choţch pošiev, svalových úponov, mazových vačkov
34) Požiar: oheň v podobe plameňa, ktoý sa neŽiaduco a nekona epikondylitíd, náhle platničkové chrbticové syndrómy,
trolovatelhe rozšírilmimo určenéhoohniska alebo takéto ohnáhle cievne prĺhody a odlupovanie Sietnice z chorobnisko opustil. 7a poŽiar sa nepovaŽujú Účinţ dymu náhle
ných príčin,
poruchy
poistenejveci,
unĺknutého v dôsledku
infekčnéchoroby, aj ked'boli prenesené zranením (vynĹ
priemerná
b)
hodnota
predajná
vozidla:
hodnota
35) Pľiemerná
majúc nákazy tetanom a besnotou),
vozidla v Slovenskej republike v tuzemskej mene, pri ktorej
c) choroby z povolania,
stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy
d) zhoršenie choroby následkom úrazu,
trhu (predajnosť typu vozidla). Vyjadruje priemernú hodnotu
e) samovražda, pokus o samovraŽdu, úmyselné sebapoškovozidla prijeho predaji obvyklým spôsobom na volhom trhu,
denie a zámerné privodenie telesn,ého poškodenia,
36) Primárne poistenie: poistenie vozidla podl'a čl. XVl ýchto
pritelesné poškodenie spôsobené dlhodobým preťažením
VPP alebo poistenie vozidla podl'a čl. XVl ýchto VPP spolu s
podl'a
organizmu,
VPP'
čl, XlX ýchto
poistením zrźlŽĘvoztdlaso zvieraťom
_
jednotka:
g)
duševnéporuchy a Zmeny psychického stavu, ak neboli
zaria_
doplnková ýbava
37) Samostatná technická
spôsobené úrazom,
je
vozidla,
pevnou
časťou
alebo
odnímatelhou
denie. ktoré
h)
úrazy ých častíorganizmu, ktoré boli pred dojednaním
vozidla
a
svojím
ur_
od
nezávisle
typovo
schválené
môže byť
poistenia poškodené Ĺlrazom čiochorením a ktoých perčenímslúžina výkon pracovnej činnosti, napr. hydraulická
centuálne poškodenie pred dojednaním poistenia bolo
ruka, polievacie zariadenie, snehová radlica, korba a pod.
707o aviac,
38) škodová udalosti skutočnosť sprevádzaná vznikom škody,
patologickézlomeniny,
ktorá môŽe byť dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovatel'a.
poškodenie zdravia, infekcia a smrť spôsobené vĺrusom
39) Spätnévystúpenie vody: voda vystúpená z veĘného kanaHIV,
lizačného Dotrubia'
končatín alebo ich častíu diabetikov a poistených
platný
preukaz
Stratu
športo40) športové vozidlo: vozidlo, ktoré má
ciev končatĺn.
s
obliteráciami
Medzipríslušným
národným
orgánom
vého vozidla vydaný
prevádzţ poisteného vozidla v celých rodoba
Vek
vozidla:
47)
orgá_
FlA
alebo
národným
automobilov
národnej organizácie
uplynuli
od roku jeho ţroby k dátumu začiatku
koch,
ktoró
FlM'
motoryklov
organizácie
nom Medzinárodnej
primárneho poistenia.
41) štandardná výbavá vozidla: príslušenśwoa doplnţ dodá48) Vĺchrica: prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistnej
vané vyrobcom pre konkrétny typ a model vozidla v základnej
udalosti ýchlosť min.75 km/hod'
cene vozidla v roku jeho ţroby; ak nie je rok výroby znźlmy,
49) Vinkulácia poistného plnenia: viazanie poistného plnenia
považuje sa za rok výroby modelový rok vozidla'
v prospech tretej osoby, ktoré vzniká r,ydanĺm potvrdenia
42) Technická hodnota: zr,yšok technickej Životnosti poistenej
o zriadení vinkulácie poistného plnenia.
veci rĺy'jadrený v peniazoch (v tuzemskej mene).
43) Teroľisticţ čin: čin, vrátane pouŽitia sily alebo násilia, akej- 50) Vnútoľnénepokoje: občianska vojna, vzbura, občianske nepokoje nadobúdajúce rozmery rovnajúce sa ludovému pokolvek osoby, skupiny alebo skupín ludí konajúcich samostatvstaniu,
vojenská vzbura, povstanie, rebélia, revoltlcia, stanné
vykone, V mene alebo v súvislosti s akoukolvek organizáciou,
právo
alebo
stav obliehania alebo akákolVek udalosť alebo prĹ
ideologických
politiclcých,
alebo
náboŽenských
naný
čina, ktoré vedú k vyhláseniu alebo udržaniu stanného práVa
dôvodov, vrátane Úmyslu ovplyvniť ktorúkolVek vládnu moc
alebo stavu obliehania, konfiškácii, zabratiu pre vojenské účealebo zasľašiťverejnosť.
ly, rekvirácii alebo znárodneniu.
44) Totálna škoda: taká škoda, pri ktorej náklady na opravu poisteného vozidla podl'a normatĺvov r4ýrobcu dosiahnu 90 % 51) Voda z vodovodného zariadenia: voda, iná kvapalina alebo
para uniknutá mimo obvyklý priestor v dôsledku chybnej
všeobecnej hod noty vozid la vráta ne prísl ušenstva tvoriaceho
jeho povinnú, štandardnú a doplnkovú ýbavu.
obsluhy alebo poruchy.
52) Vodovodné zariadenie: potrubie alebo zariadenie privá_
45) Úder blesku: bezprostredné pôsobenie energie blesku alebo
jeho
dzajrice alebo odvádzajúce vodu, paru alebo inú loĺapalinu' Za
teploty
ţboja na poistenú vec.
vodovodné
zariadenie sa nepovaŽujú strešné Žl'aby a volhe
nepreruneočakáva
né
a
46) Urazz a kékolVek neÚ mysel né, ná hle,
rĺysokych
zvody odvádzajúce zráŽky tvoriace sa
vonkajšie
vonveduce
pôsobenie
nízţch
alebo
vonkajšĺch
síl,
šované
v atmosfére a padajrice na zemsky povrch (napr. dáŽd, sneh)'
kajšíchteplôt, plynov, pár, elektrického prúdu alebo jedov
(s ţnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxicţých látok), 53) Vojnové udalosti: vojna, invázia, činy zahraničnéhonepriatela, nepriatel'ske akcie alebo vojne podobné operácie bez
následkom ktorého bo|o poistenému nezávisle od jeho vÔle
ohl'adu na to, či bola alebo nebola vojna vyhlásená.
počas trvania poistenia spôsobené poškodenie zdravia. Za poškodenie zdravia sa v zmysle tejto definĺcie povaŽuje aj stav 54) Vozidto: samostatné nekol'ajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekol'ajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre
spôsobený:
ktoré sa vydáva doklad o evidenciivozidla a ktoré podlieha evipo
zárodvniknutí
choroboplodných
a) lokálnym hnisaním
dencii vozidiel v Slovenskej republike, ak nie je dojednané
kov do oworenej rany spôsobenej úrazom,
inak. Prípojným vozidlom je kaŽdé cestné nekol'ajové vozidlo
b) nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze, diagnosticlvurčenéna pripojenie k motorovému vozidlu'
mi, liečebným i a preventĺvnym i zá krokm i, kozmeticlrym i
a plasticţcými operáciamivykonanými za účelomliečenia 55) Všeobecná hodnota: hodnota poistenejveciv danom mieste a čase, pri stanovení ktorej sú okrem vplyvu opotrebenia či
následkov Úrazu.Za úraz sa povaŽuje i stav ked'v dôslediného znehodnotenia zahrnuté aj vplyr,y trhu (predajnosť)'
ku zţšenej svalovej sily rryvinutej na končatinu alebo
hodnotu poistenej veci pri jej potenciálnom predaji
pretrhnutiu
Vyjadruje
svaloy
chrbticu dôjde k vyskočeniu k|bu alebo
jeho
spôsobom na volhom trhu v čase bezprostredne
puzdier'
obrlyklým
šliach, väzov alebo
pred
udalosťou'
škodovou
Zaűrazsa nepovažuje:
ničivý prejav tlakovej sily, spočívajúciv rozpĹ
náhly
(hernií),
56)
Výbuch:
prieľŽĺ
kaŽdého
drunádorov
vznik
a
zhoršenie
a)
navosti plynov alebo pár, Za ýbuch tlakovej nádoby so stlačehu a pôvodu, vznik a zhoršenie aseptických zápalov šlä-

f)

i)
j)
0

z
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t: i

ným plynom alebo paľou sa povaŽuje roztrhnutie stien nádo_
by v takom rozsahu, Že došlo k náhlemu rĺyrovnaniu tlaku
medzi vonkajškom a vnútrom nádoby (exp6zia), Za r4ýbuch
sa nepovaŽuje ýbuch v spa|'ovacom priestore motora alebo
aerodynamický tresk.

