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Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad živelných udalostí (OPP Z 156) a v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie výstav.
O aký typ poistenia ide?
Poistenie výstavy sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie vystavovaných exponátov a zariadenie výstavnej plochy a na poistenie zodpovednosti za škodu.

Čo je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia sú vystavované exponáty a zariadenie výstavnej plochy, ktorými môžu byť:
3 Bežné hnuteľné veci: nábytok, kozmetika, koberce, stavebný materiál, autá, tlačoviny, stroje , elektronika, a iné.
3 Cennosti: veci umeleckej hodnoty, starožitnosti, zbierky, klenoty,
šperky a podobne.
Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednať nasledovné poistné krytie:
Základné poistenie:
3 Združený živel
Dodatkové pripoistenie:
K základnému poisteniu je možné dojednať dodatkové poistenie:
• Odcudzenie
• Vandalizmus
• Zodpovednosť za škodu

Čo nie je predmetom poistenia?
2 Poškodenie a zničenie vecí cudzou osobou alebo krádež vecí
v čase, keď sú sústredené na mieste kde budú vystavované, v čase
inštalácie výstavy, v čase likvidácie (demontáže) výstavy a ich sústredenia k odvozu,
2 škody spôsobené úmyselným konaním alebo vedomou nedbanlivosťou poistníka, resp. poisteného, jeho zástupcov či splnomocnencov,
2 prostá krádež,
2 sprejerstvo,
2 škody, ktoré vznikli prepätím (prípadne indukciou) na elektronických
alebo elektrických zariadeniach,
2 škody spôsobené spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia,
2 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt
do budovy, ak k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných súčastí následkom rizika združený živel.
Upozornenie: Úplný zoznam výluk je uvedený v príslušných VPP,
OPP, zmluvných dojednaniach, prípadne v poistnej zmluve.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!
!
!

Poistený sa podieľa na poistnom plnení dohodnutou spoluúčasťou.
Dodatkové poistenie nie je možné dojednať bez základného poistenia.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisťovateľovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho časti.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení je uvedený v príslušných
VPP, OPP, zmluvných dojednaniach, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve dojednaných viac miest poistenia, vzťahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia:
• odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,
• predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, účtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť preskúmať činnosť zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniť vstup do poistených objektov.
Povinnosti počas trvania poistenia:
• zabezpečiť vystavované exponáty a zariadenie výstavnej plochy proti krádeži a poškodeniu, resp. zničeniu cudzou osobou spôsobom dohodnutým
v poistnej zmluve. Ak nebol v poistnej zmluve dohodnutý spôsob zabezpečenia vystavovaných exponátov a zariadenia výstavnej plochy, je poistený
povinný zabezpečiť poistené exponáty a zariadenie výstavy minimálne spôsobom uvedeným v príslušných ZD.
• ak sa poisťuje výstava, kde ako exponáty budú cennosti ako napr. umelecké diela, starožitnosti, zbierky a iné cenné veci, musí byť priložený k poistnej
zmluve zoznam a identifikácia týchto vecí s ocenením každej veci súdnym znalcom z príslušného oboru. Ocenenie súdnym znalcom nemusí byť u
vecí kde klient požaduje pre poistenie nižšiu cenu ako 331,94 EUR,
• oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej činnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho
druha rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiť zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v čase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má poisťovateľ právo uplatniť podpoistenie,
• oznámiť, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť meno takej poisťovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa starať o údržbu poistených vecí,
• dbať, aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie.
Povinnosti poisteného, resp. poistníka v prípade poistnej udalosti:
• bezodkladne oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 577) vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zároveň však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonať všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
Upozornenie: Úplný zoznam povinností je uvedený v príslušných VPP, OPP, zmluvných dojednaniach, prípadne v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
•
•

Náklady na poistenie sa platia naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.
Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.

Kedy začína a končí krytie?
•
•

Poistenie začína nultou hodinou prvého dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie sa vzťahuje len na dobu od zahájenia výstavy do doby skončenia výstavy, ktorá je uvedená na poistnej zmluve.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti,
• ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
•
•
•

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa
nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovňa má právo na pomernú časť
poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
Písomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osemdenná
a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom
poisťovňa má právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
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