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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE 
VECI PRE PRÍPAD ODCUDZENIA ALEBO VANDALIZMU

ČLÁNOK I
Úvodné ustanovenie

1.	 Poistenie	 veci	 pre	 prípad	 odcudzenia	 alebo	 vandalizmu,	
ktoré	uzaviera	KOOPERATIVA	poisťovňa,	a.s.	Vienna	Insu
rance	 Group	 (ďalej	 len	 “KOOPERATIVA”),	 upravujú	 prí
slušné	 ustanovenia	 Občianskeho	 zákonníka,	 Všeobecné	
poistné	podmienky	pre	poistenie	majetku	VPPM	106	(ďa
lej	len	“VPPM	106”),	tieto	Osobitné	poistné	podmienky	pre	
poistenie	 veci	 pre	 prípad	 odcudzenia	 alebo	 vandalizmu	
OPPOV	206	(ďalej	 len	“OPPOV	206”),	Zmluvné	dojedna
nia	 –	 spôsoby	 zabez	pečenia	 proti	 odcudzeniu	 ZD	 SZ	
(ďalej	len	“ZD	SZ”)	a	poistná	zmluva.	

2.	 Uvedené	poistné	podmienky	sú	súčasťou	poistnej	zmluvy.

ČLÁNOK II
Poistné riziká

1.	 Základné poistenie	 pre	 prípad	 odcudzenia	 sa	 vzťahuje	
na	odcudzenie	poistenej	veci,	ku	ktorému	došlo:
a)	 krádežou	vlámaním,	pri	ktorej	páchateľ	preukázateľne	

prekonal	 prekážky	 chrániace	 poistenú	 vec	 pred	 od
cudzením,

b)	 lúpežou	v	mieste	poistenia,
c)	 lúpežou	pri	preprave	peňazí	alebo	cenín,	ktoré	prepra

vuje	 poistený	 alebo	 ním	 poverená	 osoba	 (ďalej	 len	
“peňažný	posol”).	Osobou	poverenou	prepravou	pe
ňazí	alebo	cenín	môže	byť	iba	zamestnanec	poistníka,	
resp.	poisteného	uvedeného	v	poistnej	zmluve	starší	
ako	18	rokov,	spôsobilý	k	právnym	úkonom,	bezúhon
	ný,	spoľahlivý,	fyzicky	zdatný,	ktorý	nie	je	pod	vplyvom	
alkoholu	 či	 iných	 omamných	 alebo	 psychotropných	
látok.

	
2.	 Doplnkové poistenie	pre	prípad	odcudzenia	sa	vzťahuje	

na	 úmyselné	 poškodenie	 alebo	 zničenie	 poistenej	 veci	
treťou	osobou	–	vandalizmus.	Poistenie	je	možné	dojednať	
v	dvoch	formách:
a)	 vandalizmus	 	 nezistený	 páchateľ:	 KOOPERATIVE	

vzniká	 povinnosť	 plniť	 len	 za	 podmienky,	 že	 škoda	
bola	 oznámená	 a	 vyšetrovaná	 príslušným	 orgánom	
polície,

b)	 vandalizmus		zistený	páchateľ:	KOOPERATIVE	vzniká	
povinnosť	plniť	len	za	podmienky,	že	škoda	bola	ozná

mená	a	vyšetrovaná	príslušným	orgánom	polície,	pri
čom	 páchateľ	 bol	 zistený	 podľa	 právoplatného	 roz
hodnutia,	ktorým	bolo	ukončené	trestné	konanie.

ČLÁNOK III
Výluky z poistenia

1.	 Okrem	výluk	uvedených	vo	VPPM	106	sa	poistenie	nevzťa
huje	 na	 škody	 na	 poistených	 veciach	 vzniknutých	 alebo	
spôsobených:
a)	 úmyselným	 poškodením	 alebo	 zničením	 poistených	

vecí	 (vandalizmus),	 pokiaľ	 škoda	 nebola	 oznámená	
a	riešená	príslušným	orgánom	polície,	

b)	 prostou	krádežou,
c)	 estetickým	 poškodením	 predmetov	 (napr.:	 maľbami,	

graffitmi	 alebo	 polepením	 vonkajších	 častí	 budovy	
alebo	stavby),

d)	 poškodením,	 zničením	 alebo	 stratou	 poistenej	 veci	
spreneverou,	podvodom,	zatajením	veci	a	neoprávne
ným	užívaním	cudzej	veci,

e)	 lúpežou	 poistenej	 veci	 pri	 preprave	 vykonávanej	 na	
základe	prepravnej	zmluvy.

