f)

písomne oznámiť poistníkovi výsledkyr,yšetrenia, ýšku poisttrestnom konaníalebo od iného príslušnéhoorgánu, prípadje
popovinný
ného plnenia a na poŽiadanie poistníka poskytnúť rĺysvetlenia
ne od inej ţzickej alebo právnickej osoby, ale
ponek likvidácii poistnej udalosti,
nechaťju poisťovatelbvi aŽ do svojho rozhodnutia, či si
chá nájdenú poistenú vec alebo vyplatené poistné plnenie.
osobitné ustanovenia
Poistník je povinný svoje rozhodnutie písomne oznámiť pois_
ťovatelbvi ihned, najneskôr do 1 5 dnĺ odo dňa, kedy sa dozve_
Článok xVt: Poistenie vozidla
del, Že poistená vec bola nájdená a d'alejje povinný:
a) ak sa rozhodne nájdenÚ poistenú vec si ponechať, vrátiť Poistenie vozidla sa dojednáva pre tieto poistné riziká:
poisťovatelbvi po sko n če nĺ rĺyšetren a po sťovatel'a r'yp la- a) poškodenie a|ebo zničenie vozidla v dôsledku havárie,
tené poistné plnenie zniŽené o prípadnéprimerané ná- b) poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku Živelnej udalosti, t.j. bezprostredným vplyvom:
klady na opravu poistenej veci a nutné na odstránenie zákrupobitia,
vad, ktoré vznikli v čase, ked' bol zbavený moŽnosti
zosuvu pôdy,
úderu
s poistenou vecou disponovať, najneskôr do 30 dní odo
pádu predmetov,
dňa doručeniawzw poisťovatel'a na vrátenie poistného
plnenia; poisťovaleľpo vrátení poistného plnenia rĺydá poýbuchu,
záplavy,
istenú vec poistníkovi; ak poistník V stanovenej lehote ne_
zemetrasenia,
vráti poisťovatelbvi poistné plnenie, poisťovatel' a poistník
c) poškodenie alebo zničenie vozidla pôsobením hlodavcov na
postupujú podl'a písm. b) tohto odseku,
po_
vozidlo,
b) ak sivyplatené poistne plnenie ponechá, splnomocniť
poškodenie alebo zničenie vozidla pôsobením vody z vodopoistenej
veci
d)
isťovatel'a, aby zaobstaral predaj nájdenej
zariadenia
vodného
ponechal
na
úhraprostriedţ
si
a takto získanéfinančné
poškodenie
alebo zničenie vozidla v dôsledku spätnéhovystú_
predajom
e)
plnenia;
s
poistného
náklady
spojené
du svojho
penia vody,
tejto veci nesie poisťovatellAk poistník nájdenú poistenú.
mechanické poškodenie čelného skla vozidla akoukolVek návec prevezme bez vedomia poisťovatela, je poisťovatel'
hodnou udalosťou, ktorá nie je týmito VPP vylĹrčená a je takéoprávnený poŽadovať od poistníka vrátenie poistného pl_
to poškodenie moŽné odstrániť opravou čelnéhoskla poistenenia. Po'lstník je povinný vyplatené poistné plnenie vrátiť
ného vozidla a zároveň nedošlo k inému poškodeniu vozidla,
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia ţzrĺypoisťovateg)
odcudzenie časti vozidla,
l'a na jeho vrátenie.
poškodzovanie cudzej veci v zmysle príslušných ustanovení
h)
3) Na zabezpečenie pohl'adávţ poisťovatel'a podl'a ods.2) tohto
zákona, resp. zákona o priestupkoch v platnom
Trestného
článku je poistník povinný podpísať plnú moc a zmluvu o za_
(vandalizmus),
znení
poisťovatelbvi
v
budúcbezpečenípohl'adávţ, ktorá vznikne
odcudzenie celého vozidla.
nosti, tj' v prípade nájdenia odcudzenej poistenej veci, ešte
pred výplatou poistného plnenia alebo jeho časti.
článok xvll: Spoluúčasť
4) Poistné je povinný platiť poistnĺk, ak nie je dojednané inak.
5) Ak po ţplate poistného plnenia poisťovatel'zistí, Že poistné 1) Poistenie vozidla sa uzaviera so spoluúčasťou,ktorej rozsah je
dojednaný v poistnej zmluve, ak nie je dojednané inak'
plnenie bolo r,yplatené neoprávnene, je poistník povinný vrá_
2) Dojednaná spoluúčasťsa odpočĺtava z poistného plnenia pri
tiť vyplatené poistné plnenie najneskôr do 30 dní odo dňa dokaźdej jednotlivej poistnej udalosti, okrem prĺpadov uvederučenia výzvy poisťovatel'a na jeho vrátenie.
ných v ods. 5) tohto článku.
6) Okrem ýchto povinností má poistník aj povinnosti uvedené
nôkial'1e nahlásená jedna poistná udalosť, ale z charakteru po_
v osobitných ustanoveniach týchto VPP'
poisteného vozidla je jednoznačne zĘmé, Že ide
poisteného
škodeńia
7) Predchádzajúce odselcy sa primerane ýkajú tieŽ
poistných udalosti poisťovatel' od počítaspol u účast
viacero
o
a oprávnených osôb,
z kaŽdej z nich.
4) Za poistnú udalosĹ prĺ ktoĘ je ýška škody niŽšia ako dojed_
Článok XV: Povinnosti poisťovatelb
naná spoluúčasţsa poistné plnenie neposkytuje, okrem prĹ
Poisťovatel je povinný:
padov uvedených v ods. 5) tohto článku.
a) dodržiavať povinnosti uloŽené mu všeobecne záväznými
právnymi predpismi, ostatnými ustanoveniami t'ýchto VPP, 5) Spoluúčasťsa z poistného plnenia neodpočĺtav prípade:
a) poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla v dôsledku
OPP A OPPUP,
po_
havárie, ak je takéto poškodenie alebo zničenie poistené_
b) telefonicţ alebo formou krátkej textovej správy oznámiť
praho vozidla âko škoda kryté systémom povinného zmluv15
do
istníkovi poĘn na obhliadku vozidla a to najneskôr
ného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pre_
poistnej
v
rozsahu
dázmluvy
covných dní odo dňa uzavretia
motorového vozidla a zároveň plaú, že za
vádzkou
dojednaný
bol
ak
obhliadţ,
konania
a
miesto
tum, čas
poškodenie alebo zničenie poisteného vozidla, a to ani
začiatok poistenia v zmysle čl' lV ods' 3) tychto VPP,
čiastočne,nenesie zodpovednosť poistník alebo poistený
c) vykonať obhliadku vozidla prostredníctvom osoby poverenej
alebo oprávnená osoba,
poisťovatelbm a zaslať poistníkovivyhotovený záznam o ob_
b) oprarly čelnéhoskla poisteného vozidla, ak došlo k mehliadke vozidla na emailovri adresu, ak bol dojednaný začiatok
chanićkému poškodeniu čelnéhoskla poisteného vozidpoistenia v zmysle čl. lV ods.3) ýchto VPP. V prípade žia-dosti
la akoukolvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je týmito
poistnĺka je možnézaslať vyhotovený zâznam o obhliadke aj
VPP rĺylúčená,a ak je takéto poškodenie moŽné odstrániť
v písomnom r,yhotovenÍ poštou.
opravbu čelnéhoskla poisteného vozidla a zároveň nedod) rlystaviť poistnĺkovi poistku ako pĺsomné potvrdenie o UZaVrešlo k inému poškodeniu poisteného vozĺdla,
tí poistnej zmluvy,
V

i

i

víchrice,
blesku,
lavíny,
požiaru,
povodne,

Đ-

i)

'

r)

-

-

e)

ali vzniklá povinnosť plniť, posţ<ytnúťpoistné plnenie v dojed-

nanom rozsahu,
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čHnok XVlll: Poistné plnenie
1

)

Pri poškodenÍ, zničenîa pri odcudzení časti poisteného vozid_

la sri poistným plnením, ak nie je dojednané inak, účelnevynaloŽené a primerané nákĺady na opravu v zmysle ustanovôní OPP' Náklady na opravu poškodených pneumatík a diskov
poisťovatel'uhradí podl'a ustanovenia čl, Xll,ods. 4) písm, a)
týchto VPP' Na poistné plnenĺe sa použijú platné právne predpisy upravujúce daň z pridanej hodnoty.

