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Poistná zmluva skupinového poistenia elektronických zariadení 

č. 9059800030 (ďalej len „Poistná zmluva“) 
 
 
uzatvorená medzi: 
 
Generali Poisťovňa, a. s.  
so sídlom:  Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:  35 709 332 
DIČ:    2021000487 
zastúpená:       Ing. Juraj Jurčík, MBA, člen predstavenstva 
       Ing. Marian Hrotka, PhD., člen predstavenstva 
bankové spojenie: VÚB banka, a.s., č. účtu:  0048134112/0200,  
IBAN:                     SK35 0200 0000 0000 4813 4112 
BIC/SWIFT:           SUBASKBX 
zapísaná:  v obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B 

     Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín  
     poisťovní vedenom IVASS 

 
(ďalej len „Poisťovateľ“) 
 
A 
 
Shield-Sk s. r. o.  
sídlo:   H. Meličkovej 2988/12, Bratislava 841 05    
IČO:   46 701 494 
DIČ:               2023549671 
bankové spojenie: ČSOB – Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN:    SK4375000000004016217536   
SWIFT:   CEKOSKBX   
Zapísaná: v obchodnom Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, zložka č.: 81949/B 

zastúpená: Tomáš Zámečník  - konateľ 

 
(ďalej len „Poistník“) 
 
(„Poisťovateľ” a „Poistník” spoločne ďalej aj ako „Zmluvné strany" resp. jednotlivo aj ako „Zmluvná 
strana“) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Z%E1me%E8n%EDk&MENO=Tom%E1%9A&SID=0&T=f0&R=0
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Článok 1 – Úvodné ustanovenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
1.1. Touto Poistnou zmluvou sa dojednávajú podmienky poistenia elektronických zariadení 

predávaných poistníkom, ich zaraďovania do poistenia, správy Poistnej zmluvy, platenia poistného 
a likvidácie poistných udalostí. 

 
1.2. Pre poistenie, ktoré vznikne podľa tejto Poistnej zmluvy sú záväzné podmienky dojednané v tejto 

Poistnej zmluve, podmienky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia 
mobilného zariadenia VPP MZ 15 (ďalej len „VPP MZ 15“), vo Všeobecných poistných 
podmienkach pre poistenie predĺženej záruky PZ 15 (ďalej len „VPP PZ 15“), príslušných 
zmluvných dojednaniach a príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka, ako aj ostatných 
zmluvných dojednaniach medzi Poistníkom a Poisťovateľom.  

Článok 2– Všeobecné ustanovenia 

Pre účely tejto Poistnej zmluvy sa jednotlivé pojmy vymedzujú takto:   

 
2.1. Poistený – fyzická osoba, alebo právnická osoba ktorá je vlastníkom zariadenia zaradeného do 

poistenia podľa podmienok uvedených v  tejto Poistnej zmluve  
2.2. Elektronické zariadenie – nepoškodené a nepoužité elektronické zariadenie uvedené v tabuľke 

č. 1 v článku 9 bod 9.2. tejto Poistnej zmluvy, ktoré bolo zakúpené Poisteným od Poistníka 
v kamennom obchode a/alebo internetovom obchode (www.shield.sk), ktoré sú prevádzkované 
Poistníkom a ktoré bolo súčasne riadne prevzaté (v stálej prevádzke Poistníka, alebo 
prostredníctvom poštovej, alebo inej doručovacej služby) a súčasne jeho kúpna cena bola 
zaplatená Poistníkovi v plnej výške, a na ktorú sa v vzťahuje poistenie zmysle tejto Poistnej 
zmluvy (ďalej tiež aj „Zariadenie“). Zariadenie sa zaraďuje do poistenia podľa tejto Poistnej zmluvy 
na základe Súhlasu za predpokladu, že Poistník v zmysle podmienok podľa tejto Poistnej zmluvy 
oznámi Poisťovateľovi zahrnutie Zariadenia do poistenia. Elektronickým zariadením sa na účely 
tohto poistenia rozumie tovar predávaný poistníkom v jeho internetovom, alebo kamennom 
obchode. 

2.3. Internetový obchod – elektronická platforma Poistníka zriadená na webovej stránke, ktorú 
prevádzkuje Poistník, a ktorá slúži na predaj Zariadenia Poistenému na diaľku prostredníctvom 
internetu. 

2.4. Kamenný obchod – stála prevádzka Poistníka a/alebo maloobchodná predajňa, v ktorej je 
možné Zariadenie osobne kúpiť a prevziať. 