článołll: Poistenie a predmet poistenia

1)

57) Výročný deň poistenia: deň, ktoý sa svojím číselnýmozna-

čenĺmdňa a mesĺaca zhoduje s dňom začiatku primárneho
poistenia alebo rjrazového pripoistenia osôb vo vozidle, ak

bolo úrazovépripoistenie osôb vo vozidle dojednané ako sa_
mostatné pripoistenie.
Ak začĺatkompoĺstenia 1e29.2,, tak je výročným dňom v neprestupných rokoch deň 2B.2.
58) Záplava: vytvorenie súvislej vodnej plochy na zemskom povrchu, ktorá určitúdobu stojí alebo prúdi v mieste poistnej
udalosti, pričom jej vytvorenie bolo spôsobené prírodnými
vplyvmi.
59) Zemetrasenie: otrasy zemského povrchu vyvolané geoţzikálnymĺ procesmi vo vnútri Zeme, ktorého Účinţ dosĺahnu
v mieste poistnej udalosti minimálne 6. stupeň makroseiz_
mickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseĺzmická stupnica).
60) Zosuv pôdy: prírodnýmĺ vplyvmi zapríčinenénáhle zosunu_
tie alebo zrÚtenie pôdy, zeminy alebo skál.

'

V rámci poistenia je možnédojednať:
a) poistenie vozidla (čl. XVl qýchto VPP),
b) pripoistenie zrâŽţ vozidla so zvieraťom (čl. XlX a XX ýchto VPP), ale len spolu s poistenĺm vozidla v rozsahu modulu poistného krytia BAS|C alebo BASĺC+,
c) prĺpoĺsteniečelnéhoskla poisteného vozidla (čl. XXl aŽ
Xxlll ýchto VPP), ale len spolu s primárnym poistením,
d) pripoistenie finančnej straty (čl. XX|V a XXV týchto VPP),
ale len spolu s primárnym poistením,
e) pripoistenie náhradného vozidla (čl. XXV| aŽ XXV|ll týchto
VPP), ale len spolu s primárnym poistením,
pripoĺstenie batoŽiny (čl. XX|X aŽ XXXll týchto VPP), ale
len spolu s primárnym poistením,

f)

g)
h)

i)
2)

pripoistenie nadštandardnej ýbavy vozidla (čl' XXXlll
ýchto VPP), ale len spoĺu s primárnym poistenĺm,
pripoistenie vozĺdla pri pracovnej činnosti (čl. XXXV ých_

a XXX|V

to VPP), ale len spolu s primárnym poistením,
úrazovépripoistenie osôb vo vozidle (čl. XXXV| aŽ XXXXll
týchto VPP), a to bud'spolu s primárnym poistením alebo

ako samostatné poistenie bez dojednaného primárneho
poistenia,
Poistenie vozidla je moŽné dojednať prostredníctvom modulov poĺstného krytia.

MoDULY PolsTNÉHo KRYTIA

Moduĺ poistného krytia BAS|C obsahuje poistenie vozidla pre rĺziká:

-

BASIC

-

poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie s tým, Že prĺ poškodenĺalebozničenívozidla v dôsledku havárie
je poistné plnenie posţtnuté, len ak je zároveň takéto poškodenie alebo zničenie vozidla ako škoda kryté systémom
povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenri prevádzkou motorového v ozidla ăzârőveň platí,
Že za poškodenie alebo zničenie vozĺdla, a to ani čiastočne,nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená
osoba,

poškodenia alebo znĺčeniavozidla v dôsledku Živelnej udalosti,
poškodenia alebo zničenĺavozidla pôsobením hlodavcov na vozidlo,
mechanického poškodenia čelnéhoskla vozidla akoukolVek náhodnou udalosťou, ktorá nie je tým ito VPP \,ylúčená a je
takéto poškodenie moŽné odstrániť opravou čelnéhoskĺa poisteného vozidla a zároveň nedošlo k inému poškodeniu
vozidla.

ModulpoistnéhokrytiaBASlC+obsahujepoistenievozidlaprerizikávrozsahuńo
zikźl:

BASTC+

- odcudzenia časti vozidla,
- poškodzovania cudzej veci v zmysle príslušných ustanoveníTrestného zákona,
znení (vandalizmus),

resp. zákona o priestupkoch v platnom

_ odcudzenia celého vozidla

Modul poistného krytĺa OPT|MAL obsahuje poistenie vozidla pre riziká:

OPTIMAL

-

poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku Živelnej udalosti,
poškodenia alebo znĺčeniavozidla pôsobením vody z vodovodného zariadenia,
poškodenia alebo zničenĺavozidla v dôsledku spätnéhovystúpenia vody,
poškodenia alebo zničenia vozidla pôsobením hlodavcov na vozidlo,
mechanického poškodenia čelnéhoskla vozidla akoukolVek náhodnou udalosťou, ktorá nie je týmito VPP Vylúčená a je
takéto poškodenie moŽné odstrániť opravou čelnéhoskla poisteného vozidla a zároveň nedošlo k inému poškodeniu
vozidla.

Modul poistného krytia OPT|MAL* obsahuje poistenie vozidla pre riziká v rozsahu modulu OPT|MAL a poistenie vozidla
pre rizi ká:

OPTIMAL+

-

odcudzenia časti vozidla,
poškodzovania cudzej veci v zmysle príslušných Ustanovení Trestného zákona, resp. zákona o priestupkoch v platnom
znení (vandalĺzmus),
odcudzenia celého vozidla.
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3)

4)

5)

6)

7)

Moduly poistného krytia BAS|C a BASIC+ je moŽné dojednať
ţlučnepre osobné vozidlá (kategória M1) alebo nákladné
(dodávkové) vozidlá (kategória N1) s najväčšouprípustnou
celkovou hmotnosťou neprerĺyšujúcou3 500 kg.

Predmetom poistenia vozidla a pripoistenia vozidla pri pracovnej činnosti je vozidlo uvedené v poistnej zmluve, jeho
časti a príslušenswo tvoriace jeho povinnú a štandardnú ţbavu, ak sú vo vozidle uloŽené alebo v ňom alebo na ňom upev_
nené (d'alej len ,,poistené vozidlo").
Predmetom poistenia vozidla podl'a ods. 4) tohto článku je
tieŽ doplnková ýbava poistenéhovozidla (menovite uvedené
jej prvky s poistnými sumami v poistnej zmluve), a ak je v poisţenom vozidle v čase poistnej udalosti uloŽená alebo v ňom
alebo na ňom upevnená.
Vozid lo je moŽné poistiť, len ak je pre neho vydaný platný slovensĺ<y doklad o evidencii a slovenské evidenčné čĺslovozidla,
a zároveň, akje nepoškodené a v riadnom technickom stave.
Poistenie v zmysle ýchto VPP nie je moŽné uzavrieť pre historické alebo športovévozidlo, ak nie je dojednané inak.
Predmetom pripoistenia zráŽky vozidla so zvieraťom je osobnévozidlo (kategória M1) alebo nákladné (dodávkové) vozidlo (kategória N1) s najväčšouprĺpustnou celkovou.hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg uvedené v poistnej zmluve