4)

poistenĺ vozidla.

článok XXll: Poistné plnenie

1)

3)

4)

2)

3)

1)

2)

Týmto pripoĺstením sa poskytuje poistná ochrana pre prípad
poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla v dôsledku nárazu aĺebo stretu poisteného vozidla so zvieraťom.
Poistná suma, spoluúčasť,územná platnosţ poĺstná doba,
poistné obdobie, koeficient za druh pouŽitia vozidla a vinkulácia poistného plnenia sú rovnaké ako v uzavretom poistení vozidla,

článok xx: Poistné ptnenie

1)

1)
2)

3)

Predmetom poistného plnenia nie sú náklady spojené s qý-

známa poisťovatelbvĺ.

článok xXlV: Rozsah pripoistenia

'l)

právne predpisy upravujúce daň z pridanej hodnoty.
V prípade totálnej škody poisteného vozidla je poistným plne_
ním všeobecná hodnota.

pre prípad:

ţmto pripoistením

a)
b)

c)

sa poskytuje poistná ochrana pre prípad:
poškodenia aĺebo zničenia čelnéhoskla poisteného vozidla akoukolVek náhodnou udalosťou, ktorá nie je ýmito
VPP tlyĺÚčená, a zároveň nedošlo k inému poškodeniu poisteného vozidla,
odcudzenia celého čelnéhoskla poisteného vozidĺa,
poškodzovania cudzej veci v zmysle prĺslušných Ustano_

venĺ Trestného zákona, resp' zákona

o

priestupkoch

v platnom znení (vandalizmus),
Poistnú sumu určuje poĺstník v poistnej zmluve.
Pripoistenie čelnéhoskla sa dojednáva bez spoluúčasti,ak nie
je v poistnej zmluve dojednané inak'

Pripoistením finančnej straty Sa posţtuje poistná ochrana

a)

článok xXl: Rozsah pripoistenia

2)
3)

nejýbavy.

menou dialhičnej známlg, známţ emisnej kontroly, technic_
kej kontroly, kontroly originality, emisnej plakery a dokladov
k nĺm
4) e alej poisťovatel'neplní za škody spôsobené v dôsledku po_
škodenia alebo chyby, ktorú malo čelnésklo pred začiatkom
pripoistenia a ktorá bola alebo mohla byť známa poistníkovĺ,
poistenému alebo oprávnenejosobe bez ohl'adu na to, či bola

Pripoistenie čelnéhoskla poisteného vozidla

l)

Poisťovatel'neplní za škody uvedené v čl. Xll týchto VPP.
Predmetom poistného krytia nie sú poškodené,zničenéalebo
odcudzené snîmačeza bezpečovacích za riadení, fóĺ ie, ná pisy,
malby, iná r4ŕzdoba, prípadne iné zariadenia inštalované na
čelnom skle alebo špeciálna povrchová úprava, ak nie sú po_
istené ako súčasťštandardnej, doplnkovej, resp. nadštandard-

Pri poškodení poisteného vozĺdĺa sú poistným plnením účelne rĺynaloŽené a prĺmeľanénáklady na opravu v zmysle usta_
Pripoistenie finančnej straty

novenĺ OPP' Náklady na opravu poškodených pneumatík
a diskov poisťovatel'uhradí podl'a ustanovenia čl' X|l ods. 4)
písm. a) týchto vlľ. Na poistné plnenie sa použijú platné

2)

bezpečovacích zariadenĺ fólií, nápisov, malieb, inej ýzdoby,
prípadne iných zariadení inštalovaných na čelnom skle (napr.
zariadenie na riyhrievanie čelnéhoskla) alebo špeciálnu povrchovĹr ripravu sú poistením kryté iba v prípade, Že boli poiste_
né ako súčasťštandardnej, doplnkovej, resp. nadštandardnej
vybary.
Dojednaná poistná suma je maxĺmálnou výškou poistného
plnenĺa v priebehu jedného poistného roka, tj. súčetpoist_
ných plnení vyplatených Za poistené čelnésklo z poistných
udalostí, ktoré nastali v priebehu jedného poistného roka, nesmie presiahnuť poĺstnúsumu dojednanú v poĺstnej zmluve.
Na poistné plnenie sa pouŽijÚ platné právne predpisy upravujúce daň z pridanej hodnoţ'

článok Xxlll: VýluĘ z poistného plnenia

Pripoistenie zrâžĘ vozidla so zvieratbm
článok xlx: Rozsah pripoistenia

Pri poškodení alebo zničeníče|néhoskla poisteného vozidla

sú poistným plnením účelnevynaloŽené a primerané náklady
na ýmenu čelného skla. Náklady na inštaláciu snímačov za_

2) V

prípade totálnej škody poisteného vozidla a|ebo jeho odcudzenia je poistným plnením všeobecná hodnota.
Prĺdojednanom module poistného krytia BASlC alebo BASlC+
bude v prípade vzniku povinnosti poisťovatel'a plniť za poškodenie alebo zničenie poisteného vozidla v dôsledku havárie,
poistné plnenie posţtnuté až na základe preukázania skutočností, že ku škode skutočne došlo v dôsledku havárie, pri ktorej vzniknutá škoda je krytá systémom povinného zmluvného
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenÚ prevádzkou
motorového vozidla, a Že osoba, ktorá zodpovedá za škodu
vzniknutú takouto haváriou, je iná ako poistnik alebo poistený
alebo oprávnená osoba.
Po oprave poškodeného čelnéhoskla v opravovni a predloŽení účtovnéhodokladu za opravu poĺsťovatel' uhradí náklady
vynaloženéna opravu čelného skla vo výške účtovanejopravovňou, maximálne však do výšky 30 EUR vrátane DPH, bez
ohl'adu na počet opravovaných poškodenísúvisiacĺchs danou
poÍstnou udalosťou.

Územná platnosť, poistná doba, poistné obdobie a vinkulácia
poĺstnéhoplnenia sú rovnaké ako v uzavretom primárnom

2)

3)
4)
5)

12217

vzniku totáĺnej škody na vozidle v dôsledku poistnej udalosti v primárnom poistení za podmiený Že poisťovatelbvivznikla povinnosť posţtnúťpoistné plnenie z primár_
neho poistenia alebo
b) odcudzenia celého vozid|a, ktoré je poistnou udalosťou
v primárnom poistenĺ, za podmiený Že poisťovatelbvi
vznikla povinnosť posţtnúťpoistné plnenie z primárneho poistenia.
V poistnej zmluve sa môže dojednať pripoistenie finančnej
straty s náhradou spoluúčastiz primárneho poistenia'
Doba, na ktorú je uzavreté pripoĺstenie finančnej straty, je do_
jednaná v poistnej zmluve,
obstarávacia cena a ýbava vozidla uvedené v poistnej zmluve pri uzavretĺ pripoistenia finančnej straty sa povaŽujú za
pevne stanovené pre celú dobu pripoistenia finančnej straty,
Uzemná platnosť a poistné obdobie sú rovnaké ako v uzavretom primárnom poistení vozidla.

