
Poistenie budov a zodpovednosti za škodu 
 

Tento produkt je určený pre klientov, ktorý od poistenia očakávajú niečo viac ako len 
nízke poistné. Vyznačuje sa vysokou kvalitou, širokým rozsahom krytia, poistným plnením 
v nových hodnotách, indexáciou poistných súm, poistného a bonusovou politikou. 
 
Predmet poistenia – základné poistenie 
 
      Poistenie sa vzťahuje na veci, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.  
      Predmetom poistenia môžu byť nasledujúce veci: 

2.1.

2.2.

2.3.

 budovy (vrátane zabudovaných stavebných súčastí) a stavby: 
a) rodinné domy;  
b) rekreačné chaty, chalupy, záhradné chatky; 
c) samostatne stojace garáže;  
d) vedľajšie stavby; 
e) vonkajšie bazény; 
f) byty v osobnom vlastníctve vrátane spoločných častí domu v príslušnom vlastníckom 

pomere, ktoré sa nachádzajú v rodinnom alebo bytovom dome; 
g) bytové domy; 

 ploty, oporné múry, studne, septiky a žumpy, čističky odpadových vôd, ktoré sú 
príslušenstvom rodinného domu, rekreačnej chaty, chalupy a záhradnej chatky;  
 budovy a stavby vo výstavbe. 

3. Poistenie sa ďalej vzťahuje na: 
3.1. drobné stavebné mechanizmy, ktoré sú vo vlastníctve poisteného alebo sú mu prenajaté na 

základe zmluvy a sú potrebné k výstavbe, prestavbe alebo rekonštrukcii  poistenej budovy 
a stavby; 

3.2. stavebný materiál v primeranom množstve patriaci k poistenému rodinnému domu, ktorý je 
potrebný k jeho výstavbe a materiál v primeranom množstve, ktorý je potrebný k prestavbe 
alebo rekonštrukcii. V prípade, ak je stavebný materiál uložený na voľnom priestranstve (nie 
v budove), potom sa poistenie vzťahuje len na škody spôsobené: požiarom, priamym úderom 
blesku, nárazom alebo zrútením lietadla. 

4. Poistenie sa ďalej vzťahuje na:  
a) náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci zničenej následkom poistnej udalosti; 
b) náklady na odbornú pomoc; 
c) náklady na vyčistenie alebo vysušenie poistených budov po poistnej udalosti; 
d) náklady na vyčistenie studne, ak je táto príslušenstvom poistnej budovy a slúži ako 

jediný zdroj pitnej vody. 
  
Rozsah poistenia – základné poistenie 

TYP KLASIK  TYP SPECIAL 
poistenie sa vzťahuje na poistenie sa vzťahuje na 

BUDOVU/BYT/BUDOVU VO VÝSTAVBE TRVALO OBÝVANÚ BUDOVU/BYT 
Živelné udalosti Živelné udalosti 
Požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie Požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie 

lietadla, víchrica, povodeň, záplava, krupobitie lietadla, víchrica, povodeň, záplava, krupobitie 

zosuv pôdy, zrútenie skál, zeminy, pád lavín, zosuv pôdy, zrútenie skál, zeminy, pád lavín, 

pád stromov, stožiarov alebo zeminy, pád lavín, pád stromov, stožiarov alebo zeminy, pád lavín, 

ťarcha snehu alebo námrazy ťarcha snehu alebo námrazy 

  dym, rázová vlna, ktorá vznikla pri prelete nadzvukových lietadiel 
Voda z vodovodných zariadení Voda z vodovodných zariadení 
Krádež vlámaním Krádež vlámaním 
Vnútorný vandalizmus  Vnútorný vandalizmus  
  Vonkajší vandalizmus 
Náraz dopravného prostriedku Náraz dopravného prostriedku 
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Poisťujú sa iba zachovalé a udržiavané budovy. Do poistenia je možné prijať len budovy, ktorých 
opotrebovanie a iné znehodnotenie je maximálne 75 %. 
 
 
Predmet a rozsah poistenia – doplnkové poistenie 
 
Doplnkovo je možné dojednať poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva budovy a poistenie 
zodpovednosti za škodu členov domácnosti (toto poistenie je možné dojednať len v prípade, ak je byt  
trvalo obývaný). V tomto produkte nie je prípustné doplnkovo dojednať poistenie zodpovednosti 
za škodu členov domácnosti bez poistenia zodpovednosti za škodu z vlastníctva budovy. 
 


