
 
Poistná zmluva č. 2-555-001 

 
 
 
 

QBE Insurance (Europe) Limited  
so sídlom Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC 3M 3BD Londýn,  Veľká Británia 
zapísaná v registri spoločností Anglicka a Walesu pod č. 1761561  

konajúca prostredníctvom 

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského 
štátu 
Štúrova 27, 042 80  Košice, Slovenská republika 
IČO: 36 855 472 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. , odd.: Po, vl.č.: 410/V  
DIČ: 2022503131  IČ DPH: SK2022503131  
v zastúpení: Ing. Emil Vaško,  konajúci na základe poverenia 
 

Bankové spojenie:  Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky SWIFT: CITISKBA 
Číslo účtu: 1100350301/8130         IBAN: SK9381300000001100350301 
 
(ďalej len „poistiteľ“ ) 
 

a 
 

ZSE Energia, a.s. 
Čulenova 6, 816 47 Bratislava  
Slovenská republika 
IČO: 36 677 281 

DIČ: 2022249295 IČ DPH: SK 2022249295 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.:sa, vložka č. 3978/B 

v zastúpení: Mgr. Juraj Krajcár, predseda predstavenstva 

 Ing. Pavel Moučka, člen predstavenstva 

 

Bankové spojenie:   Tatrabanka, a.s.       SWIFT:  TATRSKBX 
Číslo účtu:  2624106902/1100         IBAN: SK47 1100 0000 0026 2410 6902 

 
(ďalej len „poistník“ ) 

 
 
 

uzatvárajú 
 

v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka  túto 
 

skupinovú (rámcovú) poistnú zmluvu pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu  
(ďalej len „zmluva“) 
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Článok  1 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je: 

a) úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri poisťovaní majetku 
a zodpovednosti za škodu odberateľov elektriny a/alebo plynu;  

b) záväzok poistiteľa poskytnúť v dohodnutom rozsahu poistenie majetku  
a zodpovednosti za škodu odberateľom elektriny a/alebo plynu; 

c) záväzok poistiteľa poskytnúť v dohodnutom rozsahu poistné plnenie, ak nastane 
poistná  udalosť v poistnej zmluve špecifikovaná; 

d) záväzok poistníka platiť poistné za poistených odberateľov elektriny a/alebo plynu 
stanovené v cenníku zverejneného na  webovskom sídle poistníka v súlade 
s podmienkami  dohodnutými v technickej zmluve uzatvorenej medzi poistiteľom a 
poistníkom. 
 

2. Pre účely tejto zmluvy sa odberateľom elektriny a/alebo plynu rozumie  fyzická osoba, ktorá 
nakupuje elektrinu a/alebo plyn od poistníka pre vlastnú spotrebu v domácnosti, a to na 
základe zmluvy o združenej dodávke elektriny  a/alebo plynu alebo má s poistníkom 
uzatvorenú inú obdobnú zmluvu, ďalej len „Odberateľ“. 
  

3. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu  sa dojednáva  v prospech Odberateľov, 
pričom nárok na poistné plnenie má Odberateľ (ďalej tiež „poistený“).  

 
Článok 2 

Druhy  a predmet poistenia 
  

I. Poistenie hnuteľných vecí, iného majetku a zodpovednosti za škodu členov 
domácnosti (všeobecne známe aj pod označením „poistenie domácnosti“) sa vzťahuje na 

predmety poistenia:  
súbor hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie bytu alebo rodinného domu, sú vo 
vlastníctve poisteného a nachádzajú sa v mieste poistenia, vrátane kuchynskej linky, 
vstavaných skríň, plávajúcich podláh/parkiet, sanity, bielej a čiernej techniky, okien 
a cenností. 

Detailná špecifikácia predmetov poistenia, miesta poistenia a podmienok poistenia aj s ohľadom 
na trvalé alebo nie trvalé obývanie bytu / rodinného domu / budovy je uvedená v Zmluvných 
dojednaniach pre poistenie hnuteľných vecí a iného majetku, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy 
a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

  

II. Poistenie budov, stavieb a zodpovednosti za škodu z vlastníctva budovy 

(všeobecne známe aj pod označením „poistenie nehnuteľnosti“, príp. „poistenie stavieb “) sa 
vzťahuje na predmety poistenia: 

a) budovy (vrátane rodinných domov, bytov), vedľajšie stavby, a to vrátane zabudovaných 
stavebných súčastí, 

b) budovy (vrátane rodinných domov a  bytov určených na bývanie) a vedľajšie stavby vo 
výstavbe s právoplatným stavebným povolením, a to vrátane zabudovaných stavebných 
súčastí, ďalej na stavebný materiál, náradie a stavebné mechanizmy vo vlastníctve 
poisteného.  

