
4)

2) Z jednej škodovej udolosti je:

o) limit poistného plnenio A:

oo) 5 240 Oo0 EUR zo škodu podľo čt. lll ods. 2) písm.

o) o nóktodov podľo čt. lll ods. 3) bez ohľodu no

počet zronených otebo usmrtených o

ob) L 05O ooo EUR zo škodu podľo čt' lll ods. 2) písm'

b), c) o d) o to bez ohľodu no počet poškodených

u

3)

b) timit poistného plnenio B:

bo) 10 ooo ooo EUR zo škodu podľo čt. lll ods. 2) písm.

o) o nóktodov podllo čt. llI ods. 3) bez ohľodu no

počet zronených oLebo usmrtených o

bb) 5 ooO ooo EUR zo škodu podľo čt' lll ods. 2) písm'

b), c) o d), o to bez ohľodu no počet poškodených.

Ak je súčet nórokov viocerých poškodených vyšší oko timit

poistného plnenio pod[o odseku 2) písm. oo) oLebo písm,

ob) otebo pĺsm. bo) otebo písm. bb) otebo podľo

ustonovení poistnej zmluvy, poistné plnenie so koŽdému

z nich zniŽuje V pomere dojednoného Limitu poistného

plnenio k súčtu nórokov všetkých poškodených.

Limity poistného plnenio je moŽné dojednoť odchytne od

tohto čtónku. V tokom prípode ptotí Limit uvedený

v osobitnom dojednonĺ poistnej zm[uvy.

Čtónok Vl: Vznik poistenio zodpovednosti o pľedbežné

poistenie zodpovednosti
1) Poistenie zodpovednosti vznikó okomihom uzovretio

poistnej zmluvy, pokioľ nie je v poistnej zmluve dohodnuý

neskorší zočiotok poistenio.

2) Poistenie zodpovednosti so dojednóvo no dobu neurčitú,

pokiot nie je v poistnej zmLuve dohodnuté inok'

3) Poistenie zodpovednosti môŽe zočot oj pred uzovretĺm

poistnej zmluvy - predbežné poistenie zodpovednosti.

PredbeŽné poistenie zodpovednosti o povinnost

poisťovoteťo nohrodiť škodu podľo zókono zočíno

dohodnutým dótumom o hodinou uvedenými v nóvrhu no

uzovretie poistnej zmtuvY.

4) PredbeŽné poistenie zodpovednosti zonikó uzovretím po_

istnej zm[uvy; poistnó zmluvo je V tomto prípode

uzovretó okomihom, ked' poistník (novrhovotel) obdrŽí

písomné vyrozumenie poistovoteľo o prijotĺ svojho

' nivrhu. V prÍpode tokéhoto uzovretio poistnej zmluvy so

do doby trvonio poistenio zodpovednosti zopočítovo oj

dobo trvonio predbeŽného poistenio zodpovednosti,
priČom zo zočiotok poistenio zodpovednosti so povoŽuje

zočiotok predbeŽného poistenio zodpovednosti.

Poisťovotel vydó poistnĺkovi poistku oko písomné

potvrdenie o uzovretĺ poistnej zmLuvy'

PredbeŽné poistenie zodpovednosti zonikó oj nósledkom

dÔjdenio prejovu o odmietnutí nóvrhu no uzovretĺe poist-

nej zmluvy poistnĺkovi (novrhovoteľovi), o to up|ynutím

ôsmych dní odo dňo dôjdenio tokého prejovu.

5) Poistovoteľovi potrí zo dobu trvonio predbeŽného

poistenio zodpovednosti poistné oj vtedy, ok nebolo

poistnó zmluvo no zóklode nóvrhu no uzovretie poistnej

zm|uvy uzovretó. Podklodom pre určenie poistného

zo predbeŽné poistenie zodpovednosti bude v tokomto

prĺpode ročné poistné uvedené v nóvrhu no uzovretie

poistnej zm[uvy; poistné zo obdobie predbežného

poistenio zodpovednosti so určí olikvótne podľo počtu dní

trvonio predbeŽného poistenio zodpovednosti z ročného

poistného uvedeného v nóvrhu no uzovretie poistnej

zmtuvy.

Čtónot Vll: Plqtenie o výško poistného

1) Poistník je povinný plotiť poistné zo poistné obdobie

dohodnuté v poistnej zmluve'

2) Poistné je sumo, ktorú p|otí poistník zo poskytovonie

dohodnutej poistnej och ro nY.

