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DOPLNKOVÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE ZDRAVOTNÍCKYCH 

POMÔCOK (DPPZP 2101) 

1. ÚVOD 
Ďakujeme, že ste si u nás poistili zdravotnícke pomôcky. Na jednej strane zmluvného vzťahu 

ste  

VY 
čiže poistník (ďalej v texte a iných dokumentoch len „vy“), ktorý s nami uzaviera poistnú 

zmluvu pre Poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu a na druhej strane 

MY 
(ďalej v texte a iných dokumentoch len „poisťovňa“ alebo jednoducho „my“), no oficiálne 

Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko, 

zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom 

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 

042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 013 602, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V, DIČ: 4120026471, IČ DPH: 

SK4120026471. 

NA ČO SLÚŽI TENTO DOKUMENT? 

Tieto Doplnkové poistné podmienky pre zdravotnícke pomôcky (označené skratkou DPPZP 

2101) dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie budovy, domácnosti a 

zodpovednosti za škodu (označené skratkou VPPBDZ 2101). Dozviete sa tu viac o poistení 

zdravotníckych pomôcok, o tom, čo máte, ale aj nemáte poistené, a tiež aj komu vyplatíme 

poistné plnenie. Ak je niektoré slovo v týchto DPP a ostatných súčastiach poistnej zmluvy 

podčiarknuté, znamená to, že jeho význam nájdete v Slovníku. Tieto DPP sú platné od: 
01.01.2021. 

2. ČO JE POISTENÉ? 
Poistíme vám mechanické a elektrické invalidné vozíky, inzulínové pumpy, ventilačné 

prístroje, polohovateľné postele a iné pomôcky (ďalej len „zdravotnícke pomôcky“) uvedené 

v poistnej zmluve. 

3. KTO JE POISTENÝ? 
Poistenie zdravotníckych pomôcok chráni vás a aj ostatných členov domácnosti, ak ste ich 

vlastníkmi alebo oprávnenými užívateľmi. 

4. NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE? 
Poistené sú nasledovné riziká: 

a) Poškodenie, zničenie. 

b) Krádež, krádež vlámaním, lúpež. 

c) Vandalizmus. 

4.1. Poistnou udalosťou pre potreby tohto poistenia je vznik škody na zdravotníckych pomôckach 

počas trvania poistenia v dôsledku poistených rizík na území Európy, za ktorú sme za splnenia 
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všetkých podmienok dojednaných v poistnej zmluve a k nej prináležiacich poistných 

podmienok povinní poskytnúť poistné plnenie. 

5. AKÉ ŠKODY NEHRADÍME? 
V tomto bode sa dočítate, na aké udalosti sa poistenie nevzťahuje.  

5.1. Právo na poistné plnenie nevzniká, ak:  

a) Zdravotnícka pomôcka nie je vo vlastníctve poisteného alebo jeho oprávnenom užívaní.  

b) Krádež, krádež vlámaním, lúpež alebo vandalizmus neboli bez zbytočného odkladu po ich 

zistení hlásené polícii. 

c) Škoda vznikla pred začiatkom tohto poistenia. 

d) Škoda nastala počas vykonávania akejkoľvek údržby zdravotníckej pomôcky. 

e) Škoda nastala pri organizovanej športovej činnosti, profesionálnej športovej činnosti 

a príprave na ne, ak sme sa v poistnej zmluve nedohodli inak. 

f) Škoda nastala z dôvodu zanedbania výrobcom stanovenej údržby alebo chybnej izolácie. 

g) Škoda bola spôsobená zlým technickým alebo havarijným stavom, bezprostredným 

následkom opotrebenia, trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, korózie, 

erózie, oxidácie, únavy materiálu, chyby materiálu, chybnej konštrukcie alebo výroby, 

dlhodobým uskladnením alebo akýmkoľvek znečistením. 

h) Škoda nastala z dôvodu, že zdravotnícka pomôcka bola používaná v rozpore s návodom 

na používanie, ktorý stanovil jej výrobca. 

i) Škoda nastala z dôvodu, že zdravotnícka pomôcka bola používaná na iný účel než 

stanovený výrobcom. 

j) Je za škodu na zdravotníckej pomôcke zodpovedný jej dodávateľ alebo opravár. 

k) Ku škode došlo v dôsledku výrobnej vady zdravotníckej pomôcky. 

6. AKO SÚ ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY POISTENÉ?  
6.1. Limit poistného plnenia 

Zdravotnícke pomôcky sú poistené na limit na rok. Limit poistného plnenia je stanovený 

vrátane DPH. 

6.2. Spôsob výplaty poistného plnenia 

Poistné plnenie vyplatíme v novej cene, avšak ak opotrebenie poškodenej, zničenej, 

ukradnutej zdravotníckej pomôcky prekročí 70 %, vyplatíme poistné plnenie v časovej cene. 

7. KOMU VYPLATÍME PLNENIE?  
Poisteným je člen domácnosti, ktorý je zároveň vlastníkom alebo oprávneným užívateľom 

zdravotníckej pomôcky. 