2.	 Pri	 poškodení	 alebo	 zničení	 zábranných	 prostriedkov	
podľa	čl.	V	bod	2.	b)	nevzniká	právo	na	plnenie	KOOPE
RATIVY	 za	 škody	 spôsobené	 na	 skle	 výkladných	 skríň,	
rovnako	sa	to	netýka	ani	na	nich	nalepených	neodnímateľ
ných	 snímačov	 zabezpečovacích	 zariadení,	 nalepených	
fólií,	nápisov,	malieb	a	inej	výzdoby	na	poškodenom	alebo	
zničenom	skle.

ČLÁNOK IV
Povinnosti poistníka, resp. poisteného

Okrem	 všetkých	 povinností	 stanovených	 právnymi	 predpismi	
tvoriacich	 právny	 poriadok	 Slovenskej	 republiky	 a	 stanove
ných	 v	 poistných	 podmienkach	 a	 zmluvných	 dojednaniach	
uvedených	v	čl.	I	týchto	OPPOV	206	je	poistník,	resp.	poistený	
povinný	zabezpečiť	poistený	majetok	voči	odcudzeniu	v	zmysle	
ZD	SZ	do	úrovne	zodpovedajúcej	výške	poistnej	sumy	alebo	
limitu	plnenia	dohodnutého	v	poistnej	zmluve.
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ČLÁNOK V
Poistná udalosť

1.	 Poistnou	udalosťou	 je	poškodenie	alebo	zničenie	poiste
nej	veci	v	dôsledku	náhodnej	udalosti	spôsobenej	niekto
rým	 poistným	 rizikom	 uvedeným	 v	 článku	 II,	 poistenie	
ktoré	je	v	poistnej	zmluve	dojednané	a	nie	je	vo	VPPM	106	
alebo	v	 týchto	OPPOV	206	vylúčené	a	z	neho	vzniknutá	
škoda,	ktorá	zakladá	právo	na	plnenie.

2.	 Poistnou	udalosťou	je	aj	poškodenie	alebo	zničenie:
a)	 poistenej	veci,	spôsobené	konaním	páchateľa	smeru

júcim	k	odcudzeniu	poistenej	veci,	
b)	 zábranných	prostriedkov,	ktoré	chránia	vec	poistenú	

podľa	 týchto	 OPPOV	 206,	 spôsobené	 konaním	 pá
chateľa	smerujúcim	k	jej	odcudzeniu.

	
3.	 V	 prípade	 poistenia	 peňažného	 posla	 vznikne	 právo	 na	

poistné	plnenie	 len	vtedy,	ak	bola	preprava	uskutočnená	
najkratšou	možnou	trasou	medzi	začiatočným	a	cieľovým	
miestom	 prepravy	 a	 nebola	 až	 do	 miesta	 určenia	 preru
šená.	Preprava	môže	byť	prerušená	len	z	dôvodov	vyplýva
júcich	z	pravidiel	cestnej	prevádzky	alebo	z	dôvodov	pre
vzatia	alebo	odovzdania	peňazí	alebo	cenín	v	mieste	urče
nia.	 Poistenie	 sa	 vzťahuje	 na	 odcudzenie	 peňazí	 alebo	
cenín	 lúpežou,	ku	ktorej	došlo	v	dobe	po	 ich	prevzatí	na	
bezprostredne	 nadväzujúcu	 prepravu	 a	 pred	 ich	 odo
vzdaním	 bezprostredne	 po	 ukončení	 prepravy	 v	 mieste	
určenia,	najneskôr	do	oka	mihu,	keď	peniaze	alebo	ceniny	
mali	byť	odovzdané,	resp.	mohli	byť	odovzdané.

