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ZOZNAM VOZIDIEL
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu sp sben pÍevádzkou motofuvého vozidla

Poistenie predmetn ch vozidiel sa riâdi flotilovou pois1nou nluvou ě.

pE povinné nluvné poistenie zodpovednosti u škodu spÔsoben prevádzkou motorcvého vozidla

DátUm podpísania zoznâmu vozĺdiel nluvn mi stEnami:

Podpis poishíka:

PSC MESTO TELEFON

Podpis oprávneného źstupcu poisťovateÍa:

)AÎzP

-
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DATKL-Z LIMIT DRVOZ



ZOZNAM VOZIDIEL
Povinné aluvné poistenie zodpovednosti za škodu sp soben pÍevádzkou motorcvého vozidla

ZNACKA ctsMoT FARBA ZDVIH íMoTNosT ORPOUZ ZK
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Sa dzobník pre floti lové
povi nné Zml uvne poistenie

Legenda

Lim h nenl

Poznámka:

Ku kaŽdému flotĺlovému poisteniu sa pre dvojstopové motorové vozĺdlá (kategórĺe oA1 - oA4, MNAl - MNA4,

sl, 52, sA] - SA4, sŢ] - sT4, ZS1 , ZS2) s najväčšou prĺpustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg poskytujú

asistenčné sluŽby zdarma.

Prĺ poĺstenívozidiel _druhpouŽitialA,VaNsaodporúčalimitpoistnéhoplnenia10mil./5mil.

Limity poistných plnení 5,24 mil./1,05 mil. EUR platné od 0] .01 .201 9

5,24 mil. náhrada škôd na zdravi a nákladov pri usmrtení

],05 mil. náhrada vecných škôd a ušlého zisku
5,24 mil. / 1,05 mil, EUR

10 mil. náhrada škôd na zdravi a nákladov pri usmrtení

5 mil. náhrada vecných škôd a ušlého zisku
10 mil. / 5 mil. EUR

I
a I 7/ @

Slovenská poisťovňa



Sadzobník flotilové nné zmluvné

Limil poĺstného plnenia 5,24 mil./ 1.05 mil' (Eur)

l]ežná
prevádzka

"tľ'

]bxßlużba /
aulopožičovňđ

VoŻidIo
s pÍávom

prednostnej
jaz.dy'\,t"

N€beŻpečný
náklaĺ] "N"

č. r, Druh vozĺdla Kód
vo2idla

Ročné
poistné
(Euł

Ročné
poistné
(Eut

Ročné

Poislné
(ru0

Ročné
poistné
(Eu0

l do50 ccll]vĺátane MI 36,63 146,s2 13,26 109,89

2 nad 50 ccm do350ccm Vrátane t\42 69,43 217,12 1!8,86 208,29

3

Motocykel so zdvihovín objemom

nad 350ccm M3 97,67 390,68 195,34 293,01

4 do 50 ccm Víátane TROI 35,39 141,56 70,78 r06,17

nad 50 ccm do 350 ccĺnvrátáné TR02 44,29 111,t6 88,s8 r32,87

6

Motoíová trojkolkô s celkovou hlr]olnosĺou do 400 kq so ZdVihWým objeĺnoľ)
valcov

nôd350ccm TR03 'n4,48 Ą57'92 228,96 3Ą3'44

1 do 1300 ccn) Vrátane alebo na elektlický pohon ÍR04 132,57 530,28 265,14 397.71

I nad 1300 c(m do ]800 ccÍn vráröne TROs 240,43 961,12 480,86 121,29

9 nad 1800 ccm do2500ccmvrátane TRO6 316,14 1264,56 632,28 948,42

10

Motorová trejkolka 5 celkovou hÍnotnosťou nad400 kg so zdühoým objeĺnoĺl
valcov

nad 2500ccm TROT 450,43 1801,72 900,86 135i,29

1l do 1300 ccm vrátäne alebo na elektrichy' pohon 0Á1 1 16,07 464,28 232'1Ą 348,21

12 nad l300 ccĺn do l800 ccm vrátane oN2 154,90 61 9,60 309.80 Ą64'10

13 nad l800 ccm do 2500 Ccm vrátane oA3 235,53 942,12 471,06 706,59

14

osobnýautomobĺl s celkovou hnlotnosťou do 3500 kg 50 zdvihovýn] objernoln
valcov

nad2500 ccm 0ŕ\4 257,14 r028.56 5 14,28 'l11 
'Ą2

l9 do 1300 ccm vÍátane alťbo na e|ekĺický pohon MNAl 138,57 554,28 2?? '1Ą 4 i 5,71

