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PRÍKLADY   

1. Fyzická osoba si poistila garáž na poistnú sumu 500 000 Sk. Pri poistnej udalosti, keď nastala škoda v dôsledku 

vandalizmu vo výške 100 000 Sk, sa na základe znaleckého posudku určila hodnota garáže 400 000 Sk. Aké poistné 

plnenie dostane poistený? 

 PP = 100 000 SK 

2. Poistenému bola na základe určenia vnútornej plochy jeho bytu vypočítaná poisťovňou poistná suma vo výške 2 mil. Sk. 

Aké bude poistné plnenie, keď mu poistnou udalosťou vznikla škoda 780 000 Sk? 

 PP = 780 000 SK 

3. Aké bude poistné plnenie v prípade poistnej udalosti 550 000 Sk, pri poistnej hodnote 700 000 Sk, vtedy, keď poistený 

poistenú nehnuteľnosť 

a) podpoistil o 5 000 Sk, PP = 546 071 SK 

b) podpoistil o 30 000 Sk, PP = 526 428 SK 

c) nadpoistil o 50 000 Sk? PP = 550 000 SK 

4. Poistený uzavrel poistenie na limit 1. rizika, ktorý pozostával z poistenia peňazí v hotovosti 20 000 Sk, cenných papierov v 

hodnote 45 000 Sk, šperkov za 25 000 Sk, kožuchu v cene 30 000 Sk a umeleckých predmetov v hodnote 95 000 Sk. 

Vypočítajte limit 1. rizika, ako aj poistné plnenie, keď pri krádeži vznikla škoda  

a) 50 000 Sk,  PP= 50 000 SK 

b) 220 000 Sk. PP= 215 000 SK 

5. Pri poistení skla na poistnú sumu 50 000 Sk nastala poistná udalosť vo výške 35 000 Sk. Aké bude poistné plnenie, keď pri 

likvidácii poistnej udalosti sa zistila hodnota skla vo výške  

a) 60 000 Sk,  PP = 29 166,67 SK 

b) 45 000 Sk.  PP = 35 000 SK 

6. Poistený pri poistení domácnosti uzavrel dodatočné poistenie automatickej práčky v časovej hodnote na poistnú sumu 

20 000 Sk, ktorej ročná miera opotrebenia je 1,5 % z PS. V piatom roku poistenia sa práčka v dôsledku záplav poškodila. 

Náklady na jej opravu predstavovali 40 % z jej časovej hodnoty. Vypočítajte časovú hodnotu práčky ako aj poistné plnenie. 

 PP = 7 520 SK 

7. Poisťovňa uzavrela poistenie rodinného domu na celkovú poistnú sumu 3,5 mil. Sk. Pri zemetrasení vznikla škoda na 

samotnej stavbe domu 800 000 Sk a škoda na stavebných súčastiach patriacich k vnútornému vybaveniu domu vo výške 

200 000 Sk. Určite poistné plnenie, ak  

a) rodinný dom nebol podpoistený,  PP =1 000 000 SK 

b) rodinný dom nebol podpoistený a maximálny limit plnenia na stavebné súčasti je 5% z poistnej sumy rodinného domu,

  PP = 975 000 SK 

c) dodatočne sa zistilo podpoistenie rodinného domu o 500 000 Sk.  

PP = 875 000 SK 

8. Poistený uzavrel poistenie zodpovednosti za škodu s poistnou sumou 500 000 Sk. Počas zimy spadol zo strechy jeho domu 

ľad, ktorý poškodil zaparkované luxusné auto, na ktorom vznikla škoda za 750 000 Sk. Aké bude poistné plnenie, ktoré 

vyplatí poisťovňa za poisteného majiteľovi auta? PP= 500 000 SK 



 2

9. Vypočítajte poistné plnenie v poistení domácnosti na 150 000 Sk. Pri záplavách vznikla škoda na nábytku vo výške 

50 000 Sk, na elektronike vo výške 45 000 Sk a na ošatení vo výške 13 000 Sk. Domácnosť nebola podpoistená 

a poisťovňa ručila 

a) na plnú hodnotu s integrálnou franšízou poisteného 10 000 Sk,  PP= 108 000 SK 

b) na plnú hodnotu s excedentnou franšízou poisteného 10 000 Sk, PP= 98 000 SK 

c) s limitom maximálneho plnenia pre elektroniku vo výške 20 % z PS. PP= 93 000 SK 

10. Pán Lakatoš si poistil spotrebnú elektroniku, pričom uzavrel poistenie na limit 1. rizika (limit 1. rizika je za celé poistné 

obdobie). Pri krádeži (poistený dodržal požadovaný spôsob zabezpečenia domácnosti) mu vznikla škoda vo výške 

115 000 Sk. V tom istom poistnom období mu druhýkrát opäť odcudzili krádežou elektroniku vo výške 80 000 Sk. 