jeho časti a prĺslušenswo tvoriace jeho povinnú, štandardnú
a doplnkovú ýbavu, ak sú vo vozidle uloŽené a|ebo v ňom
alebo na ňom upevnené.
B) Predmetom pripoistenia čelnéhoskla poisteného vozĺdla je
čelnésklo osobného vozidla (kategória M1) alebo nákladného
(dodávkového) vozidla (kategória N1) s najväčšouprípustnou
celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg uvedené
v poistnej zmluve.
9) Predmetom pripoistenia finančnej straty je finančná strata
predstavuj úca rozd iel medzi obsta rávacou cenou poisteného
vozidla a jeho všeobecnou hodnotou vzniknutá v dôsledku totálnej škody na poistenom vozidle alebo v dôsledku odcudzenia poisteného vozidla'
10) Predmetom pripoistenia náhradného vozidla sú náklady spojené s prenájmom náhradného vozidla za poistené vozidlo.
11) Predmetom pripoistenia batoŽiny je batožina osôb prepravovaných v poistenom vozidle vrátane vodiča. BatoŽinou sa rozumejú veci osobnej poľeby osoby cestujúcej V poistenom
vozidle, ktoré sivzala so sebou na cestu alebo ktoré nadobudla počas cesty, a ktoré srj obtyklé pre daný účelcesţ.
'l
2) Pred metom pri poisten ia nadšta ndard nej výbavy sú jed notl ivé
predmeţ výbavy vozidla dodané do vozidla ešte pred dojednaním ich poistenia, ktoré nepatria do povinnej, štandardnej
a doplnkovejvybavy, ktoré boli menovite uvedené v návrhu
na uzavretie poistnej zmluvy, a ktoré sú v čase poistnej udalosti uloŽené vo vozidle, v ňom alebo na ňom upevnené.
'l
3) Predmetom úrazovéhopripoistenia osôb vo vozidle je zdravie
a život osôb prepravovaných vozidlom uvedeným v poistnej
zmluve v čase poistnej udalosti (poistený)' V poistnej zmluve
sa dojednáva poistná ochrana pre kaŽdú prepravovanú osobu
vrátane vodiča, pričom platí, Že poistenie sa dojednáva na celkoý počet miest na sedenie (sedadiel) Vrátane sedadla vodiča uvedený v doklade o evidenciĺ vozidla.
a

čIanok lV: Začiatok poistenia

r)

2)
3)
4)
5)

nýmisţranami.
Poistenie začne okamihom uZavretia poistnej Zmluvy V Zmys_
le ods' 1) tohto článku, pokial' nie je v poistnej zmluve dojednaný neskoršízačiatok poistenia'
V póistnej zmluve je moŽné ako začiatok poistenia dohodnúť
aj okamih vykonania obhliadţ vozidla poisťovatelbm. Poistenie v takom prípade začne okamihom vykonania obhliadlqĺ
vozidla poisťovatelbm'
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú,ak nie je dojednané
inak.

Poistenie je moŽné dohodou poisťovatel'a a poistníka rozširovať o pripoistenia. Začiatkom pripoistenia je deň uzavretia takejto dohody, pokial nieje v dohode dojednaný neskorší začiatok pripoistenia.

článok v: Právne vzt'ahy

1) Podmienţ

poistenia upravené V poistnej zmluve, VPP, oPP

a oPPÚP platné pre poistníka platia primerane pre poisteného, ako aj pre všetţoprávnené osoby. Povinnosťou poistníka

je oboznámiť poisteného a oprávnené osobys poistnou

2)
3)
4)

5)

zmlu-

vou,
Uplatnenie práv vyplýajúcich z poistnej zmluvy nâlležÍýVPP, OPP a OPPUP.

hradne poistnĺkovi, ak nie je týmito VPP stanovené inak, alebo
nie je dojednané inak.
Práúa na poistné plnenie nesmú byť bez srjhlasu poisťovatel'a
postúpené inejosobe, a to až do ukončenia r,yšetrenia škodo-

vejudalosti,
Právne úkony právnickej osoby môŽe rĺykonávať výlučne oso_
ba oprávnená konať v jej mene alebo osoba splnomocnená.
osoba, ktorá pristaví vozidlo právnickej osoby na obhliadku, sa
povaŽuje za oprávnenú konať za právnickú osobu vo veciach
rĺykonania obhliadlry.
Poisťovatel'má právo overovať si pravdivosť a úplnosťúdajov
potrebných pre ýpočet poistného a poistného plnenia a pouŽĺvaťzistené údaje pre ričely správy poistenia a likvidácie poistných udalostî'

článok Vl: Územná platnosť poistenia
1) Poistenie sa ýka poistných udalostĺ ku ktoým v priebehu

2)

trvania poistenia došlo na geografickom rłzemĺEurópy, ak nie
je ýmito VPP stanovenó inak alebo nie je dojednané inak.
V poistnej zmluve je moŽné dojednať poistenie aj pre in,Ó úze_
mie; poistné sa v takom prípade dohodne na základe rozsahu
poistného krytia, doby platnosti poistenia a ohodnotenia poistného rizika na takomto území.
a zánik poistenia
AkékolVek zmenyv poistnej zmluve sa uskutočňujú so súhlasom
oboch zmluvýh strán, ak nie je ýmito VPP stanovené inak,

čtánokVll: Zmena
1

)

2)
3)

článok lll: Vymedzenie poistnej uda!osti

Poistnou udalosťou je akákolvek nepredvídaná a náhodná škodová udalosť, s ktorou je podl'a týChto VPP a oPP spojená povinnosť
poisťovatel'a poskytnúťpoistnró plnenie, ak nie je v poistnej zmlu_
ve dojednané inak.

Poistná zmluva je uzavretá okamihom jej podpßania zmluv_

4)
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Zmenou v osobe vlastníka poisteného vozidla poistenie nezaniká, ak nie je týmito VPP stanovené inak.
okamihom zápisu prevodu držby vozidla uvedeného v poistnej zmluve v evidencii vozidiel na inú osobu ako poistník, poistenie zanikne, ak nie je dojednané inak. V prípade takéhoto
zániku poisťovatel' vráti poĺstníkovi nespotrebované poistné.
KaŽdý prevod drŽbyvozidla je poistník povinný najneskôr do 7
kalendárnych dnĺ po tom, ako táto skutočnosťnastala, písom_
ne oznámiť poisťovatelbvĺ a doloŽiť dokladom osvedčujúcim
túto zmenu.
Poistenie, primárne poistenie a pripoistenie môŽe zaniknúť
písomnou dohodou zmluvných strán'

5)

6)

7)

Poistenie, primárne poistenie a pripoistenie zanikne ýpovedbu ku koncu poĺstného obdobia. Výpoved'musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr 6 ýždňov pred uplynutím poistného obdobia.
Ak dôjde k úmrtiu poistnĺka alebo vyhláseniu za mŕweho počas existencie poistenia, poistenie zanĺkne dňom, ktoý platí
za deň smrti poistníka, ak nĺe je týmito VPP stanovené inak
alebo nĺe je dojednané inak.
Ak zaniklo bezpodielové spoĺuvlastnĺctvomanŽelov smrťou
alebo vyhlásením za mŕtveho toho z manŽelov, ktoý uzavrel
poistnú zmluvu na poistené vozidlo patriace do bezpodielo_

poistná zmluva uplynutím 30 dníodo dňa jej uzavretia,
16) Dňom zániku poistenia vozidla zanikajÚ spolu s poistením vozidla ajvšetky pripoistenia dojednané v poistnej zmĺuve'
'l7)
Ak poisťovatel' zistí, že poistník alebo poistený vedome nepravdivo alebo neúplne odpovedal na písomné otázky poisťovatel'a ýkajúce sa dojednávaného poistenia alebo ak sa po
uzavretí poistnej zmlur,y preukáže, že na poistenom vozidle

boli pozmenené ţrobné číslapodvozku, karosérie (VlN), motora alebo ýrobné (továrenské) štítĘalebo ak sa poisťovatel'
dozvie, že doklady predloŽené poistníkom pri uzavretí poiste-