20 nad t300 ccm do ]800 ccm VÍátane MNA2 205,14 820,56 410,28 615,42

21 nad 1800 ccm do2500ccmvrátône MNĄ3 244,00 976,00 488,00 132,00

22

Dodávkovýa Malý nákladnýauţomobil s celkovo! hÍnotÍ]osťou do3500 kg
50 zdüho\'m objemom valcov

nad 2500ccm MNA4 284,5? I 138,28 569,r4 853,71

13 od 3500 k9 do 12000 kg vrátane NA'I 437,82 1751,28 8i5,64 13t3,46

2Ą
Nákladný automobil s celkovou hmoInosiou

nad 12000 kg NÁ2 569,29 2217,16 I i38,s8 1101,87

25 Ťahač návesov Í 2713,86 1085144 s427,12 8141.58

26 do 1300 ccm Vĺátaneôlebo na elektlĺcký pohon 541 89,86 359,44 119,12 269,58

1"1 nad ]300 ccm do ]800 ccm vrátane sA2 163,00 652,00 326,00 489,00

28 nad ]800 ccm do 2500 ccm Vfátane sA3 2t5,49 861,96 430,98 646,47

29

špedálnyautomobil s celkovou hmotnosťou do 3500 ko sozclvihwýmobjeĺnorrl
valcov

nad 2500ccm s^4 2't9,t4 I 1 18,96 559,ł8 839.22

30 od3500 kg do 12000k9vátane sA5 402,52 161 0,08 805,04 1207,56

li
špeciálny automobil s celkovou hĺnotnosťo!

nad 12000 kg sA6 667,14 2668,56 r334,28 2001,Ą2

32 do ]300 c(mvrát]nealebo na elekľicýpohon sTl 59,72 238,88 119'ĄĄ I 79,16

l3 nôCl l300 ccm do l800 ccm vĺátane sT2 ?4,43 297;t2 r48,86 223,29

3Ą nad 1800 ccm do2500 ccmvrátane sl3 155,11 620,44 310,22 465,33

35

Pojazdný pracovnýstrcj sce|kovou hmotnosťou r]o ]500 kg 50 zdvihovým
objemomvalcov

nad2500 ccnr 5T4 335,69 1342,16 671,38 1007,07

36 od 3500 kg do l2000 kgvrátane sT5 452,91 t8t 1,64 905,82 1358,73

37
Pojazdný pÍacovný strcj s evidenčným číslom s celkovou hmotnostbu

nad 12000 lg sÍ6 637,1 I 2548A4 1214,22 l9l 1.33

38 Pojazdný pľacovný stroj bez evĺdenčného čísla, pojazdný pracovný stmj â sneżný skúter sozvláštnym evidenčným čĺslom'Z" sr7 70,29 28r.r6 r40,58 210,87

39 obytný altomobil scelkovou hĺnoţnostbu do'l00o0 łq 0 165,86 663,44 331,72 497,58

40 do 1300 ccm víátane ólebo na elektĺĺchý pohon sl 168,26 673,04 336,52 50Ą'18

41
sanitný áutomobil

nad 1 300 ccnl s2 329,00 I 3r6,00 658.00 987,00

ĄŻ do l]00 ccm Úátâne alebo na elektrický pohon zs1 185,78 ?43,12 371,56 551,3Ą

43

Automobily ban5kej a vodnej záţhrann€j slUžby tryalevybavené špeçiálnymi

Prístrojmi na 7áchranu żivota a zásahoVé VoZidlá jednotiek poŽhĺnej ochrany nad 1300 ccm zs2 '199,18 796,72 398,16 591,5Ą

ĄĄ od 3500 kg do l2000 19 vútane 05Ťl 81 1,1 0 32ĄĄ,Ą0 1622,20 2433,30

45
ostatné automobilys evidenčným číslom s celkovou hn]o(noslbu

nad l2000 kţJ osT2 1069,18 4216,12 2138,36 3201,|'Ą

46
Polhohospodársţ alebo lesný traktors evĺdenčným ťĺslom, motorové vou idlo použíYané výlučne na prevoŻ včelstjev
sevidenčnýrl čĺslolrt TR1 61,57 ).41;,28 1)3,14 184,71

