
PREMIOVÉ BÝVANIE: POISTENIE STAVBY VO VÝSTAVBE

Poistenie majetku - poistné riziká Rodinný dom, Byt, Garáž,  
Vedľajšie stavby vo výstavbe

Skupina rizík “Požiar”
Požiar

100% z PS
Priamy úder blesku
Výbuch (explózia, implózia)
Náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa s posádkou
Náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez posádky
Skupina rizík “Živel”
Krupobitie

100% z PS

Mráz
Lavína
Tiaž snehu alebo námrazy
Povodeň alebo záplava
Prudký vietor, víchrica
Výbuch sopky
Zemetrasenie
Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy
Skupina rizík “Odcudzenie”
Krádež

20% z PSLúpež
Vandalizmus vnútorný
Vandalizmus vonkajší 2% z PS
Skupina rizík “Voda”
Voda z neverejných rozvodov (vnútorný vodovod, kanalizácia, kúrenie) 20% z PS
Atmosférické zrážky 5% z PS
Spätné vystúpenie vody z odpadového potrubia 2% z PS
Voda z akvária, bazéna, vane alebo nádrže 2% z PS
Spodná voda (zvýšenie hladiny podzemnej vody) 1% z PS
Voda zo strešných žľabov a vonkajších zvodov 1% z PS
Skupina rizík “Doplnkové”
Pád stromov, stožiarov a iných predmetov 100% z PS
Aerodynamický tresk (rázová vlna) 20% z PS
Dym 20% z PS
Náraz motorového vozidla vedeného poisteným 20% z PS
Náraz motorového vozidla vedeného inou osobou ako poisteným 20% z PS
Nepriamy úder blesku, prepätie, podpätie 20% z PS
Skrat v elektromotore 5% z PS
Rozbitie skla 5% z PS
Voľne žijúce živočíchy 5% z PS
Skupina rizík “All risk”:
Ostatné nevylúčené riziká (All Risks) 5% z PS

Rozsah poistného krytia a limity poistného plnenia pre poistenie Stavieb vo výstavbe

PREMIOVÉ Bývanie



Poistenie majetku - predmet poistenia Rodinný dom, Byt, Garáž,  
Vedľajšie stavby vo výstavbe

Poistené náklady
Náklady zachraňovacie 100% z PS
Náklady na odpratanie zvyškov 20% z PS
Náklady na vyčistenie alebo vysušenie poškodených častí 20% z PS
Náklady za únik vody alebo iného média 2% z PS
Náklady na odstránenie nepoškodených častí 1% z PS
Náklady na vyčistenie studne 1% z PS

Poistenie zodpovednosti za škodu Rodinný dom, Byt, Garáž,  
Vedľajšie stavby vo výstavbe

Vlastníctvo stavby voči tretím osobám 2 * 100% z LP
Vykonávanie opravy alebo technického zhodnotenia svojpomocne 2 * 100% z LP
Náklady na zabránenie vzniku škody 2% z LP
Náklady právneho zastupovania 2% z LP

Asistenčné služby Rodinný dom, Byt, Garáž,  
Vedľajšie stavby vo výstavbe

Náklady na príjazd technika na miesto havárie bez obmedzenia
Náklady na odstránenie príčin havárie 130 Eur
Náklady na použitý drobný materiál 20 Eur
Náklady na ochranu nezabezpečenej nehnuteľnosti 48 hod., do 660 Eur
Náklady na transport hnuteľných vecí a zásob do skladu mimo miesta poistenia 435 Eur
Zabezpečenie technika na uvedenie miesta havárie do pôvodného stavu (náklady 
hradí poistený) bez obmedzenia

Informácie a vysvetlivky:
• Rozsah krytia pre Poistenie Zodpovednosti za škodu platí, len ak je poistenie zodpovednosti za škodu v poistnej zmluve poistené.
• Stavba vo výstavbe je stavba, ktorá nie je spôsobilá na samostatné užívanie, je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je zrejmé 

stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia t.z. má základy a obvodové múry do výšky aspoň jedného 
metra (postačuje, ak je postavený kompletný obvodový múr, nie priečky vo vnútri stavby) a je realizovaná na základe stavebného 
povolenia, resp. ohlásenia stavby. 

• Hornou hranicou poistného plnenia je uvedené percento z dojednanej poistnej sumy (skratka “PS”) alebo dojednaného limitu poistného 
plnenia (skratka “LP”). 

• Tento dokument  dopĺňa Osobitné poistné podmienky pre poistenie bytov a bytových budov (OPP-HHI-B), resp. Osobitné podmienky 
poskytovania asistenčných služieb k poisteniu bytov, bytových budov a domácnosti (OP-HHI-AS), ktoré nadobudli účinnosť 1.12.2020.