4.	 Poistenie	peňažného	posla	sa	vzťahuje	aj	na	prípady:
a)	 keď	k	lúpeži	peňazí	alebo	cenín	došlo	tak,	že	páchateľ	

bezprostredne	 pred	 prepravou	 alebo	 po	 nej	 použil	
proti	 poistenému,	 resp.	poistníkovi,	 osobe	poverenej	
prepravou	alebo	proti	doprevádzajúcim	osobám	nási
lie	alebo	hrozbu	bezprostredného	násilia,

b)	 odcudzenia	alebo	straty	prepravovaných	peňazí	alebo	
cenín,	 keď	 poistený,	 resp.	 poistník,	 osoba	 poverená	
prepravou	 alebo	 doprevádzajúca	 osoba	 boli	 násled
kom	 dopravnej	 alebo	 inej	 nehody	 zbavení	 nezávisle	
od	svojej	vôle	možnosti	zverené	peniaze	alebo	ceniny	
opatrovať.	 Právo	 na	 plnenie	 však	 nevzni	ká,	 ak	 do
pravnú	 nehodu	 spôsobil	 poistený,	 resp.	 poistník,	
osoba	 poverená	 prepravou	 alebo	 doprevádzajúca	
osoba	 v	 dôsledku	 požitia	 alkoholu	 alebo	 užitím	 inej	
psychotropnej	alebo	omamnej	látky.

ČLÁNOK VI
Spôsob zabezpečenia

1.	 Právo	 na	 plnenie	 do	 výšky	 dohodnutej	 poistnej	 sumy	
alebo	 limitu	 poistného	 plnenia	 dohodnutého	 v	 poistnej	
zmluve	vznikne	len	vtedy,	keď	ukradnutá	vec	bola	v	čase	
poistnej	 udalosti	 zabezpečená	 spôsobom	 uvedeným	
v	ZDSZ.	

2.	 V	prípade,	že	skutočný	spôsob	zabezpečenia	v	čase	poist
nej	 udalosti	 na	 mieste	 poistenia	 nebude	 zodpovedať	 za
bezpečeniu	 uvedenému	 v	 ZDSZ,	 poskytne	 KOOPERA
TIVA	 poistné	 plnenie	 iba	 do	 výšky	 limitu	 zodpovedajú
cemu	skutočnému	spôsobu	zabezpečenia	v	čase	vzniku	
poistnej	udalosti.

3.	 V	prípade	poistenia	budov,	ostatných	stavieb,	stavebných	
súčastí	 a	 príslušenstva	 stavieb	 ako	 samostatného	 pred
metu	poistenia	sa	za	krádež,	pri	ktorej	páchateľ	preukáza
teľne	prekonal	prekážky	chrániace	poistenú	vec	pred	od
cudzením,	považujú	prípady,	keď	sa	páchateľ	zmocnil	po
istenej	 veci	 prekonaním	 jej	 konštrukčného	 upevnenia.	
Konštrukčným	upevnením	sa	rozumie	rozoberateľné	alebo	
nerozoberateľné	 pevné	 spojenie	 poistenej	 veci	 so	 stav
bou.	 Za	 nerozo	be	rateľné	 je	 považované	 také	 spojenie,	
keď	poistenú	vec	nejde	odcudziť	bez	 jeho	deštrukčného	
narušenia.	V	prípade	 rozoberateľného	spojenia	 je	za	do
statočné	považované	 iba	 také,	na	prekonanie	ktorého	 je	
nutné	použiť	minimálne	ručné	náradie,	ak	nejde	o	bežne	
používané	 spojenia,	 ktorých	 konštrukciu	 nejde	 ovplyvniť	
(napr.	zavesenie	dverí	alebo	okien	na	pántoch).

ČLÁNOK VII
Poistné plnenie

1.	 Poistné	 plnenie	 upravujú	 príslušné	 ustanovenia	 VPPM	
106.

2.	 V	 prípade	 poškodenia	 alebo	 zničenia	 zábranných	 pro
stried	kov	podľa	článku	V	bod	2.	b)	poskytne	KOOPERATIVA	
plnenie	z	jednej	poistnej	udalosti	až	do	výšky	5	%	z	hornej	
hranice	 plnenia	 dojednanej	 pre	 základné	 poistenie	 pre	
prípad	odcudzenia	pre	hnuteľné	veci,	cennosti,	cenné	veci	
a	veci	zvláštnej	hodnoty	v	danom	mieste	poistenia,	ak	nie	
je	dojednané	inak.

