ZMLUVNÉ DOJEDNANIA O SPÔSOBE ZABEZPEČENIA POISTENEJ VECI PRE PRÍPAD
ODCUDZENIA
Ak nastala poistná udalosť krádežou alebo lúpežou, poskytne Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue
Jean Piret 1, L12350 Luxemburg, Luxembursko, zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B
61605 konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 013 602, DIČ: 4120026471,
IČ DPH: SK4120026471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka
č.: 591/V, ďalej len „poistiteľ“ poistné plnenie do limitov uvedených v bodoch 1. až 5. týchto zmluvných
dojednaní, ktoré zodpovedajú spôsobu a kvalite zabezpečenia poistenej veci (súboru vecí) v čase vzniku
poistnej udalosti.
1. Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí, stavebných súčastí a zásob (okrem
cenností, cenín, cenných papierov a peňazí)
Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia sú stanovené pre miesto poistenia uvedené v poistnej zmluve
nasledovne:
1.1. V uzamknutej miestnosti
1.1.1. do poistnej sumy 1 660 EUR – zabezpečenie typu 1/1
Dvere uzamknuté funkčným zámkom (nie visiacim) jednoduchého typu s cylindrickou alebo
magnetickou vložkou.
Okná a iné technologické otvory (vetracie, stropné, šachtové a pod.) uzatvorené
z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich mechanického
poškodenia alebo zničenia. Okná musia byť riadne zabezpečené uzatváracím
mechanizmom.
1.1.2. do poistnej sumy 6 600 EUR – zabezpečenie typu 1/2
Dvere uzamknuté funkčným bezpečnostným zámkom (nie visiacim), dvere zabezpečené
proti vyveseniu.
Okná a iné technologické otvory (vetracie, stropné, šachtové a pod.) uzatvorené
z vnútornej strany miestnosti tak, že ich nie je možné zvonku otvoriť bez ich mechanického
poškodenia alebo zničenia. Okná musia byť riadne zabezpečené uzatváracím
mechanizmom.
1.1.3. do poistnej sumy 26 600 EUR – zabezpečenie typu 1/3
Dvere musia spĺňať nasledovné podmienky:
a) uzamknuté funkčným bezpečnostným zámkom a zabezpečené proti vyveseniu. Rám
dverí musí byť odolný proti roztlačeniu a ukotvený tak, aby ho nebolo možné uvoľniť bez
mechanického poškodenia;
b) odolné proti prerazeniu s konštrukciou využívajúcou zabudovanú celoplošnú oceľovú
platňu hrúbky minimálne 2 mm, alebo výstužné oceľové prúty s Ø 5 mm, príp. iný
ekvivalentný profil;
c) nemôžu byť kombinované s presklením alebo s iným konštrukčným prvkom, ktorý
znižuje ich mechanickú zabezpečovaciu schopnosť.
Ak sú dvere slabšej konštrukcie ako je uvedené v bode b), musia byť zabezpečené:
− priečnou alebo celoplošnou závorou, alebo
− mrežovými dverami uzamknutými bezpečnostným zámkom alebo min. dvoma visiacimi
zámkami s cylindrickou alebo magnetickou vložkou, so strmeňom Ø 8 mm.
Ak presklenné dvere nevyhovujú svojou konštrukciou podmienke uvedenej v bode c),
musia byť zabezpečené ako okná a presklenné otvory.
Okná a presklenné otvory zabudované tak, že ak ich dolné okraje siahajú do výšky 4 m
nad úroveň okolitého terénu, musia byť zabezpečené jedným z ďalej uvedených spôsobov
alebo ich kombináciou:
a) sklenená výplň z bezpečnostného tvrdeného (kaleného) skla hrúbky min. 4 mm,
osadeného v ráme tak, že nemôže byť zvonku demontované ani vytlačené; rám, závesy
a zámky okna musia bez poškodenia zabezpečiť prenos síl pôsobiacich na
bezpečnostné sklo, až do jeho poškodenia;
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b) sklenená výplň z tabuľového skla hrúbky min. 5 mm, s bezpečnostnou fóliou hrubou
min. 0,25 mm;
c) funkčná kovová mreža pevne ukotvená v obvodovej stene alebo ráme min. v štyroch
bodoch, z vonkajšej strany nedemontovateľná;
d) funkčná uzamykateľná mrežová roleta so zámkom s cylindrickou alebo magnetickou
vložkou.
Ostatné technologické otvory (vetracie, stropné, šachtové a pod.) musia byť zabezpečené
pevne zabudovanou funkčnou kovovou mrežou alebo oceľovou platňou min. 3 mm hrubou,
alebo zaistenou z vnútornej strany.
Mechanické zabezpečenie dverí podľa ods. b), c) a okien a presklenných otvorov môže byť
nahradené funkčným elektronickým zabezpečovacím systémom v súlade s STN EN
50 131 (ďalej len „EZS“), chrániacim objekt proti narušeniu komplexnou plášťovou alebo
priestorovou ochranou s lokálnym vývodom zvukového poplašného signálu na fasádu
budovy smerom do ulice alebo k obývanej štvrti. Komplexná priestorová ochrana môže byť
nahradená alarmovými pascami a prekážkovými zónami. V týchto prípadoch musia byť okná
a iné otvory zabezpečené podľa typu 1/1.
1.1.4. do poistnej sumy 83 000 EUR – zabezpečenie typu 1/4
Miestnosť musí byť zabezpečená jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3 a zároveň elektronické zabezpečenie
pomocou EZS, definovaného v bode 1.1.3., alebo
b) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/2 a zároveň elektronické zabezpečenie
pomocou EZS v súlade s STN EN 50 131, chrániaceho objekt proti narušeniu
komplexnou plášťovou alebo priestorovou ochranou, so systémom lokálnej zvukovej
