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Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

1.  Tieto DPP-SME pre poistenie strojových a elektronických 
zariadení (ďalej len „DPP-SME-TR“) doplňujú ustanovenia  
VPP-SME, OPP-SME-HV a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej 
zmluvy.  

2.  Poistenie strojových a elektronických zariadení (ďalej len 
„poistenie“) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka, VPP-SME, OPP-SME-HV, týmito DPP-SME-TR 
a poistnou zmluvou. 

Článok 2 
Predmet poistenia 

Odchylne od čl. 2, OPP-SME-HV: 

1. Predmetom poistenia môžu byť: 
 (a)  stroje a strojové zariadenia stacionárne, 
 (b) elektronické zariadenia zabudované, 
 (c) strojové a elektronické zariadenia prenosné, 
  (d) stroje pojazdné, s pohonom nápravy, resp. náprav, kategória 

N, T, C, P, LS, 
 (e) stroje pojazdné, prípojné alebo ťahané, kategória O, R, S. 

2. Predmetom poistenia sú len strojové a/alebo elektronické 
zariadenia a ich príslušenstvo (ďalej spolu aj „zariadenia“), ktoré: 

 (a)  bezchybne prešli skúšobnými, preberacími a výkonovými 
skúškami a 

 (b) boli uvedené do prevádzky v súlade s platnými právnymi 
predpismi a pokynmi výrobcu a 

 (c) sú riadne udržiavané a užívané len na účely, na ktoré sú 
určené a 

 (d) v čase dojednávania poistenia a v čase vzniku poistnej 
udalosti boli preukázateľne v prevádzkyschopnom stave.  

3. Toto poistenie sa vzťahuje aj na dátové nosiče pevne zabudované 
v riadiacej a/alebo regulačnej jednotke poisteného zariadenia 
vrátane operačného systému zabezpečujúceho výkon základných 
funkcií poisteného zariadenia, ktorý sa dodáva spolu so 
zariadením (ďalej len „operačný systém“).  

4. Poistenie sa vzťahuje na veci podľa ods. 1 a 2 tohto článku len ak 
sú evidované v účtovnej, resp. inej povinnej evidencii poisteného 
(napr. zákazková kniha).   

5. Ak sa dojedná poistenie súboru, vzťahuje sa poistenie aj na 
predmety, ktoré sa stali súčasťou poisteného súboru (boli 
zaradené do účtovnej, resp. inej povinnej evidencie poisteného) 
po uzatvorení poistnej zmluvy a to dňom ich zaradenia do súboru. 
Pre predmety, ktoré prestali byť súčasťou poisteného súboru (boli 
vyradené z účtovnej, resp. inej povinnej evidencie poisteného), 
poistenie zaniká a to dňom ich vyradenia zo súboru. 

6.  Poistenie sa nevzťahuje na: 
 (a)  motorové vozidlá patriace do kategórií M a L, 
 (b) podvozok, nápravu, prevodovku, motor, kabínu vrátane 

vybavenia vozidiel patriacich do kategórií N a O, ak bola škoda 
spôsobená pri jazde a nie pracovnou činnosťou týchto 
vozidiel, 

 (c) bicykle, elektrické bicykle, elektrické kolobežky, gyroboardy 
a hoverboardy, 

 (d)  lietadlá, plavidlá, koľajové vozidlá, prípadne iné zariadenia 
schopné pohybu v atmosfére, 

  (e) kardiostimulátory, načúvacie prístroje, 
 (f) dáta s výnimkou operačného systému v zmysle článku 2, ods. 

2, týchto DPP-SME-TR, 
 (g) verejné prenosové a distribučné sústavy elektriny, plynu, vody, 

tepla a verejné elektronické komunikačné siete, 

 (h) škody vzniknuté pri prácach pod zemou alebo tunelových 
prácach. 

