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UNIQA

Vašu zmluvu spravuje:
Správa špeciálneho poistenia - majetok Bratislava 
E-mail: sprava_cb@uniqa.sk 
Telefón: 0850 111 400

Korešpondenčná adresa:
UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

Poistná zmluva
Poistite!’:

IČO:
Zastúpená:

a
Poistník:

UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15 
820 07 Bratislava 27 
Slovenská republika 
00653501
Ing. Martin Žáček, CSc., predseda predstavenstva 
Wolfgang Friedl, podpredseda predstavenstva

Mesto Stupava 
Hlavná 1 
900 31 Stupava 

IČO: 00305081
Obchodný register Okresného súdu:
Oddiel:; Vložka číslo:
Zastúpená: Ing., Mgr. Art. Roman Maroš - primátor

uzatvárajú v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a všeobecných poistných podmienok poistnú zmluvu

číslo 9127002496

Začiatok poistenia: 1.7.2017 Účinnosť zmeny: 1.7.2017
Koniec poistenia: 1.7.2021 00:00 hod.

Druh poistenia:

Požiarne nebezpečia 
Živelné nebezpečia 
Voda z vodovod, zariadení 
Krádež a lúpež 
Poistenie lomu strojov 
Elektronika

Ročné poistné celkom:
Splatnosť: 1. 7. bežného roka

Splátka poistného: 9 960,64 EUR

Ročné poistné:

3 509,67 EUR 
2 757,90 EUR 
2 757,90 EUR 

663,96 EUR 
128,08 EUR 
143,13 EUR

9 960,64 EUR

Zmluvné dojednania:

Poistné sumy stanovil klient na vlastnú zodpovednosť ako nové hodnoty. V zmysle poistných podmienok 
pre poistenie požiaru a prerušenia prevádzky - 2017, oddielu II, článku 4, bodu 11) klient si je vedomý 
možného podpoistenia.
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Druh poistenia: Požiarne nebezpečia 
Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného 
prerušenia prevádzky - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh 
poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu 
poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré 
sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:

V položke predmetu poistenia - Budovy a stavby, sú zahrnuté aj autobusové zastávky.
Poistenie skla /na prvé riziko/ sa vzťahuje iba na miesto poistenia: Školská ulica, súp. č. 3389, 
orientačné č. 2/C

Klauzuly:
011001

Miesto poistenia: Mesto Stupava a prevádzky v správe mesta

Predmet poistenia:
Budovy a stavby mesta Stupava podľa účtovnej 
evidencie na novú hodnotu 
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA na novú 
hodnotu
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR
SKLO (NA 1.RIZIKO) PODĽA KLAUZULY 011001 
Spoluúčasť čiastka: 33,00 EUR
UMELECKÉ A HISTORICKÉ PREDMETY (NA 1.RIZIKO)
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR

Poistná suma Ročné poistné
22 502 436,36 EUR 3 375,48 EUR

469 994,00 EUR

5 000,00 EUR 

7 800,21 EUR

70,50 EUR

62,52 EUR 

1,17 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s. Call centrum: 0850 111 400 IČO: 00 653 501
Lazaretská 15,820 07 Bratislava 27 Web: http://www.uniqa.sk DIČ: 2021096242
Slovenská republika E-mail: poistovna@uniqa.sk IČ DPH: SK7020000229

http://www.uniqa.sk
mailto:poistovna@uniqa.sk


UNIQA

Druh poistenia: Živelné nebezpečia 
Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného 
prerušenia prevádzky - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh 
poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu 
poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré 
sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:

V položke predmetu poistenia - Budovy a stavby, sú zahrnuté aj autobusové zastávky.

Miesto poistenia: Mesto Stupava a prevádzky v správe mesta

Predmet poistenia:
Budovy a stavby mesta Stupava podľa účtovnej 
evidencie na novú hodnotu 
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA na novú 
hodnotu
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR
UMELECKÉ A HISTORICKÉ PREDMETY (NA 1.RIZIKO)
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR

Druh poistenia: Voda z vodovod, zariadení 
Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie požiaru a následného 
prerušenia prevádzky - 2017,doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh 
poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explictne pri položke predmetu 
poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré 
sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:

V položke predmetu poistenia - Budovy a stavby, sú zahrnuté aj autobusové zastávky.

