
Poisťovňa QBE ponúka svojim klientom Poistenie pre posky-
tovanie asistenčných služieb k poisteniu majetku a to bez na-
výšenia poistného. 

Bezproblémové vykonávanie podnikateľskej činnosti je pre kaž-
dého podnikateľa veľmi dôležité. Aj keď nie je možné zabrániť 
vzniku núdzových situácií, s využitím Poistenia pre poskytova-
nie asistenčných služieb, môže poisťovňa QBE pomôcť, keď to 
bude najviac potrebné. 

Čo sú asistenčné služby k poisteniu majetku?                 
             
•  Doplnok k poisteniu majetku podni-
 kajúcich FO a PO
•  Bezodkladná pomoc v stave núdze, 
 24 hodín denne, 365 dní v roku 
• Možnosť využitia, aj keď sa nejedná
 o poistnú udalosť  z poistenia majetku
•  Rozšírené poistné krytie bez navýšenia poistného
•  Poistenie bez spoluúčasti

V prípade stavu núdze v mieste poistenia má poistený právo 
využiť asistenčné služby, ktoré mu v súlade s Poistnými pod-
mienkami pre poskytovanie asistenčných služieb umožnia:

• využiť pomoc sklenára, kúrenára, plynára, zámočníka, 
 inštalatéra alebo elektrikára (až do limitu poistného plnenia 
 500 EUR)
•  ochranu poisteného objektu strážnou službou (po dobu 
 max. 48 hodín)
•  núdzovú telefonickú prevádzku kancelárie (po dobu max. 
 5 dní)

•  využiť predložené ponuky (max. 3) na prenájom alebo kúpu 
náhradných priestorov pre svoju prevádzku 

Príklad využitia asistenčných služieb v praxi

• Rozbitý výklad kaderníctva v Kežmarku v piatok v noci, sklenár 
 príde do 3 hodín a provizórne zabezpečí prevádzku:
 200 EUR 
• Cez víkend sa roztrhlo vodovodné potrubie v kancelárii 
 v priemyselnom parku v Géni pri Leviciach, v nedeľu večer 
 to zbadali, zavolali asistenčnú službu. Privolaný kúrenár 
 zastavil vodu a odstránil príčinu problému: 400 EUR
• Vandali porušili výklad s klenotníctvom v Žiline, je potrebné 
 zabezpečiť prevádzku SBS službou: 360 EUR
• Sklad v Senci pri Bratislave: silný vietor porušil strechu:  
 je potrebné presunúť tovar. Asistenčná služba zabezpečí 
 3 ponuky nových  priestorov v danej lokalite.
• Kancelária, ktorú mal poistník v RD v Pereši v Košiciach 
 vyhorela.  Asistenčná služba vyhľadá 3 ponuky nových priesto-
 rov a zabezpečí núdzovú telefonickú prevádzku kancelárie.
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„Vo svete biznisu nedostanete to, čo si zaslúžite, dostanete to, čo si vyjednáte!“ 

Asistenčné služby k poisteniu majetku
podnikateľov - NOVINKA NA TRHU!
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Úlohou rizikového manažmentu je predovšetkým dosiah-
nutie maximálnej bezpečnosti a ochrany majetku. Všeobec-
ným rizikám sú rovnako vystavené všetky druhy objektov.  
Primárnym cieľom rizikového manažmentu musí byť úspeš-
ná ochrana majetku subjektu a bezpečnosť práce. Najmä 
minimalizácia rizika, t.j. zníženie pravdepodobnosti vzniku 
škôd a minimalizácia následkov škôd, čomu predchádza 
i cielené zmenšovanie množstva výskytu rizika a dodržiava-
nie strategického plánu ochrany majetku.

Na nasledujúcich obrázkoch si v tejto časti zdokumentujeme 
stavy protipožiarneho zabezpečenia v poisťovaných objek-
toch, nedbanlivosť pri ochrane majetku a tiež poskytneme 
odporúčania na zlepšenie rizika.

Protipožiarne zabezpečenie

Ukážky nesprávneho stavu a uloženia hasiacich prístrojov:
  

Prázdny nástenný hydrant v prevádzke je rovnako nepouži-
teľný ako uzamknutý hydrant bez viditeľného uloženia kľú-
čov.
 

Odporúčania a tipy 

-  udržiavať voľný prístup k hadicovým navijakom, hasiacim 
 prístrojom a neskladovanie akéhokoľvek materiálu v ich 
 blízkosti. Pomôcť môže aj prípadné grafi cké vymedzenie 
 plochy okolo nich. 
- hydranty a požiarne hasiace prístroje podliehajú pra-
 videlnej revízii obsahu. Mali by byť pravidelne kontrolo-
 vané, dôkladne očistené, pod tlakom a pripravené na pou-
 žitie. 
- stanovištia hasiacich prístrojov treba viditeľne označiť 
 a umiestniť v zmysle platnej legislatívy. Kľúče od hydrantov 
 umiestniť do presklených skriniek pri hydrantoch, ak to nie 
 je možné, hydranty neuzamykať.
- pravidelné vykonávanie preventívnych protipožiarnych 
 prehliadok, vrátane zápisov do požiarnej knihy.
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