
 

 

POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV V SPRÁVE SBD III Košice 
 

POISTNÁ ZMLUVA S POISŤOVŇOU ALLIANZ-SP OBSAHUJE 
 

Komplexné živelné riziko pre prípad poškodenia alebo zničenia poistnej veci: 

-požiar, 

- výbuch , 

- priamy úder blesku, 

- náraz alebo zrútenie posádkou obsadeného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, 

- víchrica, 

- povodeň alebo záplava, 

- ľadovec,  

- náhly zosuv pôdy,  

- zrútenie skál alebo zemín, pokiaľ k nim došlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou, 

- zosúvaním alebo zrútením lavín,  

- pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistnej veci, 

- zemetrasením najmenej 6. stupňa medzinárodnej stupnice, 

- poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie spôsobené ťarchou snehu alebo námrazy.  

Poistenie, ktoré je dojednané pre prípad poškodenia alebo zničenia poistnej veci: 

- vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzajúceho potrubia vodovodných zariadení BD, 

- kvapalinou alebo parou unikajúcou zo stabilného hasiaceho zariadenia,  

- hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia. 

Poistenie, ktoré sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie prívodného a odvádzajúceho potrubia 

vodovodného zariadenia: 

- pretlakom kvapaliny v potrubiach a vykurovacích telesách, 

- zmrznutím vody v potrubiach a vykurovacích telesách. 

Poistenie, ktoré sa vzťahuje aj pre prípad poškodenia alebo zničenia poistnej veci ktoré vzniklo: 

- hasením, strhnutím alebo evakuáciou v dôsledku živelnej udalosti , 

- atmosférickými zrážkami , ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli 

v dôsledku živelnej udalosti, 

- dymom vznikajúcim pri požiari, 

- zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou. 

Poistenie, ktoré sa dojednáva aj pre prípad: 

- krádeže poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s náhodnou udalosťou(ak 

nie je poistená domácnosť, nie  sú poistené odcudzené bicykle....), 

-  krádeže vlámaním, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážku, 

-  poškodenia alebo zničenia poistnej veci pre prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia poistnej 

veci, 

- likvidácie nákladov vynaložených na odpratávanie zvyškov poistnej veci, poškodenej alebo zničenej 

poistnou udalosťou.  

 

Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistných vecí spôsobenou : 

- plesňou, 

- tlakovými skúškami , 

- sadaním pôdy.  

 

     Konkrétne podmienky a dojednania , vrátane výluk z poistenia sú rozpísané v zmluve vo viacerých 

bodoch poistnej zmluvy.  Preto doporučujeme našim družstevníkom konzultovať likvidáciu 

konkrétnej poistnej udalosti na našom technickom úseku. 


