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Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie
stavebno-montážnych rizík, v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie majetku, na ktorom sa vykonáva stavebno-montážne dielo (D01), v Zmluvných
dojednaniach pre dodatkové poistenie okolitého majetku investora (D02), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie škôd spôsobených chybným
návrhom, projekciou alebo konštrukciou (D03), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie zvláštnych nákladov (D04), v Zmluvných dojednaniach
pre dodatkové poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia prepravovaných vecí pri cestnej preprave (D05), v Zmluvných dojednaniach pre
dodatkové poistenie záručnej doby (D06), v Zmluvných dojednaniach pre rozšírené dodatkové poistenie záručnej doby (D07), v Zmluvných dojednaniach na
rozšírenie územnej platnosti (D08), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie nákladov na odstránenie suti (D09), v Zmluvných dojednaniach pre
dodatkové poistenie pre prípade krádeže (D10), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie zodpovednosti za škodu (D11), v Zmluvných dojednaniach
pre dodatkové poistenie vzájomnej (krížovej) zodpovednosti za škodu (D12).
O aký typ poistenia ide?
Stavebno-montážne poistenie je komplexné poistenie výstavby a montáže stavebných alebo montážnych diel určené pre investorov (odberateľov stavených
diel) alebo pre stavebné firmy (generálny dodávateľ, subdodávateľ), ktoré dielo realizujú.

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vzťahuje na budované stavebné alebo montážne dielo
alebo jeho časti.
Poistenie sa vzťahuje na:
3 nečakané a náhle poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci
alebo jej časti akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je ďalej
alebo v príslušných dodatkoch, ak sú dojednané, vylúčená,
3 taký prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci, ktorý obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť tejto veci.
Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednať nasledovné poistné krytie:

Čo nie je predmetom poistenia?
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Základné poistenie:
3 Stavebné alebo montážne dielo alebo jeho časti
Dodatkové poistenie:
K základnému poisteniu je možné dojednať dodatkové poistenie:
• Zariadenie staveniska ZS
• Stavebno - montážne stroje
• Stavebno - montážna výstroj a zariadenie
• Majetok na ktorom je vykonávané stavebno - montážne dielo
• Okolitý majetok vo vlastníctve investora,
• Škody spôsobené chybným návrhom, projektovaním, konštrukciou
• Zvláštne náklady
• Preprava vecí
• Záručná doba
• Rozšírená záručná doba
• Rozšírená územná platnosť
• Náklady na odstránenie sute nad poistnú sumu
• Zodpovednosť za škodu vzniknutú inému v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami
• Poistenie krížovej zodpovednosti
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Platné tuzemské a zahraničné bankovky, ceniny,
veci kultúrnej, historickej, umeleckej hodnoty,
písomnosti, plány, výkresy, nosiče,
motorové vozidlá s ŠPZ, lietadlá a vodné plavidlá,
zastavenie alebo prerušenie činnosti,
škody spôsobné vadou materiálu alebo chybne vykonanou prácou,
ale táto výluka sa vzťahuje len na náhradu vadného materiálu alebo
opravu chybne vykonanej práce,
škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu alebo pre opotrebenie,
poškodenie alebo zničenie poistenej veci normálnymi atmosférickými podmienkami, vznikom usadenín,
škody, ktoré neobmedzujú alebo nevylučujú funkčnosť veci, t.j. škody na vzhľade,
škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, spolupoistených, ich zmocnencov a zástupcov.

Upozornenie: Úplný zoznam výluk je uvedený v príslušných VPP,
zmluvných dojednaniach, prípadne v poistnej zmluve.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!
!
!

Poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou.
Dodatkové poistenie nie je možné poistiť bez dojednania základného poistenia.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisťovateľovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho časti.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení je uvedený v príslušných
VPP, zmluvných dojednaniach, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa týka poistných udalosti na stavenisku alebo mieste montáže uvedenom v zmluve ako adresa rizika, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia:
• odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,
• predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, účtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť preskúmať činnosť zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniť vstup do poistených objektov.
Povinnosti počas trvania poistenia:
• oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej činnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiť zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v čase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má poisťovateľ právo uplatniť podpoistenie,
• oznámiť, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť meno takej poisťovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa starať o údržbu poistených vecí,
• dbať, aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie.
Povinnosti poisteného, resp. poistníka v prípade poistnej udalosti:
• bezodkladne oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 577) vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zároveň však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonať všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala.
Upozornenie: Úplný zoznam podmienok je uvedený v príslušných VPP, zmluvných dojednaniach, prípadne v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
•
•
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Náklady na poistenie sa platia naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.
V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistený uhradí poistné v splátkach. V takomto prípade sa splátky považujú za zmluvné predĺženie lehoty
splatnosti jednorázového poistného podľa §801 Občianskeho zákonníka. V prípade, že niektorá splátka poistného nebude uhradená v zmluvne dohodnutom termíne, poisťovni vzniká právo žiadať od poisteného uhradenie celej zvyšnej sumy poistného naraz.
Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.

Kedy začína a končí krytie?
•
•

Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Ak však v tento deň neboli ešte zahájené práce a ani nedošlo k tomuto
dátumu k vyloženiu poistených vecí na adrese rizika, začína poistenie až dňom zahájenia prác alebo dňom vyloženia vecí na adrese rizika, pokiaľ nie
je v zmluve dohodnuté inak.
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú so zmluvne dohodnutým začiatkom a koncom poistenia.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• dňom, kedy bolo dielo dokončené alebo jeho časť odovzdaná alebo uvedená do prevádzky, ak nie je dohodnuté inak, najneskôr však dňom uvedeným v zmluve ako koniec poistenia.
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
• ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doručením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,
• ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
•
•
•

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa
nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovňa má právo na pomernú časť
poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
Písomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdenná
a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom
poisťovňa má právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
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