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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY

POISTENIE PRE PRÍPAD KRÁDEŽE VECI

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Pre poistenie veci pre prípad jej krádeže platia ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre

poistenie majetku a tieto Osobitné poistné podmienky poistenia pre prípad krádeže veci, pokiaľ nie je

v poistnej zmluve dohodnuté inak.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok I

Poistné riziká

1. Základné poistenie pre prípad krádeže sa vzťahuje na krádež poistenej veci, ku ktorému došlo:

– krádežou vlámaním, pri ktorej páchateľ prekonal prekážky chrániace vec pred krádežou,

– lúpežou.

2. Doplnkové poistenie pre prípad krádeže sa vzťahuje na:

a) úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci (vandalizmus),

b) poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci spreneverou, podvodom, zatajením veci a neopráv−

neným užívaním cudzej veci, pokiaľ bol páchateľ zistený podľa právoplatného rozhodnutia, ktorým

bolo ukončené trestné konanie.

Článok II

Vymedzenie poistnej udalosti

1. Poistnou udalosťou je škoda na veci, spôsobená v dôsledku rizík uvedených v článku I, ak je s ňou

spojený vznik povinnosti poisťovne plniť. Poistnou udalosťou však nie je, ak bola udalosť v článku I

spôsobená úmyselným konaním poisteného, poistníka alebo z podnetu niektorého z nich.

2. Poisťovňa je povinná plniť aj za poškodenie alebo zničenie stavebných súčastí budov alebo poškodenie

či zničenie schránok, ktorých obsah je poistený, a poškodenie či zničenie bolo spôsobené konaním

smerujúcim ku krádeži poistenej veci.
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To sa však netýka škôd na skle, výkladných skriniach vrátane nalepených snímačov zabezpečovacích

zariadení, nalepených fólií, nápisov, malieb a inej výzdoby na poškodenom alebo zničenom skle.

3. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, nesmie súčet plnenia podľa bodov 1 a 2 presiahnuť poistnú

sumu za poistenie pre prípad krádeže.

Článok III

Výška plnenia poisťovne a spôsob zabezpečenia veci proti krádeži

1. Právo na plnenie do výšky dohodnutej poistnej sumy vznikne len vtedy, keď ukradnutá vec bola

zabezpečená spôsobom uvedeným v poistnej zmluve.

2. Ak hodnota ukradnutej veci nespĺňa podmienky zabezpečenia, právo na plnenie vznikne len do výšky

zodpovedajúcej podmienkam uvedeným v poistnej zmluve v čase vzniku poistnej udalosti. V tomto

prípade vznikne právo poisťovni plnenie primerane znížiť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok IV

Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť v zmluve dohodou odchylne od poistných

podmienok, ak to výslovne nie je zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení týchto podmienok nevyplýva, že

sa od nich nie je možné odchýliť.

Článok V

Tieto Osobitné poistné podmienky pre prípad krádeže veci schválilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky

ako dozorný orgán nad poisťovníctvom dňa 9.2.1996 pod číslom 52/72/1996.