Miesto poistenia: Mesto Stupava a prevádzky v správe mesta

Predmet poistenia: Poistná suma
Budovy a stavby mesta Stupava podľa účtovnej 22 502 436,36 EUR
evidencie na novú hodnotu
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA na novú 469 994,00 EUR
hodnotu
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR
UMELECKÉ A HISTORICKÉ PREDMETY (NA 1 .RIZIKO) 7 800,21 EUR
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR
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Ročné poistné
2 700,56 EUR

56,40 EUR 

0,94 EUR

Poistná suma Ročné poistné
22 502 436,36 EUR 2 700,56 EUR

469 994,00 EUR 56,40 EUR

7 800,21 EUR 0,94 EUR
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Druh poistenia: Krádež a lúpež 
Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku proti krádeži, 
lúpeži a vandalizmu - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh 
poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu 
poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré 
sú vo vlastníctve poisteného.

Osobitné zmluvné dojednania:

Odchylne od klauzuly 04C001, bod 4, sa dojednáva limit plnenia 10.000,00 EUR so sublimitom plnenia 
na autobusové zastávky 3.000,00 EUR a so spoluúčasťou 66,00 EUR.

Klauzuly:
04L002, 04C001, 04L005, 04L006,

Miesto poistenia: Mesto Stupava a prevádzky v správe mesta

Predmet poistenia:
PREVÁDZKOVO-OBCHODNÉ ZARIADENIA na novú
hodnotu, limit plnenia: 165.000,00 EUR
ZBRANE (NA 1.RIZIKO) podľa klauzuly 04L005 A 04L006
VONKAJŠÍ VANDALIZMUS (NA 1.RIZIKO) podľa klauzuly
04C001
Spoluúčasť čiastka: 66,00 EUR
UMELECKÉ A HISTORICKÉ PREDMETY (NA 1.RIZIKO)
STAVEBNÉ ÚPRAVY, SÚČASTI STAVBY (NA 1.RIZIKO)

Poistná suma
469 994,00 EUR

2 987,45 EUR 
10 000,00 EUR

7 800,21 EUR 
4 680,00 EUR

Ročné poistné
310,20 EUR

9,56 EUR 
320,00 EUR

12,48 EUR 
11,72 EUR

Druh poistenia: Poistenie lomu strojov 
Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie strojov a následného 
prerušenia prevádzky - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre tento druh 
poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explicitne pri položke predmetu 
poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete poistenia, ktoré 
sú vo vlastníctve poisteného.

Miesto poistenia: Mesto Stupava a prevádzky v správe mesta

Predmet poistenia: Poistná suma Ročné poistné
STROJE A STROJNÉ ZARIADENIA 56 162,87 EUR 128,08 EUR
Spoluúčasť čiastka: 166,00 EUR
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Druh poistenia: Elektronika 
Všeobecné zmluvné dojednania:

Pre tento druh poistenia platia Všeobecné poistné podmienky pre poistenie elektronických zariadení a 
následného prerušenia prevádzky - 2017, doplnené a modifikované klauzulami a inými prílohami pre 
tento druh poistenia, uvedenými v tejto zmluve. Dojednáva sa, že pokiaľ nie je explíctne pri položke 
predmetu poistenia uvedené inak, poisťujú sa všetky veci patriace položke uvedenej v predmete 
poistenia, ktoré sú vo vlastníctve poisteného.

