Poistenie majetku malých
a stredných podnikateľov
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:

Produkt:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31383408,
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,
vl. č. 757/B

Poistenie majetku malých a stredných
podnikateľov

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie majetku (ďalej len„VPP“) a ak sú dojednané pripoistenia aj v Zmluvných podmienkach pre poistenie majetku pre prípad poškodenia
alebo zničenia veci živelnou udalosťou, v Zmluvných podmienkach pre poistenie majetku pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním
alebo lúpežným prepadnutím.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku.

Čo nie je predmetom poistenia?

Čo je predmetom poistenia?
Poškodenie alebo zničenie poistenej veci s poistnou sumou uvedenou v poistnej zmluve pre
prípad poškodenia alebo zničenia základnými živelnými udalosťami a ostatnými živelnými udalosťami:
-- vodou z vodovodných zariadení,
-- požiarom,
-- výbuchom,
-- úderom blesku,
-- nárazom alebo pádom letiaceho telesa riadeného ľudskou posádkou, prípadne časťami alebo
nákladom tohto telesa,
-- víchricou,
-- krupobitím,
-- zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín,
-- zosuvom alebo zrútením lavín,
-- pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak
nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého súboru ako poškodená vec,
-- ťarchou snehu alebo námrazy, ak je poistenou
vecou budova alebo hala,
-- nárazom vozidla, dymom a nadzvukovou vlnou,
-- zemetrasením,
-- povodňou alebo záplavou,
-- vodou z vodovodných zariadení.
Ak je to v poistnej zmluve výslovne dojednané, predmetom poistenia je aj:
Pripoistenie pevne osadeného alebo vsadeného
skla, svetelných reklám a svetelných nápisov s poistnou sumou 3 000 eur.
Pripoistenie škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím s poistnou sumou uvedenou v poistnej zmluve.

Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v sekcii
„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie majetku sa nevzťahuje na škody:
v dôsledku vojnových udalostí, vzbury, povstania,
iných hromadných násilných nepokojov, štrajku,
sabotáže, teroristických akcií (motivovaných akýmkoľvek dôvodom), zásahu štátnej, politickej alebo
úradnej moci, úradných opatrení určených na iné
účely, pôsobenia jadrovej energie alebo rádioaktivity akéhokoľvek druhu,
nemajetkovú ujmu a ušlý zisk poisteného,
ak škodová udalosť bola spôsobená úmyselným
konaním poisteného alebo poistníka, ich spoločníka, alebo osobou blízkou poistenému, poistníkovi alebo ich spoločníkovi alebo osoby žijúcej
s poisteným, poistníkom alebo ich spoločníkom
v domácnosti, alebo úmyselným konaním tretej
osoby z podnetu poisteného, poistníka alebo ich
spoločníka a inej osoby zmluvne poverenej ochranou predmetu poistenia,
poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na životnom prostredí,
na majetku v dôsledku výstavby, prestavby, prístavby, nadstavby, vykonávania stavebných úprav
dokončenej stavby, montáže alebo inštalácie, ak
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
na prepravovanom tovare, na motorových vozidlách, na prívesoch a ťažných strojoch, ktorým je
prideľované alebo pridelené evidenčné číslo,
na budovách, ktoré nemajú kolaudačné rozhodnutie a na veci umiestnené v týchto budovách,
ktoré vzniknú zmenou účelu využitia stavby,
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spôsobené dažďom, krupobitím, snehom alebo
nečistotami, ktoré vnikli otvormi, ak tieto otvory
nevznikli v dôsledku víchrice alebo krupobitia,
na veciach, ktoré sa nachádzajú na voľnom
priestranstve,
na veciach, ktoré sú umiestnené na vonkajšej strane budov (napr. reklamné tabule, markízy, okenice, neónové zariadenia, stožiare, antény a pod.),
spôsobené vozidlami, ktoré prevádzkuje poistený,
užívateľ poistenej budovy alebo ich zamestnanci,
spôsobené dlhodobým pôsobením dymu,
spôsobené trvalým alebo dlhodobým pôsobením
vlhkého prostredia a plesňami,
spôsobené zvýšenou hladinou spodnej vody a pôsobením zemnej vlhkosti,
spôsobené spätným prúdením vody z verejnej
kanalizácie, pokiaľ škody nevznikli v priamej súvislosti s povodňou,

na zasklených plochách,
na motorových vozidlách,
spôsobené pôsobením spodných vôd a spätným
prúdením vody z verejnej kanalizácie,
na sprinklerovom, solárnom a klimatizačnom zariadení,
vzniknuté v súvislosti s tlakovými skúškami,
spôsobené trvalým alebo dlhodobým pôsobením
vlhkého prostredia a plesňami.
Obmedzenia z pripoistení sú uvedené v:
Zmluvných podmienkach pre poistenie majetku
pre prípad poškodenia alebo
zničenia veci živelnou udalosťou.
Zmluvných podmienkach pre poistenie majetku
pre prípad škôd spôsobených krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia.

Aké mám povinnosti?
Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po škodovej udalosti, písomne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť
poisťovni, že došlo ku škode a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu; ak oznámenie nebolo urobené písomne, som
povinný urobiť tak dodatočne, najneskôr do 30 dní po škodovej udalosti.
• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu škodovej udalosti.
• Umožniť obhliadku poškodenej veci.
• Som povinný bez zbytočného odkladu, ak mám podozrenie zo spáchania trestného činu a vzniknutá škoda presahuje
35 eur, oznámiť škodovú udalosť orgánom činným v trestnom konaní a až do ukončenia obhliadky miesta škodovej udalosti
políciou som povinný zachovať stav spôsobený škodovou udalosťou.
•
•
•
•

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený
v poistnej zmluve.
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim
po dni podpisu poistnej zmluvy.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti. Výpovedná lehota je jeden mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne.
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