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Poistiteľ
Názov: ERV Evropská pojišťovna, a. s.
Sídlo:   Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, 
   Česká republika,
IČ :  492 40 196
Zápis:  Obchodný register Mestského súdu  
   v Prahe, oddiel B, vložka 1969
Web:  www.ERVpojistovna.cz
Tel.: (+420) 221 860 860
E-mail: klient@ERVpojistovna.cz

Predmet podnikania
Poisťovacia činnosť podľa zák.  č. 277/2009 Z. 
z., o poisťovníctve, v znení neskorších právnych 
predpisov

Informácie o finančnej situácii
www.ERVpoj istovna.cz/cs/ informace-o- 
cinnosti-pojistovny

Orgán dohľadu
Česká národní banka,
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111, fax: 224 412 404

Informácie o poistení
Práva a povinnosti účastníkov poistnej zmluvy 
stanovuje občiansky zákonník a poistné podm-
ienky.

Poistenie hnuteľných vecí poskytuje poistnú 
ochranu v prípadoch, keď vznikne škoda na po-
istenej veci v súvislosti s náhodnou udalosťou, 
s ktorou je podľa poistných podmienok spoje-
ná povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné pl-
nenie, najmä ak dôjde k zničeniu, poškodeniu 
alebo strate poistenej veci krádežou vlámaním, 
lúpežou, vandalizmom, živelnou udalosťou atď. 
(pozri poistné podmienky). V prípade poškode-
nia veci musí byť oprava vykonaná v servise  

určenom predajcom, u ktorého bola vec zakúpená.   
V prípade zničenia, odcudzenia či straty veci ne-
poskytujeme poistné plnenie v peniazoch, ale 
formou poukážky na nákup tovaru u predajcu. 
Od poistného plnenia sa odráta spoluúčasť sta-
novená v poistných podmienkach.

Ak dojednávate poistenie pre inú osobu než je 
váš rodinný príslušník, vyžiadajte si jej súhlas  
a zoznámte ju s poistnými podmienkami.

Vylúčenie z poistenia
Poistenie sa vzťahuje len na náhodné udalosti.  
Z poistenia sú vylúčené udalosti, ku ktorým do-
šlo úmyselným  konaním poistníka, poisteného či 

iných osôb z ich podnetu, ako aj udalosti výslovne 
uvedené v poistných podmienkach ako vylúčenia.
Je nutné, aby ste sa s vylúčeniami zoznámili 
ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy.

Poistné
Poistné sa stanovuje na celý čas, na ktorý sa 
dojednáva poistenie (jednorazové poistné),  
a to na základe reálnych poistno-matematických 
predpokladov jednotlivých rizík a ceny poistenej 
veci. Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve 
(poistke).
Poistná zmluva je uzatvorená v okamihu zapla-
tenia poistného.

Lehota trvania poistenia
Poistná zmluva je uzatvorená zaplatením po-
istného a trvá jeden či dva roky. Poistenie sa 
automaticky predlžuje o ďalší rok, ak jedna zo 
zmluvných strán neoznámi druhej strane najme-
nej 6  týždňov pred dňom uvedeným v zmluve 
ako koniec poistenia, že nemá na ďalšom trvaní 
poistenia záujem. Ak však poistník neuhra-
dí najneskôr do 1 týždňa odo dňa uvedeného  
v zmluve ako koniec poistenia poistné v správ-
nej výške, poistenie zanikne dňom uvedeným  
v zmluve ako koniec poistenia.

Zánik poistenia
Uplynutím lehoty, dohodou, nezaplatením po-
istného
Poistník alebo poistiteľ môžu odstúpiť od po-
istnej zmluvy z dôvodu porušenia povinnos-
ti uviesť pravdivé informácie.  Od poistenia 
dohodnutého na diaľku na viac než 1 mesiac 
môže poistník  odstúpiť do 14 dní od uzatvo-
renia zmluvy.
Poistník alebo poistiteľ môžu poistenie vypove-
dať s výpovednou lehotou 8 dní do 2 mesiacov 
odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo s mesačnou 
výpovednou lehotou do 3 mesiacov odo dňa 
oznámenia vzniku poistnej udalosti.

Právo, súdy, jazyk
Poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Čes-
kej republiky a spory rozhodujú príslušné súdy 
Českej republiky. Všetka komunikácia s poisti-
teľom prebieha v českom jazyku.

Sťažnosti
Sťažnosti možno zasielať na adresu  poistiteľa 
alebo na e-mail klientského centra. Podrobnejší  
postup podávania sťažností nájdete na webo-
vých stránkach poistiteľa. So sťažnosťou sa 
možno obrátiť aj na Českú národnú banku.

