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ČLÁNOK I.
Všeobecné ustanovenie

Pre poistenie pomníkov a doplnkovej architektúry hrobov obča
nov na cintorínoch, ktoré dojednáva KOOPERATIVA poisťovňa, 
a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“) platia 
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné 
poistné podmienky pre poistenie majetku VPP MO 1083 (ďalej 
len “VPP MO 1083”), tieto zmluvné dojednania a poistná 
zmluva.

ČLÁNOK II.
Predmet poistenia

Predmetom poistenia je pomník (náhrobný kameň a krycia 
pomníková doska) a doplnková architektúra hrobu (ďalej len 
„pomník“).

ČLÁNOK III.
Poistné riziká

Pre predmet poistenia uvedeného v článku II. týchto ZD je 
možné dojednať jeden z nasledujúcich balíkov poistného krytia:
a)  ZÁKLADNÉ KRYTIE   obsahuje poistné riziká:

 združený živel v zmysle VPP MO 1083,
b)  ROZŠÍRENÉ KRYTIE  obsahuje poistné riziká:

 združený živel v zmysle VPP MO 1083 ,
 vandalizmus – nezistený páchateľ v zmysle VPP MO 

1083,
 krádež pomníka v zmysle VPP MO 108 – 3.

ČLÁNOK IV.
Výluky z poistenia

1. Okrem výluk stanovených vo VPP MO 1083  sa poistenie 
nevzťahuje na: 
a) pomník v čase poistenia poškodený alebo schátraný,
b) stratu estetickej, umeleckej, historickej hodnoty 

pomníka,
c) majetok obce (oplotenie, chodníky, iná architektúra 

apod.).

2. poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté:
a) prirodzeným opotrebovaním,
b) zvetraním pomníka,
c) sadaním pomníka,
d) pri doprave pomníka.

ČLÁNOK V.
Plnenie poisťovne

1. Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve je hornou hra
nicou poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti 
v jednom poistnom období.

2. Poistenie sa dojednáva na novú cenu.

3. Poistné plnenie pri poistení na novú cenu:
a) ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému 

právo, aby mu KOOPERATIVA vyplatila sumu zodpo
vedajúcu primeraným nákladom, v čase vzniku poistnej 
udalosti potrebným na opravu  a uvedenie poškodeného 
pomníka do pôvodného stavu. Od takto vypočítaného 
plnenia sa odpočíta cena prípadných použiteľných 
zvyškov nahradzovaných častí. Takto stanovené 
poistné plnenie nesmie presiahnuť poistnú sumu,

b) ak bola poistená vec zničená alebo odcudzená, vzniká 
poistenému právo, aby mu KOOPERATIVA vyplatila 
sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom v čase 
vzniku poistnej udalosti potrebným na znovu na do
budnutie veci rovnakého alebo porovnateľného typu, 
druhu, kvality a parametrov, zníženú o cenu prípadných 
použiteľných zvyškov, maximálne však poistnú sumu,

c) poistné plnenie podľa písm. b) tohto odseku nesmie 
prevýšiť hodnotu  uvedenú v Čl. 5 ods. 2.

4. Poisťovňa nebude pri výpočte poistného plnenia podľa 
týchto ZD  uplatňovať podpoistenie.

ČLÁNOK VI.
Miesto poistenia

Pre poistenie pomníkov je miesto poistenia pomníka uvedené 
v poistnej zmluve a je bližšie určené adresou cintorína, číslom 
hrobového miesta alebo menom uvedenom na pomníku spolu 
s dátumom narodenia/úmrtia. 
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ČLÁNOK VII.
Indexácia

1. Ak dôjde v priebehu trvania poistenia k zvýšeniu poistnej 
hodnoty budov a  stavieb v dôsledku nárastu stavebného 
cenového indexu, KOOPERATIVA upraví k výročnému 
dátumu poistnej zmluvy poistnú sumu i poistné o násobok 
tohto indexu, pokiaľ je to v poistnej zmluve dojednané.

2. Ak poistený neakceptuje úpravu poistnej sumy i poistného 
podľa predchádzajúceho bodu tohto článku,  môže na 
písomnú žiadosť dojednať pokračovanie poistenia bez 
inde xácie. Táto žiadosť musí byť KOOPERATIVE  doručená 
najneskôr štyri týždne pred výročným dátumom PZ, 
v opačnom prípade KOOPERATIVA  odmietnutie indexácie 
nebude akceptovať .

3. Ak v  čase vzniku poistnej udalosti bolo dojednané pois
tenie bez indexácie poistných súm i poistného, 
KOOPERATIVA zníži poistné plnenie v pomere dojednanej 
poistnej sumy k poistnej  sume zohľadňujúcej indexáciu 
k dátumu vzniku poistnej udalosti.

4. Pokiaľ bola poistná zmluva dojednaná bez indexácie alebo 
ak v priebehu poistenia dojednaného s indexáciou poistnej 
sumy i poistného bola indexácia na žiadosť klienta zruše ná,  
je možné na písomnú žiadosť klienta dojednať indexáciu 
poistných súm i poistného od najbližšieho výročného 

dátumu poistnej zmluvy. Táto žiadosť musí byť 
KOOPERATIVE doručená najneskôr štyri týždne pred 
výroč ným dátumom poistnej  zmluvy. V tomto prípade 
KOOPERATIVA pri indexácii poistných súm i poistného 
zohľadní všetky indexy od dátumu dojednania poistenia 
alebo dátumu realizácie poslednej indexácie.

ČLÁNOK VIII.
Výklad pojmov

Krádež pomníka. Násilné a neoprávnené prisvojenie si častí 
pomníka páchateľom.
Pomník. Je sústava neprenosných stavebných prvkov 
a súčastí navzájom pevne spojených tak, aby ich nebolo možné 
demontovať, jedine násilím alebo nástrojmi na to určenými. 
Môžeme sem zaradiť rám pomníka, krycie pomníkové dosky, 
kríže, sochy, vázy apod. z materiálov: mramor, kameň, kame
nina, betón, sklo, železo  apod.

ČLÁNOK IX.
Záverečné ustanovenia

Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie pomníkov a doplnkovej 
architektúry hrobov občanov na cintorínoch boli schválené 
Predstavenstvom KOOPERATIVY poisťovne, a.s. Vienna 
Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01. 09. 2014.
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