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Verejný prísľub
Podľa ustanovenia § 850 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Wüstenrot poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31 383 408, zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 757/B, IČO: 31 325 416
(ďalej len „poisťovňa “)
zastúpená Ing. Jozefom Adamkovom, predsedom predstavenstva a Dr. Klausom Wöhrym - členom predstavenstva
sa týmto verejným prísľubom zaväzuje,
za podmienok uvedených v poistnej zmluve poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu klienta, v ustanoveniach všeobecných poistných podmienok
pre poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP-N“), v ustanoveniach aktuálneho zoznamu asistenčných služieb, a v príslušných
ustanoveniach Občianskeho zákonníka a ustanoveniach tohto verejného prísľubu (ďalej len „VP“) poskytovať všetkým svojim klientom, ktorí majú dojednanú poistnú
zmluvu poistenia nehnuteľnosti domácnosti a zodpovednosti za škodu služby uvedené v oddieloch I.-IV. tohto VP:
I.
Poistenie náhrobného pomníka

1.

2.

3.
4.

Článok 1
Poistenie náhrobného pomníka
Ak je Poistnou zmluvou poistenia nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti
za škodu dojednané poistenie nehnuteľnosti, spolu s ním sa ako poistenie
majetku dojednáva i poistenie náhrobného pomníka pre prípad poškodenia
alebo zničenia, proti rizikám uvedeným v článku 2 tohto VP.
Náhrobný pomník je nadzemná časť hrobového miesta pozostávajúca
z osadeného symbolu, alebo pomníka, vrátane krycej dosky a jeho príslušenstva
(napr. sklené alebo mramorové dosky s nápismi, sochy, svietniky, náboženské
symboly a podobne), ktorá je s ním pevne spojená tak, že jeho demontáž je
možná len za použitia násilia alebo nástrojov určených na demontáž.
Poistenie náhrobného pomníka sa dojednáva s poistnou sumou 500 eur.
Poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia za jednu a všetky poistné
udalosti, ktoré nastali v tom istom poistnom období.
Poisteným z poistenia náhrobného pomníka je nájomca hrobového miesta,
ktorý má uzatvorenú zmluvu o nájme hrobového miesta podľa § 21 zákona č.
131/2010 Z. z. o pohrebníctve a súčasne je vlastníkom poistenej nehnuteľnosti,
prípadne osobou žijúcou v spoločnej domácnosti s vlastníkom nehnuteľnosti.

c) škody vzniknuté sadaním alebo prirodzeným opotrebovaním náhrobného
pomníka,
d) škody spôsobené zvetraním materiálu alebo sadaním pôdy,
e) škody vzniknuté pri doprave alebo osádzaní náhrobného pomníka a
f) škody vylúčené z poistného krytia podľa čl. 6 ods. 1 a 2 VPP-N.
Článok 3
Miesto poistenia
Miestom poistenia náhrobného pomníka je hrobové miesto uvedené v nájomnej
zmluve medzi poisteným a prevádzkovateľom pohrebiska, identifikované adresou
cintorína, na ktorom sa hrobové miesto nachádza a číslom tohto hrobového
miesta.
Článok 4
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou v poistení náhrobného pomníka je poškodenie alebo zničenie
náhrobného pomníka v mieste poistenia niektorým, prípadne viacerými z rizík
uvedených v článku 2 ods. 1 tohto VP a nejde o prípady uvedené v článku 2 ods. 2
alebo 3 tohto VP.