Použitie elektronických prostriedkov
Poistná zmluva sa ukladá na server interného 
systému poistiteľa a výpisy z neho môžu byť kli-
entovi na  žiadosť poskytnuté.  Zmluvu možno 
uzatvoriť v českom jazyku. Zmluva sa uzatvára 
v jednotlivých krokoch stanovených technickým 
riešením on-line systému. Záujemcom o poiste-
nie systém pri zadávaní údajov umožňuje identi-
fikáciu a opravenie prípadných chýb. Poistiteľ pri 
svojej činnosti dodržuje  Kódex etiky Českej aso-
ciácie poisťovní, Etický kódex finančného trhu 
(www. cap.cz) a interné pravidlá skupiny ERV.

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie o poistení, pripadne o našich 
ďalších produktoch,  sú k dispozícii  v klientskom 
centre alebo na webových stránkach poistiteľa.

Zdanenie
Poistné nepodlieha  dani z pridanej hodnoty  
a poistné plnenie nepodlieha dani z príjmu.

Predzmluvné informácie
týkajúce sa poistenia hnuteľných vecí

P
P-

M
V

-H
N

-1
5

0
4

-S
K



ERV Evropská pojišťovna, a. s. • Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8 • tel.: 221 860 860 • fax: 221 860 800 • klient@ervpojistovna.cz • www.ervpojistovna.cz

Poistné podmienky poistenia 
hudobných nástrojov (PP-MV-HN-1504-SK)

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA 
HNUTEĽNÝCH VECÍ

1. ÚVOD
1.1. „My“  (vo všetkých odvodených tvaroch) alebo

 „poistiteľ“  predstavuje subjekt ERV Evropská
 pojišťovna, a.  s., so sídlom Křižíkova
 237/36a, 186  00  Praha  8,  IČ 49240196,
 zapísaný v obchodnom registri Mestského
 súdu v Prahe, oddiel B, vložka 1969. Dohľad
 v  poisťovníctve vykonáva  Česká  národná
 banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká  
 republika

1.2. Poistná zmluva a  právne  vzťahy  z  nej 
vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom 
Českej republiky. Na riešenie prípadných sporov 
vyplývajúcich z tohto poistenia sú príslušné 
súdy Českej republiky.

1.3. Poistenie  sa  dojednává  ako  škodové poistenie  
a platí preň zákon č. 89/2012, Z. z., občiansky 
zákonník,  v  platnom  znení  (ďalej len  „zákon“), 
a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy 
Českej republiky, všeobecné a zvláštne  poistné 
podmienky a poistná zmluva.

2. VZNIK, TRVANIE A ZÁNIK POISTENIA
2.1. Poistná zmluva je uzatvorená dňom  jej podpisu 

obomi zmluvnými  stranami alebo zaplatením    
poistného    vo    výške    uvedenej       v ponuke.

2.2. Poistenie vzniká dňom nasledujúcim po 
uzatvorení poistnej zmluvy, ak v poistnej 
zmluve nie je dohodnuté inak.

2.3. Poistenie sa dojednáva na  jeden rok,  ak 
zvláštnymi poistnými podmienkami nie je 
stanovené alebo poistnou zmluvou  dohodnuté 
inak. Toto poistenie sa   automaticky predlžuje 
o ďalší rok, ak jedna  zo  zmluvných strán 
neoznámi druhej strane najmenej 6  týždňov  
pred dňom uvedeným v  zmluve ako  koniec 
poistenia, že nemá na ďalšom trvaní poistenia 
záujem.   Ak  poistník  neuhradí  najneskôr do 1 
týždňa odo dňa uvedeného v zmluve ako koniec 
poistenia poistné v správnej výške, poistenie 
zanikne dňom uvedeným v zmluve ako koniec 
poistenia, ak nie je dohodnuté inak.

2.4. Ak je poistenie dohodnuté na obdobie dlhšie 
ako jeden rok, je poistným  obdobím  jeden  rok, 
ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.

2.5. Poistenie sa neprerušuje pre neplatenie 
poistného.

2.6. Okrem ďalších  spôsobov stanovených zákonom 
a týmito poistnými  podmienkami poistenie 
zaniká

2.6.1. uplynutím lehoty, ak bolo dohodnuté na  dobu 
určitú

2.6.2. dňom nasledujúcim po márnom uplynutí lehoty 
stanovenej poistiteľom v upomienke o zaplate-
ní dlžného poistného alebo jeho časti

2.6.3. dohodou poistiteľa a poistníka
2.6.4. dňom  doručenia  oznámenia o  zmene  vlast-

níctva alebo spoluvlastníctva  poistenej veci 
poistiteľovi

2.6.5. zánikom poistného záujmu, zánikom poistného 
nebezpečenstva, dňom smrti poistenej osoby, 
dňom zániku poistenej právnickej osoby bez 
právneho nástupcu alebo dňom odmietnutia 
poistného plnenia

2.6.6. z ďalších dôvodov uvedených v zákone
2.7. Poistenie tiež zaniká výpoveďou poistiteľa 

alebo poistníka doručenou
2.7.1. najmenej 6 týždňov pred  koncom  poistného 

obdobia (ak je poistenie dohodnuté s  bežným 
poistným); poistenie zanikne uplynutím  tohto 
poistného obdobia; ak  je však  výpoveď do-
ručená poistiteľovi neskôr než  šesť  týždňov 
pred dňom, v ktorom uplynie  poistné  obdobie, 
poistenie zaniká ku koncu nasledujúceho poist-
ného obdobia