3) Poistné je sptotné prvého dňo poistného obdobio,

v prípode dojednonio predbeŽného poistenio

zodpovednosti je poistné splotné prvého dňo

predbeŽného poistenio zodpovednosti, pokioľ nie je

v poistnej zmluve dohodnuté inok.

4) Poistné je možné ptotit v splótkoch dohodnutých

v poistnej zm[uve.

5) Poistné pri poistení zodpovednosti podľo týchto VPP so

stonovuje vo výške zobezpečujúcej splniteľnost všetkých

zóvozkov poisťovote[o vyptývojÚcich z poistenio

zodpovednosti vritone tvorby rezerv podlo osobitného
predpisu' Výšku poistného stonovuje poisťovotel v zmysle

predchódzojúcej vety pre poistné obdobie dohodnuté

v poistnej zmLuve.

Čtónoł Vlll: Zmeno o zónik poistenio zodpovednosti

1) Zmeny o úprovy v poistnej zmluve olebo v oPP so

uskutočňujú písomnou formou so súh[osom oboch

zmtuvných strón. Poistovoteľ vystoví dodqtok k poistnej

zmluve.
2) Poistenie zodpovednosti môŽe zoniknÚť písomnou

dohodou účostníkov zmluvy.

3) Poistenie zodpovednosti zonikne výpovedbu ku koncu

poistného obdobio; výpoved'musí byť donó ospoň šest

týždňov pred jeho uplynutím.

4) Poistenie zodpovednosti zonikó oj okomihom:

o) zóniku motorového vozidLo,

b) zópisu prevodu drŽby motorového vozidlq no inÚ

osobu v evidencii vozidiet,

c) vyrodenio motorového vozidLo z evidencie vozidie[,

d) prijotio oznómenio o krideŽi motorového vozidlo

prísLušným orgÓnom,
e) vrótenio zetenej korty poistovote[ovi pri motorových

vozidtóch, ktoré nepodliehojú evidencii vozidiet,

D vyrodenio motorového vozid[o z premÓvky

no pozemných komunikócióch,
g) zmeny nÓjomcu, ok je no motorové vozid[o uzovreti

nójomnó zmluvo s próvom kÚpy prenojotej veci.

o týchto skutočnostioch je poistník povinný bez

zbytoČného odktodu informovot poistovoteľo.

5) Poistník o poĺstovoteľ môŽu vypovedoť poistnú zmLuvu po

vzniku škodovej udotosti do jedného mesioco odo dňo jej

oznómenio poisťovoteľovi' V tokomto prípode je

výpovednó tehoto jeden mesĺoc odo dňo'doručenio
písomného oznómenio o vypovedoní poistnej zmluvy

druhej zmluvnej strone. Poistenie zodpovednosti

zonikne uplynutĺm tejto lehoty'
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6) Poistenie zodpovednosti zqnikne tieŽ, ok poistné nebolo
zop|otené do jedného mesioco od dótumu jeho
splotnosti. Poistenie zodpovednosti zonikne uplynutím
tejto tehoty. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté plotenie
poistného v spLÓtkoch, Leh9to pre zónik poistenio
zodpovednosti zočne ptynút od dótumu splotnosti
nezoplotenej sptotky poĺstného o predlžuje so tok, že
skončĺ uplynutĺm .jedného mesioco od dótumu splotnosti
poslednej sptótky poistného. Poistenie zodpovednosti
zonikne up|ynutím tejto lehoty.

Čtónok lX: Povinnosti poistníko
Poistník je okrem povinností uloŽených mu všeobecne
zavöznými próvnymi predpĺsmi, ostotnými ustonoveniomi
týchto VPP o OPP povinný:

o) provdivo o úplne odpovedot no všetky otózky
poĺsťovoteľo, týkojúce so dojednóvoného poistenĺo
zodpovednosti,

b) bez zbytočného odklodu oznómiť poistovoteľovĺ koŽdú
zmenu týkojúcu so Údojov uvedených v poistnej zm|uve,
nojmo zmenu Údojov oko sú meno q priezvisko, rodné
čísLo, odreso trvolého pobytu olebo obchodné meno
o síd[o drŽiteľo, vLostníko oLebo prevódzkovote[o
motorového vozid[o, evidenčné čísto motorového
vozidlo o tieŽ zmeny mojúce vplyv no výšku poistného;
poistník je povinný dopLotiť poistné, ktoré mu poisťovoteľ
v súvĺslosti s týmito zmenomi stonoví,

c) bez zbytočného odklodu písomne oznómit poisťovoteľovi
skutočnosti uvedené v čL Vlll ods. 4),

d) dboť no to, oby škodovÓ udolosť nenostolo o udrŽiovoť
vozidlo, no ktoré so vzťohuje poistenie zodpovednosti,
v dobrom technickom o výrobcom predpísonom stove
o pouŽívot ho výtučne no účely stonovené výrobcom,

e) po zóniku poistenio zodpovednosti bez zbytočného
odklodu odovzdoť poistovoteľovi ze[enú kortu'

