
Poistenie hnuteľných vecí a zodpovednosti za škodu 
 

Tento produkt je určený pre klientov, ktorý od poistenia očakávajú široké krytie s plnením v nových 
hodnotách, indexáciu, ako aj bonusovú politiku. 
 
Predmet poistenia - Základné poistenie 
Poistenie sa vzťahuje na súbor hnuteľných vecí, tvoriacich zariadenie bytu alebo trvalo obývanej 
rekreačnej budovy, slúžiacich k prevádzke domácnosti alebo uspokojovaniu potrieb poisteného a osôb 
žijúcich s ním v spoločnej domácnosti.  
Poistenie sa tiež vzťahuje na:  

a) peniaze, ceniny a cenné papiere;  
b) cennosti; 
c) veci umeleckej, historickej, zvláštnej kultúrnej, zberateľskej hodnoty, starožitnosti; 
d) bicykle; 
e) výpočtovú a audiovizuálnu techniku, vrátane anténnych systémov, fotoaparáty; filmovacie 

alebo optické prístroje a iné zariadenia spotrebnej elektroniky; 
f) domáce zvieratá. 

Ďalej sa poistenie vzťahuje na: 
a) náklady na odpratanie zvyškov postenej veci zničenej následkom poistnej udalosti; 
b) náklady na vyčistenie alebo vysušenie byt po poistnej udalosti; 
c) náklady na výmenu vložky zámku vstupných dverí do miesta poistenia, ak bol poistenému 

ukradnutý kľúč krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím; 
d) náklady na náhradné ubytovanie, ak sa trvalo obývaný byt alebo trvalo obývaná rekreačná 

budova, uvedené v poistnej zmluve ako miesto poistenia, stali neobývateľnými v dôsledku 
vzniknutej poistnej udalosti, na ktorú sa vzťahuje príslušné poistné krytie;  

e) náklady na skladovanie poistených vecí po poistnej udalosti. 
 
Predmet poistenia - Doplnkové poistenie 
Doplnkovo je možné poistiť: 

a) skrat elektromotorov; 
b) automatická práčka; 
c) umývačka riadu; 
d) stavebné súčasti. 

 
Ak si klient poistí hnuteľné veci v rámci základného poistenia, potom je možné dojednať poistenie 
zodpovednosti za škodu v takomto poradí: 
1/ Poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti; 
2/ Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva budovy. 
 
Rozsah poistenia 
 

TYP KLASIK  TYP SPECIAL 
Poistenie sa vzťahuje na Poistenie sa vzťahuje na 

HNUTEĽNÉ VECI A INÝ MAJETOK HNUTEĽNÉ VECI A INÝ MAJETOK 
Živelné udalosti Živelné udalosti 
Požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie Požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie 

lietadla, víchrica, krupobitie lietadla, víchrica, krupobitie 

  
povodeň, záplava, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, pád
lavín, pád stromov,  

  ťarcha snehu alebo námrazy, výbuch sopky, 
  zemetrasenie, dym 
Voda z vodovodných zariadení Voda z vodovodných zariadení 
Krádež vlámaním Krádež vlámaním 

Vandalizmus po vlámaní 
Vandalizmus po vlámaní 
Lúpežné prepadnutie 

 