41 TraktoÍ, motorový ručný vozĺk, jednonápravový kultivačný traktor bez evĺdenčného ţĺsla ĺR2 76,43 305,12 152,86 229,29

48 Autobus len pÍe MHD ABM 1237,7't 4950,84 2475,42 37r3.13

49 Trolejbus TS 1549,00 6196,00 1098,00 4647,00

50 do 5000 kgvrátane AB] 509,42 2037,68 1018,84 1528,26

5l
ostatné autobusy s celkovou hĺ]olnostbu

nad 5000 kg AB2 8ą7,87 3391,48 'I 695,74 2543,6t

52 do750kgWátane PV1 20,17 80,68 40,34 60,51

53

Pľĺpojné vozidlo uĺčené na [ahanie motoroými vozidlaÍni sýýnimkou motol.
ovßh VoŻidiel uvedenýclr v Íiadkoch l -6,25 a 47 s celkovou hĺnotnosŕou nad 750 kg p\2 36,04 144,16 72,08 108,r2

54 Prĺpojnévozidlo - náves uľčenéna ťähanic motoroýmvozidlom uvedenýrn vĺiadku 25 pv3 137,56 550,24 215,12 412,68

55 Prípojnévozidlo ulčené na t'ahanĺe motorwýmj Vozidlami uvedenýmivriadkoch l '6a 47 PV4 Poislnéje Żahmuté V 5adzbách poĺ5tnéhoŽa tieto motorové vozidlá

2



Sadzobnĺk pre flotilové zmluvné poistenie

Ĺimit poistného plnenia 10 mil./ 5 mil. (Eur)

NebeŻpečný

nákIad "N'
Bežná

plevádzka

"B'

Taxiíužba /
autopožičovňa

Vozidlo

s právom

prednostnej
jazdy"u"

Ročnó
poisţné
(Eur)

Ročné

Poistné
(sur)

Ročné
poistné
(Eur)

Ročné

Poistné
(ĺuĐ

Kód
vozidla

č. ĺ. Dĺuh vozidla

15',],72 78,46 1 15.09M'I 41,83do50 ccm vľátane

286,92 r48,06 211 A9M2 78,63nad 50 ccÍn do 350 ccmVrátane2

409.88 Ż1Ą'54 312,21l\ł3 'r 16,87nad 350 ccm3

Motocykel so ŻdVihWým objemonr

75,98
't1 1,37TROI 40,59 146,76do 50ccmvrótane4

1Ą1'2752,69 185,56 96,98ŢR02nâĹl 50Ĺcm do350ccn] Víátône5

362,6Ą133,68 Ą77 '12 248,16nad 350ccm
'rR03

6

Motorová tÍojkolka s celkovou hmotnosťou do400 kg so zdvihoým objemom
valcov

423,111 58,57 556,28 291.i4do 1300 (cm vrátane alebo na elektrický pohon TR041

994,92 :n4,06 15Ą.Ą9lR05 273,63nad ]300 c(n] do'l800 ccm vrátane8

129?,16 665,48 981,ri2lR06 349,34nâd 1800 ccm do 2500 ccm vrátaneI
934,06 1384,49TROT 483,63 1814,92nad 2500ccm'10

Motorová trojkolka s celkovou hmotnostbu nad 400 kg 50Żdvihovýmobjemom
valcov

314,2101 142,07 490,28 258,r4do ]300 ccmvrátaneĺIebonô elektrický pohon'tl

497,90188,1 0 652,80 343,000^2nad ]300 ccm do ]800 ccmvÍótđne1)

739,79268,73 915,32 504,26nad 1800 ccm do 2500ccmVÍátône 04313

804,62290,34 1061,76 547,48oA4ńád 2500 ccm14

osobnýôutomobil s C€lkovou hmotnostbu do3500 k(J sozdvihoýým objemom
valcov

441.11164,57 580,28 303,14lúM]do 130o ccĺnvrótôneölebo na elektricłý pohon19

238,34 853,i6 443,48 648,62MNA2nad 1300 ccm do 1800 ccn]vÍátö0e20

1009,20 521,20 765,20lúNA3 2?1,20nad i800 ccm do2500 ccmvrátône21

I 171,48 602,34 886,91MM4 317,17nad 2500 ccm

Dodávkovýa Môlý nákladný.utomobil s celkovou hmotnosťou do3500 k9

so udvihoţým objemom valcov

2006,08 1 130,44
'r56&26

M'] 692,62trj 3500 kg do ]2000 kgvrátane23

1480,98 2050,27NA2 91 t,69 2619,s6nad 12000 kg2Ą
Nákladný áuţomobil 5 celkovou htnolĺtosťou