Čtanok X: Próvq o povinnostĺ poisteného
1) Poistený je povinný píSomne oznómiť poisťovoteľovi vznik

škodovej udolosti:
o) do L5 dní po jej vzniku, ok vzniklo no Územĺ

Slovenskej repubtiky,
b) do 30 dní po jej vzniku, ok vzniklo mimo územio

S[ovenske.j repubtiky.
2) Poistený je po oznimení škodovej udotosti povinný

postupovoť podľo pokynov poistovoteľo o predl'ožiť
v dohodnutej Ĺehote doktody, ktoré si poisťovoteľ vyŽiodo,

3) Poistený je povinný bez zbytoČného odktodu poisťovoteľwi
písomne oznimit, že:

o) bot proti nemu uplotnený nÓrok no nihrodu škody
o vyjodrit so k poŽodovonej nóhrode o jej výške,

b) v súvĺs|osti so škodovou udolostou bolo zočqté
trestné stĺhonie o[ebo kononĺe o priestupku
o zobezpečiť, oby bot poistovoteľ informovoný o ich
priebehu o výsledkoch; ok mi poistený próvneho
zóstupcu, je povinný oznimiť poisťovoteĽovi jeho
meno, priezvisko o trvotý pobyt olebo jeho obchodné
meno o sídlo,

c) privo no nóhrodu škody boto riodne uplotnené;

v tokomto pľípode je poistený povinný postupovoť
podľo pokynov poisťovoteľo.

4) Poistený je povinný bezodklodne oznómiť poisťovoteľovi, že
nostoli okolnosti odÔvodňujúce prechod próvo podľo čt.

XlV no poisťovoteľo o odovzdoť mu doklody potrebné no
uplotnenie týchto prÓV'

5) Poistený je povinný dboť no to, oby škodovó udolosť
nenostolo o udrŽiovoť vozidlo, no ktoré so vztohuje
poistenie zodpovednosti, v dobrom technickom
o výrobcom predpísonom Stove o pouŽívot ho výLučne no
účely stonovené výrobcom.

6) No Žĺodosť poškodeného je poistený povinný bez
zbytočného odklodu poskytnúť údoje potrebné pre
poškodeného no up|otnenie nóroku no nóhrodu škody,
nojmo:

o) svoje meno, priezvisko o trvolý pobyt otebo obchodné
meno o síd[o,

b) obchodné meno o sĺdlo pois{ovoteľo, u ktorého boto
uzovreté poistenie zodpovednosti,

c) číslo poistnej zm[uvy.
7) Poistený je opróvnený písomne požiodoť poistovoteľo

o vydonie doklodu o škodovom priebehu poistenio
zodpovednosti zo celé obdobie trvonio ZmLUVného
vztohu, ovšok nojmenej zo obdobie predchidzojúcich
piotich rokov trvonio zmluvného vzťohu.

Čtónot Xl: Próvq o povinnostĺ poisťovoteľo
1) Poisťovoteľ je povinný po uzovretí poistnej zmluvy vydoť

poĺstníkovi bez zbytočného odktodu zelenú kortu.
2) Poisťovote[ bez zbytočného odklodu ustonovĺ po|stenému

no zók|ode jeho písomnej Žiodosti próvneho zistupcu
v kononí o nóhrodu škody pred súdom, no ktorú so
vzto huje poistenie zodpovednosti.

3) Ak zonikne poistenie zodpovednosti pred koncom
poĺstného obdobio, zo ktoré bolo olebo mo|o byť
zoplotené poistné, mó poisťovoteľ nórok no pomernÚ čosť
poistného ku dňu, kedy poistenie zodpovednosti zoniklo.
Zostóvojúcu Čost poistného je poisťovoteľ povinný
poistníkovi vrótiť, ok sumo presiohne L,óó EUR.