poplašnej signalizácie vyvedenej na fasádu budovy smerom do ulice alebo k obývanej
štvrti a so systémom automatického prenosu telefónnej informácie na dve telefónne čísla
pri narušení chráneného objektu. Komplexná priestorová ochrana môže byť nahradená
alarmovými pascami a prekážkovými zónami.
Zabezpečenie pomocou EZS podľa tohto bodu je splnené, ak aspoň jeden z užívateľov
účastníckych telefónnych staníc, na ktoré bol vyslaný signál (informácia) o narušení
ochrany objektu, prijal neodkladne účinné opatrenia na zamedzenie vzniku škody alebo
na zamedzenie zväčšovania rozsahu vzniknutej škody (napr. urýchlené osobné
preverenie narušenia ochrany objektu, hlásenie o narušení ochrany objektu polícii).
Konštrukcia miestnosti musí spĺňať minimálne tieto podmienky:
obvodové steny: 1 oceľobetónové s min. hrúbkou 100 mm,
1 tehlové murivo s min. hrúbkou 250 mm,
1 iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
stropy a podlažia: 1 oceľobetónové,
1 keramické,
1 iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
1.1.5. do poistnej sumy 330 000 EUR – zabezpečenie typu 1/5
Miestnosť musí byť zabezpečená jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/2 a zároveň elektronické zabezpečenie
pomocou EZS v súlade s STN EN 50 131, chrániaceho objekt proti narušeniu
komplexnou plášťovou alebo priestorovou ochranou, so systémom okamžitého prenosu
signálu pomocou duplexného alebo bezdrôtového spojenia do miesta trvalej obsluhy
pultu centralizovanej ochrany (strediska registrovania poplachov) zásahovej jednotky
polície alebo SBS pri narušení chráneného objektu, alebo
b) mechanické a elektronické zabezpečenie podľa typu 1/4a) a objekt strážený v čase
mimo prevádzky podľa typu 4/1.
Konštrukcia miestnosti musí spĺňať minimálne tieto podmienky:
obvodové steny: 1 oceľobetónové s min. hrúbkou 150 mm,
1 tehlové murivo s min. hrúbkou 300 mm,
1 iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
stropy a podlažia: 1 oceľobetónové,
1 keramické,
1 iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
1.1.6. nad poistnú sumu 330 000 EUR – zabezpečenie typu 1/6
Miestnosť musí byť zabezpečená jedným z nasledujúcich spôsobov:
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a) mechanické a elektronické zabezpečenie podľa typu 1/4a) a zároveň objekt nepretržite
strážený podľa typu 4/2, alebo
b) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3, zároveň elektronické zabezpečenie podľa
typu 1/5a) a objekt nepretržite strážený podľa typu 4/1.
Konštrukcia miestnosti musí spĺňať podmienky uvedené v bode 1.1.5..
Pre všetky prípady týchto zmluvných dojednaní, kde sa vyžaduje inštalácia EZS podľa typu 1/3, je
možné inštalovať EZS vyššej kvalitatívnej rady podľa typu 1/4b) alebo 1/5a). Obdobne pre všetky
prípady, kde sa vyžaduje inštalácia EZS podľa typu 1/4b), je možné inštalovať EZS podľa typu
1/5a).
Pre všetky prípady týchto zmluvných dojednaní, kde sa vyžaduje v rámci mechanického
zabezpečenia zámok s cylindrickou alebo magnetickou vložkou, vložka na vonkajšej (prístupovej)
strane dverí nesmie prečnievať zo štítu zámku viac ako 2 mm.
1.2. V budove
V prípade, že celková poistná suma poistených vecí, nachádzajúcich sa v budove, je vyššia ako
330 000 EUR, ale poistná suma vecí nachádzajúcich sa v jej jednotlivých miestnostiach nie je
vyššia ako 6 600 EUR, všetky vstupné dvere do budovy, obvodové okná a iné otvory, musia byť
zabezpečené minimálne jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3 a zároveň elektronické zabezpečenie podľa typu
1/5a), alebo
b) mechanické a elektronické zabezpečenie podľa typu 1/4a) a zároveň objekt nepretržite
strážený podľa typu 4/2.
V ostatných prípadoch musia byť miestnosti zabezpečené podľa bodu 1.1..
1.3. Na voľnom priestranstve
Hnuteľné veci a zásoby s charakterom sypkých materiálov, nadrozmerných materiálov alebo
kusových polotovarov, ktorých uloženie je na voľnom priestranstve obvyklé, musia byť v čase
poistnej udalosti zabezpečené podľa výšky dojednanej poistnej sumy nasledovne:
1.3.1.do poistnej sumy 6 600 EUR – zabezpečenie typu 3/1
Objekt ohradený funkčným oplotením minimálnej výšky 180 cm s uzamknutými vstupnými ot1
vormi. Objekt musí byť v noci nepretržite osvetlený.
1.3.2.do poistnej sumy 16 600 EUR – zabezpečenie typu 3/2
a) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa
typu 1/4b, alebo
b) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1.
1.3.3.do poistnej sumy 66 000 EUR – zabezpečenie typu 3/3
a) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa
typu 1/4b alebo
b) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1a.
1.3.4.do poistnej sumy 330 000 EUR – zabezpečenie typu 3/4
a) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa
typu 1/5a
b) zabezpečenie objektu podľa typu 3/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/2.
Typy strážneho zabezpečenia:
4/1 1 objekt strážený minimálne jednou osobou – strážnou službou alebo vrátnikom, ktorý v čase