čtánok XXV: Poistné p!nenie

1)

2)

3)

4)

Poistné plnenie v pripoistení finančnej straty sa poskytne
v rozsahu finančného rozdielu medzi obstarávacou cenou
poisteného vozidla uvedenou v poistnej zmluve a jeho všeobecnou hodnotou.
Maximálna ýška poistného plnenia je 25 000 EUR;v prípade
pripoistenia finančnejstraty s náhradou spoluúčastiz primárneho poistenia je maximálna výška poistného plnenia 30 000
EUR vrátane plnenia posţtnutého ako náhrada spoluúčasti
z primárneho poistenia.
Náhrada spoluúčasti z primárneho poistenia je vo výške spoluúčastiodpočítanejz poistného plnenia z primárneho poistenia, max. však 5 % zo všeobecnej hodnoty vozidla, max'

3)

platené rozpočtom.

článok XXVlt!: Povinnosti v pripade poistnej udalosti
1) Poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba sú povinné

2)

3 320 EUR.

Ak poisťovatel'zníŽĺ poistné plnenie z primárneho poistenia
v zmysle podmienok dojednaných v poistnej zmluve alebo

týchto VPP, rovnakou mierou zniŹi aj poistné plnenie z pripoistenia finančnej strary.

Článok XXIX: Rozsah pripoistenia

čEnok xxvl: Rozsah pripoistenia
1) ţmto pripoistenĺm sa posţtuje poistná ochrana pre prĺpad
vozidla za dobu:

b)

nevyhnutnú na opravu poisteného vozid|a, maximálne

však za dobu určenúpočtom dnÍv poistnejzmluve, ak došlo v dôsledku poistne udalosti k poškodeniu poisteného
vozidla, poistené vozidlo bolo preto opravované V opravovni a poisťovatel'ovi vznikla povinnosť posţtnúťpoistné
plnenie z primárneho poistenia, pričom náhradné vozidlo
bolo prenajaté počas dobyopravy poistenéhovozidla alebo
určenúpočtom dnĺ uvedenri v poistnej zmluve, ak došlo

nie

2)

3)

4)

z

2)

n

nosť poskytn úťpoistné pl ne-

primárneho poistenia, pričom náhradné vozidlo

náhradného vozidla a maximálny počet dní prenájmu náhradného vozidla, za ktoré poisťovatel'posţtuje poistné plnenie v priebehu jedného poistného roka, sú dojednané v poisľ
nejzmluve.
Doba ner,yhnutná na opravu poisteného vozidla začĺnaplynúť
dňom prijatia poškodeného poisteného vozidla do opravovne
a konČídňom vystavenia faktúry Za opravu tohto vozidla alebo dňom odovzdania opraveného poisteného vozidla do
uŽĺvania, a to podl'a toho, ktoý deň nastane skôr.
Územná platnosť, poistná doba a poistné obdobĺe sú rovnaké
ako v uzavretom primárnom poistení vozidla.

Poistným plnením je suma predstavujúca ţškunákladov preukázatelhe vynaloŽených na prenájom náhradného vozĺdla
v maximálnej dennejýške dojednanejv poistnej zmluve s vynimkou nákladov na pohonné hmoý prevádzkové hmoty,
údrŽbu, umýanie a iných nákladov ktoré nemajú povahu odplary za prenájom náhradného vozidla.
Poisťovatel'je povinný poskytnúť poistné plnenie za podmienţ, že poistník preukáže prenájom náhradného vozidla zmluvou a faktúrou Yystavenou opravovňou, autopožičovňoualebo osobou, ktorá má oprávnenie podl'a príslušných právnych

k poškodeniu, zničeniu alebo strate batoŽiny pri havárii

poisteného vozidla,
k poškodeniu, zničeniu alebo strate batoŽiny pri živelnej
udalosti, ktorou bolo poškodené poistené vozidlo,
c) k odcudzeniu batožiny z poisteného vozidla,
d) k odcudzeniu batoŽiny spolu s poisteným vozidlom.
V prípade odcudzenia batoŽiny podl'a ods' 1) písm. c) a d) tohto článku vzniká povinnosť poisťovatel'a plniť len ak:
a) poistník,'resp. osoba prepravovaná v poistenom vozidle
(vrátane vodiča), ktoĘ batožina bola odcudzenâ z poisteného vozidĺa, vierohodne preukáŽe, že došlo k násilnému vniknutiu do poisteného vozidla a krádeŽi batoŽiny,

b)

c)

bolo prenajaté v dôsledku takejto poistnej udalosti najneskôr do 1 5 dnĺ od jej vzniku'
Maximálna ţška poistného plnenia za jeden deň prenájmu

článok xXVtl: Poistné plnenie

1)

2)

v dôsledku poistnej udalosti k totálnej škode na poistenom vozidle alebo k odcudzeniu poisteného vozidla
a poisťovatel'ovi vzn i kla povi

Poisťovatelbvi vzniká povinnosť plniť, ak došlo:

a)

b)

vynaloŽenia nákladov spojených s prenájmom náhradného

a)

oznámiť poisťovatel'ovi prenájom náhradného vozidla do:
a) 1 5 dnĺod prvého dňa prenájmu, ak náhradné vozidlo bolo
prenajaté v Slovenskej republike,
b) 30 dní od prvého dňa prenájmu, ak náhradné vozidĺo bolo
prenajate v zahraničí.
porušenia povinnosti poistníka nahlásiť poistnú
prípade
V
poisťovatelbvi
v uvedených lehotách, je poisťovatel'
udalosť
oprávnený primerane zníŽiť poistné plnenie.

Pľipoistenie batožiny

1)

Pripoistenie náhradného vozidla

predpisov na rĺykonávanie tejto podnikatel'skej čĺnnosti.
Nárok na poistné plnenie z pripoistenia náhradného vozidla
nevzniká, ak bude poistné plnenie Z primárneho poistenia Vy_

a

batoŽina bola uložená v uzamknutom batoŽinovom
priestore alebo v uzavretej pevne zabudovanej odklada-

cej schránke poisteného vozidla tak Že ju nebolo zvonku
vidieť, a

poistené vozidlo bolo riadne zatvorené a uzamknuté
a boli aktĺvovanĺi zabezpečovacie zariadenia brániace

vniknutiu neoprávneným osobám do vozidla, ktoými je

3)
4)

poistené vozidlo vybavené a následnej manipulácii s ním.

Ak sa preukáŽe lúpeŽ batoŽiny z poisteného vozidla, platia

ustanovenia ods' 2) tohto článku. primerane podl'a okolnostĺ,
Územná platnosť, poistná doba a poistné obdobie sú rovnaké
ako v uzavretom primárnom poistení,

čtánok XXX: Poistné ptnenie

1)
2)

3)
4)
5)
6)
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Poistné plnenie sa vypláca vo výške technickej hodnory.
Poistné plnenie nemôŽe prevýšiť skutočnúškodu spôsobenú
poistnou udalosťou. Škody sposobené poistnou udalosťou ne_
pria mo (na pr' ušlý zisk) poisťovatel' neh radí.
Za všetţ poškodené,zničené,stratené alebo odcudzené veci
z poisteného vozidla posţtne poisťovatel' poistné plnenie
maximálne vo výške dojednanej poistnej sumy.
Za jednu vec posţtne poisťovatel poistné plnenie maximálne
vo ţške uvedenej v poistnej zmluve.
Poisťovatel'posţtne poistné plnenie osobe, ktorá cestovala
v poistenom vozidle a na ktorej batožinu sa poistná udalosť
vzťahuje.
Poisťovatel'je oprávnený poistné plnenie znĺŽiťo náhradu ško_
dy, ktorá boĺa posţtnutá treťou osobou povinnou škodu vyplýłajúcuz poistnej udalosti nahradiť.