Miesto poistenia: Mesto Stupava a prevádzky v správe mesta

Predmet poistenia: Poistná suma
ELEKTRONICKÉ A ELEKTROTECHNICKÉ ZARIADENIA A 76 946,56 EUR
PRÍSTROJE
Spoluúčasť čiastka: 166,00 EUR

Prílohami tejto poistnej zmluvy sú klauzuly, s ktorými bol poistník oboznámený a 
prevzatie: 011001, 04L002, 04C001, 04L005, 04L006.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s príslušnými platnými všeobecnými poistnými podmienkami, 
zmluvnými dojednaniami a ustanoveniami uvedenými v tejto poistnej zmluve alebo prílohách, prevzal som ich a 
súhlasím s nimi. Zároveň svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť uvedených údajov a žiadam o uzatvorenie/zmenu 
poistenia v rozsahu tejto poistnej zmluvy . Bol som oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej 
poistnej zmluvy prostredníctvom formulára podľa vzoru ustanoveného Národnou bankou Slovenska. Ďalej svojim 
podpisom v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem poístiteľovi 
neodvolateľný súhlas na spracovanie svojich osobných údajov uvedených v poistnej zmluve v informačných systémoch 
poistiteľa a to za účelom a po dobu poskytovania poistenia a činností s tým súvisiacich. Zároveň súhlasím s 
postúpením osobných údajov poskytnutých poístiteľovi na iné subjekty, ktoré sú súčasťou finančnej skupiny UNIQA 
Group a iným subjektom z krajín Európskej únie vrátane ich cezhraničného toku, ak je poskytnutie týchto údajov v 
súlade s výkonom poisťovacej činnosti.

Ročné poistné
143,13 EUR

svojim podpisom potvrdil ich
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UNIQA
KLAUZULA 011001 
Poistenie skla

1. Touto klauzulou sa dojednáva poistenie pre prípad nepredvídaného a náhleho poškodenia alebo 
zničenia skla, pokiaľ toto poškodenie obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť poisteného skla.

2. Predmetom poistenia sú pevne osadené sklá, ktorých hrúbka je minimálne 4 mm a ktoré v čase 
uzatvorenia poistnej zmluvy nie sú poškodené, prasknuté alebo inak porušené.

Poistenie sa vzťahuje na:
a) rovné, pevne osadené tabule skla vrátane bezpečnostnej, resp. inej fólie (napr. solárnej a pod.), 

zrkadlá (môžu byť aj brúsené), ďalej ohýbané alebo vypuklé sklá,
b) špeciálne sklá ako ťahané strojové sklo, tzv. polozrkadlové, nebrúsené sklá, floatové sklo,
c) sklenené reklamné tabule,
d) mramorové dosky z prirodzeného alebo umelého kameňa,
e) náklady na prepravu skla a jeho osadenie.

3. Len ak je dojednané poistenie podľa bodu 2, vzťahuje sa poistenie aj na nasledovné náklady, 
pričom limit plnenia je maximálne 50 % z poistnej sumy, na ktorú bolo sklo poistené:

a) lešenia, žeriavy, odstránenie prekážok,
b) nátery, maľovky a ostatné dekorácie, náhrada na zarámovanie, murovku a ochranné zariadenia,
c) náhradné zadebnenie ( zaistenie poškodeného skla alebo uvoľneného otvoru po poškodenom 
skle náhradným materiálom ako sú dosky, plech, okrem skla.).

Poistnú sumu skla predstavuje faktúra o zaobstaraní skla, alebo sa stanoví podľa aktuálnych 
cenových pomerov jednotlivých druhov skla vrátane dopravy a zasklenia.

Poistnú sumu nákladov tvorí maximálne 50% z poistnej sumy, na ktorú bolo sklo poistené.

4. Poistenie sa nevzťahuje na:
škody vzniknuté pri preprave a zasklievaní, na škody vzniknuté chybnou konštrukciou, 
na poškodenie povrchov skiel, ako napr. škrabance, zmena priehľadnosti a podobne, 
na elektrické zariadenie alebo elektrické príslušenstvo reklamných svetelných tabúľ a trubíc, 
historické, umelecké a podobné sklá,
sklá, pri ktorých je postavené lešenie pre murárske a iné práce,

- sklá v budovách a objektoch, kde sa vykonávajú rôzne rekonštrukčné 
a údržbárske práce.