7.  V prípade, ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny ku poškodeniu 
alebo zničeniu poisteného zariadenia, za ktoré je poisťovateľ 
povinný poskytnúť poistné plnenie, poistenie sa nevzťahuje na: 

 (a)  súčasti zariadení, diely a nástroje, ktoré sa pravidelne 
vymieňajú pri zmene pracovných úkonov alebo pri 
opotrebovaní (napr. rezné nástroje, matrice, formy, kokily, 
razidlá, ryté a vzorkované valce, akumulátory, poistky, 
svetelné zdroje),  

 (b)  diely a časti, ktoré sa pravidelne vymieňajú pre rýchle 
opotrebovanie alebo starnutie (napr. hadice, tesnenia, 
gumové či plastové výstielky, pásy, reťaze, remene, radlice 
pluhov, pracovné vymeniteľné časti poľnohospodárskej, 
stavebnej a drevárskej techniky, kefy, pneumatiky, laná, 
drôty, sitá, pracovné časti drvičov, korčeky na kamenie alebo 
betón, káble), 

 (c)  výmurovky, výstelky a nanesené vrstvy (pokrývky), ktoré 
musia byť podľa skúseností počas obdobia životnosti 
poisteného zariadenia viackrát vymenené (najmä pri 
peciach, ohniskách alebo iných zariadeniach produkujúcich 
teplo, zariadeniach na produkciu pary), 

 (d) základy, rámy, ukotvenia a podstavce zariadení, ak nie sú 
súčasťou alebo príslušenstvom poisteného zariadenia, 

 (e)  častí poistených zariadení pre klzné a valivé uloženia pre 
priamočiary a rotačný pohyb (napr. ložiská, piesty, vložky 
valcov a pod.), 

 (f)  časti sklených a keramických dielov poisteného zariadenia, 
 (g) škody na elektroinštaláciách a optických vláknach. 

Článok 3 
Poistné riziká 

Odchylne od čl. 3, ods. 3, OPP-SME-HV: 

1. Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poisteného 
zariadenia počas jeho: 

 (a) prevádzky, 
 (b) prestávky v prevádzke, 
 (c) premiestňovania v rámci miesta poistenia, 
 v dôsledku náhodnej škodovej udalosti, ktorá nie je právnymi 

predpismi a dokumentami uvedenými v čl. 1, ods. 1, týchto  
DPP-SME-PR z poistenia vylúčená a spája sa s ňou povinnosť 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie, poistenie  
tzv. technických rizík. 

 
2. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na poistenom 

zariadení: 
 (a)  skratom, kolísaním napätia, prepätím, indukciou, 
 (b)  chybou konštrukcie, chybou projektu, 
 (c)  vadou materiálu alebo prevedenia, vnútornou alebo skrytou 

vadou alebo únavou materiálu, 
 (d)  chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou, chybným 

vyhotovením, pracovnou chybou, 
 (e) zlyhaním meracích, riadiacich, regulačných alebo 

bezpečnostných zariadení. 

3. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na poistenom 
zariadení jeho demontážou a následnou spätnou montážou za 
účelom čistenia, údržby alebo premiestňovania v rámci miesta 
poistenia.   

4.  Poistenie sa nevzťahuje na škody na poistených zariadeniach 
priamo alebo nepriamo spôsobených alebo vzniknutých: 

 (a)  nedostatočným používaním, dlhodobým uskladnením alebo 
nesprávnou údržbou poisteného zariadenia, 
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 (b)  použitím poisteného zariadenia v rozpore s pokynmi 
výrobcu, technickými podmienkami alebo technickými 
normami, 

 (c)  stratou, poškodením, zničením, poruchou, vymazaním, 
skreslením alebo modifikáciou dát poisteného zariadenia 
spôsobené škodlivým softvérom, 

 (d) neoprávneným vstupom do počítačového systému, 
 (e) v dôsledku kavitácie, 
 (f) na vzhľade a estetické nedostatky, ktoré neovplyvňujú 

funkčnosť poisteného stroja, 
 (g)  nákladmi vynaloženými na údržbu, obvyklú starostlivosť, 

ošetrovanie poisteného stroja alebo náklady v súvislosti 
s odstraňovaním funkčných nedostatkov, ak tieto nedostatky 
neboli spôsobené poistnou udalosťou, za ktorú je poisťovateľ 
povinný poskytnúť poistné plnenie; t.j. náklady, ktoré by bolo 
potrebné vynaložiť aj bez vzniku poistnej udalosti, 

 (h)  nákladmi spojenými s modifikáciou zariadenia akýmkoľvek 
spôsobom, 

 (ch) škodami všetkého druhu na prevádzkových a pomocných 
látkach (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, 
chladivá, katalyzátory), okrem olejových a plynových náplní 
transformátorov, 

 (i)  škodami spôsobenými prepravou zariadení ako nákladu. 