ČIánok XXXI: VýIuĘ z poistného pInenia
1) Poisťovateĺ'nepĺnÍza škody uvedené v čl. Xll qŕchto VPP.
2) ëalej tieŽ poisťovatel'neplní za škody spôsobené na ýchto
predmetoch:
a) doklady, platobné, čipovéa magnetické karty, cestovné
lístky, letenţ, peniaze v hotovosti, cenné papiere, ceniny

b)

a Kluce,

d)

bĺcykle, prĺvesy motoroých vozidiel (vrátane obytných),
športové náradie a yýstroj, windsurý, surý potápačské
prístľoje a ýstroj, člny, lode (okrem nafukovacích člnov
bez motora), iné dopravné prostriedky a ich príslušenswo,
lyže, snowboardy, sane a ich pľísĺušenstvo,
veci slÚŽiace na zárobkové účeĺyalebo na ýkon povola-

e)

umelecké predmeţ, staroŽĺtnosti a veci zberatel'skej hod_

c)

Đ
g)
h)

i)
j)

k)

l)

Pripoistenie nadštandardnej ýbavy vozidla
článok xxxIIl: Rozsah pripoistenia

1) ţmto pripoistením sa posţtuje poistná

2)

3)

ochrana pre prípad
odcudzenia, poškodenia alebo zničenia nadštandardnej ţba_
ry vozidla.
Predmet nadštandardnej ţbarly dodaný do vozidla dodatoč_
ne po dojednaní poistenia nie je predmetom pripoistenia
nadštandardnej výbauy vozidla, ak nebolo jeho poistenie dodatočne dojednané.
Rozsah poistenia, spoluúčasť,územná platnosţ poistná doba,
poistné obdobie a vinkulácia poistného plnenia sr] rovnaké
ako v uzavretom primárnom poistenÍ'

nia,

noty,

článok xxxlV: Poistné plnenie

'l)

okuliare, kontaktné šošovţ,protezy Všetkého druhu a iné
zdravotnícke prístroje a materiál,

vozíky pre invalidov, ak k ich poškodeniu alebo zničeniu
nedošlo v dôsledku havárĺe poisteného vozidĺa,
príslušenstvo a zariadenie vozidĺel (vrátane detských autosedačiek, snehových reťazí, strešných nosičov a pod.)

2)

a pĺavidiel,

kej hodnoţ.

elektronické hry a ich príslušenstvo Vrátane herných kon_

zol,
zvieratá a rastliny,
klenoţ a predmety z drahých kovov kameňov alebo perál,

hodinţ, koŽuchy a zbrane vrátane ich
a streliva,

príslušenstva

m) fotografické a filmovacie prĺstroje, počítače,mobilné teĺe_
fóny, prßtroje audiovizuálnej techniţ, elektronické
a

optické prístĄe a ich príslušenstvo,

n) detské kočíky,
o) lieţ, potraviny, tabakovéţrobţ,alkohola

Pri poškodení nadštandardnej ýbarry vozĺdla sa posţtne poistné pĺnenie v rozsahu účelner,ynaloŽených a primeraných
nákladov na opravu v zmysle ustanoveníOPP, Na poistné plnenĺe sa použijú platné právne predpisy upravujúce daň z prĺ_
danej hodnoty.
V prípade totálnej škody alebo odcudzenia nadštandardnej
ýbavy vozidla sa posţtne poistné plnenie v rozsahu technic-

Pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti

článokXXXv:

1) ţmto pripoistením

2)
3)

sa posţtuje poistná ochrana pre prĺpad
poškodenia alebo zničenia poĺstenéhovozidla prir4ýkone pracovnej činnosti, na ktorú je určené.
Pre toto pripoistenie neplatí r4ýĺuka uvedená v ustanovení čl'
Xll ods. a) pßm. f) týchto vľľ.
Podmienky tohto pripoistenia upravuje poistná zmluva a do_
kumenty, na ktoré poistná zmluva odkazuje v súvislosti s ýmto pripoistením.

iné požívatiny.
Poistenie sa tieŽ nevzťahuje na škodu na batoŽine spôsobenú
odcudzenîmalebo porušením povinnosti pri správe cudzieho Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle
majetku spáchaného zamestnancom poistníka aĺebo poiste_
ného alebo oprávnenej osoby pri qŕkone jeho zamestnania
článok XXXVI: Výklad pojmov pre účeIyúrazovéhopripoialebo inou osobou poverenou poistníkom správou majetku.
stenia osôb vo vozidle
1) Osoba oprávnená na poistné plnenie:osoba určená v zmysle
Čhnok xxxll: Povinnosti v prĺpade poistnej udatosti
občianskeho zákonníka, ktorá má v prîpadesmrti poĺsteného
1) V prípade poistnej udalosti má osoba prepravovaná v poisteprávo na poistné plnenie.
nom vozidle (vrátane vodiča) a ktorej batožina bola poškode- 2) Poistený: akákolVek ýzická osoba prepravovaná vozidlom
ná, znĺčená, stratená alebo odcudzená z poisteného vozidla,
uvedeným v poistnej zmluve, ku ktorému bolo dojednané
primerane práva a povinnosti poistníka a je povinná dodrŽiaúrazovépripoistenie osôb vo vozĺdle.
vať primerane ustanovenia čl. XlV týchto VPP.
2) Ak bola batoŽina nájdená skôr neŽ bolo poskytnuté poistné pl_ článok xxxvll: Rozsah pripoistenia
nenie, je osoba, ktorá cestovala v poistenom vozidle a ktorej
1) Úrazoým pripoistenĺm osôb vo vozidle (dälej aj ,,úrazové pribatoŽina bola stratená alebo odcudzená z poisteného vozidla,
poistenie") sa rozumie poistné krytie pre prípad:
povinná nájdenú batoŽinu prevziať späť. Poisťovatel' uhradĺ
a) smrti následkom úrazu,
primerané náklady na opravu tejto batožiny, nutné na odstráb) trvalých následkov úrazu,
nenie závad, ktoré vznikli v čase, ked'bola zbavená moŽnosti
c) denného odškodného pri pobyte v nemocnici,
s batoŽĺnou disponovať'
d) denného odškodného počas doby nerryhnutného liečenĺa.
3) Ak bolo poistné plnenie posţtnutépred nájdením batožiny, 2) Poĺstnou udalosťou je Úraz, s ktoým je spojený vznik povinje osoba, ktorá cestovala v poistenom vozidle a ktoĘ batožinosti poisťovatel'a vyplatiť poistné pĺnenie poistenému alebo
na bola stratená alebo odcudzená z poisteného vozidla, po_
osobe oprávnenej na poistné pĺnenie, ku ktorému došlo:
vinná nájdenú batožinu prevziať späť a vrátiť poisťovatelbvi
a) počas jazdyvozidlom alebo prihaváriivozidla a prepravoiiyplatené poistné plnenie zníŽené o pľĺpadnéprimerané ná_
vané osoby sa nachádzali na miestach určených na preklady na opravu batožiny nutné na odstránenie závad, ktoré
pravu osôb,
vznikli v čase, ked'bola zbavená možnosti s batoŽinou dispo_
b) pri nastupovanĺdovozidla bezprostredne pred začiatkom
novať, najneskôr do 30 dnĺ odo dňa doručenia ýzvy poisťova1azdy,
tel'a na vrátenie poĺstného pĺnenia'
c) prĺ VystupovanÎ zvozidla bezprostredne po skončenĺjazdy,

3)
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a)

d)

pri uvádzaní motora vozidla do chodu bezprostredne

e)

pri krátkodobých zastávkach vozidla, ktoré boli nutné

pred začiatkom jazdy,

dôvodu oprar,y alebo odstránenia bežnej poruchyvzniknutej počas jazdyalebo z dôvodu úpľavyvozidla, pokial'sa
úraz stane Vo Vozidle alebo v jeho bezprostrednej blízkosti na pozemnej komunikácii.
Územná platnosť úrazového pripoistenia je neobmedzená.
z

3)

b)
c)