5. Spoluúčasť je 33 € z každej škody.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.4.2015



UNIQA
KLAUZULA 04C001 

Vonkajší vandalizmus

1. Touto klauzulou sa dojednáva, že poistiteľ uhradí škody spôsobené vonkajším vandalizmom, ktoré 
vylučujú funkčnosť zariadenia.

2. V rámci dojednanej poistnej sumy pre vonkajší vandalizmus je možné pripoistiť aj škody, ktorých 
následkom sú estetické škody. Toto pripoistenie sa dojednáva maximálne do limitu plnenia 500 €. 
Ak je pre vonkajší vandalizmus dojednaná nižšia poistná suma ako 500 €, limit poistného plnenia 
pre vonkajší vandalizmus a estetické škody spolu sa rovná v poistnej zmluve dojednanej poistnej 
sume na vonkajší vandalizmus.

3. Spoluúčasť na každej škode predstavuje 65 €.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.4.2015
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KLAUZULA 04L002 
Zabezpečenie miesta poistenia - riziková 

trieda 1- 3

V závislosti od výšky poistnej sumy/limitu plnenia sa dojednáva nasledovný spôsob zabezpečenia. 

Poistná suma/ limit plnenia do 33 200 €:
1.Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej 
proti vyhmataniu planžetou a odvŕtaníu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu 
a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byt’ chránený proti demontáži, t.z. nesmie byt’ 
z vonkajšej strany priskrutkovaný. V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený 
uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami 
(minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne 
priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) 
prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň 
mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť 
zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. 
magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.
2-Objekt musí mať plné steny -  murované, drevené, železné (oceľové).
3.0kná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.
4.Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom 
priestranstve, musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. 
vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace 
bezpečnostné zámky (minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na jednu bránu, resp. dvere), 
kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného 
objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú 
rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný 
zámok,
objekt je v noci trvalé osvetlený, 
objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne 
zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným 
spôsobom

Poistná suma/ limit plnenia do 66 400 €:
1.Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti 
vyhmataniu planžetou a odvŕtaníu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu 
a vylomeniu vložky. Bezpečnostný štít (kovanie) musí byť chránený proti demontáži, t. z. nesmie byť 
z vonkajšej strany priskrutkovaný.V prípade, že nie je možné z technického hľadiska použiť uvedený 
uzamykací systém, je možné nahradiť ho certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami 
(minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne 
priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.) 
prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň 
mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný zámok. Dvere musia byť 
zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do objektu majú elektronický, resp. 
magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich násilné poškodenie.

2.Objekt musí mať plné steny -  murované, železné (oceľové).
3.0kná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.



4.Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými 
bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými 
tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými (oceľovými) mrežami. Mreže 
musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné 
zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade 
uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva 
visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo 
súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných 
zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci 
bezpečnostný zámok.
Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné 
(oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené elektronickou zabezpečovacou 
signalizáciou s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom 
informačného signálu minimálne na dve nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, 
ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať 
políciu alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. 
Systém elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) 
priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat), 
posledných udalostí v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. 
Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej 
zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky 
zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po dobu minimálne 24 hodín.
5.Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom 
priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. 
vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace 
bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), 
kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného 
objektu (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú 
rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný 
zámok,
objekt je v noci trvalé osvetlený, 
objekt je strážený stálou strážnou službou.

Za strážnu službu sa považuje každá osoba, ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne 
zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným 
spôsobom.