2.5. Kúpna cena Zariadenia – maloobchodná cena výrobku vrátane DPH, aktuálne platná ku dňu 
kúpy výrobku 

2.6. Časová hodnota Zariadenia – hodnota Zariadenia v čase vzniku poistnej udalosti. Časová 
hodnota sa určí tak, že sa od Kúpnej ceny Zariadenia odpočítajú 2% z tejto kúpnej ceny za každý 
začatý mesiac od dátumu zakúpenia Zariadenia. 

2.7. Finančná strata – finančná ujma, ktorú Poistený utrpí v dôsledku poistnej udalosti.  
2.8. Poistná udalosť – náhodná udalosť bližšie špecifikovaná v Poistnej zmluve, s ktorou je spojený 

vznik povinnosti Poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie podľa tejto Poistnej zmluvy. 
2.9. Poistné plnenie – peňažné plnenie, ktoré poskytne Poisťovateľ v prípade vzniku poistnej udalosti 

v zmysle príslušných VPP a tejto Poistnej zmluvy. 
2.10. Pristúpenie k poisteniu -  súhlas Poisteného, ktorý spĺňa podmienky vstupu do poistenia so 

zaradením medzi poistené osoby spôsobom uvedeným podľa tejto Poistnej zmluvy (ďalej len 
„Súhlas“). 
Pre jedného Poisteného je platný vždy len jeden Súhlas s poistením, ktorý nadobúda účinnosť 
dňom potvrdenia jeho prevzatia Poistníkom alebo jeho zástupcom. Súhlas môže zákazník vyjadriť 
tiež diaľkovo, s použitím elektronických prostriedkov. Podmienky udeľovania Súhlasu na diaľku 
s použitím elektronických prostriedkov, najmä deň účinnosti takto udeleného Súhlasu stanoví 
Poistník vo svojich pokynoch k udeľovaniu Súhlasu na diaľku elektronickými prostriedkami, 
uverejnených na jeho webovom sídle www.shield.sk. 

2.11. Poistník – Shield-Sk s.r.o.  
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Článok 3 – Varianty poistenia 
 

3.1. Na základe tejto zmluvy sa dojednáva poistenie v prospech Poistených, ktorí k poisteniu 
pristupujú za podmienok a spôsobom uvedeným v čl. 4.2. tejto zmluvy a to v rozsahu jedného 
z nasledujúcich variantov poistenia: 
„Variant A“, ktorý zahŕňa tieto druhy poistenia: Poistenie poškodenia alebo zničenia 
a odcudzenia Zariadenia na poistné obdobie 2 roky pre Zariadenia typu mobilný telefón a tablet 
„Variant B“, ktorý zahŕňa tieto druhy poistenia: Poistenie poškodenia alebo zničenia 
a odcudzenia Zariadenia na poistné obdobie 2 roky pre ostatné Zariadenia  
„Variant C“, ktorý zahŕňa tieto druhy poistenia: Poistenie poškodenia alebo zničenia 
a odcudzenia Zariadenia na poistné obdobie 2 roky pre ostatné Zariadenia a poistenie predĺženej 
záruky 1 rok nad rámec zákonnej záruky s limitom plnenia 85% z kúpnej ceny Zariadenia 
v prípade opravy, 100% z kúpnej ceny v prípade znovuzriadenia Zariadenia. 
 

 
Článok 4 - Doba trvania Poistnej zmluvy a poistenia jednotlivého Zariadenia, územný rozsah 
poistenia 

 
4.1. Doba trvania a zánik Poistnej zmluvy  

Táto Poistná zmluva sa dojednáva sa na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov a  
nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.  
 
4.1.1. Poistnú zmluvu je možné, okrem spôsobov uvedených v Občianskom zákonníku ukončiť 
dohodou, alebo bez udania dôvodu ktoroukoľvek zo Zmluvných strán písomnou výpoveďou ku 
koncu poistného obdobia s tým, že výpoveď musí byť formou doporučeného listu doručená druhej 
Zmluvnej strane najneskôr 6 týždňov pred koncom daného poistného obdobia Zmluvné strany 
dohodli, že Poistná zmluva v takom prípade zanikne až v deň zániku poistenia podľa čl. 4.2.3 
alebo 4.2.4. tejto Poistnej zmluvy vo vzťahu k všetkým predmetom poistenia, zaradeným do 
poistenia podľa tejto Poistnej zmluvy.  
 
4.1.2. Poistník sa zároveň zaväzuje, že po uplynutí poistného obdobia, ku koncu ktorého bola 
daná  výpoveď tejto Poistnej zmluvy zo strany Poisťovateľa, nebude zaraďovať do poistenia podľa 
tejto Poistnej zmluvy nové (ďalšie) predmety poistenia s výnimkou tých, ku ktorým bol zo strany 
Poisteného udelený Súhlas ešte pred uplynutím poistného obdobia, ku koncu ktorého bola daná 
výpoveď tejto Poistnej zmluvy a termín oznámenia vzniku poistenia vo vzťahu k týmto predmetom 
poistenia Poistníkovi v zmysle čl.  4.2.1. tejto Poistnej zmluvy nastane až po uplynutí  poistného 
obdobia, ku koncu ktorého bola podaná výpoveď tejto Poistnej zmluvy, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak. 
  

