Pozor na horiace uhlíky z
pahreby a silný vietor, dokážu
narobiť značné škody
Leto je čas oddychu a posedenia s priateľmi, teplé večery si niektorí už ani nevedia predstaviť bez grilovania vonku, ktoré je určite
príjemnejšie ako varenie v uzatvorenej kuchyni. Aj pri varení či grilovaní na záhrade by sme však nemali zabúdať na to, že aj malá
neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku či na zdraví. Horiaci plot v blízkosti grilu, víchricou zničené altánky či
záhradný nábytok ale aj kuriózny prípad, keď domáci pán spadol zo stromu rovno do kotla s vriacim gulášom – to sú prípady, ktoré
UNIQA eviduje z letných grilovačiek.

„Mali sme v poisťovni prípad, keď počas grilovačky vplyvom vetra odskočilo viacero horiacich uhlíkov z horúcej pahreby a začal horieť tenký
ratanový plot, ktorý bol v blízkosti grilu. Oheň našťastie domáci včas zaregistrovali a uhasili,“ hovorí Róbert Koch z oddelenia poistenia
majetku poisťovne UNIQA.
UNIQA tiež zaznamenáva každoročne stále väčší počet škôd následkom letných búrok a víchrice, ktoré sa týkajú práve vonkajšieho nábytku
či oplotenia domov. Hlásenia klientov sa najčastejšie týkajú rozbitých okien, zničených plotov či dolámaných vonkajších roliet. Odfúknutý
záhradný nábytok však ničil aj balkóny a presklené dvere. „Evidujeme prípady, keď silný vietor počas letnej búrky doslova vytrhol zo zeme
detskú trampolínu a kompletne ju zničil, silnej víchrici padli za obeť aj drevené záhradné stoličky a používaný gril,“ hovorí R. Koch z UNIQA.
Silné krupobitie zasa zničilo niekoľko záhradných domčekov a následkom silného vetra došlo k odtrhnutiu či poškodeniu striech altánkov.

Škody na záhradnom nábytku kryje poistenie domova
Takéto škody na vonkajšom majetku sú hradené z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré už kryje aj hnuteľné veci na pozemku či
terase. V prípade škody poisťovňa preplatí poistenému sumu, ktorá sa musí vynaložiť na opravu, resp. v prípade zničenia predmetov
poistenia sumu, ktorá sa musí vynaložiť na znovunadobudnutie veci rovnakého druhu a kvality v danom čase (nová cena).
Poistením sú takto kryté veci ako napríklad záhradný nábytok vrátane vonkajších sedacích súprav a ležadiel, slnečníky, hojdačky, trampolíny,
záhradné grily. Poistenie takisto kryje jacuzzi, altánky a záhradné domčeky, ktoré nemusia mať ohlášku, resp. stavebné povolenie.
Pozor! V prípade, že vplyvom živelnej udalosti poškodí majetok poisteného nejakú vec alebo život a zdravie tretej osoby, za takéto škody
poistený v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka nezodpovedá. „Môže sa stať, že následkom silnej víchrice odletí z dvora záhradný
nábytok alebo detská trampolína a rozbije susedovi presklený balkón. Za takúto škodu však poistený nezodpovedá, pokiaľ sa preukáže, že
bola spôsobená neodvrátiteľnou udalosťou. A v prípade víchrice ide o neodvrátiteľnú živelnú udalosť, resp. zásah vyššej moci,“
vysvetľuje R. Koch z UNIQA.
A na záver jeden kuriózny prípad, ktorý apeluje na všetkých, aby pri letných grilovačkách a varení gulášu naozaj mysleli nielen na ochranu
majetku, ale najmä vlastného zdravia. Jeden klient nahlásil v minulosti úraz takto: „Spadol som zo stromu rovno do kotla s vriacim gulášom
a opálil som si ruku. Potom som si ešte popálil nohu, keď som skočil pätou do pahreby.“
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