2.7.2. do dvoch mesiacov odo dňa  uzatvorenia poist-
nej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej 
uplynutím poistenie zanikne

2.7.3. doručenou do troch mesiacov odo dňa 

oznámenia vzniku poistnej udalosti poistiteľo-
vi; výpovedná lehota je jeden mesiac, po jej 
uplynutí poistenie zanikne

3. FORMA PRÁVNYCH ROKOVANÍ
3.1. Poistná zmluva a právne rokovania týkajúce sa 

poistenia musia mať písomnú formu. Písomná 
forma je zachovaná i pri právnom rokovaní 
uskutočnenom elektronickými alebo inými 
technickými prostriedkami umožňujúcimi 
zachytenie zachytenie obsahu a určenie 
konajúcej osoby.

4. POISTNÉ
4.1. Poistné platené poistníkom je jednorazovým 

poistným,  ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak.

4.2. Poistiteľ má právo na poistné  do  zániku 
poistenia, ak nestanoví zákon inak alebo ak nie 
je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

4.3. Ak poistenie zanikne v dôsledku poistnej 
udalosti, poistiteľovi náleží celé jednorazové 
poistné. Ak bol v poistnej zmluve dohodnutý  
iný spôsob platenia poistného   (bežné poistné), 
poistiteľovi náleží poistné do konca poistného 
obdobia, v ktorom poistná  udalosť nastala, ak 
zákon nestanoví inak alebo ak nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.

4.4. Ak poistník mešká s platením poistného, má 
poistiteľ právo požadovať úrok z omeškania  
v súlade s právnymi predpismi.

5. POVINNOSTI POISTNÍKA A POISTENÉHO
5.1. Okrem ďalších povinností  stanovených 

právnymi predpismi sú poistník a poistený    pri 
dojednávaní poistenia a počas jeho trvania 
povinní

5.1.1. odpovedať pravdivo a úplne  na  všetky  písom-
né otázky poistiteľa týkajúce sa poistenia;    to 
platí i v prípade, že ide o zmenu poistnej zmluvy

5.1.2. umožniť poistiteľovi alebo osobám  ním 
povereným 

5.1.2.1. posúdiť poistné riziko
5.1.2.2. overiť správnosť podkladov  pre  výpočet 

poistného
5.1.3. oznámiť poistiteľovi bez zbytočného odkladu
5.1.3.1. všetky zmeny týkajúce sa skutočností, na kto-

ré sa ho poistiteľ písomne pýtal alebo ktoré sú 
uvedené v poistnej zmluve (zmena vlastníctva 
poistenej veci,  zmena korešpondenčnej adresy 
a pod.)

5.1.3.2. zánik poistného záujmu, zníženie alebo zvýše-
nie poistného rizika

5.1.3.3. skutočnosť, že je poistený u iného poistiteľa 
proti tomu istému poistnému nebezpečenstvu, 
uviesť tohto poistiteľa a výšku poistnej zmluvy, 
resp.  limitu  poistného plnenia

5.1.4. dbať na to, aby  poistná  udalosť nenastala,  
predovšetkým nesmie porušovať  povinnosti  
smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu ne-
bezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi 
predpismi alebo na ich základe alebo ktoré 
na seba vzal poistnou zmluvou; nesmie tiež 
strpieť, aby tieto povinnosti porušovali tretie 
osoby

5.1.5. riadne sa starať o údržbu poistenej veci
5.2. V prípade poistenia cudzieho poistného 

nebezpečenstva je poistník povinný  zoznámiť 
poisteného s týmito poistnými podmienkami    
a obsahom poistnej zmluvy týkajúcej sa jeho 
poistného nebezpečenstva.

5.3. Ak nastane škodová   (resp.   poistná)   udalosť,     
poistený je okrem ďalších povinností 
stanovených právnymi predpismi povinný

5.3.1. prijať všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby  
sa vzniknutá škoda už nezväčšovala

5.3.2. ihneď poistiteľovi oznámiť,  že  takáto udalo-
sť  nastala,  a  podať  pravdivé  vysvetlenie  
o vzniku a rozsahu jej následkov; iné než pí-
somné oznámenie škodovej udalosti je nutné 
následne vyhotoviť písomne

5.3.3. zdržať sa opráv poškodeného majetku alebo 
odstraňovania zvyškov zničeného majetku, 
kým na to poistiteľ nedá súhlas 

5.3.4. umožniť poistiteľovi prezrieť poškodenú vec  
a zaistiť dostatočné dôkazy o rozsahu poškode-
nia, napr. vyšetrovaním zo strany polície alebo 
inými vyšetrovacími orgánmi, fotografickým 
či filmovým záznamom, vyhlásením svedkov  
a pod.