4.2. Začiatok, trvanie a koniec poistenia vo vzťahu k jednotlivému poistenému Zariadeniu 
 
4.2.1. Dojednáva sa, že začiatok poistenia vo vzťahu ku každému jednotlivému poistenému 
Zariadeniu  sa stanoví na 00:00 hodinu dňa, ktorý je uvedený ako dátum prevzatia Zariadenia za 
podmienky, že Poistník oznámi elektronickou formou  Poisťovateľovi zaradenie Zariadenia do 
poistenia najneskôr do 14 dní odo dňa udelenia Súhlasu. V prípade, že k oznámeniu o zaradení 
Zariadenia do  poistenia dôjde po tejto lehote, začiatok poistenia k tomuto Zariadeniu  nastane 
až dňom doručenia tohto oznámenia Poisťovateľovi. Oznamovanie o zaradení Zariadenia do 
poistenia prebieha spôsobom bližšie špecifikovaným v čl. 11 tejto Poistnej zmluvy.  
 
4.2.2. Súhlas je možné udeliť iba na nové a nepoškodené Zariadenie, ktoré nie je určené na ďalší 
predaj a bolo zakúpené u Poistníka, Poistený zaňho zaplatil kúpnu cenu a Zariadenie si riadne 
prevzal. 

 
4.2.3. Ďalej sa dojednáva, že poistenie vo vzťahu k jednotlivému Zariadeniu trvá podľa typu 
poistenia  a to: 24, alebo 36 mesiacov odo dňa začiatku poistenia vo vzťahu k jednotlivému 
poistenému Zariadeniu podľa tejto Poistnej zmluvy (ďalej len „doba trvania poistenia jednotlivého 
Zariadenia“). Po uplynutí tejto doby poistenie vo vzťahu k predmetnému Zariadeniu automaticky 
zaniká, pričom nie je potrebné, aby túto skutočnosť Poistník oznamoval Poisťovateľovi.  
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4.2.4. Okrem dôvodov zániku poistenia uvedených v príslušných VPP a platných právnych 
predpisoch poistenie jednotlivého Zariadenia pred uplynutím doby trvania poistenia dochádza 
v nasledujúcich prípadoch: 

a) ak dôjde v priebehu trvania poistenia vo vzťahu k jednotlivému Zariadeniu k vyčerpaniu 
poistnej sumy ako limitu poistného plnenia. V takom prípade poistenie vo vzťahu k tomuto 
Zariadeniu zanikne ku dňu, kedy nastala poistná udalosť, vyplatením poistného plnenia za 
ktorú dôjde k vyčerpaniu poistnej sumy viažucej sa k predmetnému Zariadeniu. Pokiaľ zánik 
poistenia podľa predošlej vety nastane vo vzťahu k jednotlivému Zariadeniu z dôvodu 
odcudzenia alebo zničenia tohto Zariadenia a Poisťovateľ poskytne v súvislosti s tým poistné 
plnenie, vznikne mu nárok na úhradu poistného podľa článku 9 bod 9.1 tejto Zmluvy. 

b) vyradením jednotlivého Zariadenia z poistenia zo strany Poistníka, pričom Poistník túto 
skutočnosť oznámi Poisťovateľovi formou dátovej vety podľa článku 11 tejto  Poistnej zmluvy; 
v takom prípade poistenie vo vzťahu k danému poistenému Zariadeniu zanikne dňom 
uvedeným v článku 4.2.5. písm. a) až e) tejto Poistnej zmluvy. Uvedené platí za podmienky, 
že Poistník oznámi, formou dátovej vety podľa článku 11 tejto Poistnej zmluvy, Poisťovateľovi 
vyradenie konkrétneho Zariadenia z poistenia najneskôr do 15 dní odo dňa uvedeného v čl. 
4.2.5. písm. a) až e). tejto Poistnej zmluvy. 
 

V prípade, že Poistník nedodrží uvedenú lehotu a Poisťovateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti 
zo strany Poistníka vznikne škoda, je Poistník povinný túto škodu Poisťovateľovi nahradiť.  