Stanovte bude poistné plnenie, ak  

a) limit 1. rizika bol vo výške 150 000 Sk, PP= 150 000 SK 

b) limit 1. rizika bol vo výške 200 000 Sk, PP= 195 000 SK 

c) limit 1. rizika bol vo výške 150 000 Sk a druhá krádež sa stala až v ďalšom poistnom období. PP= 115 000 SK 

11. Pani Dolnozemská si poistila víkendový dom na poistnú sumu 2 200 000 Sk. Počas silnej víchrice na ňom vznikla škoda vo 

výške 630 000 Sk. Určte poistné plnenie, keď poistená nehnuteľnosť bola  

a) nadpoistená o 15 %, PP = 630 000 SK 

b) podpoistená o 20 %, PP =  504 000 SK 

c) poistná hodnota nehnuteľnosti bola v čase poistnej udalosti 2 200 000 Sk. 

PP =630 000SK 

12. V poistení domácnosti na poistnú sumu 400 000 Sk bolo poistné plnenie poisťovňou ohraničené v prípade poistnej udalosti 

mimo priestorov patriacich k bytu takto: maximálne 5 % z poistnej sumy za všetky veci, maximálne 7000 Sk za jednu vec. 

Aké bude poistné plnenie, keď zlodej ukradol z garáže bicykel za 7 500 Sk, lyže za 11 000 Sk a detský kočík v hodnote 

4 300 Sk?  PP= 18 300 SK 

13. V havarijnom poistení motorových vozidiel si majiteľ dohodol, že na poistnej udalosti sa bude podieľať spoluúčasťou vo 

výške 10 % z výšky škody, maximálne 1 500 Sk. Vypočítajte poistné plnenie, ak na vozidle vznikla poistnou udalosťou 

škoda 

a) 12 500 Sk,  PP = 11 250 SK 

b) 24 000 Sk.  PP = 22 500 SK 

14. Pani Univerzitná uzavrela cestovné poistenie. V zahraničí musela navštíviť stomatológa, ktorý jej vykonal lekársky zákrok 

v hodnote 500 eur (kurz 37,50 Sk za euro). Určite aké poistné plnenie jej bude vyplatené, ak uzavrela zmluvu o cestovnom 

poistení  

a) s integrálnou franšízou 20 000 Sk, PP= 0 

b) so spoluúčasťou 10 000 Sk,  PP= 8 750 SK 

c) s maximálnym limitom plnenia pri stomatologických zákrokoch 15 000 Sk. 

PP= 15 000 SK 

15. Určite, aké bude poistné plnenie v poistení rodinného domu vo výstavbe s poistnou sumou 500 000 Sk s dodatočným 

poistením stavebného materiálu a drobných stavebných mechanizmov na 50 000 Sk, keď poistené predmety neboli 

podpoistené a škoda vznikla vo výške:  

a) 30 000 Sk na rodinnom dome a 25 000 Sk na stavebnom materiáli, PP= 55 000 SK 

b) 30 000 Sk na rodinnom dome a 55 000 Sk na stavebnom materiáli, PP= 80 000 SK 
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c) škoda bola vo výške ako v bode a), ale poistený nedodržal požadovaný spôsob zabezpečenia stavebného materiálu.

  PP= 30 000 SK 

16. Na garáž sa uzavrela poistná zmluva na poistenie so spoluúčasťou poisteného vo výške 30% zo škody s minimálnym 

limitom 15 000 Sk a maximálnym limitom spoluúčasti 50 000 Sk. Aké bude plnenie poisťovne pri poistnej udalosti vo 

výške  

a) 20 000 Sk,  PP= 5 000 SK 

b) 300 000 Sk? PP= 250 000 SK 

17. Spoločenstvo vlastníkov bytov sa rozhodlo uzavrieť poistenie obytného domu. Poistenie uzavreli na poistnú sumu 50 mil. 

Sk. Následkom povodne vznikli priame škody na poistenej obytnej budove vo výške 10 mil. Sk a náklady spojené 

s odpratávaním sutín vo výške 250 000 Sk. Aké bude poistné plnenie, ak pri likvidácii poistnej udalosti stanovil súdny 

znalec hodnotu poistenej nehnuteľnosti  

a) o 10 mil. Sk viac,  PP = 8 541 666 SK 

b) o 10 mil. Sk menej? PP = 10 250 000 SK 

18. Motorové vozidlo, ktorého súčasná hodnota bola 750 000 Sk, jeho majiteľ poistil na sumu: 

a) 500 000 Sk, PP = 233 333 SK 

b) 750 000 Sk, PP = 350 000 SK 

c) 800 000 Sk. PP = 350 000 SK 

 Aké bude poistné plnenie, ktoré dostane poistený od poisťovne pri škode 350 000 Sk, ktorá vznikla na vozidle pri poistnej 

udalosti? 

19. Pán Dolnozemský si poistil domácnosť na 500 000 Sk. Počas dovolenky mu zlodej odcudzil veci umeleckej hodnoty, a to 

konkrétne dva obrazy, každý v hodnote 75 000 Sk, a porcelánovú vázu v hodnote 25 000 Sk. Stanovte poistné plnenie, ak 

poistený dodržal spôsoby zabezpečenia domácnosti a poistná zmluva bola uzavretá  

a) so spoluúčasťou poisteného vo výške 5 000 Sk,    PP= 170 000 SK 

b) s limitom plnenia poisťovne pre veci umeleckej hodnoty vo výške 20 % PS, 

PP=100 000SK 

c) s limitom plnenia poisťovne maximálne 10 % PS na jednu vec.  PP= 125 000 SK 

20. Pani Drzá uzavrela poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania. Jej mesačný príjem predstavoval 25 000 Sk. 