5.3.5. umožniť poistiteľovi alebo ním povereným oso-
bám vyšetrovania potrebné na posúdenie náro-
ku na  poistné  plnenie  a  jeho  výšku,  predložiť 
k  tomu  doklady,  ktoré si  poistiteľ  vyžiada,  
a umožniť vyhotoviť ich kópie

5.3.6. postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa
5.3.7. oznámiť bez zbytočného  odkladu  orgánom 

činným  v  trestnom  alebo  priestupkovom ko-
naní vznik udalosti, ktorá nastala za okolností 
nasvedčujúcich spáchanie trestného činu alebo 
priestupku

5.3.8. postupovať tak, aby poistiteľ mohol voči inému 
uplatniť právo na náhradu škody spôsobenej 
poistnou udalosťou

5.3.9. bez zbytočného odkladu oznámiť  poistiteľovi 
nájdenie veci, za ktorú poistiteľ  poskytol po-
istné plnenie; pokiaľ sa  poistiteľ a  oprávnená 
osoba nedohodnú inak, je oprávnená osoba 
povinná vrátiť poistné plnenie po odpočítaní 
primeraných  nákladov na  opravu  tejto veci, ak 
sú nutné na odstránenie porúch, ktoré vznikli   
v  čase,  keď  bola táto osoba zbavená  možnos-
ti     s vecou nakladať; za nájdenú sa nepovažuje  
vec, pri ktorej došlo k strate držby  a vôbec nie 
je možné znovu ju nadobudnúť alebo ak je mož-
né ju dostať len      s neprimeranými problémami 
alebo nákladmi, alebo vec bola poškodená do 
tej miery, že ako taká zanikla, alebo ju možno 
opraviť len s neprimeranými nákladmi

6. POVINNOSTI POISTITEĽA
6.1. Okrem ďalších povinností  stanovených 

právnymi predpismi je poistiteľ povinný
6.1.1. po oznámení škodovej udalosti bez zbytočného 

odkladu začať vyšetrovanie na zistenie rozsahu  
svojej povinnosti plniť

6.1.2. ukončiť vyšetrovanie do troch mesiacov po  
oznámení škodovej   udalosti;   ak nemôže   vy-
šetrovanie ukončiť      v tejto lehote,  je  po-
vinný oznámiť oprávnenej osobe dôvody, pre 
ktoré nie je možné vyšetrovanie ukončiť, a po-
skytnúť jej na jej  písomnú žiadosť primeranú 
zálohu; táto lehota  nebeží,  ak je vyšetrovanie 
znemožnené alebo skomplikované vinou poist-
níka alebo poisteného

6.1.3. vrátiť doklady, ktoré si oprávnená  osoba 
vyžiada

6.1.4. oznámiť oprávnenej osobe výsledky vyšet-
rovania nutného na zistenie výšky poistného 
plnenia

6.1.5. zachovávať  mlčanlivosť  o   skutočnostiach, 
ktoré sa dozvie pri dojednávaní poistenia, jeho 
správe a pri vyšetrovaní poistných udalostí;  po-
skytnúť tieto informácie môže len so súhlasom 
osoby, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo ak tak 
stanoví právny predpis

7. 7. DÔSLEDKY PORUŠENIA POVINNOSTÍ
7.1. Ak poistník či poistený porušil niektorú  

z povinností uvedených v bodoch 5.1.1. až 
5.1.3.      a ak bolo v dôsledku toho  stanovené  
nižšie poistné, poistiteľ môže poistné  plnenie 
primerané znížiť.

7.2. Ak poistník či poistený porušil niektorú  
z ďalších povinností uvedených v článku  
5 a toto porušenie malo podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti, jej  priebeh  alebo 
zväčšenie rozsahu jej následkov, alebo na 
zistenie či určenie výšky poistného plnenia, 
poistiteľ je oprávnený znížiť poistné plnenie 
úmerne tomu, aký vplyv malo toto porušenie 
na rozsah jeho povinnosti plniť.
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7.3. Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností 
uvedených v článku 5. vznikne poistiteľovi 
škoda alebo poistiteľ vynaloží zbytočné 
náklady (napr. náklady na súdny spor), má právo 
na jej náhradu proti osobe, ktorá porušením 
povinnosti spôsobila vznik takejto škody alebo 
zbytočných nákladov.

7.4. Ak poistený či  iná  oprávnená  osoba uvedie 
pri uplatňovaní práva na  plnenie  z  poistenia 
nepravdivé alebo hrubo skreslené údaje 
týkajúce sa poistnej udalosti   alebo  zamlčí 
údaje týkajúce sa tejto udalosti,   poistiteľ je 
oprávnený odmietnuť poistné plnenie.

7.5. Poistiteľ môže z dôvodov stanovených    
zákonom odstúpiť od poistnej zmluvy alebo 
odmietnuť plnenia z poistnej zmluvy. Od 
poistnej zmluvy možno odstúpiť po vzniku 
poistnej udalosti.