mimo prevádzky má povinnosti strážnej služby.
4/1a 1 objekt strážený minimálne jednou osobou – ozbrojenou strážnou službou alebo vrátnikom,
ktorý v čase mimo prevádzky má povinnosti ozbrojenej strážnej služby.
4/2 1 objekt strážený minimálne dvojčlennou ozbrojenou strážnou službou so služobným psom.
Osoba (osoby) vykonávajúca stráženie objektu musí v čase výkonu strážnej služby :
a) byť nepretržite prítomná v stráženom objekte a aktívne dohliadať na strážené veci
b) vykonávať obhliadky v mieste poistenia minimálne raz za 2 hodiny a to kontrolovateľným
a preukázateľným spôsobom (napr. predpísaným záznamom o mieste, čase a stave
kontrolovaného miesta, záznamom prostredníctvom kontrolných hodín, kamerovým systémom so
záznamom).
c) okamžite informovať orgány polície o narušení stráženého objektu a najneskôr do odovzdania
služby vykonať záznam o tomto narušení.
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1.4. Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia pojazdných pracovných strojov
Pojazdné pracovné stroje (prípadne nákladné motorové vozidlá), ktorých uskladnenie alebo
parkovanie je na voľnom priestranstve obvyklé, musia byť v čase poistnej udalosti (v rámci
v poistnej zmluve dohodnutej územnej alebo miestnej platnosti poistenia) zabezpečené podľa
výšky dojednanej poistnej sumy nasledovne:
1.4.1.do poistnej sumy 16 600 EUR – zabezpečenie typu 5/1
Pojazdný pracovný stroj odstavený v objekte, ktorý je ohradený funkčným oplotením
minimálnej výšky 180 cm s uzamknutými vstupnými otvormi. Objekt musí byť v noci
nepretržite osvetlený. Súčasne musí byť pojazdný pracovný stroj uzamknutý funkčnými
zámkami na dverách. Kľúče od spínacej skrinky zapaľovania musia byť umiestnené mimo
vozidla na mieste na to určenom.
1.4.2.do poistnej sumy 50 000 EUR – zabezpečenie typu 5/2
a) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa
typu 1/4b) alebo
b) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1.
1.4.3.do poistnej sumy 100 000 EUR – zabezpečenie typu 5/3
a) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa
typu 1/4b), alebo
b) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/1a.
1.4.4.do poistnej sumy 200 000 EUR – zabezpečenie typu 5/4
a) zabezpečenie objektu podľa typu 1/1 a súčasne objekt elektronicky zabezpečený podľa
typu 1/5a), alebo
b) zabezpečenie podľa typu 1/1 a súčasne objekt strážený podľa typu 4/2.
Pokiaľ nie je možné pojazdné pracovné stroje s vlastným zdrojom pohonu (prípadne nákladné
motorové vozidlá), ktorých uskladnenie alebo parkovanie je na voľnom priestranstve obvyklé,
umiestniť do objektu a zabezpečiť v zmysle vyššie uvedených bodov 1.4.1. až 1.4.4. týchto
zmluvných dojedaní, potom musia byť v čase poistnej udalosti (v rámci v poistnej zmluvy dohodnutej
územnej alebo miestnej platnosti poistenia) zabezpečené podľa výšky dojednanej poistnej sumy
nasledovne:
1.4.5.do poistnej sumy 83 000 EUR – zabezpečenie typu 5/5
Pojazdný pracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu uzamknutý funkčnými zámkami na
dverách a navyše zabezpečený kombináciou minimálne dvoch ďalej uvedených
zabezpečovacích zariadení :
a) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím zariadením (napr. MUL1T1LOCK,
DEFEND LOCK, CONSTRUCT)
b) elektronickým imobilizérom schváleného typu
c) nezávislým autoalarmom
d) elektrickou zabezpečovacou signalizáciou so systémom okamžitého prenosu signálu
pomocou bezdrôtového spojenia do miesta trvalej obsluhy pultu centralizovanej
ochrany (strediska registrovania poplachov) zásahovej jednotky polície alebo SBS pri
narušení chráneného objektu
e) elektronickým vyhľadávacím systémom vysielajúcim signál pre jeho lokalizáciu
1.4.6.do poistnej sumy 330 000 EUR – zabezpečenie typu 5/6
Pojazdný pracovný stroj s vlastným zdrojom pohonu uzamknutý funkčnými zámkami na
dverách a navyše zabezpečený kombináciou minimálne dvoch ďalej uvedených
zabezpečovacích zariadení:
a) elektrickou zabezpečovacou signalizáciou so systémom okamžitého prenosu signálu
pomocou bezdrôtového spojenia do miesta trvalej obsluhy pultu centralizovanej
ochrany (strediska registrovania poplachov) zásahovej jednotky polície alebo SBS pri
narušení chráneného objektu
b) elektronickým vyhľadávacím systémom vysielajúcim signál pre jeho lokalizáciu
c) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím zariadením (napr. MUL1T1LOCK,
DEFEND LOCK, CONSTRUCT)
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2. Limity plnenia a spôsoby zabezpečenia cenností, cenín, cenných papierov a peňazí
Cennosti, ceniny, cenné papiere a peniaze (ďalej len „poistené veci“) musia byť v čase poistnej udalosti
uložené v uzamknutej schránke (ďalej len „schránka“) a zároveň, v závislosti od výšky dojednanej
poistnej sumy, nasledovne zabezpečené:
Limity poistných súm podľa bezpečnostnej triedy uzamknutej schránky a jej zabezpečenia:
Bezpečnostná
trieda
uzamknutej
schránky podľa
STN EN 14450
S1
S2