čtánok XXXVIll: Poistné plnenie

cb) ak je skutočný čas nevyhnutného liečenia dlhšíako
priemerný čas nevyhnutného liečenia podl'a oceňo-

tabulţ poisťovatel'rĺyplatĺpoistné plnenie zodpovedajúce skutočnému času nevyhnutného liečenia
s ţnimkou vybraných následkov úrazu uvedených
v oceňovacej tabulke, pri ktoých poisťovatel'rĺyp|atí
poistné p|nenie zodpovedajúce priemernému času
nevyhnutného liečenia,
cc) ak telesné poškodenie, ako následok úrazu, nie je
uvedené v oceňovacej tabulke, určísa ţškapoistného plnenia podlä času nerryhnutného liečenia, ktoý je
primeraný druhu a rozsahu tohto telesného poškodevacej

smrti.
Plnenie pre prĺpad trvalých následkov úrazu'
a) Ak zanechá úraz poistenému trvalé následţ, je poisťovatel' povinný rĺyplatiť poistenému poistné pl nenie, ktorého
výška je stanovená percentom z poistnej sumy pre prípad
trvalých následkov úrazu. Toto percento je určenérozsa_
hom ustálených trvalých následkov konkrétneho telesn,Ó_
ho poškodenia uvedeného v Tabulke trvalých následkov
úrazu, pokial'v týchto VPP nie je uvedené inak'
Výšku poistného pl nenia určuje poisťovatel' podl'a Ţa b u lky
trva lých následkov úrazu platnej v dobe vzniku poistnej

b)

c)

uda losti.
V prípade, Že sa trvalé následţ úrazu neustálili do 3 rokov
po úraze, vyplatí poisťovatel'sumu, ktorá zodpovedá percentu poškodenia na konci tejto lehoty.
Poistený je oprávnený kaŽdoročne, na.|dlhšie však po
dobu 3 rokov po poistnej udalosti, znovu poŽiadať poisťovatel'a o stanovenie rozsahu trvalých následkov úrazu, ak

nastalo ich podstatné zhoršenie.
d) Ak sa trvalé následţ r1razu týkajú časti tela alebo orgánu,
ktoré boli poškodenéuŽ pred úrazom, poisťovatel'zníži
poistné plnenie za trvalé následţ úrazu o tolko percent,
kolţm percentám zodpovedalo predchádzajúce poškodenie určenétieŽ podl'a Tabulţ trvalých následkov úrazu.
e) Ak sa jednotlivé následţ po jednom alebo viaceých úrazoch ýkajú toho istého Údu, orgánu alebo ich častí,hodnotĺich poisťovatel'ako ceĺok, a to najviac percentom uvedeným v Tabulke trualých následkov úrazu.
Celkové poistné plnenie poisťovatel'a poistenému za trvalé následky Úrazu je obmedzené poistnou sumou dojednanou pre prípad trvalých následkov úrazu v poistnej
zmluve.
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici,
a) Zakaždý deň z lekárskeho hl'adiska nevyhnutnej hospitalizácie poisteného z dôvodu liečenia následkov úrazu sa
r,yplatĺ dojednaná suma denného odškodného pri pobyte
v nemocnici. Celkoý počet dní StráVených v nemocnicije
daný počtom polnocí strávených v nemocnici' Denné odškodnépri pobyte v nemocnici z dôvodu z lekárskeho
hl'adiska nevyhnutnej hospitalizácie sa vypláca najdlhšie
za dobu 1 rok odo dňa r]razu.
b) Denné odškodnéza pobyt V sanatóriách, zotavovniach,
rehabilitačných ústavoch a kúpel'ných zariadeniach sa ne-

d)

e)
5)

4)

nia.

Poistná suma denného odškodného sa ner,yplâca za
dobu, počas ktorej sa poistený podroboval občasným
zdravotným kontrolám alebo rehabilitácii, ktorá bola za_
meraná na zmiernenie subjektívnych ťaŽkostí.
Denné odškodnépočas doby nerĺyhnutného liečenia sa
'l
r'ypláca najdlhšie za dobu rok odo dňa úrazu,

V prípade, Že sa telesné poškodenie prejavilo alebo smrť ná_
sledkom úrazu nastala po skončeníúrazovéhopripoistenia,

poisťovatel' je povinný plniť vtedy, ak nastal úraz počas trvania

6)
'

ú razového pri

poistenia.

Tabulka trvalých následkov úrazu a oceňovacia tabulka (d'alej
spolu ako,,oćeňovacie tabulky") woria prílohu OPPÚP. Poisťovatel' je oprávnený oceňovacie tabulţ doplRať a meniť (d'alej
iba ,,zmena oceňovacej tabulţ"), a to z dôvodu pokroku alelekárskejvedy alebo lekárskej praxe. Zme_
bo zmien vo
na oceňovacej tabulţ podl'a predchádzajúcej Vety je pre poistníka záväzná len vtedy, ak písomné oznámenie poisťovatel'a

ýoji

o Zmene oceňovacej tabulţ je poistnĺkovi doručenénajmenejdva mesiace pred dňom nadobudnutia účinnostizmeny
océňovacej tabulţ. Písomnéoznámenie poisťovatela obsahuje popis samotnej Zmeny oceňovacej tabulţ, bliŽšĺpopis
dôvodu zmeny oceňovacej tabulky, informáciu o moŽnost|
vypovedať poistenie a dátum nadobudnutia účinnostiZmeny
oceňovacej tabulky. V prípade nesÚhlasu so zmenou oceňo_
vacej tabulţ má poistník právo poistenie bezplatne Vypove_
dať písomnou ţpoved'ou doručenou poisťovatel'ovi najnes-

f)

3)

doby nerĺyhnutného liečenia následkov úrazu.
Poisťovatel'stanoví poistné plnenie podl'a Tabulţ plnen!a
za dobu'liečenia úrazu (d'alej len ,,oceňovacia tabulka")
platnej v čase vzniku úrazu poisteného.
Výška poistného plnenia sa stanovuje podl'a nasledujÚcich pravidiel:
ca) ak je skutočný čas nerĺyhnutného liečenia kratšĺako
priemerný čas nevyhnutného liečenia podl'a oceňo_
vacej tabulĘ poisťovatel'r,yplatí poistné plnenie zodpovedajúce skutočnému času ner,yhn utného l iečenia,

Posúdenie nároku na poistné plnenie sa riadi nasledujúcimi ustanoveniami:
1) Plnenie pre prípad smrtinásledkom Úrazu'
Ak zomrie poistený na následţ úrazu do 3 rokov odo dňa,
kedy k tomuto úrazu došlo, a tento úraz nastal počas trvania
poistného krytia pre prípad smrti následkom úrazu, vznĺká
osobe oprávnenej na poistné plnenie nárok na plnenie vo ţš_
ke poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre prípad

2)

Podmienkou plnenia denného odškodného je vznik úrazu
počas trvania poistenia a zároveň doba nerĺyhnutného lie_
čenia Úrazu dlhšia ako 14 dní;ak je táto podmienka splnená, poisťovatel poslçne denné odškodné od prvého dňa

kôr do dňa nadobudnUtia účinnostĺzmeny oceňovacej

tabulky. V prípade včas doručenejýpovede poistenie zanikne
ku dňu nadobudnutia účinnostizmeny oceňovacej tabulky,

čEnok XXXIX: ZnÍženiepoistného plnenia

'l)