3.	 Ak	 došlo	 ku	 krádeži,	 pri	 ktorej	 páchateľ	 preukázateľne	
prekonal	prekážky	chrániace	poistenú	vec	pred	odcudze
ním	a	odcudzené	poistené	veci	boli	v	čase	vzniku	poistnej	
udalosti	 umiestnené	 vo	 výkladoch	 poistenej	 prevádzky,	
poskytne	 KOOPERATIVA	 plnenie	 maximálne	 do	 výšky	
10	%	z	hornej	hranice	poistného	plne	nia	za	poistené	veci.	
Poistenie	sa	však	nevzťahuje	na	veci	uvedené	v	článku	II	
bod	7	VPPM	106	(najmä	cenné	veci	a	veci	zvláštnej	hod
noty),	ak	boli	umiestnené	vo	výkladoch	v	mimopracovnej	
dobe	poistenej	prevádzky.

4.	 Z	 poistenia	 pre	 prípad	 odcudzenia	 peňazí	 tvoriacich	
dennú	tržbu	lúpežou	vzniká	právo	na	plnenie	iba	vtedy,	ak	
bola	odcudzená	denná	tržba	uložená	v	čase	poskytovania	
služieb	 v	 neprenosných	 uzamknutých	 bezpečnostných	
schránkach.	
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5.	 Poistenie	obsahu	samostatne	umiestnených	presklených	
vitrín	sa	vzťahuje	na	poškodenie	alebo	zničenie	skla	(oby
čajné	 sklo	 presklenej	 vitríny)	 a	 odcudzenie	 vystaveného	
tovaru.

6.	 Poistenie	pre	prípad	odcudzenia	písomností,	 plánov,	ob
chodných	kníh	a	obdobnej	dokumentácie,	kartoték,	výkre
sov,	zvukových,	obrazových,	dátových	a	iných	záznamov	a	
ich	 nosičov,	 ďalej	 vzoriek,	 názorných	 modelov	 a	 prototy
pov	 sa	 vzťahuje	 na	 odcudzenie	 poistených	 vecí	 do	 3	 %	
z	celkovej	poistnej	sumy	dojednanej	pre	základné	poiste
nie	pre	prípad	odcudzenia,	maximálne	však	do	výšky	po
istnej	sumy	1	000	EUR	na	prvé	riziko.	

ČLÁNOK VIII
Výklad pojmov

Pre	účely	týchto	OPPOV	206	platí	nasledujúci	výklad	pojmov:

1.	 Za	krádež vlámaním	 sa	považuje	zmocnenie	sa	cudzej	
poistenej	 veci	 tak,	 že	 sa	 jej	 páchateľ	 zmocnil	 niektorým	
ďalej	uvedeným	spôsobom:
a)	 do	 miesta	 poistenia	 sa	 dostal	 tak,	 že	 ho	 sprístupnil	

nástrojmi,	ktoré	nie	sú	určené	na	jeho	riadne	otvára
nie,	alebo	iným	preukázateľne	násilným	spôsobom,

b)	 do	miesta	poistenia	sa	dostal	inak	ako	vstupným	otvo
rom	alebo	otvoreným	oknom,

c)	 v	mieste	poistenia	 sa	preukázateľne	skryl	 a	po	 jeho	
uzamknutí	sa	veci	zmocnil,

d)	 miesto	 poistenia	 otvoril	 kľúčom,	 ktorého	 sa	 zmocnil	
vlámaním	alebo	lúpežou,	

e)	 do	trezora,	ktorého	obsah	je	poistený,	sa	dostal	alebo	
ho	 otvoril	 nástrojmi,	 ktoré	 nie	 sú	 určené	 na	 jeho	
riad	ne	otvorenie,

f)	 trezor,	ktorého	obsah	je	poistený,	otvoril	kľúčom	alebo	
spôsobom	určeným	na	jeho	riadne	otvorenie,	ktorého	
sa	zmocnil:
fa)	 vlámaním	do	úschovného	objektu,	ktorý	je	zabez

pečený	 minimálne	 rovnako	 ako	 trezor,	 v	 ktorom	
sú	uložené	poistené	veci,

fb)	 vlámaním	do	úschovného	objektu,	 ktorý	má	dva	
zámky	a	kľúče	k	nim	príslušné	sú	uložené	odde
lene	mimo	miesta	poistenia,

fc)	 lúpežou	mimo	miesta	poistenia,
g)	 do	trezora,	ktorého	obsah	je	poistený,	sa	dostal	tak,	že	

prekonal	 prekážku	 vytvorenú	 špecifickými	 vlastnos
ťami	 veci	 (napr.	 veľká	hmotnosť,	 nadmerné	 rozmery,	
obťažná	demontáž	a	pod.).

