POISTENIE MAJETKU
INFORMAČNÝ DOKUMENT O POISTNOM PRODUKTE
Spoločnosť:

Produkt:

PREMIUM Insurance Company Limited, so sídlom 68 George Borg Olivier Street, STJ 1081, St. Julian’s,
Maltská republika, zapísaná v Registri spoločností na Malte pod registračným číslom C 91171, konajúca na území
Slovenskej republiky prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Námestie Mateja Korvína 1,
811 07 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Po, vložka číslo: 3737/B
Poistenie majetku podnikateľov

Informačný dokument o poistnom produkte poskytuje stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia, pričom
kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte pre zákazníka sú uvedené v ďalších dokumentoch.
O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku podnikateľov slúži na poistenie škôd na majetku spôsobených poisteným poistným rizikom.
Čo je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia môžu byť napr. prevádzkovo
obchodné zariadenia, zásoby, peniaze, stavebné
úpravy, nehnuteľnosti, náklady vynaložené na
vypratanie miesta poistenia.
Škody spôsobené
základným živelným poistením obsahujúcim:
náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa s posádkou,
náraz alebo zrútenie lietajúceho telesa bez
posádky, požiar, priamy úder blesku, výbuch
rozšíreným živelným poistením obsahujúcim:
aerodynamický tresk, dym, krupobitie, lavínu, náraz
motorového vozidla vedeného poisteným, náraz
motorového vozidla vedeného inou osobou ako
poistený, pád stromov / stožiarov / iných
predmetov, prudký vietor, tiaž snehu alebo
námrazy, výbuch sopky, zosuv pôdy / zrútenie skál
alebo zeminy
povodňou alebo záplavou
zemetrasením
vodovodnou škodou, t.j. škodou spôsobenou
nečakaným a náhlym únikom vody, pary alebo
kvapaliny z vodovodného zariadenia
prerušením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku
škody na majetku spôsobenej vyššie uvedenými
poistnými rizikami
rozbitím skla
krádežou a/alebo lúpežou
prerušením prevádzky, ktoré nastalo v dôsledku
odcudzenia majetku
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
Poistná suma alebo limit poistného plnenia pre
jednotlivé položky predmetu zodpovedá hodnote
týchto položiek určenej poistníkom. Informácie
o výške poistných súm pre jednotlivé položky
môžete nájsť v poistnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?
motorové vozidlá, prívesy motorových vozidiel, ktoré
sú vyrobené alebo schválené na účely v premávke na
pozemných komunikáciách a podliehajú prihláseniu do
evidencie vozidiel
lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné
zariadenia schopné pohybu v atmosfére
domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá a iné
druhy vyšších organizmov
vodstvo, pôdu, polia, lesy, porasty a rastliny
verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny,
plynu, vody, tepla a verejné elektronické komunikačné
siete
softvérové vybavenie a elektronické dáta
škody, ktoré sú dôsledkom odstavenia prevádzky ako
hospodárska strata, ušlý zisk
majetkové sankcie (pokuty, penále, úroky z omeškania
a pod.)

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie za vedomé
porušenie
povinností
stanovených
v poistných
podmienkach a poistnej zmluve, ak to malo podstatný
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie
rozsahu jej následkov
v prípade ak poistený uvedie poisťovateľa do omylu
o okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poistné
plnenie a/alebo výšky poistného plnenia, nie je
poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie
poistenie sa nevzťahuje na veci alebo škody vylúčené
z poistenia vo Všeobecných poistných podmienkach,
Osobitných poistných podmienkach alebo poistnej
zmluve
v prípade ak je stanovený limit poistného plnenia,
výška poistného plnenia je obmedzená výškou
stanoveného limitu poistného plnenia

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistenie sa vzťahuje na poistené veci len vtedy ak ku škode na veci došlo na
mieste, ktoré je uvedené v poistnej zmluve ako miesto poistenia, pričom môže byť vymedzené adresou, parcelným číslom
alebo územným rozsahom

Aké mám povinnosti?
•
•

•
•
•
•
•
•
•

odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisťovateľa, vrátane e-mailovej komunikácie a dopĺňania
dotazníkov, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia
umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup do poistených objektov a areálov a umožniť im tým posúdiť
poistné riziko, preskúmať funkčnosť a činnosť zariadení slúžiacich na ochranu majetku; ďalej predložiť poisťovateľovi
alebo ním povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiarnotechnickú, protipovodňovú, účtovnú a inú
obdobnú dokumentáciu
bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pre uzatvorenie
poistnej zmluvy a to najmä zmeny prevádzkovej činnosti poisteného, druhu a rozsahu poistného rizika, poistnej hodnoty
poisteného majetku, miesta poistenia, zariadení slúžiacich na ochranu poisteného majetku,
udržiavať poistený majetok v dobrom technickom stave, dodržiavať ustanovenia technických noriem a predpisov,
všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecných poistných podmienok, osobitných poistných podmienok
vzťahujúcich sa k dojednanému poisteniu, doplnkových poistných podmienok a poistnej zmluvy,
dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie
platiť poistné v stanovenej výške k termínom jeho splatnosti
bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi a toto hlásenie doložiť najneskôr do 5 dní v písomnej forme
vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody a vyžiadať si k tomu pokyny poisťovateľa a postupovať
v súlade s nimi
bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného
činu a umožniť poisťovateľovi prístup k vyšetrovaciemu spisu polície

Kedy a ako uhrádzam platbu?
•
•

Termín a spôsob úhrady poistného, alebo splátok poistného sú uvedené v poistnej zmluve.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné splatné prvým dňom poistného obdobia.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vzniká:
•
Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo zmluvnými stranami dohodnuté, že poistenie
vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo bol určený neskorší dátum vzniku poistenia.
Poistenie zaniká:
•
uplynutím poistnej doby, ktorá je uvedená v poistnej zmluve
•
ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho
splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty
•
ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na
jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa musí obsahovať
upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia, pričom to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného;
•
zánikom poisteného
•
písomnou dohodou medzi poistníkom a poisťovateľom
•
ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane, t.j. zánikom poistenej veci

Ako môžem zmluvu vypovedať?
•
•
•

písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi najneskôr šesť
týždňov pred koncom poistného obdobia,
písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, pričom výpovedná lehota je osemdňová
písomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom
výpovedná lehota je osemdňová a jej uplynutím poistenie zanikne