2)

poskytuje,

Denné odškodné počas doby nerĺyhnutného liečenia.
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Poisťovatel' je oprávnený zníŽiťpoĺstnéplnenie primerane po_

dl'a ustanovení čl. Xl t'ýchto VPP,

je poisťovatel'oprávnený znĺžiťpoistné plnenie, ak:
vznik poistnej udalosti nastane v súvislosti s konaním po_
isteného, ktoré bolo V rozpore so všeobecne zâväzným

e alej

a)

práVnym predpisom. Poisťovatel' je v takomto prípade
oprávnený poistné plnenie znÎžitaž do ţšky50 % podl'a
toho, ako uvedená skutočnosť prispela k vzniku poistnej

b)

c)

vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, pričom toto spolupôso_
benie predstavuje podiel minĺmálne 25 %. Poisťovatel je
v takomto prípade oprávnený poistné plnenĺe zníŽiťv po_
mere k podielu spolupôsobenia tejto choroby alebo telesnej vady,

vznik poĺstnej udalostije spôsobený zjavným precenením
vlastných telesných sí|, schopností a znalostí, prĺpadne
nedbalosťou. Poisťovatel'je v takomto prípade oprávnený
poistné plnenĺe znÍŽitaž do
50 % podl'a toho, ako
uvedená skutočnosťprispe|a k vzniku poistnej udalosti,
poistený zomrie v srivislosti s konaním, pri ktorom spôsobil inému ťaŽkúujmu na zdraví, alebo smrťv zmysle Trest_
ného zákona v platnom znenív čase vzniku poĺstnej uda-

ţšţ

d)

h)

udalosti,

i)

centuálne poškodenie pred dojednaním poĺstenia bolo
70% aviac,
prijazde odcudzeným vozidlom alebo vozidlom pouŽívanom neoprávnene, ak poistený o tejto skutočnosti Vedel

alebo moholvedĺeť,
pri dopravnej nehode, ktoĘ vznik mal byť podl'a príslušného právneho predpisu ohlásený príslušnémuorgánu,
a k tomuto ohláseniu nedošlo.

Článok xXxXl: Povinnosti poistníka a poisteného

'l)

V prípade poistnej udalostĺ má osoba, ktorej vznikne právo na
poistné plnenie z úrazovéhopripoistenia, primerane práva

a povinnosti poistníka a je povĺnná dodrŽiavať primerane

2)

ustanovenia čl. XlV ľýchto VPP,

osoba, ktorej vznikne právo na poistné plnenie, je povinná

bezodkladne poisťovatelbvi písomne oznámiţ Že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu
jej následkov a predloŽiť potrebné doklady, ktoré si poisťovatel'
losti, alebo inak hrubo porušil dôleŽitý záujem
i,yŽĺada. Pre vy.1asnenie povinnosti plniť je poisťovateĺ'oprávspoločnosti. Poisťovatel' je v takomto prípade oprávnený
nený r,ykonávať d'alšie prešetrenia.
poistné pĺnenie pre prípad smrtiznížiťaŽdoýšţ50%,
3) Ten, komu má smrťou poisteného vzniknÚť právo na poistné
e) poistený uľpelúrazpočas jazdyvozidla alebo prihavárii,
plnenie, toto právo nenadobudne, ak spôsobil poistenému
prĺčomnebolv okamihu vzniku poistnej udalosti pripútasmrť úmyselným trestným činom, pre ktoý bol uznaný súný bezpečnostným pásom alebo iným bezpečnostným
dom za vinného. Ak nemohlo byť voČi nemu zaČatétrestné
zariadením, ktoým ýrobca vozidlo vybaviĺ alebo jeho
stíhanie, pretože pri čine zomrel, rĺyplatípoisťovatel'poĺstne
pouŽitie je povinné podl'a všeobecne platných právnych
plnenie osobám určeným v zmysle Ustanovení 0Z vo vzťahu
predpisov. Poisťovatel je v takomto prípade oprávnený
k poistenému.
poistné pĺnenie znÍŽit až do
50 %.
4) Po vyrozumení poisťovatelä o poistnej udaĺosti poisťovate|'za3) Ak bolo v dôsledku poistníkom nesprávne uvedených údajov
šle formulár o oznámení poistnej udalosti, ktoý je potrebné
o počte sedadĺel stanovené nižšiepoistné, pri poistnej udalospravdivo vyplniť a obratom zaslať späťpoisťovateĺ'ovi' Všetţ
tĺ bude ýška poistného pĺnenia zniženâ V pomele k skutoč_
údaje ýkajúce sa poistnej udaĺosti je rovnako potrebné bez_
nému počtu sedadĺel podlä dokladu o evidenciivozidla.
odkladne oznámiť.
5) Ak dôjde k vzniku poistnej udalosti násĺedkom úrazu pri do_
pravnej nehode, ktorú sú jej účastnícipovinnĺ podl'a prßlušnéČlánok xXxX: Výluky z poistného plnenia
ho právneho predpĺsu ohlásiť alebo ak dôjde k vzniku poistnej
Poisťovatel'neplníza škodya úraz poisteného uvedenévčl.Xll
udalosti následkom úrazu pri dopravnej nehode v cudzine, je
týchto VPP.
potrebné hlásenie o poistnej udalosti doloŽiť správou o ţ_
2) Poisťovatel'd'aĺej nie je povinný poskytnúť poistné plnenie po_
sledku vyšetrovania polície. V ostatných prÍpadoch je potreb_
isteném u, ak úraz poisteného vznikne:
né vždy doĺoŽiť, Že k vzniku poistnej udaĺosti došlo za okolnosa) v suvislosti s jeho samovraždou, jeho úmyseĺnýmsebapo_
tí uvedených v článku XXXVll ods. 2) tychto VPP; pravdivosť
škodenĺm alebo zámerným privodením telesného poško_
takéhoto dokladu je okrem poisteného povinný potvrdiť aj po_
denia vrátane ich následkov
istník, Ak o to poisťovatel poŽiada, je poĺstník,resp. poistený
b) v bezprostrednej alebo následnej súvislosti s vojnoţmi
povinný zabezpečiťpĺsomnér,y'jadrenie osôb, ktoré môŽu po_
udalosťami a pri aktívnej účastina občianskej vojne
dať informácie o vzniku poistnej udaĺosti.
a vnútroštátnych nepokojoch,
6) V prĺpade úraZU, na ktoý sa vzťahuje poistenie, je poistený
c) v súvislosti s konaním poisteného pri úmyselnom trestpovinný bezodkladne uyhl'adať lekára' Poistený sa musí riadĺť
nom čĺne,za ktoý bol súdom právoplatne odsúdený
polcynmi lekára, a ak je to moŽné, prispievať k zmierneniu ná_
d) v dôsledku priameho alebo neprĺameho pôsobenia ionisledkov úrazu.
začnéhoŽiarenia alebo účinkovjadrovej energie (s ý- 7) Poistenýje povinný zabezpečiţ aby všetţ správy a posudky,
nimkou ich pôsobenia v rámci ĺiečebnéhoprocesu pod
ktoré si po isťovatel' rĺyŽ iada, boli bezod kĺad ne vyhotovené.
lekársţm dohl'adom),
B) Poisťovatelje oprávnený preskúmať zdravotný StaV poistenée) v dôsledku duševnej poruchy, duševnej choroby, zmeny
ho a vyŽiadať si prehliadku poisteného lekárom. Poistený je
psychického stavu (tj' diagnózy t00 aŽ Fg9 podl'a medzi_
povinný dať sa vyšetriť lekárom, ktorého určípoisťovatell Ná_
národnej klasifĺkácĺechorôb) alebo poruchy vedomia,
klady s ým spojené, okrem náhrady ušĺejmzdy poisteného,
mozgovej mŕwice, infarktu myokardu, epileptického záznáša poisťovatell Poisťovatel' je oprávnený od m ietnuť poistechvatu alebo iného záchvatu kŕčom,ktoý zachváti ceĺé
nému úhradu nákladov vynaloŽených na lekárske vyšetrenia,
telo poisteného (s ţnimkou duševnej poruchy alebo poak pri lĺkvidácii poistnej udalosti zis{,Že mu nevznikla povinruchy vedom ia spôsobenej úrazom),
nosť poskytnúť poistné plnenie. Uvedené platí ajv prípade, ak
v dôsledku otrarĺy poŽitím alebo aplikáciou pevných alebo
bol zistený úmysel poisteného získať poistné plnenie uvedeloĺapalných látok, s ýnimkou detí do dovŕšenia ] 0. roku
ním poisťovatel'a do omylu.
Života, u ktoých sú z plnenia rĺylúčené
len otravy potravinami,
9) Poiĺený je povinný umožniťpoisťovatelbvĺ zĺskaťvšetku zdrag) na tých častiach organizmu, ktoré boli pred dojednaním
votnú dokumentáciU, ktorú si poisťovatel'vyŽiada. ë alejje po_
poistenia poškodené úrazom čiochorením a ktoých pervinný zbaviť mlčanlivosti všetkých lekárov ktorí poisteného

