Osobitné dojednania pre poistenie elektronických
zariadení (ďalej len „OD“)
Platnosť od: 1.10. 2014
Článok 1
Všeobecná časť
1. Tieto OD sa vzťahujú na
poistenie elektronických
zariadení uzatvorených na základe „ Rámcovej zmluvy
č. 800457“ uzavretej medzi UNIQA poisťovňa, a.s.,
(ďalej
len
„poisťovateľ“),
spoločnosťou
AGEM
COMPUTERS spol. s r.o., (ďalej len „AGEM
COMPUTERS„) .
2. Tieto OD sú spoločne s ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, ostatných súvisiacich platných právnych
predpisov a Všeobecnými poistnými podmienkami pre
poistenie
elektronických
zariadení
a následného
prerušenia prevádzky – 2012 neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy pre elektronických zariadení.
Článok 2
Doba trvania poistenia
1. Poistenie sa uzatvára na dobu určitú. Doba poistenia je
2 roky.
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Článok 3
Všeobecné podmienky poistenia
Predmet poistenia - Poistenie je možné dojednať len
pre nové elektronické zariadenia.
Územná platnosť - poistenie platí na celom území
Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).
Poistná suma a poistná hodnota - poistná suma
(poistná hodnota) sa stanovuje podľa faktúry, alebo
iného
dokladu o nadobudnutí predmetu poistenia
poisteným, pričom sa vychádza z ceny predmetu
poistenia vrátane DPH.
Rozsah poistenia - poistenie elektronických zariadení
sa dojednáva na poškodenie alebo zničenie predmetu
poistenia rizík v zmysle Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie elektronických zariadení
a následného prerušenia prevádzky - 2012,
Dojednáva sa, že poistenie sa odchylne od
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
elektronických zariadení a následného prerušenia
prevádzky - 2012, vzťahuje aj škody spôsobené:
- požiarom, výbuchom, priamym zásahom blesku,
nárazom alebo pádom letiaceho telesa riadeného
ľudskou posádkou víchricou, krupobitím, povodňou,
záplavou, zemetrasením, zosuvom pôdy, zrútením skál
alebo zemín, nárazom vozidla a dymom,
- krádežou (odcudzením), pri ktorej páchateľ prekonal
prekážku alebo opatrenia chrániace vec pred krádežou,
- lúpežou v zmysle trestného zákona,
- vnútorným vandalizmom, pod ktorým rozumieme
úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie
poistených predmetov inou osobou, ktorá si prerazí
cestu do chráneného priestoru, prekoná prekážku
v zmysle zmluvných podmienok a poškodí alebo zničí
predmet poistenia.
Za prekonanie prekážky a opatrení chrániacich vec
pred krádežou sa považuje prípad, ak:
a) neoprávnená osoba dokázateľne vnikla násilím do
poisteného objektu, miestnosti alebo násilím prekonala
iné opatrenia chrániace vec pred krádežou. To platí za
predpokladu, že boli splnené všetky podmienky