8. POISTNÁ UDALOSŤ, POISTNÉ 
NEBEZPEČENSTVO

8.1. Poistnou udalosťou je vznik škody na poistenej 
veci v súvislosti s náhodnou   skutočnosťou,  
s ktorou je podľa týchto  poistných podmienok 
a poistnej zmluvy spojená povinnosť poistiteľa 
poskytnúť poistné plnenie.

8.2. Poistenie sa dojednáva pre poistné nebezpe-
čenstvá (skupiny poistných nebezpečenstiev) 
uvedené vo zvláštnych poistných podmienkach.

8.3. Predpokladom vzniku práva na poistné plnenie 
je skutočnosť, že poistná udalosť nastala  
v lehote trvania poistenia.

8.4. Pojištění se vztahuje na pojistné události, které 
nastanou na území České republiky a během 
přechodného pobytu v zahraničí. 

9. POISTNÁ SUMA, 
LIMIT POISTNÉHO PLNENIA

9.1. Poistné plnenie je obmedzené hornou  hranicou. 
Horná hranica sa určí poistnou sumou alebo 
limitom poistného plnenia.

9.2. Poistná suma vyjadruje poistnú hodnotu 
poistených vecí. Poistnú sumu stanoví na   
vlastnú zodpovednosť poistník. Ak poistník 
nie je zároveň poisteným, stanoví poistník     
poistnú  sumu po dohode s poisteným.

9.3. Poistník je povinný poistnú sumu stanoviť tak, 
aby zodpovedala poistnej hodnote poistenej 
veci v čase dojednania poistenia. Ďalej je 
poistník povinný dbať na to, aby poistná suma 
zodpovedala  poistnej  hodnote poistených  
vecí i počas trvania poistenia. Na žiadosť 
poistníka môže byť výška poistnej sumy  
v priebehu poistného obdobia zmenená. Spätná 
platnosť zmeny je vylúčená.

9.4. Poistenie sa dojednáva na novú cenu alebo na 
časovú cenu poistenej veci.

9.5. Novou  cenou  sa  rozumie  cena,  za  ktorú  
možno na danom mieste a v danom čase znova 
nadobudnúť rovnakú alebo  porovnateľnú vec,  
ako je  vec rovnaká alebo nová, rovnakého 
druhu a účelu.

9.6. Časovou cenou sa rozumie cena, ktorú mala  
vec bezprostredne pred poistnou  udalosťou; 
stanoví sa z novej ceny veci zníženej o stupeň 
opotrebovania.

9.7. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, že sa 
poistenie vzťahuje len na  časť hodnoty 
poistených vecí, v  poistnej zmluve sa stanovia 
limity poistného plnenia pre jednotlivé 
poistené veci a poistné nebezpečenstvá 
(zlomkové poistenie).

9.8. Na  úhradu  všetkých  poistných   udalostí 
vzniknutých počas jedného poistného  roka 
poskytne poistiteľ poistné plnenie maximálne 
do výšky dvojnásobku poistnej sumy (limitu 
poistného plnenia) stanovenej v poistnej 
zmluve.

10. POISTNÉ PLNENIE,  
ZACHRAŇOVACIE NÁKLADY

10.1. Poistený sa podieľa na  poistnom  plnení 
dohodnutou spoluúčasťou. Spoluúčasť odráta 
poistiteľ od celkovej výšky poistného plnenia.

10.2. Ak v dôsledku  poistnej   udalosti  dôjde  
k poškodeniu poistenej veci,  uhradí  poistiteľ 

primeraný náklad na jej opravu  až  do  výšky 
nákladu  na  jej  opätovné nadobudnutie,  
maximálne však do výšky hornej hranice 
poistného plnenia dohodnutej pre túto vec  
v poistnej zmluve.

10.3. Ak v dôsledku poistnej  udalosti  dôjde ku 
zničeniu, odcudzeniu alebo strate poistenej 
veci, poskytne poistiteľ  poistné plnenie  do  
výšky ceny tejto veci ku dňu vzniku poistnej 
udalosti, maximálne však do výšky  hornej  
hranice poistného   plnenia   dohodnutej pre   
túto vec v poistnej zmluve.

10.4.  Ak je poistná suma v čase poistnej udalosti 
nižšia než  poistná  hodnota poistenej veci 
(napr. pri  poskytnutí  zľavy  pri  nákupe  
veci), poistiteľ zníži poistné plnenie   
v  prípade opraviteľnej škody na poistenej veci  
v rovnakom pomere, v akom je  výška  poistnej 
sumy ku skutočnej výške poistnej  hodnoty 
poistenej veci. V ostatných prípadoch sa tento 
postup nepoužije.

10.5. Poistiteľ        poskytuje        poistné        plnenie          
v tuzemskej mene, ak nie je dohodnuté inak. Na 
prepočet cudzej meny sa použije kurz oficiálne 
vyhlásený Českou národnou  bankou ku  dňu 
vzniku poistnej udalosti.