ţšţ

i)

Đ

16217

liečili alebo vyšetrovali a splnomocniť ich na podanie všetlrych

informácií.
10) Poistnĺk je povinný bezodkladne oznámiť a preukázať poistovatelbvi skutočnosti rozhodné pre zánik poistenia (napr. zmenu vlastnícwa alebo zápis prevodu drŽby vozidla na inÚ osobu
v evidencii vozidiel), ako aj akékolvek zmeny súvisiace so Zmenou údajov o vozidle (napr. zmenu evidenčného čĺsla).Za prĹ
padné škody vzniknut,á nedodrŽaním ýchto povinností Zodpovedá poistník.
11) Ak bola niektorá z povinnostĺ podl'a ods. 1) aŽ 9) tohto Článku
porušená, poisťovatel' je oprávnený primerane, vzhl'adom
k závažnosti porušenia, zníŽiť poistné plnenie.
12) Vedome nepravdivé alebo neúplnéodpovede na otázţ poisťovatel'a môžu mať podl'a príslušnýchustanovení 0Z za následok primerané znĺŽenie plnenia z poistnej zmlurĺy, odstúpenie od poistnej zmlur,y alebo odmietnutie plnenia z poistnej
zmlulĺy,
13) Ak ţzickejosobe, ktorá nemá na ťlzemĺSlovenskejrepubliţ
trvalé bydlisko, vzniklo právo na poistné plnenie z úrazového
p ri poistenia, je povi n ná poisťovatel'ovi pred lož iť:
a) lekárske správy a zdravotnú dokumentáciu ýkajúcu sa
poistnej udalosti v slovenskom jazyku (úradne overený

b)

preklad),

ostatné doklady poŽadované poisťovatelbm v slovenskom jazyku (úradne overený preklad).

článok Xxxxll: Zánik úrazového pripoistenia osôb vo vozidle
1) Zánik úrazovéhopripoistenia sa riadi ustanoveniami čl. Vll

2)

tÝchto VPP.

Úrazovépripoistenie, ak bolo dojednané samostatne (bez poistenia vozidla), zaniká tieŽ zmenou v osobe vlastníka vozidla
uvedeného v poistnej zmluve, ak poistnĺkom je osoba totoŽná
s

káciu s poistníkom, poisteným alebo nimi splnomocnenou

osobou v súvislosti so správou poistenia, riešením škodových
udalostí a ponukou produktov a sluŽieb poisťovatel'a, Tieto
prostriedky však nenahrádzajú písomnÚ formu úkonov v prĹ
padoch, kedy písomnúformu rryžadujúvšeobecne zźlväzné
právne predpisy alebo poistná zmluva.
5) Niektoré Zmeny poistnej zmlurĺy, zmeny v poistenĺ a poistné
udalostije moŽné oznámiť aj telefonicky na telefónnom čísle
poisťovatel'a, Prehl'ad oznámení, ktoré moŽno realizovať telefonicţ poisťovatel' zverejňuje na svojej internetovej stránke
www.allianzsp.sk.
Vykona nie zm ien telefonicky poisťovatel' powrdĺ písom ne. Ak
poistník s vykonanou Zmenou nesúhlasí, je povinný v lehote
uvedenej v písomnom powrdení poisťovatel'a túto skutočnosť
písomne poisťovatelbvi oznámiť.
6) Poistník a poistený ak je iný než poistník, uzavretím poistnej
zmlurĺy dávajú poisťovatelbvi súhlas s vyhotovovaním a následným archivovaním zvukovych záznamov telefonických
hovorov uskutočnených medzĺ ním a poisťovatelbm v súvis_
losti s poistením a liloĺidáciou poistných udalostí podl'a tejto
poistnej zmluvy, a to na technických prostriedkoch umoŽňujúcich ich zachytenie, zachovanie a reprodukciu. Poistník
a poistený uzavretĺm poistnej zmluvy dávajú poisťovatelbvi
súhlas s ým, aby poisťovatel'pouŽil tieto zźnnamy a ich kópie
pri uplatňovaní práv a povinnostíz tejto poistnej zmluvy' Poisťovatel'bude tieto záZnamy počas doby ich uchovania chrániť
pred neoprávneným prístupom tretĺch osôb.
7) Nároţ z poistenia sa premlčia v 3-ročnej premlčacej dobe.
Premlčacia doba začínaplynúť rok po vzniku poistnej udalos-

8)

vlastníkom vozidla.

Záveľečnéustanovenia
článok xxxxlll: Forma právnych úkonov

1)

2)

3)

4)

V poistnej zmluve je moŽné odchýliť sa od jednotlivých ustanovení qýchto VPP, akvšeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak. Akákolvek odchýlka od ýchto VPP dojednaná v poistnej zmluve je účinnánajskôr momentom, kedy sa
zmluvné strany na tejto zmene písomne dohodli,

článok xxxxlV: Spôsob vybavovania st'ažností

1) Poisťovatel'prijíma sťaŽnosti protijeho postupu podané ústne
Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná písomná
alebo pĺsomne' Ústne podanú sťaŽnosť poisťovatel'zaznameforma.
ná. PísomnúsťaŽnosť môŽe sťaŽovatel'podať osobne, zaslať
Návrh na uzavretie poistnej zmlur,y sa povaŽuje za doľučený
poštou na adresu sídla poisťovatel'a, prípadne emailom na
poisťovatelbvi dňom jeho prevzatia oprávneným zástupcom
poisťovatel'a, Ostatné písom nosti u rčenépoisťovatelbvi sa podialog@allianzsp,sk,
vaŽujú za doručenédňom powrdenia prevzatia písomnosti 2) Zo sťaŽnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podápoisťovatelbm'
va, čoho sa ýka (predmet sťažnosti)a čoho sa sťaŽovatel'domáha' Ak je sťaŽovatelbm ýzická osoba, sťažnosťmusí obsaPísomnosti poisťovatel'a určenépoistnĺkovi, resp. poistenému
hovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je
sa doručujrl poštou, môŽu byť však doručenéaj zástupcom
poisťovatel'a, a to na poslednú poisťovatel'ovi známu adresu.
sťaŽovatel'om právnická osoba, sťaŽnosť musí obsahovať názov alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby'
Pĺsomnosť poisťovatel'a určená poistníkovi alebo poistenému
prevza(dälej len,,adresát") sa považuje za doručenúdňom
3) Poisťovatel'je povinný prešetriť sťaŽnosť a informovať sťaŽovaprevzatie
písomnosti
kedy
tel'a o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich zatia
adresátom alebo dňom,
adresát
písomnosti odoprel' V prípade, že sa písomnosť uloŽÍ na pošmietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie
sťaŽnosti vyŽaduje dlhšie -obdobie, je moŽné lehotu podlä
te kvôli nezastihnutiU adresáta s tým, Že siju adresát v príslušpredchádzajúcej vety predlŽiť, o čom bude sťaŽovatel'bezodnej lehote nevyzdvihol na pošte, povaŽuje sa za doručenú
v posledný deň tejto lehoty, aj ked'sa adresát o jej uloŽenĺ nekladne upovedomený.
dozuedel, alebo dňom, kedy bola písomnosťvrátená poisťova- 4) V prípade nespokojnosti s vybavením sťaŽnosti sa sťažovatel'
telbvi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú adresát
môže obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá vykonáva
neoznámil,
dohl'ad nad činnosťoupoisťovatel'a.
Poisťovatel' je oprávnený vyuŽiť alternatívne komunikačné
prostriedţ (elefón, e_mail, SMS, fax) pre vzájomnú komuni- V Bratislave, schválené dňa 30.09.20'l6
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osoBmNÉ PolsTNÉ PoDMIENKY K PolsTENlU MoJE AUTo KAsKo
osobitné poistné podmienky k poisteniu Moje outo KASKo (dbtej ten ,,oPP') dop[ňojú Všeobecnépoistné Bodmienky
pre poistenie Moje outo KAsKo (dbtej ten ,,VPP") o sú spolu s VPP neoddeliteľnou súčosťoupoistnej zmluvy,
otebo kombinóciou rôznych určených zobezpečovocích zorio_
denĺ. Pre vozidtó, u ktorých v čose zočiotku poistenio neubeh_
[o vioc oko ó mesiocov od uvedenio do prevódzky, okceptuje'