Pri služobnej ceste spôsobila škodu na firemnom vozidle vo výške 33 000 Sk. Vypočítajte:  

a) na akú PS uzavrela poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania,  

PP = 75 000 SK 

b) v akej výške za p. Drzú nahradí poisťovňa škodu, PP = 33 000 SK 

c) v akej výške za p. Drzú nahradí poisťovňa škodu, ak jej spoluúčasť bola 10 % zo škody, 

PP= 29 700 SK 

d) to isté ako v bode c), pričom limit spoluúčasti bol minimálne 300 Sk a maximálne 2 500 Sk,   

    PP= 30 500 SK 

e) to isté ako v bode c), ale viedla motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu. PP=0 

21. Na majetok sa uzavrela poistná zmluva na poistenie so spoluúčasťou poisteného vo výške 15 % zo škody s minimálnym 

limitom 15 000 Sk a maximálnym limitom spoluúčasti poisteného 25 000 Sk. Stanovte bude plnenie poisťovne pri škode 

na majetku vo výške  

a) 78 000 Sk,  PP= 63 000 SK 

b) 300 000 Sk a s maximálnym limitom plnenia poisťovne 250 000 Sk. PP= 250 000SK 
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22. Pani Krásna uzavrela cestovné poistenie vo výške 100 000 Sk. Pri pobyte v zahraničí bol nutný jej prevoz a jej maloletej 

dcéry na Slovensko. Náklady na akútne ošetrenie v nemocnici boli vyčíslené vo výške 25 000 Sk a na prevoz vo výške 

19 000 Sk. Aké bude poistné plnenie, ak bola v poistení dohodnutá percentuálna spoluúčasť poistenej vo výške: 

a) 10 % zo škody,     PP= 39 600 SK 

b) 10 % zo škody, maximálne však 5 % z PS, PP= 39 600 SK 

c) 10 % zo škody, minimálne však 6 000 Sk? PP= 38 000 SK 

23. Vypočítajte indexovanú poistnú sumu v poistení budovy.  Poistenie sa uzatvorilo na 5-ročné obdobie. Indexácia poistnej 

sumy bola kumulovaná vo výške 2,5 % na bezprostredne nasledujúce poistné obdobia.  Začiatočná poistná suma budovy 

bola 5 250 000 Sk. 

1. rok - 5 250 000  
2. rok - 5 250 000 x 102,5% 
3. rok – suma z 2. roku x 102,5% 
4. rok – suma z 3. roku x 102,5% 
5. rok – suma zo 4. roku x 102,5% 

24. Poistený sa chcel vyhnúť podpoisteniu, preto si poistil rodinný dom v osobnom vlastníctve podľa prepočtov poisťovne. Išlo 

o podpivničený dom s jedným nadzemným podlažím, železobetónovou konštrukciou a s rozlohou 180 m2. 

Prepočet poisťovne za 1 m2 Drevená 
konštrukcia 

Betónová 
konštrukcia 

Železobetónová 
konštrukcia 

Nepodpivničený 12 000 Sk / m2 11 000 Sk / m2 10 000 Sk / m2 
Podpivničený, 1 nadzemné podlažie 12 350 Sk / m2 11 350 Sk / m2 10 350 Sk / m2 
Podpivničený, 2 nadzemné podlažia 12 750 Sk / m2 11 750 Sk / m2 10 750 Sk / m2 

O rok neskôr pristavoval k rodinnému domu garáž, preto si poistnú sumu navyšoval o 190 000 Sk. Vypočítajte poistné 

plnenie poisťovne, keď v tom istom roku zasiahlo územie silné zemetrasenie, ktoré rodinný dom: PS = 2 053 000 SK 

a) poškodilo na 50 %,   PP = 1 026 500 SK 

b) úplne poškodilo (totálna škoda).  PP = 2 053 000 SK 

25. Pri cestovnom poistení na sumu 80 000 Sk vznikla v zahraničí poistná udalosť. Predstavovala akútny lekársky zákrok vo 

výške 15 000 Sk a liečebné náklady vo výške 33 000 Sk. Určite, aké poistné plnenie dostane poistený, ak poistenie bolo 

uzavreté:  

a) s integrálnou franšízou 12 000 Sk,     PP = 48 000 SK 

b) s excedentnou franšízou 13 000 Sk,     PP = 35 000 SK 

c) so spoluúčasťou poisteného 5% na škode,    PP = 45 600 SK 

d) so spoluúčasťou poisteného 5% na škode, maximálne však 2000 Sk, PP = 46 000 SK 

e) s limitom plnenia poisťovne pre akútne lekárske zákroky v maximálnej výške 10 000 Sk. 

PP = 43 000 SK 

 