4) Ak zonikne poistenie zodpovednosti pred koncom
poĺstného obdobio, zo ktoré boLo otebo moto byť
zoplotené poistné, q V tomto poistnom období dôjde ku
škodovej udoLosti, z ktorej vznikto povinnost poisťovoteľo
nohrodit škodu olebo nik|ody, mó poisťovoteľ próvo no
poistné ož do konco tohto poistného obdobio.

5) Ak predbeŽné poĺstenie zodpovednosti zonikne
odmietnutím nóvrhu poistníko no uzoVretie poistnej
zmluvy o V čose trvonĺo predbeŽného poistenio
zodpovednosti dôjde ku škodovej udolosti, z ktorej
vznik[o povinnosť poisťovoteľo nohrodiť škodu otebo
nćlktody, mó poisťovoteľ próvo no poĺstné, o to vo výške,
ktoró zodpovedi poistnému zo jedno poistné obdobie
poĺStenio zodpovednosti, ktoré by vznĺkto no zÓklode
nivrhu no uzovretie poistnej zmluvy, ok by tento nebol
odmietnutý' No určenie ýšky poĺstného so v tokomto
prĺpode primerone použije ustonovenie čt. Vl ods. 5).

6) PoisťovoteĽ je povinný do L5 dnĺ po zÓniku poistenio
zodpovednostĺ vydoť poistníkovi doktod o škodovom
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priebehu poistenio zodpovednosti. Ak poistník nesplnil povinnosti poskytnúť poistné plnenie o do troch

povinnost podľo čt. lX pĺsm. e), nie je poisťovoteľ mesiocov odo dňo oznimenio poškodeného o škodovej

povinný do doby splnenio tejto povinnosti Vritiť poistné udolosti:

podľo odseku 3) tohto č|ónku' o) skončit prešetrovonie potrebné no zistenie rozsohu

7) Poistovoteľ -je povinný vydoť poistenému doktod jeho povinnosti poskytnút poistné plnenie o oznómiť

o škodovom priebehu podĽo čt. X ods. 7) do 15 dnĺ poškodenému ýšku poistného plnenio, ok bol rozsoh

od doručenio Žiodosti poĺsteného. povinnosti poistovoteľo poskytnút poistné plnenie

8) Ak poistnó zmluvo neustonovuje inok, poistovoteľ je o nórok no nohrodu škody preukózoný,

opróvnený plnenie sčosti o[ebo úplne odmĺetnuť, ok b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie

poistený: dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť olebo pre ktoré

o) bez sÚhtosu poistovotello uzni povinnost nohrodit znîžil poistné plnenie olebo poskytnÚť

škodu olebo jej čost nod rómec poistného plnenio, poškodenému písomné vysvetlenie k ým uplotneným

ktoré by inok poistovoteĽ bol povinný poskytnút nÓrokom no nÓhrodu škody, v ktorých nebol

podlo zókono, V ustonovenej lehote preukizoný rozsoh povinnosti

b) so zoviože uhrodit premtčonú pohľodóvku, poisťovotello poskytnúť poistné plnenie o výško

c) neposkytne poistovoteľovi potrebnÚ súčinnost poistného plnenio; písomné vysvetlenie so povoŽuje zo

v súdnom kononí. doručené dňom, ked' ho poškodený prevzol,

9) Ak poruší poistený vedome povinnosti uvedené v čt. X ods. odmietot prevziot, olebo dňom, ked' ho pošto vrótilo

5) o ó) o toto porušenie molo podstotný vplyv oko nedoručené.

no ýšku ptnenio poistovotelo otebo týmto porušením Ak poistovoteĽ nesplní povinnosť donú týmto

došto k stoŽeniu zistenio próvneho dôvodu plnenio, ustonovením, je povinný zoplotiť poškodenému úroky

rozsohu olebo výšky škody, mó poistovoteľ voči nemu z omeškonio podĽo príslušných ustonovení oZ.
privo no nÓhrodu ož do ýšky poskytnutého p|nenio. 5) Uptotnené o preukózoné nóroky oLebo nóklody podľo

]'O) Rovnoké próvo oko v ods. 9) tohto čLónku vznikne čt. lll ods.2) o 3) poisťovoteľuhrodív rozsohu o výške podĽo

poistovoteľovi v prípode, ok poistený uvedie poisťovoteľo do 5 442 oZ olebo v rozsohu podľo predpisov

omylu o podstotných okolnostĺoch týkojúcich so uprovujÚcich próvo prĺslušných subjektov podľo č[- lll

vzniku nóroku no plnenie otebo'jeho výšky' ods. 3) no nóhrodu nóklodov podĽo čt, lll ods.3). Škodq so