Čtónok l: Poistnó sumo

1) Poistnó sumo poisteného vozidto je určenó nojvyššou možnou
výškou poistného plnenio z jednej poistnej udoloŚti krytej po_
istením vozĺdlo. Ak nie je poistnó sumo vozidto určenó poistnĹ
kom v po|stnej zmluve, mó so zo to, že moximótno rnýško poistného plnenio poisťovoteľo z jednej poistnej udolosti krytej
poistením vozidlo je 150 000 EUR.
2) Ak poistnú sumu vozidlo určil poistník v poistnej zmluve, musĺ
zodpovedot poistnej hodnote vozid[o.
3) Poistnú sumu doplnkovej výbovy poisteného vozĺdlo určuje
poistník v poistnej zmluve, pričom tóto predstovuje čost poist_
nej sumy poisteného vozid[o. Poistnó sumo doplnkovej výbovy
určenó v poistnej zmluve poistníkom predstovuje cenu doptn_
kovej rłýbow s DPH v čose uzovretio poistnej zmluvy, ok nie je
v poistnej zmluve vyznočenó ,,Ceno vozid[o bez DPH''
Ak je v poistnej zmluve vyznočenó ,,Ceno vozidlo bez DPH",
poistnó sumo doplnkovej výbovy určenó v poistnej zmluve po_
istníkom predstovuje cenu doplnkovej výbovy bez DPH
v čose uzovretĺo poistnej zmluvy.
4) Pripoistenie čelnéhosklo poisteného vozid[o so dojednóvo no
poistnú sumu uvedenú v poĺstnej zmluve'
5) Pripoistenie botoŽiny so dojednóvo no poistnú sumu uvedenú
v poistnej zmluve. Poistnó sumo je limitom plnenio pri jednej
poistnej udolosti pre botožinu všetkých osôb cestujúcich vo vo-

ó)

$

Q

bl vybovené zobezpečovocím
zoriodením v zivislosti od poistnej hodnoty vozidlo (vrótone
príslušenstvo tvorioceho povinnú, štondordnÚ o doptnkovú ý-

2)

rozumie:

3)

5)

ó)

čţđnokIll: Poistné obdobie

Dojednot možno štvrtročné,potročnéolebo ročnépoistné obdo'
bie, ot nie je dojednoné inok'

etektronický poplochoý systém (outoo[orm) olebo
etektronický vyhľodóvocí systém.
Motocykle,'Ćiutobusy, nóktodné vozidl'ó s nojvočšou prĺpust_
nou celkovou hmotnostou prevyšujúcou3 500 kg o špeciólne
vozidtó s nojvöčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 k9 musio bl počos poistenio modulom poistné_
ho kçio oPTlMAL+ povinne vybovené odnímoteľným mecho_
nickým zobezpečovocímzoriodením olebo mechonickým

systémom.

U troktorov ostotných poľnohospodórskych strojov, stoveb_
ných strojov o prĺpojných vozĺdiel so vybovenie zobezpečovo'

cím zoriodením proti odcudzeniu nevyŽoduje.

odnímoteľným mechonickým zobezpečovocím zoriodením so
rozumie vybovenie vozid[o mechonickým zoriodením proti neopróvnenému pouŽitiu vozidlo schvileného typu, ktoré nie je
pevne spojené s konštrukciou vozid[o, nopr. zoriodenie bloku_
júce votont'riodenio, ovlódocie pedóte spojky, prevódzkovej
brzdy, pókui'učnej brzdy o pod.
Určeným mechonickým zobezpečovocím zoriodením pevne
spojeným s vozidlom so rozumie vybovenie vozidlo mechonic'
kým zoriodením proti neoprÓvnenému pouŽitiu vozíd[o schvÓ_
teného typu, ktoré je pevne o nerozoberoteľne spojené
s konštrukciou vozidlo o ktoré btokuje rodenie prevodových
stupňov zoporkovoného vozid[o v polohe spotný chod u me_
chonických prevodoviek, v polohe porkovonie u outomotických prevodoviek olebo mechonizmus riodenio vozidlo, nopr,
volontovú tyč'
Zo určenézobezpečovocie zoriodenie podľo ods. 2) pĺsm. o)
tohto čtónku so nepovoŽuje mechonické zoriodenĺe proti ne_
opróvnenému použitiu vozidlo, ktorým je vozidlo vybovené
z hľodisko splnenio podmienok ustonovených všeobecne zó_

vozným privnym predpisom uprovujúcim podmienky

E čtónok !V: Povinné vybqvenie zobezpečovocím zoriodením

Šrl
n
s
:F

vozidtom,

imobitizér,

olebo imobilizérom olebo elektronickým poplochovym systé_
mom (outoolormom) olebo elektronickým vyhľodóvocĺm

Ą)

dením) - ý
b) vozidto prevóŽojúce nebezpečný nóktod - N,
c) toxisluŽbo * Ţ
d) outopoŽĺčovňo -Ą
e) nóhrodné o predvódzocie vozĺd|o - NP,
f) poncierovoné vozidtó - P.
Poisťovoteľ neuplotní novýšenie poĺstnéhov:
o) pripoistení Četnéhosk[o poisteného vozid[o,
b) pripoistenífinončnej stroty,
c) pripoistenĺnÓhrodnéhovozid[o,
d) pripoisteníbotožiny,
e) pripoĺstenínodštondordnej Wbovy vozid[o,
D pripoistení vozidlo pri procovnej činnosti'

b)
c)
d)

mechonické zobezpečovocie zoriodenie pevne spojené

s

zobezpečovocímzoriodením pevne spojeným s vozidlom

Poistnó sumo pre pripoistenie nodštondordnej výbovy musí

zod povedot.jej poistnej hod note.

bovu vozid[o) nosledovne:
do 50 000 EUR s DPH * jedno zobezpečovocie zoriodenie,
nod 50 000 EUR s DPH - dve zobezpečovocie zoriodenio.
Určeným zobezpečovocím zoriodením so v zmysle týchto oPP

o)

zidte.

Čtónok ll: Dľuh použitio vozidlo
1) Poisťovoteľ môŽe noýšiťpoistné pre tieto druhy pouŽitio:
o) vozidlo s próvom prednostnejjozdy (s výstroŽným zorio

2)

me zobezpečenie vozidlo dodoného výrobcom. Vozidló

storšie oko ó mesiocov musio

osobné o nóktodné vozidtó s nojvočšouprípustnou celkovou
hmotnosťou do 3 500 kg musio byt pri dojednonío počos poĺstenio modulom poistného krytio BASIC+ olebo oPTlMAL+
p'ovinne vybovené určeným zobezpečovocím zoriodenĺm

rzo4

pre_

móvky vozidiel no pozemných komunĺkócĺóch oko nopr. zóm_
ky dverí, mechonizmus uzomknutio volontu riodenĺo o pod.,

s ýnimkou.'łzoriodenio sp[ňojÚceho podmienky ustonovené
v

ods' 5) tohto č[ónku'