Článok 5
Poistné plnenie
1. V prípade poškodenia náhrobného pomníka vzniká poistenému právo, aby
Článok 2
mu poisťovateľ vyplatil poistné plnenie v sume zodpovedajúcej primeraným
Poistné riziká a výluky z poistenia
nákladom na opravu náhrobného pomníka alebo jeho príslušenstva, ktoré
sú v dobe poistnej udalosti a v mieste poistenia obvyklé, znížené o cenu
1. Poistenie náhrobného pomníka sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo
použiteľných zvyškov nahradzovaných častí poškodeného náhrobného
zničenia náhrobného pomníka živelnou udalosťou, a to:
pomníka alebo jeho príslušenstva.
a) požiarom,
2. V prípade zničenia náhrobného pomníka vzniká poistenému právo, aby mu
b) výbuchom,
poisťovateľ vyplatil poistné plnenie v sume zodpovedajúcej primeraným
c) úderom blesku,
nákladom na znovuzriadenie náhrobného pomníka, ktoré sú v dobe poistnej
d) nárazom alebo pádom letiaceho telesa riadeného ľudskou posádkou,
udalosti a v mieste poistenia obvyklé, znížené o cenu použiteľných zvyškov
prípadne časťami alebo nákladom tohto telesa,
zničeného náhrobného pomníka alebo jeho príslušenstva.
e) víchricou,
3.
Poisťovňa vyplatí poistné plnenie za jednu a všetky poistné udalosti, ktoré
f) krupobitím,
nastali v tom istom poistnom období len do výšky poistnej sumy uvedenej
g) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín,
v článku 1 ods. 3 tohto VP.
h) zosuvom alebo zrútením lavín,
i) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou
poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená
II.
vec,
Rozšírené krytie zodpovednosti za škodu
j) nárazom vozidla, dymom alebo nadzvukovou vlnou,
z vlastníctva nehnuteľností
k) zemetrasením,
l) povodňou alebo záplavou.
Článok 6
2. Poistenie náhrobného pomníka nezahŕňa akékoľvek iné prípady poškodenia
alebo zničenia náhrobného pomníka, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 tohto 1. Odchylne od článku 2 ods. 3 písm. c) VPP-N (vo VPP-N platných od 1.4.2007
článku VP.
a od 1.1.2009 odchýlne od čl. 36 písm. c) ) sa poisťovňa zaväzuje, že poistenie
3. Poistenie náhrobného pomníka sa ďalej nevzťahuje na:
bytu sa okrem prípadov uvedených v čl. 2 ods. 1 a 2 VPP-N vzťahuje aj na prípad
zodpovednosti poisteného za škodu vyplývajúcu z vlastníctva poisteného
a) v čase začiatku poistenia náhrobného pomníka schátrané alebo
bytu spôsobenú inému v dôsledku porušenia povinnosti poisteného byt
neudržiavané náhrobné pomníky,
udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä zabezpečiť včas
b) stratu umeleckej, historickej alebo estetickej hodnoty náhrobného
údržbu a opravy, a to s poistným plnením maximálne do výšky 50 000 eur za
pomníka,
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jedno poistné obdobie.
2. Odchylne od článku 2 ods. 4 písm. d) VPP-N (vo VPP-N platných od 1.4.2007a
od 1.1.2009 odchýlne od čl. 39 písm. d) ) sa poisťovňa zaväzuje, že poistenie
rodinného domu sa okrem prípadov uvedených v čl. 2 ods. 1 a 2 VPP-N vzťahuje
aj na prípad zodpovednosti poisteného za škodu vyplývajúcu z vlastníctva
poisteného rodinného domu a vedľajších stavieb vybudovaných na priľahlom
pozemku, vrátane k nim patriacich chodníkov, plotov, ohradových múrov
a oporných múrov a z vlastníctva priľahlého pozemku, a to s poistným plnením
maximálne do výšky 50 000 eur za jedno poistné obdobie.
3. Odchylne od článku 2 ods. 5 písm. b) VPP-N (vo VPP-N platných od 1.4.2007
a od 1.1.2009 odchýlne od čl. 41 písm. b) ) sa poisťovňa zaväzuje, že
poistenie rodinného domu počas stavby sa okrem prípadov uvedených v čl.
2 ods. 1 a 2 VPP-N vzťahuje aj na prípad zodpovednosti poisteného za škodu
vyplývajúcu z vlastníctva rodinného domu vo výstavbe alebo v rekonštrukcii
a vedľajších stavieb vo výstavbe alebo v rekonštrukcii na priľahlom pozemku
a k nim patriacich chodníkov, plotov, ohradových múrov a oporných múrov
a z vlastníctva priľahlého pozemku s poistnou sumou 50 000 eur za všetky
poistné udalosti, ktoré nastali v danom poistnom období.

IV.
Poistenie skla varnej dosky

1.

2.
3.
4.
5.

III.
Skrat a prepätie

Článok 8
Poisťovňa sa zaväzuje v prípadoch, ak je poistnou zmluvou poistenia
nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu dojednané poistenie
nehnuteľnosti alebo domácnosti a zodpovednosti za škodu príslušníkov
domácnosti, poskytovať poistenie pre prípad rozbitia alebo prasknutia skla
varnej dosky.
Varná doska so sklom je zariadenie pevne osadené v zabudovanom nábytku,
resp. spotrebiči s vlastnosťami určenými primárne pre tepelné spracovanie
potravín.
Poistnou udalosťou poistenia varnej dosky so sklom je rozbitie alebo prasknutie
skla varnej dosky akýmkoľvek spôsobom, ak nejde o výluky z poistenia podľa
čl. 6 ods. 1 až 3 VPP-N alebo podľa ods. 4 tohto článku VP.
Poistenie varnej dosky sa nevzťahuje ani na estetické poškodenie skla, ktoré
nemá za následok znefunkčnenie varnej dosky.
Poistná suma je 200 eur pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastali
v tom istom poistnom období.

Článok 7
Odchýlne od VPP-N čl. 4 ods. 5 (vo VPP-N platných od 1.4.2007 odchýlne od čl. 4
písm. e)) sa poisťovňa zaväzuje, že pri poistnom riziku skrat a prepätie v spotrebnej
elektronike sa nevyžaduje zabezpečenie prepäťovou ochranou. Poistné plnenie je
maximálne do výšky 500 eur za jedno poistné obdobie v type poistenia EXCLUSIVE.

Platnosť tohto verejného prísľubu je od 1.6.2017. Poisťovňa si vyhradzuje právo tento verejný prísľub odvolať.
Tento verejný prísľub je počas jeho platnosti účinný pre každú poistnú zmluvu, na ktorú sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie nehnuteľnosti,
domácnosti a zodpovednosti za škodu platné od 1.4.2007, 1.1.2009, 1.11.2010, 15.3.2011, 1.7.2012, 1.11.2012, 1.11.2013 a 1.11.2014 .
Verejný prísľub je zverejnený na internetovej stránke www.wuestenrot.sk.
V Bratislave, 05.06.2017

..........................................................
Ing. Jozef Adamkov
predseda predstavenstva
Wüstenrot poisťovňa, a.s.

..........................................................
Dr. Klaus Wöhry
člen predstavenstva
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
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