nia boli pozmenené, sfalšované alebo obsahovali nepravdivé
rldaje, aĺebo ak dodatočne zistí, Že vozidlo uvedené v poistnej
zmluve bolo v čase dojednania poistenia poškodené,nesp[ňavlastníkom alebo spoluvlastníkom'
lo po technickej alebo právnej stránke poŽiadavky na uzavreB) Ak zanikĺo bezpodielové spoluvlastníctvo manŽelov inak ako
tĺe poistnej zmlurĺy uvedené v týchto VPP alebo v oPP (napr.
z dôvodov uvedených v ods. 7) tohto článku, a poistnú zmĺupoistené vozidlo nebolo r'ybavené určeným zabezpečovacím
vu uzavrel jeden z manŽeĺov považuje sa za poistníka ten
zariadením alebo kombináciou určených zabezpečovacích
manŽel, ktorému poistené vozidlo pripadlo pri r,ysporiadaní
zariadení), môže poisťovatel'od poistnej zmluvy odstúpiť, ak
bezpodielového spoluvlastníctva manŽelov' Ak však pri rĺyspo_
by pri pravdĺvom a úplnom zodpovedaní otázok alebo pri ziriadanĺ poistené vozidlo pripadlo do podielového spoluvlast_
stení uvedených skutočností poistnú zmluvu neuzavrel. Toto
nĺctva, pôvodný poistník sa nemení.
právo môŽe poisťovatel'uplatniť do 3 mesiacov odo dňa, ked'
9) Pri splynutí, zlúčeníalebo rozdelení právnickej osoby, ktorá je
takú skutočnosťzĺstil, inak právo zanikne. Zmluvné strany sú
poistníkom, prechádzajú všetţ práva a povĺ nnosti vyplýłaj úpovinné vrátiť si všetko, čo podl'a poĺstnej zmluvy dostali, prĺce z poistného vzťahu na nástupnícku spoločnosţ ak nie je
čom poisťovatel'má právo na odpočítanie nákladov ktoré mu
dojednané inak. Zánikom právnickej osoby, ktorá je poistnĹ
vznikli v súvislosti s uzavretím poistnej zmlur,y.
kom, bez právneho nástupcu, poistenie zaniká, ak nie je do- 18) Poistník aj poisťovateĺ'majúprávo po kaŽdej poistnej udalosti
jednané inak.
písomne r,ypovedať poistenie, primárne poistenie alebo pri_
10) Poistenie zaniká okamihom vzniku totálnej škody, prijatím
poĺstenie, ku ktorému sa poistná udalosť vzťahuje, najneskôr
oznámenia príslušným orgánom, Že vozidlo bolo odcudzené,
však do ] mesiaca od výplaţ alebo zamietnutia poistného plokamihom zničenia vozidla alebo ým, Že inak odpadla moŽnenia poisťovatelbm. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej
nosĹ aby na vozidle uvedenom v poistnej zmluve nastala pouplynutĺm poistenie zanĺkne. Toto ustanovenie sa netýka úraistná udalosť. Pokial'došlo k zániku poistenia v dôsledku poistzového pripoistenia osôb vo vozidle, ak je dojednané ako sanej udalosti, za ktorú poisťovatel' posţtol poistné plnenie,
mostatné pripoistenie.
patrí poisťovatelbvi poistné do konca poistného obdobia, 19) Ak bolo vozidlo poistené na rovnaký účelu viaceých poisťov ktorom poistná udalosť nastala.
vatelbv a poistník túto skutočnosť neoznámĺl poisťovatel'ovi, je
11) Poistenie, primárne poistenie a pripoistenie dojednané na
poĺsťovatel'oprávnený po poístnej udalosti r,ypovedať poistnú
dobu určitĹr zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo v poistnej
zmĺuvu aj bez ýpovednej lehoty. Poistenie zaniká doručením
zmluve dojednané.
výpovede poistnĺkovi.
12) Poistenie zanikne aj tak, Že poistné za pwé poistné obdobie
20) V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre stano_
alebo jednorazové poistné neboĺo zaplatené do 3 mesiacov
poistného má poisťovatel' právo jednostranne
venie
odo dňa jeho splatnosti' Poistenie zanikne aj tak Že poistné za
upraviť výšku poistného na d'alší poistný rok. Výšku poistného
je poisťovate|'oprávnený upraviţ ak dôjde k zýšeniu cien nád'alšie poistné obdobie nebolo zaplatené do ] mesiaca odo
dňa doručenia ýrĺy poisťovatel'a na jeho zaplatenĺe, ak nebohradných dielov a opravárensĺ<ých prác alebo k rastu indexu
lo poistné zaplatené pred doručenímtejto ýzvy. Výzva poisspotrebitelsţých cien s vplyvom na zýšenie nákladov na poťovatel'a obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak neistné plnenia, k zmene právnych predpisov s dopadom na obbude zaplatené. To isţéplatí, ak bola zaplatená len časť
lasť poisťovníctva, Zmene rozhodovacej praxe sridov v oblasti
poistného'
poisťovníctva alebo k zmene faktorov nezávislých na poisťo13) Poistenie, primárne poistenie a pripoistenie môŽe r,ypovedať
vatel'ovĺ s vplyvom na dostatočnosť poistného podl'a zákona
každý z účastníkovdo 2 mesiacov po jeho uzavretí, Výpovedo poisťovnícwe. Ak poisťovatel'zvýši poistné na d'alšípoistný
ná lehota je B-dňová a jej uplynutím vypovedané poistenie,
rok a poistník do konca poistného roka písomne oznámi poisprimárne poistenie a pripoistenie zanikne.
ťovatelbvi, Že so zvyšením poĺstného pre d'alší poistný rok ne14) Poistenie zaniká aj dňom, kedy bolo vozidlo uvedené v poistsÚhlasĹ zaniká poistenie ku koncu poistného roka, v ktorom
nej zmluve natrvalo vyradené z premávky na pozemných kobolo zmenené poĺstnéoznámené. Ak poisťovatel'zníŽi poist_
munikáciách alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel. Túto
né na d'alšípoistný rok a poistník zaplatí za prvé poistné obdo_
skutočnosťje poistník povinný najneskôr do 7 kalendárnych
bie d'alšieho poistného roka poistné v pôvodnejýške, poisťodní po tom, ako nastala, písomne oznámiť poisťovateĺbvia dovatel' vráti preplatok poistného poistníkovi.
ložiť dokladom osvedčujúcim túto zmenu.
21) Ak došlo k právnemu nástupníctvu priţkone Živnostenského
]5)Ak bol v poistnej zmĺuve dojednaný v zmysle čl. lV ods. 3)
oprávnenĺa a vozidlo sa nad'alej používana podnikatelţké účetţhto VPP začiatok poistenia okamĺhom rĺykonanĺa obhliadţ
ly, poistenie nezaniká.
vozidla poisťovatelbm a poistnĺk si nesplnil povinnosti podl'a
čl. XlV ods' 1) písm. b) ýchto VPP ým, Že nepristavil vozidčlánokvlll: Platenie a výška poistného
lo na obhlĺadku podl'a pokynu poisťovatel'a a/alebo inak 1) Poĺstnéje splatné prvého dňa poistného obdobia, ak nie je dojednané inak.
neu možn í l poisťovatel'ovi'lykona ť obh iad ku vozid la, za ni kne

vého spoluvlastníctva manželov, vstupuje do poistenia na
jeho miesto pozostalýiá manŽel/ka, pokial' je nad'alej jeho

ýšţ

l
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2)

3)
4)

5)

zničenéalebo poškodené poistnou udalosťou. To neplatí, ak

Pri poistení dojednanom na dobu určitúje poistné splatné naraz za celú dobu poistenia (ednorazové poistné) alebo sa

môŽe platiť ako beŽné poistné. JednoraZoVé poiStné je splatné
v deň dojednania poistnej zmlur'y, ak nie je dojednané ĺnak.
Výška poistného je dojednaná v poistnej zmluve,
Poisťovatel'má právo na poistné za dobu do zániku poistenia;
poisťovatel'vráti poistníkovi nespotrebované poistné.
Pokial' je vozidlo prevádzkované na iný druh pouŽitia ako je
dojednaný v poistnej zmluve, poisťovatel'má popri dohodnutom poistnom právo na zmluvnú pokutu vo yýške štvornásobku poistného za poistenie vozidla pre beŽnú prevádzku, a to
odo dňa, kedy podl'a zistenia poisťovatel'a došlo k inému druhu pouŽitia vozidla, ako bolo dojednané, do dňa konca poistenia alebo do dňa Zmeny výšţpoistného v poistnej zmluve
pod|'a zisteného druhu pouŽitia vozidla, podl'a toho, ktorá sku_
točnosťnastane skôr.

