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Keď si chceme poistiť doma veci, je dôležité rozlíšiť, čo si poistiť chcem? Je pre 
poisťovňu dôležité, či mám tieto predmety aj nejako chránené napr. špeciálne 
dvere, alarm, okná ...? 
 

 

Pri domácnosti je dôležité aké máte zabezpečenie predmetov domácnosti. Poisťovňa skúma, 

či máte tieto predmety zabezpečené dostatočne podľa konkrétnej poistnej sumy a 

samotného charakteru predmetov. Zaraďujeme sem podmienky zabezpečenia proti 

odcudzeniu, vlámaniu a krádeži, ktoré musia byť splnené pri uzatváraní poistnej zmluvy. 

Spôsob zabezpečenia, ktorý poisťovňa vyžaduje sa rozdeľuje podľa poistných súm.  

Čím vyššia poistná suma, tým vyššie nároky zabezpečenia. Ak zabezpečenie domácnosti nie 

je dostatočné, poisťovňa môže poistné plnenie nielen krátiť, ale aj odmietnuť, preto je 

vhodné sa dopredu zoznámiť so spôsobmi ochrany. Väčšinou sú špecifikované v zmluvných 

dojednaniach.  

V krátkosti charakterizujem základné pojmy.  

Pod bezpečnostným zámkom sa rozumie zámok skladajúci sa z bezpečnostnej cylindrickej 

vložky zabraňujúcej vytlačeniu a bezpečnostnému štítu znemožňujúcemu rozlomeniu a 

vylomeniu vložky.  

Pod elektronickou zabezpečovacou signalizáciou (EZS) sa chápe systém aktívnej ochrany 

pred vlámaním a krádežou, ktorý pri vzniku a zistení prvých príznakov rizika vlámania a 

krádeže okamžite informuje poverené osoby. EZS by mal mať vývod informačného signálu 

minimálne na dve osoby prostredníctvom telefónneho hlásiča alebo pult centrálnej ochrany, 

ktorý sa nachádza priamo v stredisku zásahovej jednotky. Niektoré poisťovne vyžadujú 

dodržať bezpečnostné opatrenia keď z domácnosti odchádzajú všetky osoby. Ak domácnosť 

opúšťajú všetky osoby, musí byť objekt uzamknutý a zabezpečený. Poisťovne môžu však 

vyžadovať, že ak byt nie je obývaný dlhšiu dobu (napr. 3 dni) musia byť uzatvorené všetky 

vodovodné potrubia. Ak sa obdobie odchodu vzťahuje na vykurovacie obdobie, môže 
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poisťovňa požadovať v prípade odstavenia vykurovacieho zariadenia vyprázdnenie 

vodovodných potrubí, ak poistený nemá dostatočné zabezpečenie zariadenia proti mrazu.  

V prípade porušenia týchto bezpečnostných opatrení to poisťovňa chápe ako zanedbanie 

všeobecných poistných podmienok resp. zmluvných dojednaní. Zdôrazním, že nevhodné 

zabezpečenie domácnosti je najčastejšou príčinou krátenia alebo odmietnutia poistného 

plnenia zo strany poisťovne. 