5. Od ustanovení bodov 1. až 4. je možné sa v poistnej zmluve 
odchýliť. 

6. V poistnej zmluve je možné dojednať aj iné výluky z poistenia. 

Článok 4 
Územná platnosť a miesto poistenia 

1. Miestom poistenia je územie Slovenskej republiky, Českej 
republiky, Maďarska, Rakúska a Poľska, ak nie je v poistnej 
zmluve uvedené inak. 

2. Ak je to v poistnej zmluve uvedené miestom poistenia može byť 
aj územie krajín: 

 (a) EÚ alebo 
 (b) Európy. 

Článok 5 
Poistná hodnota, poistná suma, limit poistného plnenia 

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v čase dojednania 
poistenia a je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. 

2.  Poistnou hodnotou je nová hodnota poistenej veci, ak nie je 
v poistnej zmluve uvedené inak. Je to hodnota, ktorú je nutné  
v danom čase a na danom mieste vynaložiť na 
znovunadobudnutie veci rovnakej alebo veci porovnateľného 
druhu, kvality a výkonu vrátane nákladov súvisiacich s jej 
obstaraním (náklady na dopravu, montáž, uvedenie do 
prevádzky a colné a iné poplatky). 

3.  Ostatné ustanovenia čl. 5, OPP-SME-HV, k poistnej sume 
a limitom poistného plnenia, okrem ustanovenia ods. 10, sa 
vzťahujú aj na tento druh poistenia.  

Článok 6 
Poistné plnenie 

1.  Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k: 
 (a) zničeniu poisteného zariadenia, tak poisťovateľ poskytne 

poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej nákladom na 
znovunadobudnutie zariadenia, najviac však do výšky 
časovej hodnoty poisteného zariadenia v čase 
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti, 

 (b) poškodeniu poisteného zariadenia, tak poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie vo výške primeraných a hospodárnych 
nákladov potrebných na opravu zariadenia, zvyčajných 
v mieste a čase vzniku poistnej udalosti; tieto náklady 
zahŕňajú aj náklady na: 

  (i) dopravu poškodeného zariadenia alebo jeho 
poškodenej časti do opravovne a z opravovne, 

  (ii) rozobratie a zloženie poškodeného zariadenia, 
  (iii) colné a iné poplatky, ak boli zahrnuté v poistnej sume 

poškodeného zariadenia, 

  (iv) provizórnu opravu poškodeného zariadenia, avšak len 
v prípade, ak sú tieto náklady súčasťou celkových 
nákladov na opravu a nenavyšujú celkové poistné 
plnenie. 

 V prípade, ak by celkové náklady podľa písmena (b) prevyšovali 
časovú hodnotu poisteného zariadenia v čase bezprostredne 
pred vznikom poistnej udalosti, poistená vec sa bude považovať 
za zničenú a bude sa postupovať podľa písmena (a) tohto bodu. 

2. Časová hodnota je nová hodnota znížená o sumu 
zodpovedajúcu stupňu opotrebenia veci alebo iného 
znehodnotenia veci. 

3. Ak bol poškodený alebo zničený len operačný systém, 
poisťovateľ poskytne poistné plnenie vo výške nákladov 
potrebných: 

 (a)  na obnovu stavu operačného systému pred vznikom škody 
alebo 

 (b) opätovnú inštaláciu operačného systému, 
 s ročným limitom plnenia vo výške 1 000 EUR; tieto náklady však 

nezahŕňajú hodnotu operačného systému samotného.  

4.  V prípade, ak diely potrebné na opravu poškodeného zariadenia 
už nie sú dostupné na trhu a nie je možná ich adekvátna náhrada, 
zariadenie sa považuje za zničené a poisťovateľ poskytne 
poistné plnenie zodpovedajúce časovej hodnote poškodeného 
zariadenia v dobe vzniku poistnej udalosti.  