10.6. Poistné   plnenie  je   splatné   do   15   dní     
po skončení vyšetrovania nutného na   
zistenie rozsahu  povinnosti  poistiteľa plniť.  
Vyšetrenie je skončené, len čo poistiteľ oznámi 
svoje výsledky oprávnenej osobe.

10.7. Poistník má právo na náhradu zachraňovacích 
nákladov, t. j. účelne vynaložených nákladov, 
ktoré vynaložil na

10.7.1. odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej  po-
istnej udalosti

10.7.2. zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá 
už nastala

10.7.3. bol povinný vynaložiť z hygienických, ekologic-
kých či bezpečnostných dôvodov pri odprataní 
poškodených poistených vecí alebo ich zvyškov

10.8. Náklady uvedené v predchádzajúcom odseku 
vynaložené na záchranu života  alebo  zdravia 
osôb  uhradí  poistiteľ  maximálne  do  výšky     
30 % hornej hranice poistného plnenia z jednej 
poistnej udalosti dohodnutej v poistnej zmluve. 
Ostatné náklady uvedené v predchádzajúcom 
odseku uhradí   poistiteľ   maximálne   do výšky   
5 %   hornej   hranice   poistného   plnenia        
z jednej poistnej udalosti dohodnutej v poistnej 
zmluve.

10.9. Poistiteľ nehradí náklady vynaložené  na 
obvyklú   údržbu,   na   ošetrenie veci   alebo  
na plnenie zákonnej povinnosti predchádzať 
škodám, okrem nákladov podľa bodu 10.7.  
tohto článku.

11. VŠEOBECNÉ VYLÚČENIE Z POISTENIA
11.1. Poistenie sa nevzťahuje na  škody  priamo  či 

nepriamo spôsobené alebo úmyselne zvýšené
11.1.1. poistníkom,  poisteným,  osobou blízkou po-

istenému alebo osobou žijúcou s poisteným  
v spoločnej domácnosti

11.1.2. únikom jadrovej energie či žiarenia  
z rádioaktívneho paliva alebo odpadov, účinkom 
jadrových, chemických či biologických zbraní

11.1.3. vojnou, občianskymi nepokojmi, vyhlásenou či 
nevyhlásenou vojenskou akciou,  občianskou 
vojnou, inváziou, povstaním, revolúciou, vzbu-
rou, vojenským pučom alebo násilným uchope-
ním moci

11.1.4.  zásahom štátnej moci alebo verejnej správy
11.1.5. teroristickým činom
11.1.6. znečistením životného prostredia
11.1.7.  pôsobením formaldehydu a  azbestu  vrátane 

materiálov obsahujúcich azbest
11.1.8. pôsobením magnetických  alebo  elektromag-

netických polí
11.1.9. zo strát, poškodení, zmeny  alebo  zníženej 

funkčnosti alebo možnosti prevádzkovať či po-
užívať telekomunikačné zariadenia alebo iné 
prostriedky komunikácie, počítačový systém, 
programy, softvér, internet, e-commerce, dáta, 
informačné pramene, mikročipy, integrovaný 
obvod alebo podobné zariadenia v počítačovom     
či inom vybavení

12. VÝKLAD POJMOV
12.1. Na účely tohto poistenia znamená
12.1.1.  bežné poistné poistné stanovené na poistné 

obdobie
12.1.2.  jednorazové     poistné     poistné     stano-

vené na celú lehotu, na ktorú bolo  poistenie 
dohodnuté

12.1.3.  krádež vlámaním odcudzenie, poškodenie 
alebo zničenie poistenej veci, pokiaľ páchateľ 
vnikol     do miesta poistenia

12.1.3.1. preukázateľne pomocou nástrojov iných než 
určených na riadne otvorenie

12.1.3.2. inak   než   vstupným   otvorom  či   bežne-
prístupným otvoreným oknom

12.1.3.3. pomocou príslušného kľúča, ktorého sa zmocnil 
krádežou, vlámaním, lúpežou alebo lúpežným 
prepadnutím,

12.1.4.  lúpež privlastnenie si poistenej veci tak, že pá-
chateľ použil proti poistenému násilie alebo sa 
vyhrážal bezprostredným násilím

12.1.5.  miesto poistenia obvyklé či prechodné bydlis-
ko poisteného vrátane ubytovacieho zariadenia 
(hotel a pod.), ak nie je vo zvláštnych poistných 
podmienkach stanovené inak

12.1.6.  oprávnená osoba osobu, ktorej  v  dôsledku 
poistnej udalosti vznikne právo  na  poistné 
plnenie

12.1.7.  blízka osoba príbuzného v priamom rade, súro-
denca, manžela/manželku, registrovaného part-
nera/partnerku; iné osoby  v  rodinnom alebo 
podobnom pomere sa pokladajú za blízke oso-
by, pokiaľ by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, 
druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu; 
súžitie bez manželstvá je postavené na roveň 
s manželstvom