5838,52 85s2,38T 3124,66 1 1266,24Ťahač návesov

295.58sAl 1 15,86 385,44 205,12do 1300 ccm vrótane alebo na elektrickýpohon26

5D,20ĺ96'20 685,20 359,20sA2nad 1300 ccn} do 1800 ccm vlátane
?.1

679,67248,69 895,16 464,18sA3nad 1800 ccm do 2500 ccilt vĹátane28

1 152,16 592,68 87Ż,Ą2544 3l 2,94nad 2500 ccm)o

špeciálny automobil s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so zdvihoyýmobjemon]
vôlcov

1864,88 1059,84 1462,365:) 6s7,32od 3500 kg do'l 2000 19 vrátane30

1010.96 1676,68 2343,82sA6 'r009,54
nôd 12000 kg3l

špeciálny automobil s celtovou hmotnosťou

258,08 138,64 198,36sT1 78,92do l300 ccmvrátanealebo na e|ekkickýpohon32

130,92 182,06 256,49sÍ2 107,63nâd 1300 ccm do 1800 ccmvĹátane33

3Ą3,42 498,53sT3 188,31 653,64nad 1800 ccm do 2500 crín vľátane34

10Ąţ,21sI4 368,89 1375,96 704,58nad 2500 ccmt5

Pojazdný prâcovnýstroj s celkovou hmotnosţbu do 3500 k9 50 Zdvjhov.ŕn

objeĺlom vâ|cov

1613,53't07,71 20E6,4Ą 1 160,62od 3500 kg do l2000 kgVĺátane sT536

2890.84 16r6,62 2253,13sT6 979,51nad'i2000 kg37
Pojôzdný pracovnýstroj s evidenčným čĺsloms celkovou hmotnosťou

151,78 222,01sri 81,49 292,36
38 Poiazdný pracovný stroj bez evidenčného čĺslâ, PojaŻdnýpräcovnýstrcj a sneŽnýskútersozvIáštnym evidenčnýn ťíslom "Z"

530,780 199,06 696,64 364,92
39 obytnýautomobil s celkovou hmotnosťou do l0 000 k9

362,52 530,78194,26 699,04do 1300 ccmvrátane alebo na elektrický pohonĄ0

1020,20362,20 1349,20 691,20nad 1300 çcmĄ1
sanitný automobil

397,56 583,34zsl 2l 1,78 769,12do ] ]00 ccmvrátane äIebo na elektriclý pohon
Ą2

630,74zs2 232,38 829,92 431,56nad 1300 ccmĄ7

Automobily banske'j a vodnej záchrannej služby ttVôlevybövené špeciálnymi

prĺstrojmi na Záchranu života a zásahovévozidlá jednotiek požiarnej ochľany

2688,r01065,90 3499,20
'1877,00

05Tlod 3500 kg do l2000 kgvrátaneĄĄ

2480,76 3549,94osĺ2 141 1,58 Ą619,12nad 12000 ko4tt
ostatnéautomobilysevidenčnýmčislom scclkovouhmotnosťoU

13Ą,34 195,91TR'I 72,77 257,48
46

Po|hohospodársky alebo lesnýtŕaktors €videnčným číslom, tĺotorové vozidlo poUžívônéVýlučne na prevozvćelstiev

s evidenčným číslonl
'r60,06 236,49TR2 83,53 312,92

Ą7 Traktoŕ, motoĺový ručný vozĺk,jednonápravový k!ltivačný tíaktor bez evidenţného čĺsIa

2639,82 3877,51ABM 1402,11 51 15,24
Ą8 Autobus len pre MHD

6324,80 3226,80 ł775,80TS 't677,80
49 Trolejbus

r262,84 1712,26ABI 153,42 2281,68do5000kgvrátanc50

1775.08 2019,34 292t,:21AU2 1231,47nad 5000 kg5l
ostatné autobusy s celkovou hmotnostbu