LL) V prĺpode, že poistník vedome porušĺ povinnosť uvedenú uhridzo v peniozoch, mqximólne všok do výšky

v čt. lX písm. o), o ok bolo no zóklode týchto odpovedí timitu poistného plnenio dojednoného v poĺstnej zm|uve.

určené nižšie poistné, mó poistovoteľ próvo no úhrodu

dtŽnéhopoistnéhovrótoneúrokuzomeškonio' člónoł Xlll: Nórok poisťovoteľo no nóhrodu poistného

l_2) Poistovoteľ je povinný poistníkovi písomne oznómiť plnenio

nojneskôr desoť týždňov pred uplynutím poistného 1) Poisťovoteľ mó proti poistníkovi nórok no nóhrodu

obdobio: poistného plnenio otebo jeho čosti, ktoré zo neho

o) výšku poistného no nosledujÚce poistné obdobie, vyplotit z dôvodu škody spôsobenej prevódzkou

b) ditum skončenio poistného obdobio, motorového vozidlo, ok:

c) termín, do ktorého je možné podot výpoved' poistnej o) spôsobit škodu úmyselne olebo ok viedol motorové

zmluvy v zmysle čt' Vlll ods. 3) týchto VPP. vozidLo pod vplyvom nivykovej Lótky,

b) viedoL motorové vozid[o bez predpísoného

Čtónok Xl!: Poistné ptnenie vodičského opróvnenio q|ebo v čose zikozu činnosti

1) Poškodený je opróvnený uplotnit svoj nórok no nihrodu viest motorové vozĺdlo uloŽeného súdom otebo iným

škody priomo proti poisťovote[ovi o je povinný tento prĺslušným orgÓnom,

nórok preukizot. No premlčonie nóroku no nóhrodu c) spôsobit škodu motorovým vozidlom, o ktorom

škody proti poistovoteľovi ptotí rovnoki úprovo oko no vedel, že jeho technickó spôsobilosť nezodpovedó

premlČonie nóroku proti osobe, ktori škodu spôsobito. podmienkom no pouŽívonie v premóvke no

2) Poistné p|nenie, tj. nóhrodu škody, uhródzo poisťovoteľ pozemných komunikócióch podľo osobitného

poškodenému. Ak poistený nohrodí škodu otebo jej čosť predpisu o tento stov bol v príčinnej sÚvistosti

priomo poškodenému, mó prÓvo, oby mu poisťovoteľ so spÔsobenou škodou,

uhrodiL ním nohrodenú škodu, o to ož do výšky, v okej by d) vedome zveriI vedenie motorového vozidto osobe,

bol poĺsťovoteĽ povinný nohrodiť škodu poškodenému. ktoró nesp[ňo podmienky no vedenie motorového vo-

3) Poistovoteľ je povinný poskytnút poistné plnenie do 15 dní zidlo podľo osobitného predpisu,

po skončenĺprešetrovonio potrebného no zistenie rozsohu e) porušit povinnosť ohtósit doprovnú nehodu podľo

povinnosti poisťovoteľo poskytnút poistné plnenie otebo osobitného predpisu, ktoró je poistnou udolostou,

po doručení próvopLotného rozhodnutio súdu o výške Đ v dobe, kedy nosto[o poistni udoLosť, bol v omeškonĺ

nóhrody škody poistovoteľovi, ok z tohto rozhodnutio s plotenĺm poistného,

nevyplývo ini tehoto no poskytnutie poistného plnenio. 9) spÔsobil škodu motorovým vozid[om o bez dôvodov

4) Poisťovoteľ je povinný bez zbytočného odktodu zočot hodných osobitného ZreteĽo porušil povinnosti

prešetrovonĺe potrebné no zistenie rozsohu jeho podľo čL. X ods. L) ož 4),

5 zo7



h) so odmietol po doprovnej nehode pocJrobit skúške no
prítomnosť nóvykovej lótky v zmysle zikono'

