Insurance Company Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Doplnkové poistné podmienky
pre živelné poistenie
a zhotovením súčastí (uplatnených pri zhotovení budovy alebo stavby
v minulosti), ktoré je nutné vynaložiť pri oprave alebo znovunadobudnutí
poistenej budovy alebo stavy.

Článok 1 Úvodné ustanovenia
1.
2.

3.

Tieto Doplnkové poistné podmienky pre živelné poistenie (ďalej len „DPZP“)
tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.
DPZP dopĺňajú alebo upravujú ustanovenia Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie majetku VPPM (ďalej len „VPPM“) a Osobitných
poistných podmienok pre živelné poistenie OPPZ (ďalej len „OPPZ“).
Pre jednotlivé poistenia nákladov, rozšírenia poistných rizík a doplnkové
poistenia uvedené v týchto DPZP sa uplatňujú spoluúčasti a limity
poistného plnenia pri nich uvedené.

Článok 2
1.

Spoluúčasť: toto poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti
Ročný limit poistného plnenie: 1 000,00 EUR

Článok 3
1.

Poistenie nákladov

Náklady vynaložené na uniknutú vodu a hasiace médium
Poisťovateľ poskytne odchylne od článku 5 bod 14. písm. (a) OPPZ náhradu
nákladov, ktoré poistený vynaložil na:
(a) vodné a stočné pri uniknutej vode,
(b) doplnenie uniknutého hasiaceho média,
v dôsledku poistnej udalosti z poistného rizika vodovodná škoda v prípade
ak je budova (stavba), v ktorej došlo k úniku vody a/alebo hasiaceho média
poistená voči poistnému riziku vodovodné škody.

Ročný limit poistného plnenia: 1 000,00 EUR
2.

Ročný limit poistného plnenia: 1 000,00 EUR
Zvýšené náklady vynaložené po poistnej udalosti
Poisťovateľ poskytne náhradu nákladov vynaložených v súvislosti so
znovunadobudnutím alebo opravou poistenej veci, ktorá bola poškodená,
zničená alebo stratená pri poistnej udalosti z poistného rizika podľa OPPZ
dojednaného v poistnej zmluve. Toto sa vzťahuje na náklady:
(a) mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného
pokoja a voľna,
(b) cestovné a ubytovacie náklady technikov a expertov zo zahraničia,
(c) posudkového znalca,
(d) zemné a výkopové práce,
(e) dodatočné projektové plánovacie práce,
(f) prepravné na zaslanie poškodenej veci do opravy v zahraničí vrátane
expresných príplatkov a leteckej prepravy náhradných dielov.

Ročný limit poistného plnenia: 3 000,00 EUR

Článok 4

Ročný limit poistného plnenia: 1 000,00 EUR
3.

Náklady vynaložené na škody spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi
Poisťovateľ poskytne náhradu nákladov:
(a) za opravu škôd spôsobených voľne žijúcimi živočíchmi na vonkajšom
opláštení poistených budov a stavieb (t.j. na tepelnej izolácii
z penového polystyrénu alebo minerálnej vlne, ktorá bola prekrytá
konečnou povrchovou úpravou),
(b) vynaložených na odstránenie hniezd včiel, ôs alebo sršňov
z vonkajšieho opláštenia poistenej budovy alebo stavby za
podmienky, že im predchádzala škoda spôsobená voľne žijúcimi
živočíchmi,
(c) vynaložených na dezinsekciu a/alebo deratizáciu v súvislosti
s udalosťami uvedenými v písmene (b); toto sa nevzťahuje na prípady
ak je poistený povinný vykonať dané opatrenia v zmysle platnej
legislatívy, prevádzkového poriadku alebo iného obdobného
dokumentu, t.j. poistenie nenahrádza opatrenia, ktoré musí poistený
vykonávavať na pravidelnej báze.

Poistenie majetku umiestneného mimo miesta poistenia
Toto poistenie sa vzťahuje na výstavné modely, vzory, prototypy, exponáty
a výrobné zariadenia nepoužiteľné pre štandardnú produkciu (ďalej len
„exponáty“) a zásoby vo vlastníctve poisteného nachádzajúce sa
v momente vzniku poistnej udalosti mimo miesta poistenia uvedeného
v poistnej zmluve pričom sa jedná o miesto špecifikované nižšie v tomto
bode ako „územný rozsah poistenia“, ktoré poistený nevlastní, nemá
v nájme a neprevádzkuje a exponáty a/alebo zásoby sú umiestnené
v tomto mieste dočasne. Právo na poskytnutie poistného plnenia z tohto
poistenia vzniká:
(a) exponátoch zo všetkých poistných rizík podľa OPPZ pokiaľ nie sú
predmetom poistenia v poistnej zmluve,
(b) zásobách z poistných rizík dojednaných pre zásoby v poistnej zmluve.
Toto poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri preprave vecí.
Spoluúčasť: 100,00 EUR
Ročný limit poistného plnenia pre exponáty: 1 000,00 EUR
Ročný limit poistného plnenia pre zásoby: 5 % z poistnej sumy zásob
dojednanej v poistnej zmluve, maximálne však 2 000,00 EUR

Článok 5

Ročný limit poistného plnenia: 1 000,00 EUR
Náklady na zachovanie umelecko-remeselného alebo historického
charakteru nehnuteľnosti
Odchylne od článku 12 bod 4. VPPM sa dojednáva, že poisťovateľ uhradí
pri poistnej udalosti podľa OPPZ vzniknutej na poistenej budove alebo
stavbe aj náklady vynaložené v súvislosti so zachovaním pôvodných
stavebných materiálov, stavebných technologických postupov
1/1

Doplnkové poistenie

Územný rozsah poistenia: Slovenská republika

Spoluúčasť: 50,00 EUR

4.

Prudký vietor
Týmto sa dojednáva, že poistné riziko prudký vietor sa vzťahuje aj na škody
spôsobené na poistených veciach pôsobením lokálného turbulentného
prúdenia vetra a veternými vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru,
ktoré sa vyskytli v bezprostrednej blízkosti poistenej veci a mali zásadný
vplyv na jej poškodenie, zničenie alebo stratu. Podmienkou vzniku nároku
na poskytnutie poistného plnenia je, že poistený musí preukázať, že
prúdenie vzduchu spôsobilo v bezprostrednom okolí miesta poistenia
škody na riadne udržiavaných budovách alebo iných rovnako odolných
veciach alebo že škoda pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo
stavby, v ktorej sa poistené veci nachádzajú mohla vzniknúť iba v dôsledku
vetra.
Spoluúčasť: dojednáva sa v rovnakej výške ako je uvedená pre predmet
poistenia pri poistnom riziku prudký vietor v poistnej zmluve

1.

Spoluúčasť: 50,00 EUR

Priamy úder blesku
V prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej na poistenej budove alebo
stavbe poistným rizikom priamy úder blesku sa ochylne od článku 5 bod
11. OPPZ dojednáva, že poistné riziko priamy úder blesku sa vzťahuje aj na
škody vzniknuté prepätím alebo indukciou na elektronických alebo
elektrotechnických zariadeniach tvoriacich pevne zabudovanú súčasť
alebo príslušenstvo poistenej budovy alebo stavby.
Spoluúčasť: 50,00 EUR

Spoluúčasť: 50,00 EUR

2.

Rozšírenie poistných rizík

1.

2.

Záverečné ustanovenia

DPZP tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a zmluvné strany môžu
upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou v poistnej zmluve ak to nie je v
DPPZ výslovne zakázané.
Tieto DPZP nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2017.