mi plneniami z jednej poistnej udalosti prekročiťpoistnú

sumu, poisťovatel' je povinný zaplatiť náklady len do výšky rozdielu poistného plnenia z titulu škody na poistenom vozidle
a poistnej sumy.
B) Poisťovatel' je oprávnený viazať ýplatu poistného plnenia
z poistenia Ýozidla na splnenie povinností ustanovených v čl.
XlV ods. 1) písm' s) a čl' XlV ods, 3) týchto VPP,
9) Ak je predmet poistenia poistený na rovnaţ ričel u viaceých
poisťovatelbv a ak prevyšuje úhrn poistných súm poistnú hod_
notu predmetu poistenia alebo ak prerlyšuje úhrn súm, ktoré
by z uzavreých poistných zmlÚv z tej istej poistnej udalosti
p-oisťovatelia boli povlnnĺ plniť, je poisťovatel'povinný poskytnúťplnenie do výšţhodnoty predmetu poistenĺa alebo dojednanej poistnej sumy len V pomere sumy, ktorú by bol poVinný plniť podl'a svojej poistnej zmlur,y k sumám, ktoré by
boli úhrnom povinní plniť všetci poisťovatelia, okrem úrazové_
ho pripoistenia osôb vo vozidle.
10) Náklady na určenie prîčinvzniku a stanovenie rozsahu poško_
denia poistenej veci znaleclcým skú manĺm poisťovatel' u h radí
iba v prípade, ak o to sám znalca požiada.
jej
1 1) Znehodnotenie alebo zhodnotenie poistenej veci opravou,
obrĺyklá údržbaalebo ošetrenie nie je predmetom poistného
plnénia, a preto sa na ne neprihliada priýpočte poistného plnen ia' Poisťovatel' rovna ko nehradí prípad n ú majetkovú uj mu
vzniknutú morálnym alebo beŽným opotrebením poistenej

'

čHnok lX: Prechod práva
Ak má poistník, resp. poistený voči inému právo na náhradu škodyspôsobenej poistnou udalosťou, prechádza toto právo na pois-.
ťóvatel'a, a to áŽ do ţškypoistného p|nenia, ktoré mu poisťovatel'
posţtol.

článok X: Poistné plnenie

1)

2)

3)

Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovatel' povinný vyplatiť po_
istné plnenie určenépodl'a ýchto VPP, oPP, oPPUP a podmienok dojednaných v poistnej zmluve poistníkovi, ak nie je tými_
to VPP stanovené inak alebo nie je dojednané inak. Na poistné
plnenie sa pouŽijú platné právne predpisy upravujúce daň
z pridanej hodnoty.
Poĺstné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení vyšetrenia
poisťovatel'a potrebného na Zistenie rozsahu jeho povinnosti
'l
plniť' Ak nemôŽe byť rĺyšetrenieškody ukončené do mesiaca po tom, ked'sa poisťovatel'o poistnej udalosti dozvedel, je
poĺsťovatel' povinný, ak je základ nároku na poistné plnenie
nesporný na písomné poŽiadanie posţtnúťprĺmeraný preddavok.

vect.
12)' Ak poisťovatel'zistí, Že poistné plnenie bolo neoprávnene Vyplatené, je poisťovatel'oprávnený poŽadovať od osoby, ktorej

Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike v tuzemskej
mene, ak nie je dojednané inak.
4) Poisťovatel'odpočítaod poistného plnenia dojednanú spoluúčasť,hodnotu zvyškov poistenej veci, dlŽné poistné, regresné
(postihové) nároĘ či iné vzájomné pohl'adávţ.
5) Ak je poistná suma, ktorú si poistník dojednal v primárnom
poistení, niŽšia ako poistná hodnota predmetu poistenia
v čase dojednania poistenia, predmet poistenia je podpoistený a výška pÔistného plnenia sa zniŽuje V pomere dojednanej
poistnej sumy k poistnej hodnote predmetu poistenia'
6) Ak urobil poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba
opatrenia, ktoré vzhl'adom k okolnostiam prípadu bolo moŽné
povaŽovať za ner,yhnutné k odvráteniu bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo k zmierneniu jej následkov, je poisťovatel' povinný posţtnúťpoistné plnenie zodpovedajúce nákladom, ktoré na takéto opaľenia účelnerĺynaloŽil, ak boli
úmerné všeobecnej hodnote poistenej veci v čase vzniku poistnej udalosti. Ak by také poistné plnenie malo spolu s d'alšĺ_
mi pbistnými plneńiami z jednej poistnej udalosti prekročiť
poistnú sumu, poisťovatel' je povinný zaplatiť náklady len do
yýšţrozdielu poistného plnenia Z titulu škody na poistenej
veci a poistnej sumy.
7) Poisťovatel' je povinný posţtnúťplnenie zodpovedajúce nákladom, ktoré bolo možnépovažovať za nevyhnutné z dôvodov bezpečnostných, hygieniclcých alebo z iného verejného
záujmu na odpratanie z'ryškov poisteného vozidla, ktoré bolo

bolo r'yplatené poistné plnenie, vrátenie poistného plnenia.
osoba, ktorej bolo neoprávnene rzyplatené poistné plnenie, je
povinná vyplatené poistné plnenie vrátiť najneskôr do 30 dní
odo dňa doručenia ţzr,y poisťovatel'a na jeho vrátenie.
13) Poistné plnenie je možné vinkulovať - viazať v prospech tretej
osoby dojednaním v poistnej zmluve, alebo osobitnou zmluvou, s ýnimkou pripoistenia náhradného vozidla, pripoistenia
batoŽińy a úrazového pripoistenia osôb vo vozidle.
'l4)
Ustanoúenia ods.4) aŽ 1 1) tohto článku sa nevzťahujri na úrazové pripoistenie osôb vo vozidle.
15) Poistné plnenie je d'alej bližšie špecifikovanév osobitných
Ustanoveniach ýchto VPP.

čhnok Xl: Zníženie a zamietnutie polstného plnenia
.l

)

Poisťovatel' je oprávnený primerane zníŽiť poistné plnenie:

a)
-

b)

c)
d)

'

7

nároţ tretej

osoby voči poistníkovi alebo voči poistené_
mu, Ak by take poistné plnenie malo spolu s d'alšĺmi poistnýide o
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V prĺpade porušenia povinnosti poistníka nahlásiť poistnÚ

udalosť poisťovatelbvi v zmysle čl. XlV ods' 1) pĺsm, i)
týchto VPP,
v prípade porušenia povinnosti poistnĺka zabezpečit pre_
chod jeho práva na náhradu škody voči ľetej osobe na
poisťovatela,
ak na základe nepravdivej alebo neúp|nej odpovede bolo
určenéniŽšie poistné,

pokial' poistníkom alebo poisteným alebo oprávnenou
osobou došlo k vedomému porušeniu povinností Ustanovených oZ, všeobecne záväznými právnymi predpismi,
týmito VPP, oPP alebo OPPÚP alebo povinností dojednańycrr v poistnej zmluve, ktoré malo podstatný vplyv na

vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenierozsahu ná-

e)
'

sledkov poistnei udalosti,
ak poistnĺk alebo poistený alebo oprávnená osoba viedla
v čase poistnej udalostivozidlo uvedené v poistnej zmlu-

Ve pod Vplyvom alkoho|u alebo

f)

nárlykoých látok alebo sa
bezdôvodne odmietla podrobĺť skúškealebo vyšetreniu
na požitie alkoholicĺcých nápojov alebo nárĺykoých látok,