2) Poisťovoteľ mó proti poistenému, ktoý nie je poistníkom,

nórok no nihrodu poĺstného plnenio olebo jeho čosti,
ktoré zo neho vyplotiI z dÔvodu škody spôsobenej
prevódzkou motorového vozid[o, ok:

o) spôsobil škodu úmyselne olebo ok viedol motorové
vozĺd|o pod vplyvom novykovej tótky,

b) spÔsobit škodu previdzkou motorového vozid[o, ktoré
pouŽil neopróvnene,

c) viedoL motorové vozidlo bez predpísoného
vodiČského oprćvnenio olebo v čose zókozu činnosti
viesť motorové vozĺdlo uloŽeného sÚclom olebo iným
príslušným orgónom,

d) spôsobit škodu motorovým vozid[om, o ktorom
vedel, že jeho technickó spÔsobilosť nezodpovedÓ
podmienkom no pouŽívonie v premóvke
no pozemných komunikócióch podľo osobitného
predpisu o tento stov bol v príčinnej súvislosti
so Spôsobenou škodou,

e) vedome zveril vedenie motorového vozidlo osobe,
ktorÓ nespĺňo podmienky no vedenie motorového
vozĺd[o podľo osobitného predpisu,

Đ porušit povinnost ohLósit doprovnÚ nehodu podľo
osobitného predpisu, ktoró je poistnou udolostou,

g) spÔsobit škodu motorovým vozidlom o bez dÔvodov
hodných osobitného zrete[o porušiI povinnosti
podľo čt, X ods. 1) oŽ 4),

h) so odmietol po doprovnej nehode podrobiť skÚške no
prĺtomnost nóvykovej lótky v zmysle zókono.

3) Výško nóhrody poistného plnenio olebo jej čostĺ, no ktorú
vznikne poisťovoteĽovi nórok podľo odseku 1) olebo 2)
tohto č[ónku, nesmie presiohnuť Úhrn poistných plnení,
ktoré poisťovoteľ Vyplotit z dÔvodu poistnej udoLosti.

4) Próvo poisťovotel]o no nóhrodu poistného plnenĺo olebo
jeho čosti podľo odseku L) olebo 2) tohto člónku so
premlčí do troch rokov odo dňo vyplotenio poistného
ptnenio.

Čtónok XlV: Pľechod próvo
Ak mó poĺstený protl poškodenému olebo inej osobe privo no
vritenie vyplotenej Sumy, no jej zníŽenĺe olebo
no zostovenie jel výptoty, prechÓdzo toto privo
no poisťovoteĽo, ok zo poisteného tÚto sumu zoplotil olebo ju
zo neho vyp|Óco.

čtónok XV: Spotuúčosť
1) V poistnej zmluve moŽno dohodnúť, Že poistník v prípode

poistnej udolosti sp|nÍ poistovoteľovi dojednonÚ
spoIuÚčost.

2) Spotuúčosť je poistník povinný sptniť poisťovotel]ovi
po výptote poistného plnenio z kaŽdej jednotLivej
poistnej udolosti,

3) Ak výško poistného plnenio, ktoré poistovoteľ vyplotiL
poškodenému olebo poškodeným z jednej škodovej
udolosti, je nižšio oko výŠko dohodnutej spoluúčosti, je
poistnĺk povinný spIniť poistovoteľovi spo[uúČosť [en

do výšky vyploteného poistného ptnenio.

člónok XVl: Formq próvnych úkonov
1) Pre privne úkony týkojúce so poistenio zodpovednostĺ je

potrebni pĺsomnó formo.
2) Nóvrh no uzotvretie poistnej zmluvy so povoŽuje zo

doručený poisťovoteľovl dňom jeho prevzotio
opróvneným zistupcom poisťovoteľo. ostotné
pĺsomnosti určené poisťovoteĽovĺ so povožujú
zo doručené dňom potvrdenio prevzotio písomnosti
poisťovoteľom.

3) Písomnosti poistovoteľo určené poistąíkovi, resp.
poistenému so doručujÚ poštou, môŽu byť všqk doručené
oj zóstupcom poistovote[o, o to no poslednÚ
poisťovoteľovi znómu odresu. Písomnost poĺstovoteľo
určenó poistnĺkovi olebo poistenému (dbLej len,,odresit")
so povožuje zo doručenÚ dňom prevzotio písomnosti
odresÓtom olebo dňom, kedy qdresit
prevzotie písomnosti odopreL. V prípode, Že 50
písomnost uloŽí no pošte kvôli nezostihnutiu odresito
s tým, že si ju odresót v prístušnej lehote nevyzdvihol
no pošte, povoŽuje so zo doručenú v posledný deň tejto
tehoty, oj ked'so odresót o jej utoŽení nedozvedel, olebo
dňom, kedy bolo pĺsomnost vritenó poisťovoteľovi oko
nedoručenó pre zmenu odresy, ktorÚ odresÓt neoznómi[.