Poistná suma/ limit plnenia nad 66 400 €:
1.Uzamknutý objekt, uzamykací systém dverí zložený z bezpečnostnej cylindrickej vložky odolnej proti 
vyhmataniu planžetou a odvŕtaniu a bezpečnostného štítu (kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu, 
odvŕtaniu a vylomeniu vložky + prídavný bezpečnostný zámok.
Bezpečnostný štít musí byť chránený proti demontáži, t. z. nesmie byť z vonkajšej strany 
priskrutkovaný. Dvere musia byť zabezpečené proti vysadeniu. V prípade, že vstupné dvere do 
objektu majú elektronický, resp. magnetický uzamykací systém podmienkou ich prekonania je ich 
násilné poškodenie.
2.0bjekt musí mať plné steny -  murované, železné (oceľové).
3.Okná, dvere, výklady nie je možné otvoriť z vonkajšej strany bez ich poškodenia.
4.Presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu musia byť zabezpečené certifikovanými 
bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 185 mikrónov alebo certifikovanými bezpečnostnými 
tvrdenými sklami hrúbky minimálne 6 mm alebo funkčnými železnými ( oceľovými) mrežami. Mreže 
musia byť zabezpečené proti vytiahnutiu (pevne ukotvené do muriva) a nemôžu byť uvoľniteľné 
zvonku bez špeciálneho náradia a ich mechanického poškodenia alebo zničenia. V prípade 
uzamknutia otváracích mreží certifikovanými visiacimi bezpečnostnými zámkami (minimálne dva 
visiace bezpečnostné zámky na jedny mreže) musia všetky konštrukčné prvky, funkčne priamo 
súvisiace s uzamknutím mreží (petlice, oceľové oká, atď.) prostredníctvom visiacich bezpečnostných 
zámkov vykazovať rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci 
bezpečnostný zámok.
Certifikované bezpečnostné fólie, certifikované bezpečnostné tvrdené sklá alebo funkčné železné 
(oceľové) mreže môžu byť v prípade ich neprítomnosti nahradené elektronickou zabezpečovacou 
signalizáciou s plášťovou ochranou presklenných častí (detektor rozbitia skla) s prenosom



informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, ktoré 
spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu 
alebo na pult centrálnej ochrany, ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém 
elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej 
činnosti, a to tak, aby bolo možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí 
v systéme chronologicky tak, ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň 
umožniť tlač požadovaných údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí 
byť v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom 
zálohového zdroja energie po dobu minimálne 48 hodín.
5.Elektronická zabezpečovacia signalizácia -  komplexná priestorová ochrana s prenosom 
informačného signálu minimálne na tri nezávislé osoby, ktoré spĺňajú kritéria oprávnenej osoby, 
a ktoré sú povinné okamžite po prijatí signálu informovať políciu alebo na pult centrálnej ochrany, 
ktorý je priamo v riadiacom stredisku zásahovej jednotky. Systém elektronickej zabezpečovacej 
signalizácie musí nepretržite zaznamenávať (archivovať) priebeh svojej činnosti, a to tak, aby bolo 
možné presne stanoviť minimálne 60 (šesťdesiat) posledných udalostí v systéme chronologicky tak, 
ako za sebou v časových úsekoch nasledovali. Systém musí zároveň umožniť tlač požadovaných 
údajov tlačiarňou. Činnosť elektronickej zabezpečovacej signalizácie musí byť v okamihu výpadku 
elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom zálohového zdroja energie po 
dobu minimálne 48 hodín.
Elektronická zabezpečovacia signalizácia s komplexnou priestorovou ochranou môže byť v prípade jej 
neprítomnosti nahradená stálou ozbrojenou strážnou službou -  za ozbrojenú strážnu službu sa 
považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie zbrane (revolver a pod.), ktorá je 
fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať ochranu zvereného majetku pred 
odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.
6.Pokiaľ sa predmety poistenia kvôli svojmu objemu resp. vlastnostiam nachádzajú na otvorenom 
priestranstve musí byť dodržaný nasledovný spôsob zabezpečenia objektu:

objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm, na uzamknutie vstupu resp. 
vstupov do objektu (brány, dvere) použité bezpečnostné zámky alebo certifikované visiace 
bezpečnostné zámky (minimálne dva visiace bezpečnostné zámky na jednu bránu, resp. dvere), 
kde všetky konštrukčné prvky funkčne priamo súvisiace s uzamknutím príslušného chráneného 
objektu (petlice, oceľové oká, atcľ.) prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku vykazujú 
rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný 
zámok
objekt je v noci trvalé osvetlený,
objekt je strážený stálou ozbrojenou strážnou službou.