Detailná špecifikácia predmetov poistenia, miesta poistenia a podmienok poistenia aj s ohľadom 
na trvalé alebo nie trvalé obývanie budovy  je uvedená v Zmluvných dojednaniach pre poistenie 
budov, ktoré tvoria prílohu  tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
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Článok  3 

Rozsah poistenia a poistné sumy 
 

I. Poistenie hnuteľných vecí a  iného majetku je možné dojednať s ohľadom na rozsah 

poistenia a limity poistného plnenia v dvoch typoch: 
 
1. Typ Klasik („základný balík“ poistného krytia) 
Poistenie sa vzťahuje na vecné škody spôsobené: 

a) nasledujúcimi živelnými udalosťami: 
požiarom; výbuchom; priamym úderom blesku; nárazom alebo zrútením lietadla; 
víchricou, krupobitím, povodňou a záplavou; 

b) vodou z vodovodných zariadení (vrátane spätného vystúpenia vody z kanalizačného 
potrubia); 

c) krádežou vlámaním; 
d) lúpežným prepadnutím; 
e) vandalizmom; 
f) atmosférickým prepätím; 
g) nárazom dopravného prostriedku; 
h) rozbitím skla; 
i) v súvislosti s dodávkou elektriny a plynu. 

 
2. Typ Special („rozšírený balík“ poistného krytia) 
Poistenie sa vzťahuje na vecné škody v rozsahu poistenia podľa typu Klasik a na vecné škody 
spôsobené: 

a) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy; 
b) pádom lavín; 
c) pádom stromov; 
d) ťarchou snehu alebo námrazy; 
e) výbuchom sopky; 
f) zemetrasením; 
g) dymom; 
h) atmosférickými zrážkami. 

 
Podkladom pre stanovenie poistnej sumy (hornej hranice poistného plnenia) pre obidva typy 
poistenia je nová hodnota (cena) predmetu poistenia (súboru hnuteľných vecí), ktorá  zodpovedá 
najbližšej z hodnôt: 

a) 10 000 EUR 
b) 15 000 EUR 
c) 25 000 EUR 

 
Doplnkovou súčasťou poistenia hnuteľných vecí a iného majetku pre oba typy poistenia je 
poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti s limitom poistného plnenia (hornou 
hranicou plnenia) 10 000 EUR. Toto poistenie sa riadi Zmluvnými dojednaniami pre poistenie 
zodpovednosti za škodu členov domácnosti, ktoré tvoria prílohu  tejto zmluvy a sú jej 
neoddeliteľnou súčasťou. 
 

II. Poistenie budov a stavieb (dokončených, ako aj  vo výstavbe) je možné dojednať 

s ohľadom na rozsah poistenia a limity poistného plnenia v dvoch typoch: 
 
1. Typ Klasik („základný balík“ poistného krytia) 
Poistenie sa vzťahuje na vecné škody spôsobené: 
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a) nasledujúcimi živelnými udalosťami: 
požiarom; výbuchom; priamym úderom blesku; nárazom alebo zrútením lietadla; povodňou; 
záplavou; víchricou; krupobitím; zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy; pádom lavín; 
pádom stromov, stožiarov alebo iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej 
veci alebo súčasťou toho istého súboru vecí; zemetrasením; ťarchou snehu alebo námrazy; 

b) vodou z vodovodných zariadení (vrátane spätného vystúpenia vody z kanalizačného 
potrubia); 

c) krádežou vlámaním; 
d) lúpežným prepadnutím; 
e) vandalizmom; 
f) nárazom dopravného prostriedku; 
g) atmosférickým prepätím; 
h) v súvislosti s dodávkou elektriny a plynu. 

 
2. Typ Special („rozšírený balík“ poistného krytia) 
Poistenie sa vzťahuje na vecné škody v rozsahu poistenia podľa typu Klasik a na vecné škody 
spôsobené: 

a) dymom; 
b) rázovou vlnou, ktorá vznikla pri prelete nadzvukových lietadiel; 
c) atmosférickými zrážkami. 

 
Podkladom pre stanovenie poistnej sumy (hornej hranice poistného plnenia) pre obidva typy 
poistenia je nová hodnota (cena) predmetu poistenia, ktorá sa určí tak, že budova alebo stavba sa 
zaradí  v závislosti od intervalu svojej hodnoty: 
 
 

 
Predmet poistenia 

 

 
Interval hodnoty (EUR) 

 

 
Poistná suma (EUR) 

Budova (dokončená / vo výstavbe) do 30 000 30 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 30 000 - 40 000 40 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 40 000 - 50 000 50 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 50 000 - 60 000 60 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 60 000 - 70 000 70 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 70 000 - 80 000 80 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 80 000 - 90 000 90 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 90 000 - 100 000 100 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 100 000 - 110 000 110 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 110 000 - 120 000 120 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 120 000 - 130 000 130 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 130 000 - 140 000 140 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 140 000 - 150 000 150 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 150 000 - 160 000 160 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 160 000 - 170 000 170 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 170 000 - 180 000 180 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 180 000 - 190 000 190 000 