4) Poisťovoteľ le opróvnený využit oLternotívne
komunikočné prostriedky (tetefón, e-moiL, SMS, fox) pre
vzÓjomnú komunikiciu s poistnĺkom, poisteným olebo nimi
splnomocnenou osobou v sÚvislostĺ so sprÓvou poistenio,
riešením škodových udolostĺ o ponukou produktov
o sluŽieb poĺstovoteľo. Tĺeto prostriedky všok
nenohridzojú písomnú formu Úkonov v prípodoch, kedy
pÍsomnú formu vyŽodujú všeobecne zóvözné prćlvne
predpisy olebo poistnÓ zm[uvo.

5) Niektoré zmeny poistnej zmluvy, zmeny v poistení
o poistné udolosti je moŽné oznómit oj telefonicky
no telefónnom čísle poisťovoteĽo. Prehľod oznómenĺ, ktoré
moŽno reqlizovoť telefonicky, poistovoteľ zverejňuje no
svojej internetovej strÓnke www'qllionzsp.sk' Vykononie
zmien telefonicky poisťovoteľ potvrdí pĺsomne. Ak poistník
s vykononou zmenou nesúh[osĺ, je povinný v lehote
uvedenej v písomnom potvrdení poisťovoteĽo tÚto
skutočnost pĺsomne poistovoteľovi oznómiť.

ó) PoistnÍk o poistený, ok je iný než poĺstník, uzovretím
poistnej zmLuvy dÓvojú poisťovoteĽovi súhLos
s vyhotovovoním o nós|edným orchivovoním zvukových
zóznomov telefonických hovorov uskutočnených medzi
nĺmopoistovoteľomvsúvislosti spoistením
o tikvidóciou poistných udolostĺ podĽo te-jto poistnej
zm[uvy, o to no technických prostriedkoch umožnujúcich ich
zochytenie, zochovonie o reprodukciu, Poistnĺk
o poistený uzovretĺm poistnej zmluvy dóvojú
poisťovoteľovi súhtos s tým, oby poistovoteľ použil tieto
ziznomy o ich kópie prĺ uplotňovonĺ próv o povĺnností
z tejto poistnej zmluvy. Poistovoteľ bude tieto Zóznomy
počos doby ich uchovonio chróniť pred neoprivneným
prĺstupom tretích osÔb.

Čtĺnoł XVll: Spôsob vybovovonio sťqžností
1) PoistovoteĽ prijĺmo stoŽnosti proti jeho postupu podoné
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ústne olebo pÍsomne. Ústne podonÚ stoŽnosť

poistovoteľ zoznomenó. Pĺsomnú sťoŽnost môŽe

stoŽovoteľ podot osobne, zoslot poštou no odresu sídlo

poisťovote[o, prípod ne emoilom no dio log@o llionzsp.sk.

2) Zo sťoŽnosti musí byť zrejmý dótum jej podonio, kto ju

podÓvo, čoho so týko (predmet stoŽnosti) o čoho so
sťoŽovoteĽ domiho. Ak je sťożovoteĽom Íyzicko osobo,

stoŽnost musí obsohovot meno, priezvisko o odresu

bydlisko fyzickej osoby. Ak je stoŽovotelom próvnickó

osobo, stoŽnost musí obsohovoť nózov olebo obchodné

meno o odresu sídLo próvnickej osoby.

3) Poistovoteľ je povinný prešetrit stoŽnost o informovoť

stoŽovoteľo o spôsobe vybovenio jeho poŽiodoviek či

dÔvodoch ich zomietnutio do 30 dníodo dňo jej doručenio. Ak

si vybovenie sťožnosti vyžoduje dthšie obclobie, je moŽné

Lehotu podto predchódzojúcej vety predlžit, o čom bude

stoŽovoteľ bezodk[odne upovedomený.

4) V prípode nespoko'jnosti s VyboVením sťoŽnosti so

stožovoteľ môže obrótit no NórodnÚ bonku Slovensko,

ktori vykonóvo dohľod nqd činnostou poistovoteľo.

V Brotislove, schvÓ|ené dňo 01..02.2020.
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