6)

a)

ak poistník alebo poistený alebo oprávnená osóba viedla

vozidlo uvedené v poistnej zmluve pod vpĺyvom liekov,

ktoýmije spojený zákaz vedenia vozidla; to platí aj pre
lekársky zákaz, s ktoým je po určitúdobu spojený zákaz
vedenia vozidla alebo dočasná nespôsobilosť vedenia vo-

b)

s

g)
h)

zidla,

za ponechanie dokladu o evidencii vo vozidle v prípade
odcudzenia vozidla,

ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci

podl'a okolností primerane zníŽiť poistné plnenie,
Poisťovatel'je oprávnený zamietnuť poistné plnenie, ak poisr
ník alebo poistený alebo oprávnená osoba:

7)
B)

nepravdĺvo alebo neúplne uvedie podstatné skutočnosti

týkajúce sa vznĺku a priebehu poistnej udalosti,

nepravdivo alebo neúplne uvedie skutočnosti ovplyvňujúce podmiený likvidácie poistnej udalosti, najmä urče-

nie výšţpoistného plnenia.
Ustanovenia ods. 1) písm' a), b), 9), h), i), ods.3),4) a 5) tohto
článku sa nevzťahujú na úrazové pripoistenie osôb vo vozidle.
Ustanoveniami tohto článku ostávajú ostatné práva poisťova-

teĺ'a nedotknuté.
z dôvodu, že táto nebola udržiavaná v riadnom technickom a ţrobcom predpísanom stave (napr. slabý účinok článokXll: VýluĘ z poistného ptnenia
bŕzd, deformácia náprav, pneumatiky s ojazdeným dezé- 1
Poistenie sa nevzťahuje na škody a úraz poisteného spôsobené:
nom, poškodenie pruženia a tlmičov, zjavné unikanie paa) rÍmyselným konaním poistníka alebo poisteného alebo
liva a oleja, poruchy V osvetlení, zjavné poškodenie podoprávnenej osobyalebo osoby konajúcej na podnet niekvozku alebo karosérie a pod.),
toĄ z týchto osôb,
ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu poistenej veci neb) v dôsledku podvodu, sprenevery, nátlaku, hrubého nátla_
správne uloŽeným nákladom alebo batožinou; za ne_
ku, vydierania alebo porušovania povinnostĺ pri SpráVe
správne uložený náklad alebo batoŽinu sa rozumie precudzieho majetku v zmysle príslušných Ustanovení Ţrest_
pravovaná vec alebo súbor prepravovaných vecí, ktoré nie
ného zákona v platnom znení,
sú vzhl'adom na ich hmotnosť a rozmery adeĺoĺátne za_
c) na poistenej veci, ktorá bola pouŽitá v čase škodovej udabezpečené voči pohybu alebo ktoré sa nônachádzajú na
losti na trestnú čĺnnosťosÔb uvedených v písm. a) tohto
mieste, ktoré je k tomuto účeluurčené,
odseku,
ak sa vo vozidle uvedenom v poistnej zmluve v čase poist_
d) v prípade, Že vodič poisteného vozidla alebo jeho spolunej udalosti prepravovaĺo viac osôb (bez ohl'adu na ich
jazdec (ak je pre spoĺujazdca táto povinnosť ustanovená
vek) ako je počet sedadiel uvedený v doklade o evidencii
všeobecne záväznými právnymi predpismi) v čase vzniku
vozid a (vráta ne sedad la vod ĺča);poistné pl nen ie z úrazoškodovej udaĺosti nemal predpísanéprísĺušnévodičské
vého pripoistenia osôb vo vozidle sa potom rĺypočítaV pooprávnenĺe, mal zadržaný vodičsbý preukaz alebo mal
mere počtu sedadiel k počtu prepravovaných osôb vo vouloŽený zákaz viesť motorové vozidlo,
zidle; u sanitiek sa do počtu sedadiel započítavajúvšetţ
e) na poistenej veci, ktorá bo|a použitá na iný druh pouŽitĺa,
miesta na sedenĺe a leŽanĺe uvedené v doklade o evidenako bolo dojednané V poistnej zmluve alebo na účelyvojenské,
cii vozidla,
2) Ustanovenia ods. 1) písm. b), h) a ĺ) tohto článku sa nevzťapriamo aĺebo nepriamo povstaním, vnútornými nepokoj_
hujú na prípady, ked'k poškodeniu alebo zničeniu došlovčase
mi, teroristicĺcým činom, vojnoqými udalosťami, zásahom
od odcudzenĺa vozid|a do jeho vrátenia'
úradnej alebo štátnej moci, rĺyššoumocou, priamym ale3) Ak boĺ počas trvania primárneho poistenia vyhotovený d'alší
bo nepriamym pôsobením jadrovej energie,
klúčalebo ovládač k poistenému vozidlu a/alebo zabezpečog) v dôsledku odcudzenia celého vozidla alebo jeho častí
vaciemu zariadeniu, ktoým je poĺstené vozidlo vybavené bráosobou, ktorej bolo poistené vozidlo zverené.
niacemu vnĺknutiu neoprávneným osobám do poisteného 2) Ustanovenia ods, 1) písm. d) a e) tohto článku sa nevzťahujú
vozidla a následnej manipulácii s poisteným vozidlom, (d'alej
na prípady, ked' k poškodeniu alebo zničerĺiupoistenej veci
len ,,zabezpečovacie zariadenie") a túto skutočnosť poistník
došlo v čase od jej odcudzenĺa do jej vrátenia.
alebo poistený alebo oprávnená osoba neoznámila poisťova- 3) Ak nebolo v poistnej zmĺuve dojednané inak, poistenie sa rov_
tel'ovi ešte pred vznikom poistnej udalosti, je poisťovateĺ'
nako nevzťahuje na škody a úraz poisteného vzniknuté:
oprávnený zamietnuť poistné plnenie'
a) pri pretekoch a súťaŽiach akéhokolVek druhu,
4) Ak poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba v prípade
b) pri tréningoých a prípravných jazdách pre akcie uvedené
odcudzenia poisteného vozidla neodovzdá všetlry originály
v písm. a) tohto odseku,
a kópie klÚčov od poisteného vozidla, klÚče a ovládače od zac) pri nesÚťaŽných alebo testovacích jazdách na ýchlosľ
bezpečovacĺch zariadení a štítţs kódom od klúčov,je poisťoných dráhach pretekársých okruhov.
vatel'oprávnený zamietnuť poistné plnenie, resp. podl'a okol- 4) Poĺstenie sa nevzťahuje na škody na:
ností ho primerane znížiť'Ak sa preukáŽe, že niektoý
a) - pneumatikách a diskoch kolĺes v moduloch poistného
z odovzdaných klúčovovládačov aĺebo štítkov s kódom
krytia BAS|C a BASIC+, ak nedošlo srÍčasnek inému po_
od klÚčov neprĺnáležík odcudzenému vozidIu, je poisťovatel'
škodeniu poisteného vozidla, za ktoré je poisťovatel' pooprávnený zamietnuť poistnó plnenie.
vĺnný poskytnúť poistné plnenie;
_ pneumatikách v moduloch poistného krytia OPT|MAL
5) Ak v čase poistnej udalosti nebolo poistené vozidĺo riadne zatvorené a uzamknuté a určenézabezpečovacie zariadenie,
a oPTlMAL*, ak nedošlo súčasnek inému poškodeniu poktoým je poistené vozidlo vybavené a zariadenie proti neoisteného vozidla, za ktoré je poisťovate|'povinný poskytnprávnenému pouŽitiu vozidla, ktoým je poistené vozidlo vyriť poistné plnenie.
bavené z hl'adiska splnenia podmienok ustanovených všeoAk došlo k poškodeniu len pneumatík protiprávnym zásabecne zâvazným právnym predpisom upravujúcim
hom inej osoby (moduly poĺstnéhokrytia BASIC+
podmienţ premávlry vozidiel na pozemných komunikáciách
a OPŢlMAL+), ako poistník alebo poistený alebo oprávnenebolo aktivovanó, je poisťovatel' oprávnený zamĺetnuţresp.
ná osoba, poisťovatel'r,yplatí poĺstnépĺnenie vo výške ná_

