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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE STRÁŽNEJ SLUŽBY  

ZD SS 2021

ČLÁNOK 1 
VÝKLAD POJMOV  

1. Za strážené veci v zmysle čl. 3 ods. 4 týchto zmluvných  dojednaní 
sa považujú aj prepravované peniaze, ceniny, vzácne kovy a iné cenné 
predmety (klenoty, veci umeleckej, historickej alebo zberateľskej 
hodnoty) a strážené motorové vozidlá.     

ČLÁNOK 2
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri  vykone strážnej 
služby, ktoré dojednáva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group (ďalej len „poisťovňa”), platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka (ďalej len „OZ“), Všeobecné poistné podmienky (ďalej len 
„VPP ZP 2020“), tieto Zmluvné dojednania (ďalej len „ZD PL 2021), 
zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon“) a ustanovenia poistnej zmluvy.  

ČLÁNOK 3 
PREDMET POISTENIA A ROZSAH POISTENIA

1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby  poisťovňa za 
neho nahradila škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom strážnej 
služby: 
a) na zdraví alebo usmrtením,  
b) poškodením, zničením alebo stratou veci,  pokiaľ poistený za škodu  
 zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahom v čase  
 trvania poistenia. 

2. Výkon strážnej služby obsahuje tieto činnosti: 
a) stráženie objektov, 
b) vrátnická služba, 
c) ochrana objektov a osôb, 
d) tiesňové volanie, sledovanie poplachov, 
e) sprievod, 
f) poriadková a kontrolná služba pri organizovaných podujatiach.

3. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú:
a) poškodením, zničením alebo stratou strážených vecí, 
b) pri používaní strelných zbraní na určené účely, 
c) v súvislosti s príjmom núdzových volaní telefónom alebo  
 signalizačnými systémami a postúpením alebo sledovaním poplachov, 
d) v súvislosti so zabezpečením objektov po núdzovom volaní  
 nasadením zvláštneho strážnika, 
e) na veciach zamestnancov odberateľa (ďalej len “poškodený“)  
 v zmysle § 193 Zákonníka práce. 

4. Odchylne od čl. 3 ods. 3 písm. i) Všeobecných poistných podmienok 
pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich 
fyzických osôb VPP ZP 2020 (ďalej len ako „VPP ZP 2020“) uhradí 
škodu spôsobenú odcudzením strážených vecí pri výkone strážnej 
služby, pokiaľ voči zamestnancovi poisteného bolo použité násilie alebo 
hrozba bezprostredného násilia a pokiaľ bude preukázaná zodpovednosť 
poisteného za takto vzniknutú škodu.

5. Odchylne od čl. 3 ods. 3 písm. c) VPP ZP 2020 poisťovňa uhradí škodu 
na veciach, ktoré nie sú vlastníctvom poisteného, ale boli mu prenajaté, 
požičané, užíva ich z iného dôvodu alebo ich má pri sebe.

6. Pokiaľ sa nedohodlo inak, poisťovňa neuhradí škodu vzniknutú na:
a) prepravovaných peniazoch, ceninách, vzácnych kovoch a iných  
 cenných predmetoch (klenoty, veci umeleckej, historickej alebo  

 zberateľskej hodnoty),
b) strážených motorových vozidlách.

ČLÁNOK 4 
VÝLUKY

1. Okrem výluk stanovených v čl. 3 ods. 2 a 3 VPP ZP 2020  sa poistenie 
nevzťahuje ani na zodpovednosť za škodu vzniknutú: 
a) pri vykonávaní kontrol osôb, motorových vozidiel, nákladov  
 a sprievodných dokladov, 
b) porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred začiatkom  
 doby trvania poistenia z poistnej zmluvy, 
c) vedomou nedbanlivosťou, pričom vedomou nedbanlivosťou sa  
 rozumie, ak poistený vedel, že svojím konaním alebo opomenutím  
 konania môže škodu spôsobiť, ale bez primeraných dôvodov sa  
 spoliehal, že škodu nespôsobí, 
d) porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti alebo odbornej 
 starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti, osobné pomery  
 a profesiu poisteného očakávať, 
e) spreneverou, 
f) právnickej osobe, v ktorej má poistený, jemu blízka osoba alebo  
 jeho zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť alebo v ktorom má  
 väčšinovú majetkovú účasť spoločník poisteného alebo osoba, ktorá  
 vykonáva činnosť spoločne s poisteným na základe zmluvy  
 o združení, alebo im blízke osoby. 

7. 