4.2.5.  Poistník vyradí  jednotlivé Zariadenia z poistenia podľa bodu 4.2.4. písm. b) tohto článku 
Poistnej zmluvy na základe nasledovných skutočností: 

a) Späťvzatie Súhlasu Poisteným, a to do 14 dní od účinnosti Súhlasu, ak bol Súhlas udelený na 
diaľku. V prípade späťvzatia Súhlasu podľa tohto písmena poistenie vo vzťahu k jednotlivému 
Zariadeniu trvá od účinnosti Súhlasu do momentu jeho späťvzatia. Poisťovateľ má nárok na 
poistné v príslušnej výške v zmysle článku 9 tejto Poistnej zmluvy za dobu, počas ktorej 
poistenie vo vzťahu k jednotlivému Zariadeniu  trvalo.   

b) Žiadosť o ukončenie poistenia  vo vzťahu k jednotlivému Zariadeniu zo strany Poisteného. 
Poistenie v takomto prípade zanikne  dňom doručenia tejto žiadosti Poistníkom podľa článku 11 
tejto Zmluvy. Poisťovateľ má nárok na poistné za dané Zariadenie v zmysle článku 9 tejto 
Poistnej zmluvy iba za dobu do zániku poistenia podľa predchádzajúcej vety. 

c) Smrť alebo zánik Poisteného - jednotlivé poistenie Zariadenia zanikne ku dňu, kedy tieto 
skutočnosti nastali. 

d) Odmietnutie plnenia Poisťovateľom podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
e) Zánik predmetu poistenia – Zariadenia bez poistného plnenia, t.j. z dôvodu, ktorý nie je krytý 

poistením podľa tejto Poistnej zmluvy. Poistenie jednotlivého Zariadenia zaniká ku dňu 
oznámenia zániku Zariadenia Poistníkovi zo strany Poisteného. 
 

V prípadoch zániku poistenia podľa čl. 4.2.5. je Poistený povinný informovať priamo Poistníka. Ak sa 
o nich Poisťovateľ dozvie, informuje Poisteného aby o zániku poistenia informoval Poistníka. 
 
4.3. Územný rozsah poistenia 

Poistenie sa dojednáva s územným rozsahom Svet. 
 

Článok 5 – Predmet poistenia, poistná suma  
 

5.1. Predmetom poistenia je nové a nepoškodené Zariadenie zakúpené Poisteným od Poistníka, a 
ktoré je určené na použitie pre Poisteného. Poistenie sa vzťahuje na všetky Zariadenia zakúpené 
spolu s poistením priamo v sieti Poistníka alebo na zmluvných predajných miestach Poistníka, 
ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky. 

5.2. Pre Zariadenie typu mobilný telefón a tablet je poistenie možné uzatvoriť na Zariadenie zakúpené 
za minimálne 100 Eur a maximálne 1500 Eur. Pre ostatné Zariadenia je poistenie možné 
uzatvoriť na Zariadenie zakúpené za minimálne 100 Eur a maximálne 3000 Eur.  

 
Článok 6 – Rozsah poistenia a poistné plnenie 
 
6.1. Rozsah poistenia sa dojednáva touto Poistnou zmluvou, VPP MZ 15 a VPP PZ 15 a príslušné 

ustanovenia Občianskeho zákonníka, ako aj ostatné zmluvné dojednania medzi Poistníkom 
a Poisťovateľom. 
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6.2. Ak bolo poistnou udalosťou Zariadenie poškodené, poskytne Poisťovateľ poistné plnenie podľa 
dokladu vystaveného poistníkom. Na doklade je nutné uviesť meno Poisteného a výrobné číslo 
zariadenia.  

6.3. Ak bolo poistnou udalosťou Zariadenie zničené, poskytne Poisťovateľ poistné plnenie vo výške 
časovej hodnoty Zariadenia. 

6.4. Ak bolo poistnou udalosťou Zariadenie odcudzené, poskytne Poisťovateľ poistné plnenie vo 
výške časovej hodnoty Zariadenia. Plnenie je podmienené doložením dokladu o podaní 
oznámenia orgánom činným v trestnom konaní. 

6.5. Ak na poistenom Zariadení vznikla funkčná porucha na ktorú sa v zmysle tejto Poistnej zmluvy 
vzťahuje poistenie predĺženej záruky, Poistený má právo na poistné plnenie z poistenia vo výške 
nákladov na opravu poškodenej poistenej veci. Poistený je povinný predložiť doklad o 
nadobudnutí poistenej veci, záručný list k poistenej veci a stanovisko odborného servisu o type, 
rozsahu a opraviteľnosti poškodenej alebo zničenej veci. Ak nie je možné opravu vykonať, 
Poisťovateľ nahradí poistenému náklady na znovuzriadenie (kúpu) veci rovnakého druhu a 
kvality, pričom poisťovateľ má právo vyžiadať si doklad o znovunadobudnutí veci rovnakého 
druhu a kvality s prihliadnutím na limity uvedené v čl. 5.2. a prihliadnutím na amortizáciu. Ak sa 
po ukončení obdobia platnosti zákonnej záruky vzťahuje na poškodenú alebo zničenú vec 
predĺžená záruka od výrobcu alebo predajcu, resp. iného subjektu, Poistený je povinný si uplatniť 
nárok na preplatenie nákladov na opravu alebo znovuobstaranie poškodenej alebo zničenej veci 
prednostne z predĺženej záruky ponúkanej výrobcom, predajcom alebo iným subjektom. 

