečenstvám, ktorými sú: povodeň 
alebo záplava, víchrica, krupobitie, zosuv 
pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, pokiaľ 
k nim nedošlo v súvislosti s priemyselnou 
alebo stavebnou činnosťou, zrútenie lavín, 
pád stromov, stožiarov alebo iných 
predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej 
poistenej veci alebo súčasťou toho istého 
súboru vecí, zemetrasenie, ťarcha snehu 
alebo námrazy  

�� Poistenie proti atmosférickým zrážkam, 
nepriamemu úderu blesku a spätnému 
vystúpeniu vody z kanalizačného potrubia 

�� Poistenie proti vodovod. nebezpečenstvám 
�� Poistenie proti nárazu vozidla, dymu 

a nárazovej vlne 
�� Poistenie proti krádeži a lúpeži 
�� Poistenie proti vandalizmu 
�� Poistenie prerušenia prevádzky, ktoré sa 

vzťahuje na následné škody spôsobené 
prerušením prevádzky poisteného, ktoré 
vznikli, keď činnosť poisteného 
v prevádzkových priestoroch bola prerušená 
alebo bolo do nej rušivo zasiahnuté 
následkom poistnej udalosti krytej poistením 
majetku. 
 

 

 

Čo nie je predmetom poistenia? 
�� Škody spôsobené povodňou, ktoré sa v mieste poistenia dajú 

predpokladať, t.j. ak je výskyt častejší ako raz za desať rokov 
pred dátumom vzniku škodovej udalosti  

�� Škody priamo alebo nepriamo spôsobené úmyselným konaním 
poisteného, jeho zástupcov alebo iných osôb konajúcich 
z podnetu poisteného 

�� Škody priamo alebo nepriamo spôsobené omeškaním 
dodávok, stratou trhu, postupným zhoršením stavu poisteného 
majetku, vnútornou skazou, skrytou vadou, mikroorganizmami, 
zvieratami, rastlinami, zamorením, znečistením, zakalením, 
bežným opotrebovaním, atmosférickou vlhkosťou alebo 
suchom, extrémnou zmenou teploty alebo vlhkosti, smogom, 
vysychaním, odparením, úbytkom na váhe, hrdzou, koróziou, 
mokrou alebo suchou hnilobou, zmenou farby alebo zloženia 
tkanín, zmenou vône, chuti alebo konečnej podoby 

�� Akékoľvek následné škody (ušlý zisk, stále náklady, ak nie sú 
doplnkovo poistené) a sankčné postihy (pokuty, penále a pod.) 
 

 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
Poistenie sa nevťahuje na škody vzniknuté na:  
�� budovách, ktoré sú dlhodobo nevyužívané,  
�� majetku v priebehu jeho výstavby, montáže alebo inštalácie, 
�� motorových vozidlách (vrátane príslušenstva), prívesných 

obytných vozidlách, nákladných prívesoch a návesoch, 
schválených na prevádzku na cestách, na železničných 
lokomotívach, snežných pásových vozidlách, plavidlách 
a lietadlách, 

�� úrode, hospodárskych zvieratách, hydine, vodnej kultúre, 
stromoch  alebo porastoch, 

�� pozemkoch, výkopoch, prístavných plošinách a hrádzach, 
mostoch, mostíkoch, vozovkách, chodníkoch. 

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:  
�� pôsobením spodnej vody, vlhkosti, pôsobením húb a plesní, 
�� vodou pri umývaní, kúpaní alebo sprchovaní, vodou 

z otvorených ventilov, 
�� zmrznutím vody v dôsledku toho, že  budova bola 

nevykurovaná. 
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
�� Poistné krytie sa vzťahuje na škody, ktoré nastanú na mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve. Miesto poistenia môže 

byť definované adresou, parcelným číslom alebo územným rozsahom.  

 
 

Aké mám povinnosti? 
Povinnosti pred uzavretím poistenia:  
•� pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa,  
•� umožniť poistiteľovi alebo ním poverenej osobe vstup do objektov za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika,  
•� zabezpečiť poistený majetok voči krádeži vlámaním, resp. lúpežným prepadnutím do úrovne zabezpečenia zodpovedajúcej 

výške poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve.  
Povinnosti počas trvania poistenia:    
•� starať sa o poistený majetok, udržiavať ho v dobrom technickom stave a používať ho v súlade s odporúčaniami  výrobcov,  
•� udržiavať v bezporuchovom a funkčnom stave dohodnutý spôsob zabezpečenia poistených vecí, nemeniť ho ani 

neodstraňovať zabezpečenie poistených vecí a zabezpečiť, aby všetky zabezpečovacie zariadenia, prostriedky a 
protipožiarne vybavenia, ktoré má pod kontrolou a ktorými je poistený majetok vybavený na začiatku poistenia, boli 
v prevádzkyschopnom stave a riadne udržiavané v priebehu doby trvania poistenia a aby boli funkčné aj po pracovnej dobe 
alebo kedykoľvek, keď budú prevádzkové priestory  poisteného neobsadené a neužívané,   

•� dbať, aby škodová udalosť nenastala a neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu poistného nebezpečenstva (možná 
príčina vzniku škody), uložené právnymi predpismi, alebo ktoré sú ustanovené poistnou zmluvou,  

•� platiť poistné v termínoch a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve. 
Povinnosti v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie:  
•� oznámiť poistiteľovi vznik škodovej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov, predložiť poistiteľovi 

potrebné doklady, postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa učiniť opatrenia, aby sa škoda ďalej nezväčšovala,  
•� vyčkať s opravou poškodenej veci alebo odstraňovaním zvyškov zničenej veci na pokyn poistiteľa, pokiaľ nie je potrebné 

z bezpečnostných, hygienických, ekologických alebo iných závažných dôvodov s opravou veci alebo odstránením jej zvyškov 
začať skôr,  

•� zabezpečiť poškodené veci alebo ich súčasti ako dôkazné prostriedky a mať ich k dispozícii k preukázaniu zo strany poistiteľa 
alebo ním poverených osôb. 
 

 

 

Kedy a ako uhrádzam platbu? 
V prípade poistenia dojednaného na:  
•� dobu určitú, jednorazové poistné za celú dobu trvania poistenia platíte najneskôr v deň začiatku poistenia.  
•� dobu neurčitú, bežné poistné platíte v štvrťročných, polročných alebo ročných poistných obdobiach.  
Výška jednorazového poistného alebo bežného poistného za poistné obdobie (prípadne ich splátok), s termínmi splatnosti 
a údajmi o spôsobe platby, je uvedená v poistnej zmluve. Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo poštovým poukazom. 
 

 

 

Kedy začína a končí krytie?  
Poistenie dojednané na:  
•� dobu určitú, začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve,  
•� dobu neurčitú, začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom zániku poistenia v zmysle 

všeobecne záväzného právneho predpisu upravujúceho poistenie (Občiansky zákonník). 
 

 

 

Ako môžem zmluvu vypovedať? 
Poistnú zmluvu môžeme vypovedať:    
•� výpoveďou do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy; Poistenie zanikne uplynutím osemdňovej výpovednej 

lehoty, ktorá sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede,  
•� výpoveďou ku koncu poistného obdobia; Výpoveď musí byť doručená poistiteľovi najneskôr šesť týždňov pred uplynutím 

poistného obdobia. Ak došlo k zmene výšky poistného jednostranne poistiteľom a poistiteľ výšku poistného neoznámil tomu, 
kto s ním  uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa 
predchádzajúcej vety. 
 