5. Ak došlo pri poškodení alebo zničení poisteného zariadenia ku 
škode na niektorej veci podľa článku 2, ods. 7, týchto  
DPP-SME-TR, poisťovateľ poskytne poistné plnenie do výšky 
časovej hodnoty tejto veci.  

Článok 7 
Franšíza 

1.  Pokiaľ sa v poistnej zmluve vyslovene nedohodnú zmluvné 
strany inak, tak pre prenosnú (mobilnú) elektroniku v prípade 
poistnej udalosti zapríčinenej pádom, poliatím tekutinou alebo 
ponorením do tekutiny sa uplatňuje franšíza vo výške 200 EUR.  

Článok 8 
Povinnosti poisteného 

1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi 
a dokumentami uvedenými v článku 1 bod 1. týchto  
DPP-SME-TR je poistený povinný: 

 (a) používať poistené zariadenie len k účelom stanoveným 
výrobcom podľa návodu na obsluhu alebo technickými 
podmienkami; dodržiavať  technické a ďalšie normy 
vzťahujúce sa na prevádzku a údržbu poisteného 
zariadenia, 

 (b) zabezpečiť obsluhu alebo riadenie poisteného zariadenia 
osobou, ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo oprávnenie 
alebo osobou, ktorá bola preukázateľne na obsluhu alebo 
riadenie poisteného zariadenia zaškolená, 

 (c) v prípade vzniku poistnej udalosti uschovať všetky 
poškodené časti poisteného zariadenia do doby, kým 
poisťovateľ nedá súhlas na ich odstránenie.  

Článok 9 
Výklad pojmov 

1. Dátami sa rozumejú strojom čitateľné informácie a softvérové 
vybavenie uložené na dátových nosičoch. 

2. Dátový nosič je dátová pamäť určená na ukladanie dát 
čitateľných strojom. 

3. Elektronické zariadenia (elektronika) sú zariadenia, ktoré pre 
svoju funkciu využívajú v prevažujúcej miere elektronické prvky.  

4. Elektronické zariadenia zabudované sú zariadenia pevne 
mechanicky spojené s budovou, stavbou, stacionárnym alebo 
pojazdným strojom, ktoré bez použitia náradia nie je možné 
demontovať. 
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5. Európa sa (pre rozšírenie územného krytia) rozumie územie 
nasledovných štátov: Albánsko, Andorra, Belgicko, Bielorusko, 
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, 
Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Holandsko, Chorvátsko, Irán, Írsko, Island, Izrael, 
Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Malta, Monako, Moldavsko, Bývalá zväzová republika 
Macedónsko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Poľsko, Rakúsko, 
Rumunsko, Republika Rusko (len geografická časť Európy), San 
Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené kráľovstvo 
Veľkej Británie a Severného Írska, Srbsko, Španielsko, 
Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Ukrajina.  

6.  Európska únia (EÚ) sa pre účely rozšírenie územného krytia, 
rozumie územie štátov Európskej únie a štátov Andorra, 
Lichtenštajnsko, Monako, San Marino, Švajčiarsko a Vatikán. 

7. Kavitácia je hydrodynamická dutina vytvorená v kvapaline pri 
prudkom lokálnom poklese okolitého tlaku. Po zániku podtlaku, 
ktorý ju vytvoril zaniká kavitácia implóziou. Kavitácia vzniká 
v technických zariadeniach pohybujúcich sa rýchlo v kvapaline 
(napr. na lopatkách lodných skrutiek, lopatkách turbín, 
v čerpadlách, v ohyboch rúr). 

8. Za prevádzkyschopný stav sa považuje taký stav zariadenia, 
pri ktorom je po úspešne dokončenom skúšobnom a preberacom 
teste a skúšobnej prevádzke schopné plniť funkcie a dodržiavať 
hodnoty projektových parametrov v medziach stanovených 
technickou dokumentáciou alebo výrobcom. 

9. Počítačový systém pozostáva z hardvéru, operačného systému 
a aplikačných programov (ostatné programové vybavenie 
zariadenia). 