ČLÁNOK 5
ZAČIATOK, ZÁNIK POISTENIA 

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s tým, že poistným  obdobím 
je 1 rok, t. j. obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, pokiaľ nie 
je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistenie vznikne najskôr nultou 
hodinou dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ  
v poistnej zmluve nie je uvedený neskorší dátum. 

2. Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve  ako koniec 
poistenia.  

ČLÁNOK 6 
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ POISTENIA 

1. Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené  a pri ktorých 
škoda nastane na území Slovenskej republiky, pokiaľ sa v poistnej 
zmluve nedohodlo inak. 

ČLÁNOK 7  
POISTNÁ SUMA, POISTNÉ PLNENIE 

1. Odchylne od čl. 3 ods. 4 a čl. 9 ods. 1 VPP ZP 2020 je  hornou hranicou 
plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, ktoré boli dôvodom vzniku 
práva na plnenie poisťovne v príslušnom poistnom období suma 
dojednaná v poistnej zmluve.

2. Hornou hranicou plnenia pre jednu škodovú udalosť je 10 %  (percent) 
z poistnej sumy stanovenej v ods. 1 tohto článku, pokiaľ škoda bola 
spôsobená odcudzením strážených vecí podľa čl. 

3. Hornou hranicou plnenia pre jednu škodovú udalosť je  poistná suma 
331,94 EUR, pokiaľ škoda vznikla podľa čl. 3 ods. 3 písm. e) týchto ZD 
SS 2021.

4. Pokiaľ nastane ďalšia poistná udalosť v tom istom poistnom  období, 
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poisťovňa odpočíta od poistnej sumy pre všetky poistné udalosti 
vzniknuté v príslušnom poistnom období už poskytnuté plnenie v tomto 
poistnom období. Takto znížená poistná suma je hornou hranicou plnenia 
za ďalšie poistné udalosti v tomto poistnom období. Po vyčerpaní 
poistnej sumy poistenie z poistnej zmluvy trvá do konca poistného 
obdobia bez náhrady prípadných ďalších škôd, pokiaľ poistený neobnoví 
poistnú sumu doplatením poistného.

5. Obnovenie poistnej sumy doplatením poistného v zmysle ods. 4 tohto 
článku poistnej zmluvy je možné dojednať v priebehu poistného obdobia, 
v ktorom došlo k zníženiu poistnej sumy vyplatením poistného plnenia.

6. Ak nastane poistná udalosť na cudzozemských platidlách,  poisťovňa je 
povinná plniť v mene EURO podľa kurzu – stred vyhláseného Národnou 
bankou Slovenska ku dňu vzniku poistnej udalosti.

7. Pokiaľ sa dohodlo plnenie podľa čl. 3 ods. 6 písm. a) týchto  ZD SS 
2021 poisťovňa poskytne plnenie iba za splnenia nižšie uvedených 
podmienok: 
a) do poistnej sumy 16 596,96 EUR stanovenej podľa ods. 2 tohto  
 článku – je poistený, alebo ním poverený zamestnanec povinný  
 použiť aktivovaný bezpečnostný kufrík, ktorý musí byť pripútaný  
 o zápästie a ďalšia osoba musí byť ozbrojená strelnou zbraňou,
b) do poistnej sumy 33 193,92 EUR stanovenej  podľa  ods.  
 2 tohto článku – je poistený, alebo ním poverený zamestnanec  
 povinný použiť aktivovaný bezpečnostný kufrík, ktorý musí byť  
 pripútaný o zápästie, vozidlo vybavené vysielačkou alebo telefónom  
 a ďalšia osoba musí byť ozbrojená strelnou zbraňou,

c)  do poistnej sumy 165 969,59 EUR stanovenej podľa ods. 2 tohto  
 článku – je poistený, alebo ním poverený zamestnanec povinný  
 použiť vozidlo s uzatvorenou karosériou s vodičom a s dvomi  
 sprevádzajúcimi osobami, pričom jedna z osôb je ozbrojená strelnou  
 zbraňou, peniaze musia byť uložené v špeciálnych bezpečnostných  
 kufríkoch určených na prevoz peňazí alebo v transportných  
 kontajneroch. Posádka musí byť vybavená vysielačkou alebo  
 telefónom. 

ČLÁNOK 8 
SPOLUÚČASŤ

1. Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti 10 % 
(percentami), min. 331,94 EUR (spoluúčasťou), o ktorú poisťovňa zníži 
plnenie vyplatené poškodenému. 

ČLÁNOK 9  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA   

1. Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti  za škodu 
spôsobenú pri výkone strážnej služby nadobúdajú platnosť a účinnosť 
dňom 01. 06. 2021. 
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