Za ozbrojenú strážnu službu sa považuje každá ozbrojená osoba s platným povolením na držanie 
zbrane (revolver a pod.), ktorá je fyzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne zaviazaná vykonávať 
ochranu zvereného majetku pred odcudzením počas určenej doby stanoveným spôsobom.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.4.2015
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KLAUZULA 04L005 
Sejfy, trezory a schránky

1. Predmetom poistenia sú veci, ktoré svojim charakterom patria k položke, pre ktorú je daná 
klauzula dojednaná.

2. Uzamknutá schránka je každý skriňový objekt, ktorého konštrukcia je odolná proti násilnému 
vniknutiu do jeho vnútorného priestoru a ktorého hmotnosť alebo veľkosť znemožňuje jeho 
odnesenie. Musí byť uzamknutá zámkou, ktorá spĺňa kritéria bezpečnostnej alebo trezorovej 
zámky.
Zbrane musia byť mimo pracovnej doby umiestnené v uzamknutej schránke.
Za schránku sa tiež považuje malý sejf pripevnený k stene, podlahe alebo ťažkému kusu nábytku. 
Za schránku sa nepovažuje prenosná alebo príručná pokladnica, registračná pokladňa a s nimi 
porovnateľné schránky, ktoré možno odniesť bez toho, aby boli poškodené alebo zničené.
Za registračnú pokladňu sa považuje pokladňa, ktorá má pridelený daňový kód pokladne a platný 
certifikát.

3. Sejf je pancierová pokladňa zabudovaná do steny alebo podlahy, prípadne pokladňa, ktorá je 
k stene alebo podlahe pripevnená tak, že jej demontáž je možné vykonať iba po jej otvorení 
a ktorá vlastní certifikát s udaním príslušnej bezpečnostnej triedy a je uznaná ako sejf alebo 
trezor.

4. Trezor je priestor ohraničený špeciálnou konštrukciou, ktorá zaručuje maximálnu bezpečnosť pre 
vo vnútri uložené hodnoty pred ich odcudzením, poškodením alebo zničením. Pri hodnotení 
bezpečnosti trezorov je základným charakteristickým znakom ich prielomová odolnosť, t.j. stupeň 
bezpečnostnej ochrany uschovaného obsahu proti krádeži vlámaním, vyjadrený počtom 
odporových jednotiek. Na každý trezor musí byť vystavený certifikát s udaním príslušnej 
bezpečnostnej triedy.

5. Touto klauzulou sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje len na predmety poistenia, ktoré sú 
uložené v sejfe, trezore alebo inej uzamknutej schránke, ktorá v závislosti od výšky poistnej sumy 
dojednanej pre danú položku predmetu poistenia spĺňa kritériá uvedené v tejto klauzule v bode 6.

6. Plnenie poistiteľa je pre každý druh schránky, sejfu, trezora popísaný v tejto klauzule obmedzené 
limitom plnenia, ktorého výška závisí od spôsobu zabezpečenia poistených vecí v čase poistnej 
udalosti:

a.) Limit plnenia do 670 €
predmet poistenia umiestnený v uzamknutej schránke.

b.) Limit plnenia do 5 000 €
predmet poistenia uzamknutý v sejfe/trezore s trezorovým zámkom kód alebo kľúč, alebo 
kód/kľúč,
stenový sejf zabudovaný do murovanej steny alebo betónovej podlahy, alebo sejf/trezor ukotvený 
v takejto stene alebo podlahe tak, že jeho demontáž možno vykonať iba po jeho odomknutí, 
alebo
voľne uložený trezor vážiaci minimálne 100 kg s rovnakým zámkom.