)

i)

j)

l

Đ
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kladov na ich opravu, maximálne však do

b)

c)
d)
e)

Đ
g)

nickejhodnoţ'

ţšţich tech-

poistenej veci spÔsobené funkČným namáhaním, prirodzeným opotrebením, únavou materiálu, konštrukčnou
alebo ýrobnou vadou,
poistenej veci pri vykonávanĺ opravy alebo údrŽby, ktoré
vzniknú v priamej súvis|osti s ýmito prácami, ak nie je ý'
mito VPP stanovené inak,
predmete poistenia počas skúšobných jâzd v areáli
cu alebo na skúšobnejdráhe,

ýrob-

poistenej veci spôsobené nesprávnou obsluhou alebo
údrŽbou (najmii nedostatok pohonných alebo mazacích

B) okrem ýluk'z

poistného plnenia uvedených v ods. 1) aŽ 7)
tohto článku sa z poistného plnenia uplatňujú aj ţluky uvedené v osobitných ustanoveniach ýchto VPP,

článok Xlll: zvyšky poistenej veci

Pokial'nebude vopred s poisťovatelbm písomne dojednané inak,
Zostatková hodnota zvyškov poistenej veci bude pri totálnej škode z poistného plnenia odpočítaná.

článok XlV: Povinnosti poistnĺka

1)

hmôt, prehriatie motora a pod.),
poistenom vozidle spôsobené pri pracovnejčinnosti poisteného vozidla, ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak,
poistenej veci spôsobené ýbuchom a/alebo poŽiarom
dopravovaného náklad u (vybušn na, rĺysoko horl'avá látka,
chemikálie a pod.), ak poistené vozidlo nie je určenéna
prepravu nebezpečnéhonákladu,
poistenej Veci, za ktoréje zodpovedný opravca alebo dodávatel' podl'a všeobecne záväzného právneho predpisu
i

h)

alebo podl'a zmluvy',
poistenejveci spôsobené poŽiarom alebo vybuchom, pokial'sa preukáŽe neoprávnený zásah inej osoby; toto ustanovenie sa nevzťahuje na poškodenle alebo zničenie poisteného vozĺdla, ktoré sa v čase takého požiaru alebo
ţbuchu nachádzalo v dosahu jeho účinkova neoprávnený zásah nebol proti nemu smerovaný
poistenej veci spôsobené ťarchou snehu,
k) skladacích garáŽach a autoplachtách určených na zakrytie zaparkovaných vozidiel,
náhradných dieloch, okrem náhradných dielov patriacich
do povinnej vybavy poisteného vozidla,
m) nosičoch zvukovych, obrazoţch, dátových a iných záznamov vrátane záznamov na nich,
n) počítačoţchzariadeniach, ktoré nie sú súčasťoupoisteného vozidla slúŽiacou na prevádzku poisteného vozidla,
o) doplnkoch poisteného vozidla, ktoré nie sú povolené prĹ

Poistnĺk je okrem povinnostĺ, uloŽených mu všeobecnezáväz'

nýmĺ právnymĺ -predpismi, ostatnými ustanoveniami týchto

VPP, OPP a OPPUP povinný:

a)

b)

i)

ta obhliadky poisťovatelbm, a pristaviť vozidlo

na
mož nit vyhotoviť
fotodokumentáciu vozidla, predloŽiť všetţdoklady týkajúce sa vozidla poŽadované poisťovatelbm; poistník je zá_
obh iad ku pod l'a pokyn u poisťovatel'a,
l

l)

upravujúcimi prevádzku vozidiel,
doplnkovej ţbave poisteného vozidla, ktorá nie je predmetom poistenia,
q) poistenej veci, ktoých prĺčinouje udalosĹ ktorá nastala
pred začiatkom poistenia, resp. pripoistenia,
Poistenie sa nevzťahuje na škody na poistenej veci spôsobené
vodou z vodovodného zariadenia v dôsledku:
a) vykonávania tlakových skúšok,opravy alebo údrŽby vodovodného zariadenia,
b) unikajúcej vody zo strešných Žl'abov a volhe vedr]cich
vonkajších zvodov
c) úniku vody zo zariadení, ktoré worĺa sričasťalebo prĺslušenstvo vozidla.
Ustanovenĺa ods. 4) písm. a), d), e), f), g), i) a j) tohto článku
sa nevzťahujú na prípady, ked'došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného vozidla v čase od jeho odcudzenia do jeho

c)
d)

p)

5)

6)

7)

vrátenia.
V zmysle ýchto VPP nevzniká právo na plnenie z dôvodu finančnej ujmy za nespotrebované pohonné hmoţ, ktoré boli
v čase poistnej udalostiV poistenom vozidle, za následné škody (napr. ušlý zisk, nemožnosť používaťpoistené vozidlo, únik
pohonných hmôt a pod.) a za vedl'ajšie ýdavţ (náklady na
právne zastupovanie, poštovné, platby za telefónne hovory,
expresné príplatky).
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u

roveň povinný umožniťpoisťovatel'ovi

j)

slušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetĘ otázky
poisťovatel'a ýkajúce sa dojednávaného poistenia alebo
poistnej udalosti,
pridojednávanĺ poistenia, pripoistenia a/alebo po UZaVretí poistnej zmluvy umoŽniť poisťovatelbvi obhliadku vozidla za, účelomzistenia skutočnéhotechnického stavu,
poskytnúť poisťovatelbvi poŽadovanú súčinnosťpri sta_
novení dátumu a času obhliadţ vozidla, najmä posţtnúťtelefonicţý kontakt pre účelyoznámenia času a mies-

e)

f)
g)

h)

i)

kontrolu

klr1čov/ovládačov od vozidla, prípadných zabezpečovacích zariadení, ţrobného číslapodvozku, karosérie (VlN),
motora alebo výrobných (továrenských) štítkovvozidla,
najmä či neboli pozmenené, vymenené alebo iným
spôsobom upravené; ýmto ustanovením nie sú dotknu_
t,i povinnosti poistníka po oznámení škodovej udalosti,
písomne oznámiť poisťovatelbvi kaŽdú Zmenu týkajúcu
sa poistenia v rozsahu údajov uvedených v poistnejzmluve alebo predmetu poistenia, najneskôr do 3 pracovných
dní odo dňa, kedy táto skutočnosťnastala,
dbať na tg, aby poistná udalosť nenastala, udrŽiavať poistené vozidlo v riadnom technickom a ýrobcom predpĹ
Sanom stave a vyhnúťsa takému konaniu, o ktorom má
alebo by mohol mať vedomosť, Že má alebo može mať
podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti,
pouŽívať poistenú vec výlučne na účelystanovené ýrobcom a dojednané v poistnej zmluve,
dodrŽiavať všetţ právne predpisy vzťahujúce Sa na pouŽívanie a premávku vozidiel na pozemných komunikáciách,
v čase opustenia vozidla zabezpečiť poistené vozidlo pro_
ti vniknutiu neoprávnených osôb do poisteného vozidla
a následnej manipuláciis ním aktivovanĺm všetlcých určených zabezpečovacíchzariadení, ktoýmije poistené vozidlo rĺybavenéproti neoprávnenému pouŽitiu vozidla
a aktivovanĺm zarĺadenÍ proti neopráVnenému pouŽitiu
vozidla, ktoými je poistené vozidlo vybavené z hl'adiska
splnenia lpodmienok ustanovených všeobecne záväzným

právnym predpisom upravujúcim podmienţ<y premávţ
vozidiel na pozemných komuni káciách,
v čase opustenia vozidla neponechať vo vozidle doklad
o evidencii poisteného vozidla, kltiče od poisteného vo-

zidla, klÚče a ovládače od všetých zabezpečovacích zariadenía štítlĺys kódom od kĺÚčov
bez zbytočného odkladu poisťovatel'ovi písomne nahlásiť,
že nastala škodová udalosť - najneskôr do 15 dní po jej

VZniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky, resp. do

poplachového systému (autoalarmu) dostal pri nadobud_

30 dní po jej vzniku, ak vznĺkla mimo územia Slovenskej
republiţ, ak nie je týmito VPP stanovené inak, a
podať pravdivé vysvetĺenie o jej vzniku, rozsahu jej
následkov
v prípade poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla v dôsledku havárie preukázaţ kto zodpovedá za
škodu a v akom rozsahu, ak bolo v čase poistnej uda-

nutívozidla; kaŽdú stratu, odcudzenie, r1ymenu klrlčov od
poisteného vozidla, klÚčov a ovládačov od zabezpečova-

_
-

cích zariadenĺ a štÍtkov s kódom od klÚčov ako aj rryhotovenie d'alšieho klúčaalebo ovládača k poistenému vozidlu
alebo zabezpečovacĺmzariadenĺam je poĺstníkpovinný
bezodkladne písomne oznámiť poisťovatel'ovi, najneskôr
však do 3 pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť

losti dojednané poistenie vozidla prostrednícwom
modulu poistného krytia BAS|C alebo BASICţ,

q)

predĺožiťdoklady, ktoré si poisťovatel'rĺyŽiada (najmä
právoplatné rozhodnutie policajného orgánu vyšetrujúceho dopravnú nehodu, právoplatné súdne roz_
hodnutie vo veci škoĺ1ovejudalosti, vyplnené a všetkými účastníkmiškodovej udalosti podpísanétlačivo
určenéna zabezpečenie náhrady vzniknutej škody
(tzv' správa o nehode), nadobúdacie doklady k poistenej doplnkovejvýbave, doklad o evidenciĺvozidla) a
umožnĺťpoisťovatel'ovi vyhotovenie kópií týchto dokladov a vykonanie vyšetrenia o pľíčinácha rozsahu
vzniknutej škody,
ihned'nahĺásiť príslušnémuorgánu polície dopravnú nehodu podl'a všeobecne zâväzných právnych predpisov;ak
sa jedná o škodovúudalosť, s ostatnými účastníkminehody typlniť a podpísať tlačivo určenéna zabezpečenie náhrady vzniknutej škody (tzv. správa o nehode),
ihned'nahlásiť príslušnémuorgánu polície stratu alebo
odcudzenie dokladu o evidencii poisteného vozidla, odcudzenie klúčovod poisteného vozidla a klr]čov a ovláda_
čov od zabezpečovacích zariadení a štítkovs kódom od kl'_
účova následne takéto nahlásenie príslušnémuorgánu
polície preu kázať poisťovatel'ovi,

r)

_

j)

k)

l)

s)

po ohlásenĺ škodovej udalosti umoŽniť poisťovatel'ovi
obhliadku poistenej veci za účelomzistenia rozsahu jej
poškodenia a bez súhlasu poisťovatel'a neodstraňovať
vzniknutú škodu; ak poistnîk poruší tÚto povinnosť, určí
poisťovatel'výšku poistného plnenia yýlučne na základe

preukázatelhého rozsahu poškodenia; to však neplatÍ, ak
bo|o odstránenie škody nutné z bezpečnosĺlých, hygieniclcých alebo iných zâvažnýchdôvodov, alebo preto, aby
sa rozsah škody nezväčšoval;v takom prípadeje však poistník povinný existenciu týchto dôvodov preukázať
a uschovať poškodenéčasti poĺstenej veci do doby ich
obhliadţ poisťovatelbm, prípadne zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu a príčinepoistnej udalosti, napr' fotodokumentáciou, videozáznamom, svedecwom tretích
osôb a pod.,
m) urobiť opatrenia, aby nedošlo k premlčanĺu alebo zániku
práva na náhradu škody, ktoré podl'a všeobecne záväzných právnych predpisov a|ebo týchto VPP prechádza na

n)

Đ

u)

poisťovatel'a,

predloŽiť poisťovatelbvi rĺadny účtovnýdoklad Vystavený

za opravu motorového vozidĺa v súlade so zákonom
o účtovnĺcwes rozpisom jednotliých poloŽiek náhradných dielov; ak tak neurobi stanoví poĺsťovatel'na základe

o)
p)

písomnej žiadosti poistníka náklady na opravu v zmysle
ustanovení oPP,
umožniť poisťovatelbvi obhliadku poistenej veci po jej
oprave po poistnej udalosti, za ktorri sĺ uplatniĺ nárok na
posţtnutie poistného pĺnenia, ak o to poisťovatel'poŽiada,
pri dojednaní primárneho poistenia uviesť, kolko klúčovod
poisteného vozid|a, servisných kl'účov,kl'účovod za_
bezpečovacích zariadenÍ a ovládačov od elektronického

v)

nastala,

v prĺpade jednotlivo dovezeného vozidla predložiťdoklady poŽadované poisťovatelbm ešte pred dojednanĺm primárneho poistenia,
písomne oznámiť poisťovatelbvi, že predmet poistenia
poistil na rovnaky účelu iného poĺsťovatel'a a uviesť rozsah poisteného rizika, poistnú hodnotu a poistnú sumu
predmetu poistenĺa najneskôr do 3 pracovných dní odo
dňa dojednania poistenia u iného poisťovatel'a, s ţnimkou úrazového pripoistenia osôb vo vozidle,
ešte pred ýplatou poistného plnenia za odcudzené vozidlo odovzdať poisťovatelbvi všetky klt]če od poisteného
vozidla, klljče a ovládače od zabezpečovacíchzariadenĺ
(origináĺy aj kópie), ktoýmije poistené vozidlo vybavené
a doklady od týchto zabezpečovacíchzariadení a štítţ
s kódom od klúčov,ktoré obdržal pri ĺch nadobudnutí;
všetky dokĺady, najmä doklady preukazujúce nadobudnu_
tie poistenej veci, doklady o jej prípadných opravách
a správu o ţsledku vyšetrenia príslušnéhopolicajného
orgánu;v prípade odcudzenia poisteného vozĺdla d'alejje
povinný odovzdať najmä doklad o evidencii poisteného
vozidla, ktoý musí byť opaľenýzáznamom z príslušneho
dopravného inšpektorátu o tom, Že poistené vozidlo bolo
odcudzené, prípadne servisnĹl knĺŽku, pri vozidlách používaných na podnikatelţké účelyprevádzkovú kniŽku poisteného vozidla (záznamy o jazdách poĺstenéhovozidla);
prĺ vozidlách prenajat1ých na základe leasingovej zmlur'y
leasingovtłzmluvu spolu s podmienkami, za ktoých bolo
poistené vozidlo prenajaté a preberací pľotokol resp, iný
zápis o prevzatí poisteného vozidla (ak bol vyhotovený);
pri vozidlách autopoŽičovní zmluvu o zapožičaní,resp'
prenájme poisteného vozidla; pri jednotlivo dovezených
vozidlách doklad o prepustenĺ poisteného vozidla do vol'ného obehu a doklad z krajiny dovozu osvedčujúci evidenciu poisteného vozidla,
ak zistí, Že sa odcudzená poistená vec našla po oznámení
poistnej udalosti alebo po ţplate poistného plnenia, túto
skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť poisťovatelbvĺ,
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto
skutočnosti dozvedel,
písomne oznámiť poisťovatelbvĺ, najneskôr do 3 dní, kedy
sa o tejto skutočnosti dozvedel, ak v súvislosti s poĺstnou
udalosťou bolo začatétrestné alebo priestupkové konanie
a zabezpečiť, aby bol poisťovatel'informovaný o ich vý_
sledkoch; ak má poistník právneho zástupcu, je povinný
oznámiť poisťovate|bvijeho meno, priezvisko a trvalý po_
byt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
uviesť všetţ poisťovatel'om požadovanéúdaje o osobe
oprávnenej na poistné plnenie, ak na následţ úrazu

zomrel poistený ktoý nemal trvaĺébydĺisko na území

Sĺovenskej republiky,
na poŽiadanie poisťovatel'a predloŽiť doklad preukazujúci
dátum a čas zaplatenia poistného.
Ak sa po rĺyplate poistného plnenia poistená vec nájde, poist_
ník nesmie nájdenú poistenú vec prevziať od orgánu čĺnného

w)

2)
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