12.1.8.  poistná lehota obdobie, na ktoré bolo dohod-
nuté poistenie

12.1.9.  poistná hodnota najvyššiu možnú  majetkovú 
ujmu, ktorá môže v dôsledku poistnej udalosti 
nastať

12.1.10.  poistné nebezpečenstvo možnú príčinu vzni-
ku poistnej udalosti špecifikovanú v článku 8. 
týchto poistných podmienok

12.1.11.  poistné obdobie časové  obdobie  stanovené 
týmito podmienkami alebo poistnou zmluvou, 
za ktoré sa platí poistné

12.1.12.  poistné   riziko   mieru  pravdepodobnosti  
vzniku poistnej udalosti vyvolanej poistným 
nebezpečenstvom

12.1.13.  poistník osobu, ktorá uzatvorila s poistiteľom 
poistnú zmluvu a  ktorá  je  povinná  platiť 
poistné

12.1.14.  poistný záujem je oprávnená potreba ochrany 
pred následkami poistnej udalosti

12.1.15.  škodové poistenie poistenie,  ktorého účelom  
je  v dohodnutom rozsahu vyrovnať úbytok ma-
jetku vzniknutý v dôsledku poistnej udalosti

12.1.16.  poistený osobu, na ktorej majetok sa poistenie 
vzťahuje

12.1.17.  poškodenie   veci   zmenu   stavu   veci,   ktorú         
je objektívne možné odstrániť ekonomicky 
účelnou opravou; poškodením veci  nie je jej 
poškrabanie, odretie a pod., pokiaľ je  vec  pou-
žiteľná na pôvodný účel

12.1.18.  škodová udalosť skutočnosť, z ktorej vznikla 
škoda a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku 
práva na poistné plnenie

12.1.19.  škoda na veci poškodenie, zničenie alebo od-
cudzenie či stratu veci

12.1.20.  vandalizmus  úmyselné  poškodenie  alebo  
zničenie poistenej veci osobou inou, než je po-
istník   a poistený, osoba im blízka alebo osoba 
žijúca s poisteným v spoločnej domácnosti

12.1.21.  zničenie veci zmenu stavu veci, ktorú objektív-
ne nie je možné odstrániť ekonomicky účelnou 
opravou a pre ktorú vec už nie je možné ďalej 
používať na pôvodný účel

12.1.22.  strata veci stav, keď poškodený stratil nezávis-
le od svojej vôle možnosť s vecou disponovať

12.1.23.  živelná udalosť požiar, výbuch, bezprostredný  
úder  blesku,  víchricu,  povodeň alebo záplavu, 
krupobitie, zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo 
zemín, zosúvanie alebo zrútenie lavín, pád stro-
mov alebo stožiarov, zemetrasenie
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ZVLÁŠTNE POISTNÉ PODMIENKY  
POISTENIA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV  

1. PREDMET POISTENIA,  
POISTNÉ NEBEZPEČENSTVO

1.1. Predmetom  poistenia   sú hnuteľné veci 
menovite uvedené v poistnej zmluve.

1.2.  Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené
1.2.1. krádežou vlámaním
1.2.2.  lúpežou
1.2.3.  vandalizmom
1.2.4. v čase, keď bola vec predaná dopravcovi na  

prepravu s potvrdením (v  prípade  leteckej 
prepravy uložená v pevnom  ochrannom oba-
le určenom na prepravu hudobných nástro-
jov) alebo uložená podľa pokynov dopravcu 
v priestore určenom pre spoločnú prepravu 
batožiny

1.2.5.  živelnou udalosťou
1.2.6.  dymom
1.2.7.  prepätím
1.2.8.  podpätím
1.2.9.  chybnou funkciou sprinklerového zariadenia
1.3. Poistenie sa vzťahuje len na veci poškodené, 

zničené alebo odcudzené  krádežou vlámaním, 
lúpežou či vandalizmom, ktorých spáchanie 
bolo potvrdené políciou.

1.4. Miestom poistenia sa rozumie tiež uzamknutý 
batožinový priestor riadne zaisteného 
motorového vozidla za predpokladu, že 
hnuteľné veci neboli zvonku viditeľné

1.5.  Poistenie sa  ďalej vzťahuje na poškodenie         
či zničenie  veci neopatrným zaobchádzaním 

poisteného spočívajúcim najmä vo 
vyšmyknutí sa veci, nárazu veci a pod.  
(mechanické poškodenie).

2. ČAS TRVANIA POISTENIA, POISTNÉ
2.1. Poistenie je možné dohodnúť na jeden 

rok či dva roky. Poistná lehota je uvedená  
v poistnej zmluve, resp. v poistke.

2.2. Poistné je  vždy jednorazové  a  platí  sa  pri 
uzatváraní poistnej zmluvy na  celú  lehotu 
trvania poistenia (jeden rok, dva roky).

2.3.  Poistenie sa automaticky predlžuje o jeden   
rok za podmienok stanovených v  bode  2.3. 
všeobecných poistných podmienok.