zabezpečenia príslušného predmetu poistenia v
zmysle zmluvných podmienok príslušnej poistnej
zmluvy,
b) neoprávnená osoba vnikla do poisteného objektu
alebo miestnosti pomocou totožného kľúča,
uzamykacieho kódu, priepustnej vstupnej karty alebo
kreditnej bankovej karty a pod. za podmienky, že sa
páchateľ týchto prostriedkov dokázateľne zmocnil
krádežou vlámaním v zmysle poistných podmienok
UNIQA poisťovňa, a. s., alebo lúpežou v zmysle
Trestného zákona,
c) následný páchateľ vnikol neoprávnene do
poisteného objektu alebo miestnosti bez prekonania
prekážky, využijúc tú skutočnosť, že predchádzajúci
páchateľ, ktorý bol právoplatne zistený, už tieto
prekážky prekonal. Podmienkou vzniku práva na
plnenie z poistnej udalosti v tomto prípade je, že
poistený dokázateľne nemohol po vniknutí prvého
páchateľa zabezpečiť predmet poistenia proti krádeži
pred druhým, následným páchateľom,
d) neoprávnená osoba tajne vstúpi do poisteného
objektu alebo miestnosti počas prítomnosti
oprávnenej osoby, vykoná krádež po uzamknutí
priestorov a zanechá stopy pri opúšťaní chráneného
priestoru, ktoré môžu byť použité ako hodnoverný
dôkaz spáchaného trestného činu krádeže.
Lúpež je preukázané použitie násilia alebo hrozby
bezprostredného násilia proti poistenému alebo jeho
zamestnancovi v úmysle zmocniť sa jeho veci.
Neočakávané vytrhnutie veci z ruky nie je lúpežou.
Zneužitie omamného, uspávacieho alebo iného
obdobného prostriedku páchateľom proti inej osobe
sa bude považovať za lúpež iba v tom prípade, ak
bude toto násilie na inej osobe dokázateľné (napr.
potvrdenie omamného prostriedku v krvi, v moči,
svedectvo iných osôb a pod.).
5. Podmienky zabezpečenia - poistenie sa vzťahuje na
škody spôsobené odcudzením, alebo vlámaním pokiaľ
sa elektronické zariadenie
nachádza na mieste
poistenia v rámci SR, pričom sú splnené nasledovné
podmienky zabezpečenia:
a) Objekt je uzamknutý, uzamykací systém dverí
zložený z
bezpečnostnej
cylindrickej
vložky
zabraňujúcej vytlačeniu a bezpečnostného štítu
(kovania) zabraňujúcemu rozlomeniu a vylomeniu
vložky. V prípade, že nie je možné z technického
hľadiska použiť uvedený uzamykací systém, je možné
nahradiť ho
visiacimi bezpečnostnými zámkami
(minimálne jeden visiaci bezpečnostný zámok na
jedny dvere), kde všetky konštrukčné prvky funkčne
priamo
súvisiace
s uzamknutím
príslušného
chráneného objektu (petlice, oceľové oká, atď.)
prostredníctvom visiaceho bezpečnostného zámku
vykazujú rovnakú alebo vyššiu úroveň mechanickej
odolnosti proti prekonaniu ako visiaci bezpečnostný
zámok. Dvere musia byť zabezpečené proti
vysadeniu.
b) Objekt musí mať plné steny – murované, drevené,
železné (oceľové).
c) Okná, dvere, výklady nemožno otvoriť z vonkajšej
strany bez ich poškodenia.
6. V prípade poistenia elektronických zariadení je pri
krádeži a pri škode spôsobenej pádom predmetu
poistenia spoluúčasť 25% z poistného plnenia,
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minimálne však spoluúčasť dojednaná v poistnej
zmluve. Pre prípad krádeže predmetu poistenia
z motorového vozidla (ktoré je riadne uzamknuté
a zabezpečené – správa od polície) sa toto poistenie
vzťahuje, iba ak bol predmet poistenia odložený
v batožinovom priestore, tak že nebol zvonku viditeľný
a pokiaľ nastala krádež preukázateľne medzi 6,0022,00h.
Poisťovateľ nehradí žiadne škody, ktoré vznikli stratou
alebo
prostou
krádežou
predmetu
poistenia
z nechránených objektov a priestorov.
V prípade strát alebo škôd spôsobených odcudzením
alebo vlámaním, je poistený povinný toto bezodkladne
oznámiť príslušným orgánom policajného zboru.
Týmto bodom nie sú však poistené:
- straty alebo škody, ktoré vzniknú na poistených
veciach v čase, keď nie sú tieto pod dozorom,
- straty alebo škody, ktoré vzniknú z akýchkoľvek príčin
na poistených veciach v čase, keď sú tieto inštalované
v lietadlách alebo v iných vzdušných dopravných
prostriedkoch, lodiach alebo iných vodných dopravných
prostriedkoch, alebo sú nimi prepravované.
Článok 4
Výklad pojmov
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Požiar je oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza
horenie a vznikol mimo určeného ohniska alebo také
ohnisko opustil a šíri sa vlastnou silou. Požiarom však
nie je žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom
kyslíka ako aj pôsobenie úžitkového ohňa a jeho tepla.
Požiarom ďalej nie je pôsobenie tepla pri skrate
v elektrickom vedení (zariadení), ak sa plameň vzniknutý
skratom ďalej nerozšíril.
Priamy zásah blesku je bezprostredný prechod
bleskového prúdu danou poistenou vecou. Škody
vzniknuté horením a tlakom vzduchu sú poistením kryté,
pokiaľ boli poistené zariadenia zasiahnuté bleskovým
prúdom.
Výbuch je náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej
v rozpínavosti plynov alebo pár (veľmi rýchla chemická
reakcia nestabilnej sústavy).
Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá
sa pohybuje rýchlosťou 20,8 a viac m/s (75 km/h a viac).
Krupobitie je jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru,
veľkosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú
na poistenú vec a tým dochádza k jej poškodeniu alebo
zničeniu.
Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín je jav, ktorý
vznikol pôsobením gravitácie a ktorý má za následok
porušenie dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy
zemského povrchu dospeli vývojom.
Škodami v dôsledku nárazu vozidla sa rozumie
bezprostredné zničenie alebo poškodenie poistenej veci
bezprostredným stretom s cestným alebo koľajovým
vozidlom.
Za
škodu
spôsobenú
dymom
považujeme
bezprostredné zničenie alebo poškodenie veci dymom,
ktorý vystupuje náhle a náhodne v dôsledku poruchy zo
spaľovacích, kúrenárskych, varných alebo sušiacich
zariadení nachádzajúcich sa na poistenom mieste.
Povodňou sa rozumie zaplavenie väčších či menších
územných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov
vodných tokov alebo nádrží alebo tieto brehy a hrádze
pretrhla alebo bola spôsobená náhlym a neočakávaným
zmenšením prietokového profilu koryta. Za povodeň sa

nepovažuje také zaplavenie územia, ktoré bolo
spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných
tokov.
10. Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy
na území v mieste poistenia, ktorá bola spôsobená:
a) vystúpením povrchových vôd (stojatých, alebo
tečúcich) zo svojho koryta,
b) atmosferickými zrážkami.
11. Zemetrasením
v zmysle týchto podmienok sa
považuje len zemetrasenie dosahujúce aspoň 5.
stupeň
medzinárodnej
stupnice,
udávajúcej
makroseizmické účinky zemetrasenia (MCS).
Článok 5
Záverečné dojedania
1. Poistený svojim podpisom poistnej zmluvy súhlasí so
spracovaním svojich osobných údajov (osobné údaje
uvedené v poistnej zmluve) v informačnom systéme
poisťovateľa a to na účely správy poistenia, likvidácie
poistných
udalostí,
zdokumentovania
činnosti,
domáhania sa práv poisťovateľa a inej poisťovacej
činnosti, a to po dobu nevyhnutnú v súlade so
všeobecne
záväznými
právnymi
predpismi
vzťahujúcimi
sa
na
činnosť
poisťovateľa.
Poistník/poistený
taktiež
súhlasí
s prípadným
postúpením svojich osobných údajov na iného
poisťovateľa,
zaistiteľa
a
sprostredkovateľa
v poisťovníctve
a taktiež
súhlasí
s prípadným
spracovaním
svojich
osobných
údajov
sprostredkovateľom spracovávania osobných údajov
v zmysle § § 7 zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane
osobných
údajov
v znení
neskorších
zmien
a predpisov.

Verzia 01.02.2009