Uloženie schránky a typ jej zabezpečenia nad rámec minimálneho zabezpečenia
minimálne
zabezpečenie
250 EUR
500 EUR

typ 4/1

typ 1/4b) + 4/2

625 EUR
1 250 EUR

1 250 EUR
2 500 EUR

EZS z typu
1/5a)
3 750 EUR
7 500 EUR

EZS z typu
1/5a) + 4/2
6 250 EUR
12 450 EUR

Cennosti, ceniny, cenné papiere a peniaze (ďalej len „poistené veci“) musia byť v čase poistnej udalosti
uložené sejfe alebo trezore (ďalej len „trezor“) a zároveň, v závislosti od výšky dojednanej poistnej
sumy, nasledovne zabezpečené:
Limity poistných súm podľa bezpečnostnej triedy trezoru a jeho zabezpečenia:
Bezpečnostná
trieda trezoru
STN EN 114311,
resp.
STN 96 7704
0
I
II
III
IV
V
VI
VII

Uloženie trezoru a typ jeho zabezpečenia nad rámec minimálneho zabezpečenia
minimálne
zabezpečenie

typ 4/1

664 EUR
1 660 EUR
6 600 EUR
16 600 EUR
33 000 EUR
66 000 EUR
166 000 EUR
330 000 EUR

1 660 EUR
6 600 EUR
16 600 EUR
33 000 EUR
66 000 EUR
166 000 EUR
330 000 EUR
1111

typ 1/4b) + 4/2
3 300 EUR
16 600 EUR
33 000 EUR
66 000 EUR
166 000 EUR
330 000 EUR
1111
1111

EZS z typu
1/5a)