Budova (dokončená / vo výstavbe) 190 000 - 200 000 200 000 

 
 
Doplnkovou súčasťou poistenia budov pre oba typy poistenia je poistenie zodpovednosti za 
škodu z vlastníctva budovy s limitom poistného plnenia (hornou hranicou plnenia) 10 000 EUR. 
Toto poistenie sa riadi Zmluvnými dojednaniami pre poistenie zodpovednosti za škodu 
z vlastníctva budovy, ktoré tvoria prílohu  tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
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Článok  4 
Vznik, zmena a zánik čiastkového poistenia 

 
1. Pre účely tejto zmluvy sa za čiastkové poistenie považuje poistenie jednotlivých Odberateľov. 

Čiastkové poistenie je možné dohodnúť v prospech Odberateľa, ktorý spĺňa definíciu 
Odberateľa  v zmysle článku 1. bod 2  tejto zmluvy a zároveň potvrdí poistníkovi jednoznačný 
a preukázateľný  súhlas s čiastkovým poistením, a to v písomnej forme (prostredníctvom na to 
určených dokumentov poistníka), elektronicky (prostredníctvom zabezpečeného webového 
portálu poistníka) alebo telefonicky (v rámci štruktúrovaného a zaznamenávaného telefonického 
rozhovoru vykonaného prostredníctvom call centra poistníka) v závislosti od toho, akú formu 
potvrdenia súhlasu v danom čase poistník umožňuje. 

2. Čiastkové poistenie sa vzťahuje len na Odberateľov (tých, ktorí môžu mať nárok na poistné 
plnenie), ktorí sú uvedení (prihlásení do poistenia) v príslušnom mesačnom výkaze poistených 
Odberateľov. Mesačný výkaz poistených Odberateľov, ktorí poistiteľovi zasiela poistník 
obsahuje najmä identifikáciu poisteného Odberateľa, miesto poistenia, rozsah poistenia, 
predmety poistenia, poistnú sumu, poistné, dátum vzniku (začiatku) a zániku čiastkového 
poistenia.    

3. Čiastkové poistenie môže vzniknúť najskôr v deň nasledujúci po potvrdení súhlasu s čiastkovým 
poistením v zmysle bodu 1. tohto článku. 

4. Čiastkové poistenie môže vzniknúť aj v prospech budúceho Odberateľa, pričom s ohľadom na 
vyššie uvedené v tomto článku, dňom začiatku čiastkového poistenia môže byť iba prvý deň  
kalendárneho mesiaca nasledujúceho  po začiatku odberu elektriny alebo plynu. 

5. Počas trvania čiastkového poistenia je možné meniť rozsah poistenia (typ Klasik/základný balík 
na typ Special/rozšírený balík a opačne) a výšku poistnej sumy s adekvátnou zmenou 
poistného a to s účinnosťou od prvého dňa príslušného kalendárneho mesiaca, s ohľadom na 
časové súvislosti v zmysle bodu 3. tohto článku.  

6. Čiastkové poistenie zaniká dňom zániku čiastkového poistenia, ktorý je uvedený vo mesačnom 
výkaze poistných Odberateľov, najneskôr však zánikom tejto rámcovej poistnej zmluvy.     

 
Článok 5 

Poistné a platenia poistného 
 
1. Poistné určené na základe rozsahu poistenia, predmetu poistenia a výšky poistnej sumy je  

uvedené v  platnom cenníku poistníka, zverejneného na jeho webovskom sídle. 
 

2. Poistník je povinný platiť poistné mesačne na základe výkazu do poistenia prihlásených 
Odberateľov, za podmienok a v termínoch, ktoré sú dohodnuté v technickej zmluve uzatvorenej 
medzi poistiteľom a poistníkom.  

  
Článok 6 

Indexácia poistnej sumy 
 
1. Indexácia je zmena poistnej sumy a poistného v závislosti od zmeny indexu cien stavebných 

prác (zahŕňa cenu práce a materiálov). Poistiteľom použitý index cien stavebných prác 
vychádza z indexov cien stavebných prác zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za príslušný kalendárny rok a uplatňuje sa na všetky Čiastkové poistenia, ktoré majú 
výročný deň v čase od 1. februára nasledujúceho roka do 31. januára ďalšieho roka. Výročný 
deň je dňom a mesiacom zhodný s dátumom začiatku Čiastkového poistenia. 