84,68 44.34 64,51PVI 24,1'tdo 750 kgvrátane52

151,16 79,28 1 15,32PV2 43,24nôd 750 kg

Prípojné vozidlo ulčenéna ťahanĺe motoroýými VoŻidlami s ţýnimkou motor
wýctrvozirliel uveclenýchVriadkoch 1 -6,25a 47 s celkovou hmotnosťou5l

583,44 308,32 445,88pv3 170,76Prĺpojné vozidlo. nâves urťe|é na ťöhanie moľorovýmvozidlon uvedenýÍn Vľiôdku 2554

poistnéjezahil]utéVsadzbáchpoishléhoza tietomotorovévozidlá
Prĺpojné vozidlo ulčené na ťahaniemotorovýÍnivozidlômi uvedenými Vriôdko(h ] -6a 4755
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ALLionz - Slovenski poistovňo, o. s.

Slovenská poist'ovňa

VšEoBEcNÉ PoIsTľĺÉ pooľĺlENKY PRE PoVlNNÉ ZMLUVNÉ PolsTENtE
zoDPoVEDNosTl zA šKoDU sPÔsoBEruÚ pnevÁDzKou MoToRovÉno VozlDLA

Allianz@
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čtónok l: Úvodné ustonovenie
Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zo škodu spÔso_

benÚ prevÓdzkou motorového vozidlo (d'otej len

,,poistenie zodpovednosti"), ktoré dojednivo A[[ionz

Slovenskó poisťovňo, o.s. (d'otej Len ,,poistovoteľ''), p|otio

prístušné ustonovenio zókono č. 38L/200l Z.z. o povinnom

zm|uvnom poĺstení zodpovednosti zo škodu spÔsobenú

prevódzkou motorového vozid[o o o zmene o doplnení

niektoých zókonov (dbtej ten ,,zókon"), príslušné ustonovenio

Občionskeho zókonnĺko (dbLej ten ,,oZî, tieto všeobecné

poistné podmienky (d'otej Len ,,VPP") o osobitné poistné

podmienky (d'otej ten 'oPP"), ktoré sú neoddeLiteľnou

súčosťou poistnej zm[uvy.

Čtanok ll: Vymedzenie pojmov

1) Motorovým vozidlom je somostotné nekoľojové vozidLo

s vlostným pohonom, oko oj iné nekoľojové vozidLo bez

vlostného pohonu, pre ktoré so vydóvo osvedčenie

o evidencii vozidlo, technické osvedčenie vozidlo olebo

obdobný preukoz, o ktoré podlieho evidencii vozidiel

v Slovenskej repubtike olebo ktoré nepod|ieho evidencii

vozidiet, ote jeho vlostník, drŽiteľ olebo prevódzkovoteĽ

mojú trvolý pobyt olebo sĺdlo no území Slovenskej
republiky, olebo motorové vozid[o, ktoré bolo odosloné do

Slovenskej repubtiky z iného ČLenského štótu, ok je
StovenskÓ repubtiko miestom určenio, o to po dobu

30 dní odo dňo, ked'kupujÚci prevzoL motorové vozidlo, oj

ked' motorové vozidlo nebolo registrovoné

v Slovenskej rePublike.

2) Poisťovotel]om pre úČe|y týchto VPP je Attionz _ Slovenskó

poisťovňo, o's.

ó) Škodovou udolosťou je skutočnost, ktoró môže byť

dôvodom vzniku próvo poškodeného no p[nenie

poistovote[o.

7) Poistnou udolosťou je vznik povĺnnosti poistovoteľo

nohľodit vzniknutú škodu.

8) Prevódzkovoteľom motorového vozidLo je fyzickó osobo

olebo próvnickó osobo, ktoró mó próvnu otebo foktickú

možnost disponovot s motoroým vozidlom.

9) Poistnou dobou je čosový úsek, no ktorý je dojednoné

poistenie zod povednosti.

10) Poistným obdobím je čosový úsek, zo ktorý so plotí

poistné; poĺstným obdobím je jeden rok, pokioľ nie je

v poistnej zmluve dohodnuté inok. Prvé poistné obdobie

zočíno v deň zoČiotku poistenio.

11-) Evidenciou vozidiet je outomotizovoný informočný

systém o motoroých vozidlÓch evidovoných v Stovenskej

repubtike vedený Ministerstvom vnútro SLovenskej

repubtiky podľo osobitného predpisu.