EZS z typu
1/5a) + 4/2

10 000 EUR
26 600 EUR
50 000 EUR
166 000 EUR
330 000 EUR
1111
1111
1111

16 600 EUR
33 000 EUR
166 000 EUR
330 000 EUR
1111
1111
1111
1111

Uloženie trezoru a jeho minimálne zabezpečenie v závislosti od výšky dojednanej poistnej
sumy:
a) do poistnej sumy 16 600 EUR – trezor musí byť v miestnosti zabezpečenej podľa typu 1/1.
b) do poistnej sumy 66 000 EUR – trezor musí byť v miestnosti zabezpečenej podľa typu 1/3.
Trezor s hmotnosťou nižšou ako 1000 kg musí byť pevne ukotvený výrobcom doporučeným
spôsobom v murovanej stene alebo betónovej podlahe tak, že jeho demontáž možno vykonať iba
po jeho otvorení.
Ak je trezor vybavený otvormi pre ukotvenie, poistiteľ poskytne v prípade poistnej udalosti
v dôsledku krádeže trezoru poistné plnenie, iba ak bol trezor ukotvený v súlade s STN EN 114311,
resp. STN 96 7704.
Konštrukcia miestnosti musí spĺňať minimálne tieto podmienky:
obvodové steny: 1 oceľobetónové s min. hrúbkou 100 mm,
1 tehlové murivo s min. hrúbkou 250 mm,
1 iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
stropy a podlažia: 1 oceľobetónové,
1 keramické,
1 iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
Poistené veci nemôžu byť uložené v trezoroch bezpečnostnej triedy 0 a vo viac ako dvoch
trezoroch bezpečnostnej triedy I.
Ak je na zabezpečenie poistených vecí využívaná EZS, musí byť do systému ochrany zaradené
najmenej jedno skryté núdzové tlačidlo, ľahko prístupné personálu, ktorým je poplach spustený aj
v čase poskytovania služieb.
c) do poistnej sumy 166 000 EUR – trezor musí byť uložený v miestnosti s mechanickým
zabezpečením podľa typu 1/3 a elektronickým zabezpečením podľa typu 1/4b).
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Trezor s hmotnosťou nižšou ako 1000 kg musí byť pevne ukotvený výrobcom doporučeným
spôsobom v murovanej stene alebo betónovej podlahe tak, že jeho demontáž možno vykonať iba
po jeho otvorení. Ak je trezor vybavený otvormi pre ukotvenie, poistiteľ poskytne v prípade poistnej
udalosti v dôsledku krádeže trezoru poistné plnenie, iba ak bol trezor ukotvený v súlade
s STN EN 114311, resp. STN 96 7704.
Miestnosť pre trezor musí byť stavebne oddelená a jej konštrukcia musí spĺňať minimálne tieto
podmienky:
obvodové steny: 1 oceľobetónové s min. hrúbkou 150 mm,
1 tehlové murivo s min. hrúbkou 300 mm,
1 iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
stropy a podlažia: 1 oceľobetónové,
1 keramické,
1 iné s minimálne rovnakou odolnosťou proti vniknutiu.
Poistené veci nesmú byť uložené v trezoroch bezpečnostnej triedy 0, I a vo viac ako dvoch
trezoroch bezpečnostnej triedy II.
Ak je na zabezpečenie poistených vecí využívaná EZS, musia byť do systému ochrany zaradené
najmenej dve skryté núdzové tlačidlá, ľahko prístupné personálu, ktorým je poplach spustený aj
v čase poskytovania služieb.
d) do poistnej sumy 330 000 EUR – trezor musí byť uložený v miestnosti s mechanickým
zabezpečením podľa typu 1/3 a elektronickým zabezpečením podľa typu 1/5a).
Požiadavky na ukotvenie trezoru a konštrukciu miestnosti, obvodových stien, stropov a podlaží sú
rovnaké ako v ods. c). Ak je trezor vybavený otvormi pre ukotvenie, poistiteľ poskytne v prípade
poistnej udalosti v dôsledku krádeže trezoru poistné plnenie, iba ak bol trezor ukotvený v súlade
s STN EN 114311, resp. STN 96 7704.
Poistené veci nesmú byť uložené v trezoroch bezpečnostnej triedy 0, I, II a vo viac ako dvoch
trezoroch bezpečnostnej triedy III.