c.) Limit plnenia do 17 000 €
predmet poistenia uzamknutý v sejfe/trezore s trezorovým zámkom kód alebo kľúč, alebo 
kód/kľúč,
uzamykací mechanizmus musí obsahovať minimálne dva uzamykacie kamene (uzamykacie 
čapy),
stenový sejf zabudovaný do murovanej steny alebo betónovej podlahy, alebo sejf/trezor ukotvený 
v takejto stene alebo podlahe tak, že jeho demontáž možno vykonať iba po jeho odomknutí, 
alebo
voľne uložený trezor vážiaci minimálne 250 kg s rovnakým zámkom.



d.) Limit plnenia do 67 000 €
- predmet poistenia uzamknutý v sejfe/trezore s dvoma trezorovými zámkami kód/kľúč, alebo 
kľúč/kľúč
- uzamykací mechanizmus musí obsahovať minimálne tri uzamykacie kamene (uzamykacie čapy), 

stenový sejf vážiaci minimálne 50 kg,
alebo 
voľne uložený trezor vážiaci minimálne 300 kg s rovnakými zámkami, 
alebo
sejf/trezor vážiaci minimálne 200 kg, ukotvený do murovanej steny alebo betónovej 
podlahy tak, že jeho demontáž možno vykonať iba po jeho odomknutí.

e.) Limit plnenia do 200 000 €
predmet poistenia uzamknutý v sejfe/trezore s dvoma trezorovými zámkami kód/kľúč, alebo 
kľúč/kľúč,
uzamykací mechanizmus musí obsahovať minimálne 6 uzamykacích kameňov (uzamykacích 
čapov),

- nadpriemerná ochrana sejfu/trezoru proti mechanickým nástrojom, čiastočná proti elektrickým 
nástrojom,
voľne uložený trezor vážiaci minimálne 700 kg, 
alebo
sejf/trezor vážiaci minimálne 400 kg, ukotvený do betónovej podlahy tak, že jeho 
demontáž možno vykonať iba po jeho odomknutí, alebo rovnaký sejf ukotvený v podlahe 
natrvalo.

f.) Limit plnenia do 500 000 €
predmet poistenia uzamknutý v sejfe/trezore s dvoma trezorovými zámkami kód/kľúč, alebo 
kľúč/kľúč,
uzamykací mechanizmus musí obsahovať minimálne 6 uzamykacích kameňov (uzamykacích 
čapov),
nadpriemerná ochrana sejfu/trezoru proti mechanickým a elektrickým nástrojom, priemerná 
ochrana proti tepelným nástrojom, 
trezor vážiaci minimálne 1000 kg.

g) Limit plnenia 5 000 € - peniaze v registračnej pokladni
poistné krytie sa vzťahuje len na lúpežné prepadnutie počas predajnej doby.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.4.2015



UNIQA
KLAUZULA 04L006 
Zbrane

1. Predmetom poistenia sú veci, ktoré svojim charakterom patria k položke, pre ktorú je táto 
klauzula dojednaná.

2. Poistenie podľa tejto klauzuly platí len počas predajnej doby a vzťahuje sa na poistenie veci, ktoré 
sú uložené v stojanoch (držiakoch) zbraní, v predajných pultoch a výkladných skriniach 
spĺňajúcich predpísané kritériá v rámci maximálnych limitov ručenia.

3. Plnenie poistiteľa je pre každý druh schránky popísaný v tejto klauzule obmedzené limitom 
plnenia, ktorého výška závisí od spôsobu zabezpečenia poistených vecí v čase poistnej udalosti:

a.) Limit plnenia do 6 700 €
1. Prítomnosť najmenej jednej oprávnenej osoby.
2. Mechanická ochrana:

mechanické uzamknutie zbraní skupinovo alebo jednotlivo do stojanov (držiakov) zbraní, ktoré sú 
napevno zabudované do stavebnej časti predajne, do výkladu alebo do predajného pultu, u zbraní 
s krátkou hlavňou môže byť stojan (držiak) nahradený výkladným pultom,
prístupový otvor do chráneného priestoru nesmie byť dosiahnuteľný z verejne prístupného 
priestoru a zároveň musf byť opatrený bežným druhom zámku,
prístupový otvor môže byť odomknutý iba v čase vyberania alebo vkladania tovaru z, resp. do 
chráneného priestoru,
mechanická odolnosť uzamykateľných častí stojanu (držiaku) zbraní musí byť porovnateľná 
s mechanickou odolnosťou visiaceho zámku, kde priemer profilu oka zámku je minimálne 6 mm,