1'2) Slovenskou konce[óriou poisťovote[ov je próvnickó

osobo zriodenó zikonom o pÔsobioco v rozsohu

usto novenom týmto zó konom.

].3) Zelenou kortou je Medzinórodnó korto outomobiLového

poistenio.

14) Čtenským štitom je čtenský štit Európskych spoLočenstiev

otebo čtenský štit Európskej dohody o vol]nom obchode,

ktorý podpísol zmluvu o Európskom hospodirskom
priestore.

15) SpotuÚčostje peňoŽný zavozok poistníko, ktorého výškoje

dohodnutó medzi poistníkom o poistovoteľom v poistnej

zmluve, o no ktorého splnenie vzniki poistovoteľovi voči

poistníkovi nirok po zoplotení poistného pLnenĺo

O' ')
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Poistníkom je ten, kto uzovrel s poistovoteĽom poškodenému.

zmluvu o poistenĺ zodpovednosti (d'oLej |en ,,poistnó

zmluvo,,). Čtónoł lll: Rozsoh poistenĺo zodpovednosti

Poisteným je ten, no koho so vzťohuje poistenie 1) Poistenie zodpovednosti so vztohuje no koždého, kto

zodpovednosti' zodpovedó zo škodu spÔsobenÚ previdzkou motorového

Poškodeným je ten, kto utrpel prevódzkou motorového vozidto uvedeného v poistnej zmluve'

vozidlo škodu o mi nórok no nóhrodu škody podľo zókono. 2) Poistený mi z poistenio zodpovednosti privo, oby
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poistovoteľ zo neho nohrodil poškodenému uplofnené
o preukózoné nóroky no nóhrodu:
o) škody no zdroví o nÓklodov pri usmrtení,
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením

olebo strotou veci,
c) Účelne vynoloŽených nóklodov spojených S privnym

zostúpenĺm pri uplotňovoní nórokov pod[o písmen o),

b) o d), ok poisťovoteľ nesplnil povinnosti uvedené v č[.

Xll ods.4) písm, o) q[ebo písm' b) olebo
poisťovoteľ neopróvnene odmietot poskytnút poistné
plnenĺe olebo neopróvnene krótll poskytnuté poistné
pInenie,

d) uštého zisku.
3) Poistený mó z poistenio zodpovednosti privo, oby

poisťovoteľ zo neho nohrodiI prís[ušným subjektom
uplotnené, preukizoné o vyplotené nóktody zdrovotnej
storostlivosti, nemocenské dóvky, dóvky nemocenského
zobezpečenio, úrozové dóvky, dóvky Úrozového
zobezpečenio, dôchodkové dóvky, divky výstuhového
zobezpečenio o dôchodky storobného dôchodkového
Sporenio (dbtej Len ,,nóklody"), ok poistený je povinný ich
nohrodit týmto subjektom.

4) Poistený mi próvo, oby poisťovote[ zo neho poskytol
poškodenému poistné pĹnenie V rozsohu podľo odseku 2)
tohto čLinku olebo nóklody prísĹušnému subjektu podto
odseku 3) tohto čl'ónku, ok ku škodovej udotosti, pri ktorej
tóto škodo vznlklo o zo ktorÚ poistený zodpovedó oLebo
v súvislosti s ktorou boli vyplotené nókl.ody, ktoré je
poistený povinný týmto subjektom nohrodiť, došlo v čose
trvonio polstenio zodpovednosti, ok zókon neustonovuje
inqk.

5) Poistenie zodpovednosti ptotí no území všetkých
čtenských štitov; poistenie zodpovednosti pLotí oj
no území iných štÓtov, ktoré poĺsťovoteĽ oznočit v zelenej
korte.

ó) Ak ide o škodu spôsobenú prevódzkou tuzemského
motorového vozidlo no územĺ iného členského štótu,
poisťovoteľ poškodenému poskytne poistné pInenie
v rozsohu poistenio zodpovednosti podľo próvnych
predpisov členského štótu, no ktorého území bo[o
škodo sposobeni, ok so podĽo zikono olebo no zóklode
poistnej zmLuvy neposkytuje poistné plnenie v šĺršom
rozsohu.

7) No škodu spôsobenú previdzkou motorového vozid[o
občonovi č[enského štitu no území cudzieho štótu,
v ktorom nepÔsobí príslušni koncelÓrĺo poisťovoteľov,
počos jeho cesty z územio jedného členského štótu
no územie iného Čtenského štótu so vztohujú privne
predpisy čLenského štótu, no ktorého Území so motorové
vozid[o sprovidLo nochódzo.