6.6. Súčet poistných plnení za všetky poistné udalosti, ku ktorým dôjde počas doby trvania poistenia 
vo vzťahu ku konkrétnemu Zariadeniu, môže dosiahnuť maximálne výšku časovej ceny, ktorú 
malo Zariadenie bezprostredne pred vznikom poslednej poistnej udalosti. Poistenému teda 
nevzniká nárok na ďalšie poistné plnenie nad rámec vyčerpanej časovej ceny k tomuto 
Zariadeniu.   

6.7. Dojednáva sa, že plnenie opráv sa hradí v aktuálnej novej hodnote nahradzovaných dielov za 
dodržania dohodnutých max. limitov plnenia.  

6.8. V prípade poškodenia alebo zničenia Zariadenia je Poistený povinný doručiť  Poisťovateľovi 
poškodené/zničené Zariadenie na preskúmanie, ak o to Poisťovateľ požiada. 

6.9. Podmienkou akceptácie územnej platnosti poistenia Svet je dodanie požadovaných dokumentov 
v slovenskom jazyku. Pokiaľ sú požadované dokumenty v inom jazyku, Poistený je povinný 
úradný preklad zabezpečiť na vlastné náklady. 

6.10. V prípade vzniku škodovej udalosti, poistený splnomocňuje spoločnosť Shield-Sk s.r.o. k 
vybaveniu škodovej udalosti týkajúcej sa odovzdaného zariadenia a k prevzatiu poistného 
plnenia. Poistné plnenie pri poistných udalostiach je vyplácané v časových hodnotách. Časová 
hodnota poisteného tovaru sa určí tak, že sa od kúpnej ceny odpočíta opotrebenie vo výške 2% 
za každý začatý mesiac od kúpy tohto tovaru. 
 

Článok 7 – Škodová udalosť, hlásenie, likvidácia 
 
7.1. V prípade vzniku škodovej udalosti je Poistník povinný nahlásiť dohodnutým spôsobom túto 

škodovú udalosť Poisťovateľovi. 
7.2. Pri nahlásení škodovej udalosti pripojí Poistník Poisťovateľovi čitateľnú kópiu alebo sken týchto 

dokumentov: súhlas so zaradením elektronického zariadenia do poistenia, doklad o vybavení 
reklamácie, návrh ceny za mimozáručnú opravu, doklad o kúpe zariadenia (pokladničný blok, 
faktúra), dodatok k poisteniu, ak bol v priebehu poistenia k Zariadeniu vystavený, potvrdenie 
o podaní trestného oznámenia v prípade ak bolo Zariadenie odcudzené. 

7.3. Poistený je povinný pri zistení akejkoľvek nefunkčnosti Zariadenia najprv uplatniť svoje právo na 
reklamáciu vady Zariadenia u Poistníka ako predávajúceho v zmysle jeho platného 
reklamačného poriadku, teda odovzdať Zariadenie Poistníkovi na ktoromkoľvek predajnom 
mieste Poistníka, ktorý zabezpečí posúdenie reklamovaného Zariadenia zmluvným servisom 
a vybaví reklamáciu Poisteného v zákonnej lehote. 

7.4. Na základe posúdenia dôjde buď k vykonaniu záručnej opravy reklamovaného Zariadenia alebo 
k vykonaniu mimozáručnej opravy.  

7.5. Poistený je povinný zabezpečiť opravu alebo znovuzriadenie poistenej veci iba prostredníctvom 
predajného miesta Poistníka.  

7.6. Poisťovateľ po obdržaní všetkých potrebných dokladov danú škodovú udalosť došetrí a ukončí 
jej likvidáciu v zákonných lehotách a podľa dojednaní uvedených v Poistnej zmluve  
a Všeobecných poistných podmienkach.  

7.7. Poistený splnomocňuje Poistníka k vybaveniu škodovej udalosti týkajúcej sa odovzdaného 
poškodeného Zariadenia a k prevzatiu poistného plnenia.  
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Článok 8 – Výluky z poistenia 

 
8.1. Poistenie v zmysle tejto Poistnej zmluvy nie je možné dojednať pre Zariadenia, ktoré sú použité 

alebo poškodené a pre Zariadenia určené na ďalší predaj. 
8.2. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie Zariadenia na ktoré sa vzťahuje predajcom osobitne 

poskytnutá záruka alebo zákonom stanovená záruka. 
8.3. Poistenie sa nevzťahuje na náklady na obnovu zálohových dát a softvéru ako ani na poškodenie, 

zničenie alebo stratu pamäťovej karty. 
8.4. Ďalej platia pre poistenie výluky uvedené v príslušných VPP. 
 
