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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
POISTENIE VECI PRE PRÍPAD ŽIVELNÝCH UDALOSTÍ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí platia ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre
poistenie majetku a tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

OSOBITNÉ USTANOVENIA
Článok I
Poistné riziká
1. Základné živelné poistenie (ďalej len "POŽIAR") sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej
veci uvedenej v zmluve
– požiarom,
– výbuchom,
– úderom blesku,
– nárazom alebo zrútením lietadla alebo jeho častí, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak
nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, akou je
poškodená vec.
2. Doplnkové živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci uvedenej
v zmluve
a) povodňou alebo záplavou (ďalej len "POVODEŇ"),
b) víchricou alebo krupobitím (ďalej len "VIETOR"),
c) zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín, zemetrasením, a ak
je poistenou vecou budova, tiež ťarchou snehu alebo námrazy (ďalej len "ZOSUV"),
d) vodou z vodovodných zariadení a médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení. Ak je proti tomuto
nebezpečenstvu poistená budova, vzniká právo na plnenie aj pri
– poškodení prívodného potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, potrubia či telies
vykurovacích alebo solárnych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo
zamrznutím vody v nich,
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– poškodení kotlov vykurovacích systémov, armatúr a zariadení pripojených na potrubie, ak tieto boli
poškodené alebo zničené zamrznutím vody v nich s výnimkou škôd, ku ktorým došlo nesprávnou
obsluhou alebo údržbou.
3. Združené živelné poistenie (ďalej len "ZDRUŽENÝ ŽIVEL") sa vzťahuje na všetky živelné poistné
riziká uvedené v bodoch 1 a 2 tohto článku.

Článok II
Vymedzenie poistnej udalosti
1. Poistnou udalosťou je poškodenie alebo zničenie poistenej veci niektorou z udalostí uvedených v člán−
ku I body 1 a 2.
2. Právo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola poistená vec poškodená, zničená alebo stratená v priamej
súvislosti s niektorou udalosťou uvedenou v článku I body 1 a 2.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok III
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 IV
Tieto Osobitné poistné podmienky pre živelné poistenie schválilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky
ako dozorný orgán nad poisťovníctvom dňa 9.2.1996 pod číslom 52/72/1996.
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