2.	 Prostou	krádežou	sa	rozumie	privlastnenie	si	cudzej	pois
tenej	veci	tak,	že	sa	jej	páchateľ	zmocnil	spôsobom	iným	
ako	uvedeným	v	bode.	1,	resp.	ak	odcudzená	vec	nebola	
chránená	pred	krádežou	spôsobom	uvedeným	v	ZDSZ,	
resp.	nedošlo	k	spáchaniu	lúpeže.

3.	 Lúpežou	sa	rozumie	privlastnenie	si	veci	tak,	že	páchateľ	

preukázateľne	 použil	 proti	 poistenému,	 resp.	 poistníkovi	
uvedenému	 v	 poistnej	 zmluve,	 ich	 zamestnancom	 alebo	
iným	 nimi	 povereným	 osobám	 násilie	 alebo	 hrozby	 bez
prostredného	násilia.	

4.	 Lúpežou	pri	preprave	peňazí	alebo	cenín	v	zmysle	bodu	1	
c)	 článku	 II	 sa	 rozumie	 zmocnenie	 sa	 poistenej	 veci	 pá
chateľom	počas	jej	prepravy	spôsobom	uvedeným	v	bode	
3	tohto	článku.

5.	 Neoprávneným	užívaním	poistenej	veci	 treťou	osobou	sa	
rozumie	 neoprávnené	 zmocnenie	 sa	 poistenej	 veci	
s	úmyslom	prechodne	ju	užívať.

6.	 Za	zábranné	prostriedky	sa	považujú	prvky	mechanických	
zábranných	 prostriedkov	 (dvere,	 sklenené	 výplne	 dverí	
a	okien,	zámky,	mreže,	rolety	a	pod.)	a	elektrické	zabezpe
čovacie	 signalizácie	 (čidlá,	 snímače,	 hlásiče	 a	 pod.),	
schránky	 a	 trezory	 vrátane	 ich	 uzamykacích	 systémov,	
bezpečnostná	batožina	na	prepravu	cenností	a	 iné	 tech
nické	 prostriedky	 zabezpečujúce	 miesto	 poistenia	 alebo	
poistenú	 vec	 proti	 odcudzeniu,	 poškodeniu	 alebo	 zniče
niu.	Za	ochranný	prostriedok	sa	nepovažujú	vozidlá,	kto
rými	je	poistená	vec	prepravovaná.

7.	 Spreneverou	 sa	 rozumie	 privlastnenie	 si	 zverenej	 poiste
nej	veci.

8.	 Zatajením	veci	sa	rozumie	privlastnenie	si	poistenej	veci,	
ktorá	 sa	 dostala	 do	 moci	 páchateľa	 nálezom,	 omylom	
alebo	inak	bez	súhlasu	poistníka,	resp.	poisteného	uvede
ného	v	poistnej	zmluve.

ČLÁNOK IX
Záverečné ustanovenia

1.	 Zmluvné	strany	si	môžu	vzájomné	práva	a	povinnosti	upra
viť	v	zmluve	dohodou	odchylne	od	poistných	podmienok,	
ak	to	výslovne	nie	je	zakázané	a	pokiaľ	z	povahy	ustano
vení	 týchto	 podmienok	 nevyplýva,	 že	 sa	 od	 nich	 nie	 je	
možné	odchýliť.

2.	 Tieto	Osobitné	poistné	podmienky	pre	poistenie	veci	pre	
prípad	 odcudzenia	 alebo	 vandalizmu	 č.	 206	 boli	 schvá
lené	 Predstavenstvom	 KOOPERATIVY	 poisťovne,	 a.s.	
Vienna	 Insurance	 Group	 a	 nadobúdajú	 účinnosť	 dňom	
01.	09.	2009.
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