Článok 9 – Poistné a spoluúčasť 

 
9.1. Za všetky Zariadenia, zaradené do poistenia patrí podľa podmienok v tejto Poistnej zmluve 

Poisťovateľovi jednorazové poistné (ďalej len „Poistné“).  
Celková výška Poistného je tvorená súčtom jednotlivých poistných pripadajúcich na každé 
jednotlivé Zariadenie zaradené do poistenia. 
 

9.2. Výška Poistného pripadajúca, na jedno poistené Zariadenie závisí od výšky kúpnej ceny 
jednotlivého Zariadenia, variantu poistenia a dĺžky poistnej doby. 
Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou Poisteného na plnení Poisťovateľa vo výške 10% 
minimálne 20 Eur.  
Výška Poistného za poistné obdobie pre jedno poistené Zariadenie sú pre jednotlivé Zariadenia 
v závislosti od variantu poistenia uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 1: 
 
Tabuľka č. 1: výška časti Poistného  pre jednotlivé Zariadenia: 
 

Variant A 
 

sadzby poistného na poistné obdobie 2 roky – Mobilný 
telefón a tablet   

Poškodenie 
20% 

Krádež / lúpež 

Variant B 
  

sadzby poistného na poistné obdobie 2 roky – Ostatné 
Zariadenia   

Poškodenie 
15% 

Krádež / lúpež 

 
Variant C 
 

sadzby poistného na poistné obdobie 2 roky – Ostatné 
Zariadenia a 1 rok predĺžená záruka   

Poškodenie – 2 roky 

20% Krádež / lúpež – 2 roky 

Predĺžená záruka o 1 rok 

 
 
9.3. Výška Poistného pripadajúca na 1 poistené Zariadenie podľa bodu 9.2. tohto článku je stanovená 

na obdobie prvého roku trvania tejto Poistnej zmluvy. Poisťovateľ je oprávnený jednostranným 
právnym úkonom meniť výšku poistného, najskôr však po uplynutí jedného roka od nadobudnutia 
platnosti tejto zmluvy alebo od dňa účinnosti poslednej zmeny vykonanej na základe tohto 
odseku. Zmenená výška poistného sa bude vzťahovať na jednotlivé poistenia tých Zariadení, 
ktoré boli zaradené do poistenia podľa tejto zmluvy od nultej hodiny dňa účinnosti zmeny, pokiaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú inak. O zmene poistného je Poisťovateľ povinný informovať 
Poistníka písomne minimálne 3 mesiace pred účinnosťou zmeny výšky poistného. 
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9.4. Pokiaľ Poistník s vykonanou zmenou nesúhlasí, musí svoj nesúhlas uplatniť do 1 mesiaca odo 
dňa doručenia oznámenia Poisťovateľa o zmene výšky poistného; v takom prípade poistenie 
zanikne uplynutím príslušného poistného obdobia s tým, že účinnosť zániku sa riadi ustanovením 
v bodoch 4.2.3. a 4.2.4. tejto Poistnej zmluvy, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ nebol v 
uvedenej lehote písomný nesúhlas Poistníka doručený Poisťovateľovi, poistenie nezaniká 
a Poisťovateľ ma právo na novú výšku poistného na ďalšie poistne obdobie. 

9.5. Poistné sa považuje za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného na účet poisťovateľa 
uvedený v úvode tejto poistnej zmluvy.   

9.6. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je povinný zaplatiť poisťovateľovi úrok z 
omeškania za každý deň omeškania. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhradu nákladov, 
ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného 
poistného. 

9.7. Poisťovateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť poistné v nevyhnutnom rozsahu o hodnotu 
medziročného nárastu inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky ako aj z 
dôvodu zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a to najmä v prípade  zmien daňovej 
resp. odvodovej povinnosti Poisťovateľa ovplyvňujúceho výšku poistného  alebo z iných  vážnych 
objektívnych dôvodov. 
 

 
Článok 10 – Zmeny poistenia 
 
10.1. Zmenu rozsahu poistenia v zmysle tejto Poistnej zmluvy je možné uskutočniť len vzájomnou 

dohodou Zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto Poistnej zmluve. Poisťovateľ 
poskytne poistné plnenie zo zmeneného poistenia až z poistných udalostí, ktoré nastanú po 
dátume účinnosti príslušného dodatku k tejto Poistnej zmluve. 