 
2. Indexácia poistnej sumy sa vzťahuje na poistenie budov a stavieb a aplikuje sa iba v prípade, 

ak  medziročný  nárast indexu  cien stavebných prác je väčší než 2 %.   
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Článok 7 

Poistné plnenie a spoluúčasť 
 

1. V prípade že nastane poistná udalosť, poistiteľ poskytne poistné plnenie v zmysle  Všeobecných 
poistných podmienok, Zmluvných dojednaní pre poistenie hnuteľných vecí a iného majetku, 
Zmluvných dojednaní pre poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti, Zmluvných 
dojednaní pre poistenie budov, Zmluvných dojednaní pre poistenie zodpovednosti za škodu 
z vlastníctva budovy, a to podľa rozsahu poistenia uvedeného v mesačnom výkaze poistených 
Odberateľov. 

2. Poistiteľ poskytne poistné plnenie bez spoluúčasti poisteného. 

 
Článok 8 

Povinnosti poistníka 
 
1. Poistník je povinný: 

a) Dodržiavať všetky povinnosti uvedené v tejto zmluve a poistných podmienkach, ktoré tvoria 
jej neoddeliteľné súčasti 

b) Oboznámiť poisteného s poistnými podmienkami a s povinnosťami  a nárokmi vyplývajúcimi 
pre neho z tejto zmluvy a z poistných podmienok 

c) Poskytnúť poistiteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri overovaní nárokov  poistených Odberateľov 
na poistné plnenie pre poistné udalostí vzniknuté v čase od vzniku čiastkového poistenia po 
čas prvej evidencie čiastkového poistenia v mesačnom výkaze poistných Odberateľov, 
najmä dokladovaním potvrdenia súhlasu Odberateľa s čiastkovým poistením 

d) súčinnosť pri overovaní nárokov  poistených Odberateľov na poistné plnenie pre poistné 
udalostí vzniknuté v súvislosti  dodávkou elektriny alebo plynu od poistníka. 
 

Článok  9 
Začiatok a doba platnosti zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.05.2015.   

2. Túto zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou, a to s trojmesačnou 
výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede zmluvy druhej zmluvnej strane. Výpoveď 
zmluvy sa netýka poistenia, ktoré vzniklo na základe tejto zmluvy pred ukončením účinnosti 
tejto zmluvy. Pri takomto poistení budú zmluvné strany do doby ukončenia platnosti príslušných 
záväzkov s odberateľmi plniť svoje záväzky z tejto poistnej zmluvy až do ich vysporiadania. 

 
Článok 10 

Územný rozsah poistenia 
 

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky. 
 

Článok 11 
Poistné podmienky 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 
a) Všeobecné poistné podmienky (tl. QIE 100/14/12/ZSE) 
b) Zmluvné dojednania pre poistenie hnuteľných vecí a iného majetku (tl. Q 372/15/02/ZSE) 
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c) Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu členov domácnosti 
(tl. Q 374/15/02/ZSE) 

d) Zmluvné dojednania pre poistenie budov (tl. Q 370/15/02/ZSE)  
e) Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škody z vlastníctva budovy 

(tl. Q 375/15/02/ZSE) 
2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a Všeobecnými poistnými podmienkami 

majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky práva a povinnosti , ktoré vyplývajú z tejto zmluvy pre obe zmluvné strany, sa riadia 

právom Slovenskej republiky. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy (vrátane 
ustanovení  jej neoddeliteľných príloh) dostanú do rozporu s právom Slovenskej republiky, 
stávajú sa tieto ustanovenia neúčinné. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy zostávajú nedotknuté. 

2. Táto zmluva žiadnym spôsobom nezaväzuje poistníka, ktorý je samostatným agentom v sektore  
poistenia (registračné číslo v registri Národnej banky Slovenska pre sektor poistenia – 189976) 
na povinné zaraďovanie (prihlasovanie) Odberateľov  do poistenia dohodnutého v tejto zmluve. 
V zmysle tejto zmluvy sa to považuje za jeho právo a nie povinnosť. 

3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných  oboma  
zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 
 

PREHLÁSENIE POISTNÍKA 
 
Poistník týmto potvrdzuje a prehlasuje, že: 
a) všetky údaje uvedené v tejto  zmluve sú pravdivé a úplné a že  nezamlčal žiadnu skutočnosť, 

ktorá je podstatná pre uzavretie tejto  zmluvy; 
b) bol  oboznámený so všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami  a  že ich 

v písomnej forme prevzal; 
c) všetky ustanovenia tejto zmluvy sú pre neho zrozumiteľné a svojim  podpisom na zmluve 
vyjadruje s nimi súhlas. 
 
 

 
 
V Bratislave dňa 16.3.2015  V Bratislave dňa 11.02.2015 
   
   
   
...........................................................  ........................................................... 

poistník  poistiteľ 
 