Ak je na zabezpečenie poistených vecí využívaná EZS, musia byť do systému ochrany zaradené
najmenej tri skryté núdzové tlačidlá, ľahko prístupné personálu, ktorým je poplach spustený aj
v čase poskytovania služieb.
Hodnota poistených vecí uložených v jednom trezore, resp. vo všetkých trezoroch, sa sčítava.
Ďalej musia byť dodržané nasledovné organizačné opatrenia:
a) ozbrojená strážna služba nesmie mať k dispozícii kľúče od trezoru a nesmie zapnúť alebo vypnúť
EZS;
b) kľúče od trezoru nesmú byť uložené v mieste poistenia v pracovnom stole, v skrini, na vrátnici a
pod;
c) manipulovať s EZS môžu len oprávnené osoby (nie však strážna služba alebo vrátnik, aj keď sú
zamestnancami poisteného alebo poistníka); ich mená musia byť zapísané v prevádzkovej knihe
alebo inom internom predpise.
Trezory musia svojou bezpečnostnou triedou zodpovedať STN EN 114311, resp. STN 96 7704, a
musia mať certifikát príslušnej štátnej skúšobne alebo atest Sekcie vyšetrovania kriminalisticko1
expertíznych činností MV SR.
3. Hnuteľné veci a zásoby vo výkladoch, výkladných pultoch a výkladných skriniach v čase
poskytovania služieb
Poistené veci musia byť v čase poistnej udalosti, ktorá vznikne v čase poskytovania služieb, uložené vo
výklade, výkladnom pulte alebo výkladnej skrini (ďalej len „výklad“), ktorý spĺňa v závislosti od výšky
dojednanej poistnej sumy nasledovné podmienky:
3.1. do poistnej sumy 3 300 EUR
a) pevná konštrukcia so sklom minimálne 5 mm hrubým, z vonkajšej strany nedemontovateľným;
b) prístupový otvor musí byť aj v čase prevádzkovej doby uzamknutý; odomknutý môže byť len
v čase bezprostrednej manipulácie s poistenými vecami.
V mieste, kde sa výklad nachádza, musí byť prítomná najmenej jedna oprávnená osoba.
3.2. do poistnej sumy 10 000 EUR
a) pevná konštrukcia s tvrdeným (kaleným) bezpečnostným sklom hrúbky min. 5 mm, z vonkajšej
strany nedemontovateľným;
b) prístupový otvor musí byť aj v čase prevádzkovej doby uzamknutý; odomknutý môže byť len
v čase bezprostrednej manipulácie s poistenými vecami.
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V mieste, kde sa výklad nachádza, musia byť prítomné najmenej dve oprávnené osoby.
3.3. do poistnej sumy 33 000 EUR
a) pevná konštrukcia s tvrdeným (kaleným) bezpečnostným sklom hrúbky min. 5 mm, z vonkajšej
strany nedemontovateľným,
b) prístupový otvor musí byť aj v čase prevádzkovej doby uzamknutý; odomknutý môže byť len
v čase bezprostrednej manipulácie s poistenými vecami.
V mieste, kde sa výklad nachádza, musí byť prítomná aspoň jedna oprávnená osoba a
inštalovaná funkčná EZS v súlade s STN EN 50 131, vybavený minimálne dvomi nezávislými
skrytými núdzovými tlačidlami s prenosom poplachového signálu na monitorovací pult
centralizovanej ochrany (stredisko registrovania poplachov) zásahovej jednotky polície alebo SBS.
4. Peňažná hotovosť a ceniny v čase poskytovania služieb
4.1. Pre peňažnú hotovosť a ceniny (ďalej len „poistené veci“), ktoré nie sú z prevádzkových dôvodov
uložené v čase poskytovania služieb v uzamknutých sejfoch alebo trezoroch v čase:
− od prevzatia poistených vecí oprávnenou osobou, po uloženie do pokladne alebo zásuvky
predajného pultu,
− uloženia poistených vecí v pokladni alebo v zásuvke predajného pultu,
− prenosu poistených vecí oprávnenou osobou do sejfu alebo trezoru v mieste poistenia,
musia byť splnené nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
a) nepretržitá, bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby;
b) pokladňa alebo zásuvka predajného pultu môže byť otvorená len v čase manipulácie