čtónok lV: VýtuĘ z poistenio zodpovednosti
Ak poistnÓ zmLuvo neustonovuje inok, poistovoteĽ nenohrodí zo
poĺsteného škodu, ok ide o zodpovednosť zo škodu:
o) ktorú utrpeI vodič motorového vozĺd|o, ktorého

prevódzkou boto škodo spÔsobenó,
b) podľo č|. lIl ods. 2) písm. b) oŽ d),

1". zo ktorú poistený zodpovedó svojmU monžeĹovi

olebo osobóm, ktoré s ním v čose vznĺku škodovej
udolostĺ Ži[i v domÓcnosti,

2. vzniknutú drŽiteľovi, vlostníkovi otebo
prevódzkovoteľovi motorového vozĺdto, ktorého pre_

vidzkou bo|o škodo spôsobeni,
3. vzniknutÚ no vozĺdlóch jozdnej súprovy tvorenej

motorovým vozid[om o prípojným vozid[om
s výnimkou, ok škodo bolo spôsobeni prevÓdzkou
ĺného motorového vozidlo olebo ok ide o spojenĺe
motorových vozidiel v[ečným Lonom cllebo vlečnou
tyčou pri poskytovoní pomoci, ktoré so nevykonivo
v rÓmci podnikoteľskej činnosti,

c) no motorovom vozidle, ktorého prevódzkou boto škodo
spÔsobenÓ, oko oj no vecioch doprovovoných týmto
motorovým vozidlom, s vynimkou škody spôsobenej no
vecioch, ktoré mol.i doprovovoné osoby, okrem osôb podľo
písmen o) o b) bodu ].., V čose, ked' k doprovnej
nehode došlo, no sebe olebo pri sebe,

d) ktorÚ poistený uhrodiI o[ebo so zoviozoI uhrodiť
nod rómec ustonovený osobitnými predpismi olebo nod
rÓmec próvoptotného rozhodnutio súdu o nÓhrode
škody olebo no ziklode rozhodnutio sÚdu' ktorým boto
schvólenó dohodo účostníkov kononio, ok poĺsťovoteľ
nebotjedným z týchto účostnĺkov,

e) vznlknutú pretekÓrom olebo súťoŽiocim Účostníkom pri
motoristických pretekoch o sÚtoŽioch olebo pri príprovných
jozdich k nim, oni škodu no motorových vozidtóch
pri nich pouŽitých, s výnimkou škody spôsobenej
prevódzkou tokéhoto vozid|o, pri ktorej je vodič povinný
dodrŽiovoť providl'Ó cestnej premÓvky,

Đ vzniknutÚ uhrodenĺm nóklodov zdrovotnej storostlivosti,
nemocenských dóvok, divok nemocenského zobezpečenio,
úrozových dóvok, dóvok Úrozového zobezpečenio,
dÔchodkových dÓvok, dóvok výs|uhového zobezpeČenio
o dôchodkov storobného dôchodkového sporenio
poskylovoných z dôvodu škody no zdroví olebo usmrtenio
spÔsobenej prevódzkou motorového vozidl.o,
1. ok so nezistilo osobo zodpovednó zo škodu,
2. vodičovi motorového vozid[o, ktorého previdzkou

bolo tóto škodo spôsobenó,
g) spÔsobenÚ procovnou činnosťou motorového vozid[o oko

procovného strojo s výnĺmkou škôd zopríčinených jeho
jozdou,

h) ktorej vznik nie je v príčinnej sÚvisLosti s poistnou
udolostou,

i) vzniknutú monipulóciou s nóklodom stojoceho vozid[o,
j) vzniknutú prevódzkou motorového vozid[o pri

teroristickom čĺne olebo vojnovej udolosti, ok mi tito
prevódzko priomu sÚvislost s týmto činom olebo
s udolosťou.

Čtđnok V: Limit poistného plnenio
1) Limit poistného plnenio je nojvyššio hronico poistného

plnenio poisťovoteľo pri jednej škodovej udolosti. Ak nie je
v týchto VPP uvedené inok, poistnou zmluvou je moŽné
dojednoť l.ĺmit poistného plnenio A olebo timit poistného
plnenio B.
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