3. POISTNÁ HODNOTA, POISTNÉ PLNENIE, 
SPOLUÚČASŤ

3.1.  Poistnou hodnotou poistenej veci je v prvých 
dvoch rokoch trvania  poistenia jej nová cena

3.1.1.  v ďalších rokoch trvania poistenia jej časová 
cena

3.2.  Poistné plnenie sa poskytuje vo výške 
stanovenej podľa bodu 9.5. či 9.6. 
všeobecných poistných podmienok   
a  znížené o spoluúčasť.

3.3. V prípade poškodenia veci uhradí  poistiteľ 
náklady na opravu podľa bodu 10.2. 
všeobecných poistných podmienok len  
v prípade, že bola oprava vykonaná v servise 
určenom predajcom, u ktorého  bola  vec 
zakúpená (ďalej len „predajca“).

3.4.  Poistné  plnenie  v  prípade  zničenia,  
odcudzenia či straty poistenej veci  poskytne 
poistiteľ formou poukážky na nákup  

tovaru u predajcu.
3.5. Maximálna  poistná  suma na jednu vec  

a súbor vecí, na ktoré možno poistenie 
dojednať, ako aj spoluúčasť sú uvedené  
v  tabuľke,  ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť  
týchto  poistných podmienok.

4. ZVLÁŠTNE VYLÚČENIA Z POISTENIA
4.1.  Poistenie sa nevzťahuje na škody priamo  či 

nepriamo spôsobené či zvýšené
4.1.1. koróziou, eróziou, oxidáciou
4.1.2. plesňami, hubami a spórami
4.1.3.  opotrebovaním, trvalým vplyvom prevád-

zky,  postupným starnutím, únavou materi-
álu,  nedostatočným používaním, dlhodobým 
uskladnením

4.1.4.  dlhodobým vplyvom biologických, che-
mických alebo tepelných procesov alebo 
znečistením

4.1.5.  normálnymi atmosférickými podmienkami,  
s ktorými treba počítať podľa ročného obdo-
bia a miestnych pomerov 

4.1.6.  vykonávaním opravy alebo údržby
4.2.  Poistenie sa tiež nevzťahuje na
4.2.1.  škody na dielach, ktoré sa pravidelne, často 

či opakovane vymieňajú v dôsledku svojej 
špecifickej funkcie alebo pre opotrebovanie

4.2.2.  škody, na ktoré sa vzťahuje záruka poskytnu-
tá výrobcom či predajcom

4.2.3.  odcudzenie poistenej veci z úschovnej 
skrinky

4.2.4.  akékoľvek následné finančné škody, najmä 
stratu mzdy a ujdený zisk

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poisťovňa je oprávnená na účely  uzavretia poistnej 
zmluvy a likvidácie poistnej udalosti spracovávať (teda 
zhromažďovať, ukladať na  nosiče  informácií,  vyhľa-
dávať, používať, uchovávať,  triediť alebo  kombino-
vať, blokovať a likvidovať) osobné  údaje  poistníkov  
a  poistených (meno, priezvisko, rodné  číslo  alebo  
dátum narodenia, adresa  bydliska) a  v  prípade  po-
istnej  udalosti súvisiacej so zdravotným stavom  tiež 

citlivé údaje týkajúce sa zdravotného stavu. Pokiaľ 
tieto osoby (dotknuté subjekty) odmietnu  uvede-
né   údaje   poskytnúť, nemôže byť poistná zmluva 
uzatvorená,  resp. nemôže byť vykonaná likvidácia  
poistnej  udalosti.  Osobné  údaje    je  poisťovňa  
oprávnená  sprístupniť  tretej  strane  len výnimočne, 
a to výhradne v súvislosti s vyšetrovaním poistnej 
udalosti. Dotknutý subjekt má  právo požiadať pois-
ťovňu o informácie o  spracovaní  svojich  osobných 
údajov (poisťovňa je oprávnená požadovať za túto 

informáciu primeranú úhradu), o opravu osobných úda-
jov, o vysvetlenie, príp. odstránenie stavu, keď zistí 
alebo sa domnieva,  že  poisťovňa  spracováva  jeho 
osobné  údaje v rozpore s ochranou jeho súkromného 
a osobného života či so zákonom. Ak poisťovňa nevy-
hovie tejto žiadosti, dotknutý subjekt má právo obrátiť 
sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Poisťovňa je 
oprávnená uchovávať osobné  údaje  počas  existencie  
záväzkov  vyplývajúcich z poistnej zmluvy alebo s ňou 
súvisiacich.

Prehľad poistného plnenia

Maximálna poistná suma na jednu vec 100 000 Kč

Maximálna poistná suma na súbor vecí 200 000 Kč

Spoluúčasť pri poškodení či zničení veci neopatrným  
zaobchádzaním

20 % (min. 500 Kč)

Spoluúčasť pri všetkých ostatných udalostiach 10 % (min. 500 Kč)

Územná platnosť celý svet vrátane ČR
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