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Článok 1 – Úvodné ustanovenia

1. Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie skla
(ďalej len „OPPS“) doplňujú ustanovenia všeobecných
poistných podmienok pre poistenie majetku (ďalej len
„VPPM“) a sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
Poistenie skla sa riadi príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, VPPM, týmito OPPS,
osobitnými dohodami a poistnou zmluvou.

2. OPPS dopĺňajú, prípadne nahrádzajú VPPM v
ustanoveniach uvedených v týchto OPPS. Ak sa
ustanovenia OPPS a ustanovenia VPPM vzájomne
nevylučujú, poistenie sa riadi obidvomi. Ak sa
ustanovenia OPPS a ustanovenia VPPM vzájomne
vylučujú, poistenie sa riadi týmito OPPS.

3. Pre vzťahy a záležitosti, ktoré nie sú upravené OPPS,
platia ustanovenia uvedené vo VPPM.

Článok 2 – Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia môžu byť nasledovné
konštrukčne osadené alebo vsadené sklené výplne:
a. jedno alebo dvojvrstvové ploché sklá vnútorných a

vonkajších výplní stavebných otvorov budov, bez
ohľadu na hrúbku skla;

b. izolačné presklenie;
c. katedrálové a drôtené sklá;
d. bezpečnostné sklá;
e. zrkadlá;
f. svetlo odrážajúce sklá;
g. plexisklá a akrylové sklá;
h. strešné sklá;
i. ozdobné sklá v rámoch z cínu, olova alebo medi;
j. sklá fúkané pieskom a sklá leptané kyselinou;
k. špeciálne sklá konštrukcií budov (kopilit, sklené

tehly);
l. vonkajšie sklené obklady budov;
m. sklené maľby a mozaiky;
n. sklá firemných a reklamných tabúľ;
o. sklá zariadení pre solárnu energiu;
p. sklá svetlíkov a kupol;
q. sklá skleníkov a zimných záhrad;
r. sklá pultov, vitrín, akvárií, terárií pri rozmeroch sklených

tabúľ menších ako 6 m2

(ďalej len „sklo“). Konštrukčne osadené alebo vsadené
sklá uvedené pod písm. a, b vyššie sú pre účely tohto

poistenia považované za „štandardné zasklenie“.
Konštrukčne osadené alebo vsadené sklá uvedené pod
písm. c až r vyššie sú pre účely tohto poistenia považované
za „špeciálne zasklenie“. Predmet poistenia je presne
špecifikovaný v poistnej zmluve.

2. Ak je to dojednané v poistnej zmluve, toto poistenie
sa vzťahuje taktiež na maľby, nápisy, výzdobu a
nalepené fólie, resp. snímače zabezpečovacích
systémov, nachádzajúce sa na skle uvedenom v bode 1
tohto článku, v prípade, ak došlo k ich poškodeniu
alebo zničeniu pri poškodení alebo zničení poisteného
skla. Maximálny limit plnenia za škody na predmetoch
vymenovaných v tomto bode 2 predstavuje 50 % limitu
plnenia stanoveného v zmysle článku 5 týchto OPPS.

Článok 3 – Poistné riziká

1. Poistenie sa vzťahuje na rozbitie poisteného skla
akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je vo VPPM,
v článku 4 týchto OPPS alebo v poistnej zmluve vylúčená.
Za rozbitie skla sa považuje taktiež poškodenie
poisteného skla zlomením alebo prasknutím v takom
rozsahu, že je nevyhnutná jeho výmena.

2. Poistenie sa vzťahuje aj na náklady (na premiestnenie,
demontáž a inštaláciu bezpečnostných mreží, fólií a
pod.), ktoré bolo nutné vynaložiť pri oprave alebo
inštalácii poistenej veci po poistnej udalosti, pričom
výška týchto nákladov je ohraničená výškou limitu
plnenia, dojednaného pre poistenie skla, uvedeného v
poistnej zmluve.

3. Poisťovateľ taktiež hradí náklady spojené s úpravami,
ktoré slúžia na dočasnú ochranu majetku do tej doby,
kým je možné nahradiť zničené sklo, maximálne však do
výšky 20 % z limitu poistného plnenia pre poistenie skla
dohodnutého v poistnej zmluve.

Článok 4 – Výluky z poistenia

1. Toto poistenie sa nevzťahuje na:
a. dekoračné predmety zo skla, lustre, neóny, zdroje

svetla, predmety z dutého skla a sklenené časti lámp;
b. žiarovky, röntgenové žiarovky, žiarivky v soláriách,

sklené gule, žiarovky alebo trubice televízorov, rádií
a iných zariadení vrátane príslušenstva;
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c. zásoby skla a výrobkov zo skla všetkých druhov;
d. predmety, ktoré boli už pred škodovou udalosťou

rozbité, prasknuté alebo inak poškodené;
e. sklo v poškodených rámoch;
f. rámy s osadeným alebo vsadeným sklom;
g. sklo vystavované priamemu ohňu alebo sálavému

teplu;
h. sklo, po ktorom sa chodí.

2. Toto poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo
zničenie poistenej veci, ktoré nastalo:
a. pri preprave;
b. poškriabaním, popraskaním, popísaním, pomaľovaním

alebo posprejovaním;
c. pri inštalácii, montáži alebo demontáži;
d. z dôvodu požiaru, úderu blesku, výbuchu, nárazom

alebo zrútením sa lietajúceho telesa s posádkou,
jeho častí alebo jeho nákladu.

Článok 5 – Limit plnenia

1. Limit poistného plnenia sa vzťahuje na jednu a všetky
poistné udalosti vzniknuté počas poistného obdobia.

2. Po vzniku poistnej udalosti sa zníži limit poistného
plnenia za poistné obdobie o výšku vyplateného
poistného plnenia. Výška limitu poistného plnenia môže
byť na návrh poistníka pri doplatení poistného upravená
na pôvodne dojednanú hodnotu. Výška takto
zvýšeného limitu ostáva v platnosti do konca poistného
obdobia, v ktorom bolo zaplatené dodatočné poistné,
resp. do nasledujúceho poistného plnenia, ak k nemu
dôjde ešte pred ukončením poistného obdobia. Ak nie

je v poistnej zmluve dohodnuté inak, pre ďalšie poistné
obdobia platí pôvodne dojednaný limit poistného
plnenia.

Článok 6 – Výkladový slovník

Osadeným sklom sa rozumie sklo zabudované do
steny alebo vsadené do rámu, ktoré nie je možné
otvárať.

Vsadeným sklom sa rozumie sklo vsadené do rámu,
ktoré sa otvára.

Článok 7 – Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPPS sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy.

2. Od týchto OPPS sa je možné odchýliť v poistnej
zmluve na základe dohody zmluvných strán, ak to nie je
v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.

3. Ustanovenia týchto OPPS týkajúce sa poisteného sa
vzťahujú aj na poistníka (pokiaľ je poistník osobou
odlišnou od poisteného) a/alebo na inú oprávnenú
osobu.

4. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto OPPS, sa v
otázkach účinnosti, výkladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. Pre súdne spory z tejto poistnej
zmluvy sú príslušné výhradne súdy Slovenskej republiky.
Uvedené platí tiež pre poistné riziká v zahraničí.

5. Tieto OPPS nadobúdajú účinnosť dňom 01. 07. 2015.
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