10. Poškodením zariadenia sa rozumie také poškodenie, ktoré je 
možno odstrániť opravou, pričom náklady na túto opravu 
neprevýšia čiastku odpovedajúcu časovej cene zariadenia v čase 
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. 

11. Príslušenstvom zariadenia sa rozumie pomocné zariadenie, 
pomocné prístroje a prostriedky so zariadením pevne spojené, 
ktoré sú po technickej stránke nevyhnutné pre činnosť zariadenia 
podľa jeho účelu. Za príslušenstvo zariadenia sa nepovažujú 
akékoľvek dáta. 

12. Strojom sa rozumie technické zariadenie pozostávajúce  
zo vzájomne spojených dielov a súčiastok.  

13. Stroj pojazdný - pre účely tohto poistenia sa ním rozumie stroj 
konštrukčne a svojím vybavením určený na vykonávanie 
pracovných činností iných než prevádzka v premávke na 
pozemných komunikáciách, ktorý sa pohybuje buď vlastnou 
motorickou silou alebo je ťahaný alebo nesený bez vlastného 
zdroja pohonu. Za pojazdný pracovný stroj sa považuje  
aj pracovný stroj schválený na prevádzku v premávke na 
pozemných komunikáciách. 

14. Strojové zariadenia sú stroje, prístroje, súbory strojov, napríklad 
výrobné linky, pružné výrobné systémy a pod., ktoré majú 
samostatné technicko-ekonomické určenie a výrobcom, 
dovozcom či predajcom stanovené plnenie prevádzkovo-
technických funkcií. Strojové zariadenia môžu obsahovať  
aj elektronické prvky.  

15.  Stroje a strojové zariadenia stacionárne - zariadenia pevne 
mechanicky spojené s budovou alebo stavbou, ktoré bez použitia 
náradia nie je možné demontovať. 

16. Strojové a elektronické zariadenia prenosné - pre účely tohto 
poistenia sa za ne považujú také stroje alebo zariadenia,  
u ktorých sa ich bežná pracovná činnosť vykonáva na rôznych 
miestach a je obvyklé ich do miesta výkonu pracovnej činnosti 
preniesť alebo premiestniť (napr. v kufríku alebo brašni, pomocou 
zabudovaných koliesok a pod.). Príkladmi takýchto zariadení sú: 
ručné náradie, meracie prístroje, záhradná technika, medicínska 
a výpočtová technika (napr. tlakomery, endoskopy, notebooky, 
laptopy), spotrebná elektronika (napr. kamery, fotoaparáty, 
mobilné telefóny). 

17. Škodlivý softvér je softvér, ktorý sa dokáže sám šíriť bez 
vedomia používateľa zahŕňajúc v sebe počítačové vírusy, červy, 
trójske kone, adware, spyware a pod.. 

18. Údržbou zariadenia sa rozumie súhrn činností zabezpečujúcich 
technickú spôsobilosť, prevádzkyschopnosť, hospodárnosť 
a bezpečnosť prevádzky zariadenia. Tieto činnosti spočívajú 
predovšetkým v pravidelných a preventívnych obhliadkach, 
ošetrovaniach a nastavovaniach zariadení, v dodržiavaní 
mazacích plánov, vo včasnej výmene opotrebovaných dielov 
alebo skupín a častí zariadení a to všetko v súlade s platnými 
predpismi, ustanoveniami alebo pokynmi danými výrobcom. 

19. Zničením zariadenia sa rozumie taký stupeň poškodenia, ktorý 
nie je možný odstrániť opravou, pričom zariadenie už nie je 
možné viac používať k pôvodnému účelu. Za zničenie je 
považované i také poškodenie zariadenia, ktoré možno opravou 
odstrániť, ale náklady na takúto opravu by presiahli časovú cenu 
zariadenia v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou. 

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 

1. DPP-SME-TR tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy a 
zmluvné strany môžu upraviť odchýlne ich ustanovenia dohodou 
v poistnej zmluve. 

2. Ustanovenia týchto DPP-SME-TR týkajúce sa poisteného platia 
aj pre poistníka (pokiaľ je poistník osobou odlišnou  
od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú osobu.  

3.  Tieto DPP-SME-TR nadobúdajú účinnosť dňom 20.7.2022. 
 


