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Účelom poistenia majetku podnikateľov je poskytnúť poistnú ochranu 
majetku vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve poisteného subjektu, 
alebo majetku vo vlastníctve tretej osoby, ktorý poistený subjekt užíva 
na základe písomnej dohody, alebo ho prevzal pri poskytovaní služ-
by na základe písomnej zmluvy, objednávky alebo zákazkového lis-
tu. Rozsah poistenia môže byť prispôsobený individuálnym potrebám 
poisteného a rozšírený o poistenie prerušenia prevádzky chrániacim 
poistenú spoločnosť pred finančnými stratami vyplývajúcimi z preru-
šenia prevádzky. 

POISTENIE MÔŽE BYŤ DOJEDNANÉ  
PRE ŠKODY SPÔSOBENÉ:
�nárazom alebo zrútením lietajúceho telesa s posádkou, nárazom  
alebo zrútením lietajúceho telesa bez posádky, požiarom, priamym  
úderom blesku, výbuchom;

poistnými rizikami obsiahnutými v rozšírenom živelnom poistení,  
ako napr. dymom, krupobitím, prudkým vetrom, nárazom motorového 
vozidla vedeného poisteným, tiažou snehu alebo námrazy;

povodňou, záplavou, zemetrasením, alebo nečakaným a náhlym  
únikom vody, pary alebo kvapaliny z vodovodného zariadenia  
(tzv. vodovodná škoda);

krádežou vlámaním a/alebo lúpežou;

prerušením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku škody  
na majetku spôsobenej vyššie uvedenými poistnými rizikami;

rozbitím poisteného skla;

vandalizmom;

poškodením alebo zničením strojového zariadenia alebo  
elektronického zariadenia;

prerušením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku poškodenia  
alebo zničenia strojového zariadenia alebo elektronického zariadenia;

poškodením, zničením alebo odcudzením prepravovaného nákladu.

BENEFITY V ZÁKLADNOM KRYTÍ:
miestom poistenia pre hnuteľné veci prevzaté zamestnancom  
poisteného na pokyn alebo so súhlasom zamestnávateľa za účelom  
plnenia pracovných úloh je automaticky územie Slovenskej republiky;
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náhrada nákladov vynaložených na demontáž nepoškodených  
poistených vecí v súvislosti s opravou alebo znovunadobudnutím 
poškodených, zničených alebo stratených vecí pri poistnej udalosti 
a nákladov vynaložených na vypratanie miesta poistenia, vrátane  
strhnutia stojacich častí nehnuteľností, odvoz trosiek a iných zvyškov 
na najbližšiu skládku odpadu vo výške 3 % z poistnej sumy alebo limitu 
poistného plnenia poistenej veci nad rámec poistnej sumy alebo limitu 
poistného plnenia poistenej veci;

poistenie ciest, chodníkov, spevnených plôch a iných vedľajších  
stavieb prináležiacich k poistenej budove do výšky 10 % z poistnej  
sumy poistenej budovy, max. však 10.000 EUR;

poistné riziko „náraz alebo zrútenie sa lietajúceho telesa bez posádky“,  
(RC model alebo bezpilotné lietadlo (dron));

poistné riziká krádež vlámaním a lúpež sa vzťahujú aj na poškodenie 
alebo zničenie poistenej veci v súvislosti s vykonaním alebo pokusom 
o vykonanie týchto činov bez ohľadu či k samotnej krádeži alebo lúpeži 
poistenej veci došlo alebo nedošlo;

náklady na obnovu stavu operačného systému pred vznikom škody  
alebo opätovnú inštaláciu operačného systému do výšky 1.000 EUR  
ak bol poškodený alebo zničený len operačný systém pri poistení 
strojových zariadení alebo elektronických zariadení; 

v závislosti od potrieb poisteného je možné poistiť samotnú  
„stratu na nájomnom“ pri poistení prerušenia prevádzky;

miestom poistenia pre poistenie prepravovaného nákladu je územie 
Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Poľska.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP  
KU KAŽDÉMU KLIENTOVI:
možnosť prispôsobenia poistenia podľa individuálnych potrieb klienta;

on-line prístup k stavu poistnej udalosti.