10.2. Zmeny v Poistnej zmluve týkajúce sa zmeny mena/obchodného mena, adresy, sídla Poistníka 
a/alebo Poisteného, je možné oznámiť Poisťovateľovi telefonicky a/alebo elektronickou formou; 
v takom prípade má Poisťovateľ právo vyžiadať si doplnenie tohto oznámenia písomnou formou 
a Poistník a/alebo Poistený je povinný uvedenej žiadosti Poisťovateľa vyhovieť do 5 dní od jej 
doručenia. Pri porušení povinnosti v zmysle tohto bodu je Poisťovateľ oprávnený odoprieť 
vykonanie zmeny až do doručenia písomnej žiadosti Poistníka a/alebo Poisteného. 

 
Článok 11 - Výmena dát 
 
11.1. Poistník je povinný zasielať Poisťovateľovi v elektronickej forme údaje o vzniku resp. zániku 

poistenia vo vzťahu k určitému Zariadenia, a to formou dátových viet, ktorých štruktúra a spôsob 
zasielania je upravený v  Prílohe č. 4 tejto Poistnej zmluvy.  

11.2. Poistník je povinný archivovať v papierovej alebo elektronickej (scan) podobe jeden exemplár 
Súhlasu, prostredníctvom ktorého Poistený v zmysle podmienok tejto Poistnej zmluvy vyjadril 
Súhlas a ktorej údaje boli odoslané Poisťovateľovi. 

 
 
Článok 12 – Výkaz a úhrada poistného 

 
12.1. Poisťovateľ na základe zaslaných súborov dátových viet od Poistníka o zaradení/vyradení 

jednotlivého Zariadenia do/z poistenia podľa Poistnej zmluvy zašle Poistníkovi návrh výkazu 
poistného (ďalej aj „návrh výkazu“), a to najneskôr do 15 pracovných dní kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli zasielané údaje o poistení. Návrh výkazu poistného 
zaslaný Poisťovateľom Poistníkovi bude obsahovať najmä: 

- variabilný symbol číslo 9059800030 
- číslo poistenia konkrétneho Poisteného, 
- rodné číslo, resp. dátum narodenia/(IČO), meno a priezvisko Poisteného (obchodné meno), 
- dátum počiatku poistenia, 
- obdobie vykázania poistného od-do, 
- výška časti poistného pripadajúca na konkrétne poistené Zariadenie. 

12.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poistník poskytne Poisťovateľovi do piatich (5) pracovných dní odo 
dňa prijatia návrhu výkazu od Poisťovateľa potvrdenie správnosti návrhu výkazu (ďalej len 
„potvrdenie výkazu“). V prípade, ak v uvedenej lehote Poisťovateľ neobdrží od Poistníka 
potvrdenie výkazu, má sa za to, že návrh výkazu bol správny. V prípade, ak v uvedenej lehote 
Poistník oznámi Poisťovateľovi, že zaslaný návrh výkazu obsahuje chýbajúce a/alebo zrejme 
nesprávne údaje, sú zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby došlo 
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k ich odstráneniu. Poisťovateľ je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť Poistníkovi doplnený 
a/alebo opravený návrh výkazu pokiaľ sa nehodnú inak. Poisťovateľ je oprávnený vystaviť 
Poistníkovi príkaz na úhradu iba v súlade s potvrdením výkazu. Výkaz je zároveň príloha 
k príkazu na úhradu. 

12.3. Poistné za jednotlivé mesiace  je Poistník povinný  uhradiť na účet Poisťovateľa na základe 
zaslaného príkazu na úhradu najneskôr v 25. deň v mesiaci, v ktorom bol výkaz  potvrdený 
oboma zmluvnými stranami. 

 
Článok 13 – Povinnosť mlčanlivosti 

 
13.1. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú ochraňovať informácie vzájomne poskytované pri 

dojednávaní resp. na základe ustanovení tejto Poistnej zmluvy a iné informácie o druhej Zmluvnej 
strane, ktoré nie sú verejne prístupné a Zmluvná strana ich označí za „dôverné“, ako aj 
informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva v zmysle § 17 Obchodného zákonníka, 
pokiaľ spĺňajú pojmové znaky, ktoré ich kvalifikujú ako predmet obchodného tajomstva, pokiaľ má 
Zmluvná strana záujem na ich utajení a zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. 

13.2. Informácie definované podľa tohto článku musia byť vyhotovené v písomnej forme, pokiaľ boli 
takéto informácie poskytnuté druhej Zmluvnej strane ústne, treba o tomto ústnom poskytnutí 
vyhotoviť písomný záznam najneskôr do 3 dní od ich sprístupnenia druhej Zmluvnej strane a tento 
záznam musí byť druhej Zmluvnej strane odovzdaný v stanovenej trojdňovej lehote. Informácie, 
ktoré sú v elektronickej forme, alebo sú zachytené na inom hmotnom nosiči, spĺňajú požiadavku 
písomnej formy a v prípade pochybností sa vždy považujú za informácie definované v odseku 
13.1. tohto článku. 