s poistenými vecami;
c) každá pokladňa alebo zásuvka musí byť okrem času manipulácie s uloženými poistenými
vecami uzamknutá;
d) v jednej pokladni alebo zásuvke nesmú byť uložené poistené veci v hodnote vyššej ako 1 660
EUR; tieto musia byť bezodkladne uložené a uzamknuté do schránky alebo trezoru
umiestneného za pevnou zástenou alebo v inej miestnosti v mieste poistenia;
e) prenos poistených vecí do sejfu alebo trezoru v mieste poistenia musí byť vykonávaný len
oprávnenou osobou, plynulo, bez neodôvodneného prerušenia, čo najkratšou cestou.
4.2. Ak nie je zabezpečená bezprostredná prítomnosť oprávnenej osoby pri pokladni alebo zásuvke
predajného pultu, ale v mieste poistenia je prítomná aspoň jedna oprávnená osoba, poistené veci
musia byť uložené:
a) do výšky 3 300 EUR v uzamknutej schránke. Miestnosť, v ktorej sa schránka nachádza, musí
byť v dobe bezprostrednej neprítomnosti oprávnenej osoby zabezpečená podľa typu 1/1
z bodu 1.1.;
b) do výšky 16 600 EUR v uzamknutom trezore s minimálnou bezpečnostnou triedou II. Trezor
musí byť pripevnený k murovanej stene alebo betónovej podlahe tak, že jeho demontáž
možno vykonať iba po jeho odomknutí; ak je voľne uložený, musí mať hmotnosť minimálne
300 kg. Miestnosť, v ktorej sa nachádza, musí byť v dobe bezprostrednej neprítomnosti
oprávnenej osoby zabezpečená podľa typu 1/1 z bodu 1.1.;
c) do výšky 100 000 EUR v uzamknutom trezore s minimálnou bezpečnostnou triedou III. Trezor
musí byť pripevnený k murovanej stene alebo betónovej podlahe tak, že jeho demontáž
možno vykonať iba po jeho odomknutí; ak je voľne uložený, musí mať hmotnosť minimálne
300 kg. Miestnosť, v ktorej sa nachádza, musí byť v čase neprítomnosti oprávnenej osoby
mechanicky zabezpečená podľa typu 1/3 bez možnosti náhrady uvádzanej EZS, alebo
mechanicky zabezpečená podľa typu 1/1 a súčasne elektronicky zabezpečená podľa typu 1/3.
Ak sú okná alebo iné presklenné otvory umiestnené tak, že ich dolné okraje sú vyššie ako 4 m
nad úrovňou okolitého terénu, môže byť mechanické zabezpečenie podľa typu 1/3 nahradené
zabezpečením podľa typu 1/1.
4.3. Ak hodnota poistených vecí je vyššia ako 33 000 EUR, musia byť v mieste poistenia prítomné
minimálne dve oprávnené osoby a inštalovaná funkčná EZS ako v bode 3.3..
Trezory musia svojou bezpečnostnou triedou zodpovedať STN EN 114311, resp. STN 96 7704, a
musia mať certifikát príslušnej štátnej skúšobne alebo atest Sekcie vyšetrovania kriminalisticko1
expertíznych činností MV SR.
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5. Preprava cenností, cenín, cenných papierov a peňazí vo vlastníctve poisteného
Cennosti, ceniny, cenné papiere a peniaze (ďalej len „poistené veci“) musia byť v čase poistnej
udalosti zabezpečené podľa výšky dojednanej poistnej sumy nasledovne:
5.1. do poistnej sumy 3 300 EUR – uložené v uzamknutom príručnom kufríku. Prepravu musí
vykonať poistený alebo poverená osoba.
5.2. do poistnej sumy 8 300 EUR – uložené v uzamknutom príručnom kufríku. Prepravu musí
vykonať poistený alebo poverená osoba v sprievode ďalšej poverenej osoby.
5.3. do poistnej sumy 33 000 EUR – uložené v uzamknutom príručnom kufríku. Prepravu musí
vykonať poistený alebo poverená osoba v sprievode ďalšej ozbrojenej osoby prepravujúcim
automobilom.
5.4. do poistnej sumy 166 000 EUR – uložené v uzamknutom bezpečnostnom kufríku určenom na
prepravu cenností, vybavenom dvoma kódovými zámkami, dymovou a zvukovou signalizáciou
