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DOPLNKOVÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE BICYKLOV (DPPBC 

2205) 
1. ÚVOD 

Ďakujeme, že ste si u nás poistili bicykel. 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 bicykle (označené skratkou DPPBC 2205) dopĺňajú 

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti za škodu 

(označené skratkou VPPBDZ 2101). Dozviete sa tu viac o poistení bicyklov a o tom, v akých 

chvíľach je váš dvojkolesový spoločník poistený, ale aj ako ho musíte zabezpečiť proti krádeži 

a iné informácie. 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: 

18.05.2022. 

2. ČO JE POISTENÉ? 
Poisťujeme bicykel, bicykel s pomocným motorčekom, detský cyklovozík, cyklopríves, 

kolobežku, kolobežku s pomocným motorčekom,  (ale pre zjednodušenie ďalej len „bicykel“), 

ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, sú vo vašom vlastníctve alebo vo vlastníctve členov 

domácnosti, a to na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Európy. 

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

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

a) Základné riziká: aerodynamický tresk, búrlivý vietor, dym, implózia, krupobitie, náraz 

vozidla, pád lietadla, pád predmetov, požiar, priamy úder blesku, ťarcha snehu a námrazy, 

únik vody, víchrica, výbuch, výbuch sopky, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie lavín a skál 

b) Krádež vlámaním a lúpež 

c) Vandalizmus 

d) Dopravná nehoda 

4.1. Poistnou udalosťou pre potreby tohto poistenia je vznik škody počas trvania poistenia 

v dôsledku poistených rizík na území Európy, za ktorú sme za splnenia všetkých podmienok 
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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 za škodu spôsobenú:  

a) Na bicykli, ktorý slúži na zárobkové alebo profesionálne účely. 

b) Na príslušenstve (tachometer, svetlo, nosič). 

c) Krádežou. 

d) Krádežou vlámaním, lúpežou, vandalizmom, ak tieto nebudú bez zbytočného odkladu 

nahlásené polícii. 

e) V akejkoľvek súvislosti s organizovanou športovou činnosťou, profesionálnou športovou 

činnosťou. 

5.2. Poistenie sa tiež nevzťahuje na:  

a) Škody, ktoré vznikli pred začiatkom poistenia uvedeným v poistnej zmluve. 

b) Estetické škody, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť bicykla (napr. poškodenie laku). 

c) Škody na pneumatikách, ak zároveň nedôjde k inému poškodeniu bicykla. 

d) Škody súvisiace s opravou, údržbou a prevozom bicykla. 

6. AKO SÚ BICYKLE POISTENÉ A AKO VYPLATÍME POISTNÉ PLNENIE? 
Tu sa dozviete, akým spôsobom je váš bicykel poistený, ako určíme výšku škody a poistného 

plnenia, ktoré vyplatíme poistenému. V prípade náhodnej škody, ktorá vznikla počas trvania 

poistenia, vyplácame poistné plnenie znížené o spoluúčasť (ak bola v zmluve dohodnutá). 

Viac informácii sa dozviete vo vašej poistnej zmluve.  

6.1. Limit poistného plnenia 

Váš bicykel je poistený na limit na rok. S týmto ste sa už stretli pri poistení majetku a princíp 

je rovnaký. Limit na rok znamená hornú hranicu poistného plnenia za všetky poistné udalosti, 

ktoré nastanú počas jedného roka, čiže počas 12 po sebe idúcich mesiacov. Limit poistného 

plnenia je stanovený vrátane DPH. 

6.2. Spôsob poistného plnenia 

Ak bude bicykel poškodený, poistné plnenie vyplatíme v novej cene. Ak bude oprava bicykla 

neekonomická alebo ak bude bicykel zničený, ukradnutý, vyplatíme poistné plnenie v časovej 

cene. Poškodené alebo zničené pneumatiky vyplatíme rovnako v časovej cene. 

7. SPÔSOBY ZABEZPEČENIA BICYKLA PROTI KRÁDEŽI VLÁMANÍM 
Aby sme vám vyplatili poistné plnenie v prípade krádeže vlámaním, páchateľ musí prekonať 

minimálne jednu z nasledovných prekážok:  

a) Uzamknutý priestor (napr. bicykel musí byť v uzamknutom byte, pivnici, hotelovej izbe). 

b) Uzamknutie k pevnému stojanu alebo k iným pevným častiam (napr. plot, zábradlie, stĺp, 

stojan, strešný nosič) niektorým z týchto zabezpečení: 

 zámok typu "U" s cylindrickou vložkou a s priemerom strmeňa z kalenej ocele min. 8 

mm alebo 

 káblový/lankový/reťazový zámok s priemerom oceľového kábla/lanka/oka reťaze 

min. 8 mm, alebo 
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 zámok bezpečnostnej triedy 5 a vyššie. 

Nezabúdajte, jednou z povinností poisteného je pri vzniku škody kontaktovať políciu, ak má 

podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu. Nesplnenie povinností poisteného môže 

mať vplyv na poistné plnenie. 

8. KOMU VYPLATÍME PLNENIE? 
Poisteným je člen domácnosti, ktorý je zároveň vlastníkom bicykla. 

 