13.3. Zmluvné strany sa zaväzujú informácie definované podľa tohto článku neposkytnúť tretej osobe, 
nezneužiť tieto informácie vo svoj vlastný prospech a urobiť všetky potrebné opatrenia pred 
sprístupnením týchto informácií neoprávnenou osobou. Poisťovateľ je oprávnený poskytnúť 
informácie definované podľa tohto článku spoločnostiam patriacim do skupiny Generali a ich 
zamestnancom a zástupcom, ktorí majú k týmto informáciám prístup, pričom sú viazaní 
záväzkom mlčanlivosti. 

13.4. Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, ochrana informácií podľa predchádzajúcich bodov 
tohto článku 13 Poistnej zmluvy sa nevzťahuje na text Poistnej zmluvy. 

13.5. Poistník je povinný odpovedať Poisťovateľovi pravdivo a úplne na všetky písomné otázky týkajúce 
sa poistenia,  oboznámiť Poisteného s príslušnými VPP a oznamovať Poisťovateľovi všetky 
skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik a zánik poistenia, t.j. riadne Poisteného do poistenia 
prihlásiť a pokiaľ nastanú skutočnosti vymedzené v Poistnej zmluve, odhlásiť Poisteného 
z poistenia. To isté platí i pri zmene poistenia. 

13.6. Poistník je povinný na základe odôvodnenej požiadavky Poisťovateľa poskytovať Poisťovateľovi 
ďalšie informácie, prehľady, výkazy v tejto zmluve neuvedené, ktoré súvisia s poistením, v 
opačnom prípade Poisťovateľ nie je povinný z tejto škodovej udalosti poskytnúť poistné plnenie. 

13.7. Povinnosťou Poisťovateľa je poskytovať poistné krytie a poistné plnenie v súlade s príslušnými 
VPP a touto Poistnou zmluvou. 

13.8. Poisťovateľ je povinný poskytovať Poistníkovi informácie o okolnostiach vyplývajúcich 
zo  šetrenia poistnej udalosti, pokiaľ tieto majú za následok zánik poistenia v zmysle príslušných 
VPP alebo tejto Poistnej zmluvy, inak iba v prípade, ak o to Poistník požiada a Poistený s tým 
vyjadril písomný súhlas. 

 
Článok 14 – Ochrana osobných údajov 
 
14.1.  Poistník podpisom tejto Poistnej zmluvy berie na vedomie, že Poisťovateľ je oprávnený spracúvať 

osobné údaje dotknutých osôb v zmysle Zákona o poisťovníctve a že o uvedenom boli poistení 
informovaní. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby sú 
uvedené v príslušných VPP, s ktorými sa Poistník oboznámil pred podpisom tejto Poistnej zmluvy 
a ktoré tvoria prílohu tejto Poistnej zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou a s uvedenými 
informáciami oboznámi aj Poistených.  

14.2.  Poistník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Poisťovateľovi každú zmenu osobných 
a iných údajov uvedených v tejto Poistnej zmluve ako aj poskytnutých Poisťovateľovi podľa tejto 
Poistnej zmluvy. 

14.3. Poistník týmto vyhlasuje, že mu bol dotknutými osobami (Poistenými) udelený súhlas na 
poskytnutie osobných údajov Poisťovateľovi na účely uvedené v zmysle Zákona o poisťovníctve 
v platnom a účinnom znení. 
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Článok 15 – Záverečné ustanovenia 
 

15.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Poistnej zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 VPP MZ 15 
Príloha č. 2 VPP PZ 15 
Príloha č. 3 Dátová veta 
 

15.2. Táto Poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých má každý právnu silu 
originálu. Poisťovateľ obdrží jeden rovnopis a Poistník obdrží jeden rovnopisy. 
 

15.3. Práva a povinnosti zmluvných strán v Poistnej zmluve  bližšie neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi 
slovenského právneho poriadku. 
 

15.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Poistnú zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzatvorená 
po vzájomnom prerokovaní podľa ich vôle, určite a zrozumiteľne, že nebola uzatvorená v tiesni 
ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 

 
 
V Bratislave, dňa 14.11.2016 

 

 

Shield-Sk s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
Tomáš Zámečník - konateľ 
 
 
 
 

 
 
Generali Poisťovňa, a. s. 
 
 
 
 
 
Ing. Juraj Jurčík, MBA -  člen predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marian Hrotka, PhD. -  člen predstavenstva 