v okamihu napadnutia. Prepravu musí vykonať poistený alebo poverená osoba v sprievode ďalšej
ozbrojenej osoby prepravujúcim automobilom.
5.5. do poistnej sumy 330 000 EUR – uložené:
a) v uzamknutom bezpečnostnom kufríku určenom na prepravu cenností, vybavenom dvoma
kódovými zámkami, dymovou a zvukovou signalizáciou v okamihu napadnutia, vybavenom
navyše farbiacim modulom peňazí, alebo
b) v uzamknutej prepravnej pancierovej pokladni vo vnútornom zariadení automobilu.
Prepravu musí vykonávať poistený alebo poverená osoba v sprievode dvoch ozbrojených osôb
prepravujúcim automobilom.
5.6. do poistnej sumy 1 000 000 EUR – uložené v špeciálnom uzamknutom pancierovom
automobile so sklami odolnými voči priestrelu. Prepravu musí vykonávať poistený alebo poverená
osoba v sprievode troch ozbrojených osôb. Preprava musí byť zabezpečená nepretržitým
rádiovým spojením prepravujúcich osôb s pultom centrálnej ochrany v riadiacom stredisku
zásahovej jednotky. Všetky úkony súvisiace s prepravou poistených vecí, musia byť vykonávané
v uzamknutých priestoroch bez prístupu verejnosti.
Ďalej musia byť splnené nasledovné podmienky:
a) poverená osoba musí byť zamestnaná u poisteného, doprevádzajúca osoba musí byť poverená
poisteným;
b) osoba prepravujúca poistené veci nesmie z vlastnej vôle prepravované veci počas prepravy odložiť
alebo sa od nich vzdialiť s výnimkou, ak prerušenie dopravy bolo vopred plánované alebo ak si to
okolnosti bezodkladne vyžadujú. V takomto prípade musí ich zabezpečenie zodpovedať
podmienkam zabezpečenia a limitom plnenia podľa bodu 2.;
c) preprava sa musí vykonať čo najkratšou cestou z miesta naloženia do miesta určenia;
d) bezpečnostný kufor určený na prepravu peňazí musí byť schváleného typu príslušným úradom
MV SR,
e) ak je poistná suma poistených vecí vyššia ako 8 300 EUR, nesmú byť prepravované prostriedkami
verejnej hromadnej dopravy.
Výklad pojmov
Pre účely týchto zmluvných dojednaní sa pod nasledujúcimi pojmami rozumie:
Bezpečnostný zámok je uzamykací komplet, ktorý sa skladá z bezpečnostného kovania
s bezpečnostným štítom, bezpečnostnej cylindrickej (prípadne magnetickej) vložky a zadlabávacieho
zámku. Bezpečnostná cylindrická (prípadne magnetická) vložka je vložka s vyšším stupňom odolnosti
proti jej vylomeniu, odvŕtaniu a vyhmataniu planžetou.
Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS) – systém aktívnej ochrany objektu, vecí, pred krádežou
vlámaním, ktorý pri zaregistrovaní narušenia ochrany informuje svoje okolie svetelným alebo akustickým
signálom alebo informuje o narušení objektu oprávnené alebo poverené osoby. Elektrická
zabezpečovacia signalizácia musí byť :
a) v okamihu výpadku elektrickej energie okamžite automaticky zabezpečená prostredníctvom
zálohového zdroja energie
b) zabezpečená záznamovým zariadením
c) v čase vzniku poistnej udalosti vo funkčnom a aktívnom stave
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Elektronický vyhľadávací systém je systém, ktorý je založený na technológii GSM a GPS a slúži na
aktívnu lokalizáciu vozidiel. V prípade neautorizovanej manipulácie s vozidlom, je vyslaný signál na pult
bezpečnostnej služby.
Pojazdný pracovný stroj je stroj, ktorý je určený na výkon určitých pracovných činností a pohybuje sa
vlastnou motorickou silou, je ťahaný alebo prepravovaný na dopravnom prostriedku.
Služobný pes je pes spôsobilý na výkon strážnej služby s osvedčením o absolvovaní príslušného
výcviku.
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