- sklo -  minimálne 6 mm hrubé, nesmie byť otvorené alebo zdemontovateľné z vonkajšej strany 
chráneného priestoru bez jeho poškodenia alebo zničenia.

b.) Limit plnenia do 17 000 €
1. Prítomnosť najmenej dvoch oprávnených osôb.

2. Mechanická ochrana:
mechanické uzamknutie zbraní skupinovo alebo jednotlivo do stojanov (držiakov) zbraní, ktoré sú 
napevno zabudované do stavebnej časti predajne, do výkladu alebo do predajného pultu, u zbraní 
s krátkou hlavňou môže byť stojan (držiak) nahradený výkladným pultom,
prístupový otvor do chráneného priestoru nesmie byť dosiahnuteľný z verejne prístupného 
priestoru a zároveň musí byť opatrený bezpečnostným zámkom,
prístupový otvor môže byť odomknutý iba v čase vyberania alebo vkladania tovaru z, resp. do 
chráneného priestoru,
mechanická odolnosť uzamykateľných častí stojanu (držiaku) zbraní musí byť porovnateľná 
s mechanickou odolnosťou visiaceho zámku, kde priemer profilu oka zámku je minimálne 6 mm, 
sklo -  minimálne 4 mm hrubé opatrené certifikovanou bezpečnostnou fóliou o hrúbke minimálne 
185 mikrónov alebo certifikované bezpečnostné tvrdené sklo hrúbky minimálne 4 mm, 
konštrukcia musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré sú kladené na rám bezpečnostného skla.

c.) Limit plnenia do 33 200 €
1. Prítomnosť najmenej dvoch oprávnených osôb, ktoré sú vybavené minimálne jedným 
nezávislým tiesňovým hlásičom s prenosom signálu priamo na zásahovú jednotku.
2. Mechanická ochrana:

mechanické uzamknutie zbraní skupinovo alebo jednotlivo do stojanov (držiakov) zbraní, ktoré sú 
napevno zabudované do stavebnej časti predajne, do výkladu alebo do predajného pultu, u zbraní 
s krátkou hlavňou môže byť stojan (držiak) nahradený výkladným pultom,



prístupový otvor do chráneného priestoru nesmie byť dosiahnuteľný z verejne prístupného 
priestoru a zároveň musí byť opatrený bezpečnostným zámkom,
prístupový otvor môže byť odomknutý iba v čase vyberania alebo vkladania tovaru z, resp. do 
chráneného priestoru,
mechanická odolnosť uzamykateľných častí stojanu (držiaku) zbraní musí byť porovnateľná 
s mechanickou odolnosťou použitého bezpečnostného zámku,
sklo -  minimálne 6 mm hrubé opatrené certifikovanou bezpečnostnou fóliou o hrúbke minimálne 
185 mikrónov alebo certifikované bezpečnostné tvrdené sklo hrúbky minimálne 6 mm, konštrukcia 
musí spĺňať všetky požiadavky, ktoré sú kladené na rám bezpečnostného skla.

Krytie sa vzťahuje aj na čas obednej prestávky.
Pokiaľ počas obednej prestávky nie je v priestoroch predajne prítomná ani jedna poverená osoba 
musia byť dodržané nasledovné opatrenia:
- elektronická zabezpečovacia signalizácia musí byť zapnutá,

objekt musí byť uzamknutý a všetky presklenné časti do výšky 5 m nad úrovňou okolitého terénu 
musia byť chránené mrežami alebo bezpečnostnými fóliami o hrúbke minimálne 300 mikrónov 
alebo certifikovanými bezpečnostnými tvrdenými sklami hrúbky minimálne 8 mm.

Táto klauzula nadobúda účinnosť od 1.10.2015


