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OSOBITNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE POISTENIU DOMÁCNOSTI - PRIPOISTENIE

ČLÁNOK I
Úvodné ustanovenia

5. Poistenie potravín v chladiarenských zariadeniach

sa vzťahuje na poškodenie
alebo zničenie
poistených vecí, ktoré poistený skladoval v chladiarenských a mraziarenských zariadeniach.
Poistením sú kryté škody spôsobené v dôsledku
zmeny teploty v chladiarenskom a mraziarenskom
zariadení ako priamy dôsledok výpadku dodávky
elektrickej energie z verejnej siete v mieste
odberu.

1. Toto poistenie, ktoré uzatvára KOOPERATIVA
poisťovňa, a. s., Vienna Insurance Group (ďalej
len “KOOPERATIVA“ alebo „poistiteľ“), upravujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
VPPMO 108-3, ZD–DC-3, OZD - PZ a tieto
Osobitné zmluvné dojednania pre poistenie
domácnosti - pripoistenie (ďalej len „OZD-DCSLSP“).

Okrem výluk uvedených vo VPPMO 108-3 sa
poistenie potravín v chladiarenských zariadeniach
nevzťahuje na škody vzniknuté alebo spôsobené:
a) úmyselným prerušením dodávok elektrického
prúdu, ktoré nebolo vynútené z titulu záchrany ľudského života alebo ochrany určitej časti
zásobovacieho
zariadenia
dodávateľa
elektrického prúdu,
b) obmedzením dodávky elektrickej energie,
ktoré nebolo vyvolané náhodným poškodením výrobného alebo zásobovacieho zariadenia dodávateľa elektrickej energie,
c) úmyselným konaním alebo úmyselnou
nedbalosťou poisteného, resp. prevádzkovateľa chladiarenského zariadenia,
d) postupným unikaním chladiacich médií
z chladiarenských zariadení, v ktorých sa
nachádzajú poistené veci.

2. Uvedené
poistné podmienky a
zmluvné
dojednania sú súčasťou poistnej zmluvy a poistník
a/alebo poistený podpisom tejto poistnej zmluvy
potvrdzuje ich prevzatie.

ČLÁNOK II
Poistné riziká a predmety poistenia
1. Pripoistenie k poisteniu domácnosti sa vzťahuje

na:
a) búrlivý vietor,
b) spätné vystúpenie vody z kanalizačného
potrubia,
c) únik vody (vodné/stočné),
d) potraviny v chladiarenských zariadeniach,
e) cudzie veci,
f) stavebný materiál,
g) iné vozidlá bez EČV,
h) veci slúžiace na zárobkovú činnosť,
i) predĺžená záruka k domácim
elektrospotrebičom ( v zmysle OZD-PZ).

6. Poistenie iných vozidiel bez EČV sa odchylne od

čl. IV ods. 3 písm. a) ZD-DC-3 vzťahuje aj na
škody na trojkolkách, štvorkolkách, snežných
a vodných skútroch, motorových vozíkoch pre
telesne postihnuté osoby, motorových ručných
vozíkoch, samohybných kosačkách, malotraktoroch nepodliehajúcich evidencii vozidiel (bez
evidenčného čísla) a elektrobicykloch.

2. Pripoistenie uvedené v bode 1, nie je možné

dojednať samostatne bez základného poistenia
domácnosti v balíku krytia EXCELENT.
3. Odchýlne od čl. XIX ods. 3 písm. a) VPPMO 108-

ČLÁNOK III
Navýšenie limitov k základnému poisteniu

3, sa poistenie vzťahuje aj na škody spôsobené
spätným vystúpením vody z kanalizačného
potrubia.

1. V prípade poistnej udalosti spôsobenej atmosférickými zrážkami sa odchylne od čl. VI bod 16 ZDDC-3 dojednáva, že KOOPERATIVA poskytne
poistné plnenie najviac do výšky 2 % z dojednanej
poistnej sumy pre základné poistenie zariadenia
domácnosti, max. však do výšky 550 EUR.

4. Poistenie úniku vody (vodné/stočné) sa vzťahuje

na úhradu nákladov za vodné a stočné účtované
za únik vody v dôsledku preukázateľného poškodenia potrubia a v dôsledku rizika kvapalina
unikajúca z vodovodných zariadení. Poistený je
povinný preukázať výšku škody dokladom od
zmluvného dodávateľa vody.

2. Dojednaný rozsah dní poistného krytia v prípade
poistenia bytu do ktorého sa poistený presťahoval
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v priebehu trvania poistenia, sa odchýlne od čl. X
písm. f) ZD-DC-3, dojednáva na 60 dní od
začiatku sťahovania. Uplynutím lehoty 60 dní
poistenie 2 bytov zaniká.

alebo nerentabilnosti previnutia elektromotora
musí vymeniť celý elektromotor za nový,
KOOPERATIVA uhradí náklady na previnutie
elektromotora. Ak by ale náklady na previnutie
elektromotora presiahli hodnotu nového elektromotora, KOOPERATIVA uhradí 70 % hodnoty
nového elektromotora, najviac však 100 EUR za
jeden elektromotor a max. do výšky 270 EUR za
všetky poistné udalosti vzniknuté v rámci jedného
poistného roka.

3. V prípade poistnej udalosti na peniazoch
a ceninách sa odchylne od čl. VI bod 3 ZD-DC-3
dojednáva, že KOOPERATIVA poskytne poistné
plnenie max. do výšky 550 EUR.
4. V prípade poistnej udalosti na súčiastkach
motorových vozidiel uložených v byte na adrese
uvedenej v poistnej zmluve, alebo vo vnútorných
priestoroch patriacich k bytu, sa odchylne od čl. VI
bod 9 ZD-DC-3 dojednáva, že KOOPERATIVA
poskytne poistné plnenie max. do výšky 550 EUR.

ČLÁNOK V
Územný a miestny rozsah poistenia
Poistenie sa vzťahuje iba na poistné udalosti, ktoré
vznikli na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako
miesto poistenia (adresa rizika).

5. V prípade poistnej udalosti, škody vzniknuté na
domácom a drobnom hospodárskom zvieratstve
(okrem včelstiev), sa odchylne od čl. VI bod 7 ZDDC-3 dojednáva, že KOOPERATIVA poskytne
poistné plnenie iba za škody zo živelnej udalosti,
max. do výšky 550 EUR za jednu a všetky veci z
jednej poistnej udalosti.

ČLÁNOK VI
Poistné plnenie
1. V prípade

poistnej udalosti, KOOPERATIVA
poskytne poistné plnenie maximálne do výšky
limitu poistného plnenia. Dojednaný limit
poistného plnenia je hranicou poistného plnenia
pre jednu a všetky poistné udalosti v jednom
poistnom období.

6. V prípade poistnej udalosti mimo priestorov bytu
uvedeného v poistnej zmluve, za veci odložené vo
vnútorných priestoroch prislúchajúcich k bytu vo
vedľajšej budove alebo garáži a prislúchajúcich
k bytu v bytovom dome sa odchylne od čl. VI bod
10 písm. a) a b) ZD-DC-3 dojednáva, že
KOOPERATIVA poskytne poistné plnenie max.
do výšky 1 100 EUR za jednu a všetky veci.

2. Limit poistného plnenia za poistené riziká a veci

uvedené v Tabuľke č. 1 je určený ako percento
(%) z výšky poistnej sumy poistenej domácnosti,
ak nie je uvedený pevnou sumou (v EUR).
Tabuľka č. 1

ČLÁNOK IV
Pripoistenie práčky a iných elektromotorov

Poistené riziká /
poistené veci

1. V prípade poistnej udalosti na práčke sa odchýlne
od čl. VII ods. 6 písm. a) ZD-DC-3 dojednáva, že
KOOPERATIVA uhradí primerané náklady na
opravu poškodenej práčky, až do výšky časovej
ceny práčky. Od takto vypočítaného plnenia
KOOPERATIVA odpočíta použiteľné zvyšky.
Maximálna výška plnenia za jednu a všetky
poistné udalosti je 200 EUR.

Búrlivý vietor
Spätné vystúpenie
vody z kanalizačného potrubia
Potraviny
v chladiarenských
zariadeniach
Cudzie veci
Stavebný materiál
Únik vody
(vodné/stočné)

2. V prípade poistnej udalosti na elektromotoroch v
domácich elektrospotrebičoch sa odchýlne od čl.
VII. ods. 6 písm. c) ZD-DC-3 dojednáva, že
KOOPERATIVA uhradí sumu zodpovedajúcu
nákladom na opravu elektromotora, vrátane
demontážnych prác, najviac však 100 EUR za
jeden elektromotor a max. do výšky 270 EUR za
všetky poistné udalosti vzniknuté v rámci jedného
poistného roka. Ak sa z dôvodu neopraviteľnosti

Iné vozidlá bez EČV
Veci slúžiace na
zárobkovú činnosť
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V rodinnom
dome / byte

V rekreačnom
dom

Limit poistného plnenia
100%
100%
100%

10%

550 EUR

nepoistené

550 EUR
550 EUR

nepoistené
nepoistené

50 EUR

50 EUR

100%

nepoistené

550 EUR

nepoistené
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ČLÁNOK VII
Výklad pojmov
1. Búrlivý vietor je dynamické pôsobenie hmoty
vzduchu dosahujúce v mieste poistenia rýchlosť
min. 60 km/h. Ak nie je táto rýchlosť v mieste
škody zistiteľná, musí poistený preukázať, že
pohyb vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia
škody na riadne udržiavaných budovách alebo
podobne odolných iných veciach, alebo že škoda
pri bezchybnom stave poistenej budovy alebo
budovy, v ktorej sa nachádzajú poistené veci,
mohla vzniknúť iba v dôsledku búrlivého vetra.
2. Za cudzie vecí sa považujú veci nachádzajúce
sa v mieste poistenia, ak ich poistený používa na
základe
písomného
zmluvného
vzťahu
s právnickou osobou (napríklad set-top-box pri
káblovej televízií, ktorý má klient v nájme počas
zmluvného vzťahu s káblovou spoločnosťou
a pod.).
3. Stavebný
materiál
je
materiál
slúžiaci
na výstavbu, údržbu alebo rekonštrukciu poistenej
nehnuteľnosti.
4. Veci slúžiace na zárobkovú činnosť sú veci,
ktoré poistený používa ako:
a) osoba,
ktorá
podniká
na
základe
živnostenského oprávnenia,
b) osoba, ktorá podniká na základe iného než
živnostenského oprávnenia,
c) fyzická
osoba,
ktorá
vykonáva
poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do
evidencie podľa osobitného predpisu.
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