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Flotilová poistná zmluva 

pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škod u spôsobenú prevádzkou  
motorového vozidla  

 
Zmluvné strany 

Poistník                     Úrad vlády Slovenskej republiky 
so sídlom:                   Námestie Slobody 1, 813 70  Bratislava 
bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
č. účtu:                       7000060195/8180 
IČO:                           00 151 513 
DIČ:  
Zastúpený:                  Ing. Igor Federič – vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
(ďalej len  „poistník“) 
 
a 
 
Pois ťovate ľ                Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., 
so sídlom:                    Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava 
bankové spojenie:        Tatra banka, a.s. 
č. účtu:                         2622740600/1100 
IČO:                             00 151 700 
IČ DPH:                       SK2020374862 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,Oddiel: Sa, vložka č. 196/B 
Zastúpená:                  Ing. Mariana Hurtoňová  - na základe splnomocnenia 
                                    Mgr. Tomáš Potúček   - na základe splnomocnenia 
 (ďalej len „poisťovateľ“) 
 

uzatvárajú v zmysle § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) a vyhlášky, ktorou sa 
tento zákon vykonáva (ďalej len „vyhláška“) 

 
flotilovú poistnú zmluvu 

pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škod u spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla č. 8080107879 

(ďalej len „zmluva“) 

Článok I 
Predmet zmluvy 

  
1. Predmetom tejto zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti“), súboru vozidiel, ktorých vlastníkom, 
držiteľom alebo prevádzkovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „flotila“). Tento súbor 
vozidiel je uvedený v Zozname vozidiel (ďalej len „Zoznam vozidiel“), ktorí tvorí  neoddeliteľnú súčasť 
zmluvy ako Príloha č. 1. 

2. Poistenie zodpovednosti sa riadi zákonom, vyhláškou a príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. Ďalej sa poistenie riadi  Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „VPP“) zo dňa 
15.10.2012 a Osobitnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.10.2012 (ďalej len „OPP“), ktoré poistník 
obdržal a bol s nimi oboznámený, čo potvrdzuje podpisom na tejto zmluve. VPP a OPP tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej Príloha č. 4 a Príloha č. 5. 

3. Dojednania tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami VPP a OPP. 
 
 

Článok II 
Vznik poistenia 
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1. Poistenie vozidiel, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 - Zoznam vozidiel začína dňom, ktorý je v Zozname 
vozidiel  uvedený ako začiatok poistenia, nie ale skôr ako je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2.  Poistenie vozidla flotily, ktoré nie je uvedené v Zozname vozidiel pri uzatváraní tejto zmluvy, môže 
vzniknúť aj rozšírením Zoznamu vozidiel niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

a) Zaslaním riadne vyplnenej Prihlášky do poistenia (ďalej len „Prihláška“), ktorá tvorí neoddeliteľnú 
Prílohu č. 2 tejto zmluvy v elektronickej podobe z elektronickej (e-mailovej) adresy kontaktnej 
osoby poistníka, resp. príslušného sprostredkovateľa poistenia, ktorý vykonáva starostlivosť o 
 uvedenú zmluvu, ktorú sa poistník zaväzuje oznámiť poisťovateľovi bezodkladne po podpise 
tejto zmluvy. Poistenie prihláseného vozidla alebo vozidiel takýmto spôsobom začína dňom 
uvedeným na Prihláške, nie však skôr ako je deň doručenia Prihlášky v dohodnutej forme na 
elektronickú (e-mailovú) adresu poisťovateľa, ktorá bude poistníkovi oznámená bezodkladne po 
podpise tejto zmluvy.  

b) Okamihom podpísania riadne vyplnenej Prihlášky oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných 
strán. Začiatok poistenia vozidiel vstupujúcich do poistenia podpísaním Prihlášky je deň uvedený 
na Prihláške, nie však skôr ako je deň podpísania Prihlášky obidvoma zmluvnými stranami. 
Poistník je povinný najneskôr do 3 dní od takéhoto prihlásenia vozidla do poistenia, doručiť 
poisťovateľovi podpísanú Prihlášku. 

3. V prípade, ak Prihláška nebude zo strany poistníka vyplnená riadne (najmä nebudú vyplnené všetky 
potrebné údaje, resp. uvedené údaje nebudú v súlade so skutočným stavom), poisťovateľ vyzve 
poistníka na doplnenie (opravu) Prihlášky (ďalej len „intervencia“). Poistník je povinný doplnenú 
(opravenú) Prihlášku zaslať poisťovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa obdržania intervencie 
poisťovateľa. Ak si poistník uvedenú povinnosť nesplní riadne a včas poisťovateľ má právo od takto 
dojednaného poistenia odstúpiť, pričom poistenie doručením odstúpenia poistníkovi zaniká od 
začiatku.  

 
 

Článok III 
Doba poistenia, poistné obdobie 

 
1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú na 48 mesiacov od d ňa nadobudnutia ú činnosti   

Zmluvy. Poistným obdobím flotily je kalendárny rok. 
2.  Poistné obdobie jednotlivých vozidiel poistených vo flotile sa riadi poistným obdobím flotily. Prvé 

poistné obdobie pre poistenie vozidla flotily, ktorého poistenie začalo po dni začiatku poistného 
obdobia flotily (ods. 1) začína dňom začiatku poistenia uvedeným na Prihláške. Koniec prvého 
poistného obdobia takéhoto dodatočne poisteného vozidla je zhodný s koncom poistného obdobia tejto 
flotilovej zmluvy. Ďalšie poistné obdobia takéhoto vozidla plynú zhodne s poistným obdobím flotily. 
Poistné za prvé poistné obdobie bude u takéhoto vozidla stanovené pomerne podľa dĺžky trvania 
poistenia, ktoré vzniklo v zmysle čl. II. ods. 2 tejto zmluvy, s výnimkou, ak poistenie takéhoto vozidla 
zanikne a zároveň v tomto poistnom období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť 
poisťovateľa nahradiť škodu.  V takomto prípade je prvým poistným obdobím vozidla flotily jeden rok a 
začína odo dňa začiatku poistenia takéhoto vozidla (čl. II. ods.2), pričom  poisťovateľovi prináleží 
poistné za celé poistné obdobie poistenia príslušného vozidla. 

 
 

Článok IV 
Limity poistného plnenia 

 
1. Limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti sú: 
 
a) 5 000 000,00 Eur   za škodu podľa čl. III ods. 2 písm. a) a nákladov podľa čl. III ods. 3) VPP bez ohľadu 
na počet  zranených  alebo  usmrtených a 
b) 1 000 000,00 Eur   za škodu podľa čl. III ods. 2 písm. b), c) a d) VPP a to bez ohľadu na počet 
poškodených  
 
pričom limity poistného plnenia pre jednotlivé vozidlá flotily sú uvedené v Zozname vozidiel alebo na 
Prihláške. 

 
 

Článok V 
Výška, platba a splatnos ť poistného 
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1. Výška poistného sa určí podľa sadzieb poistného v zmysle sadzobníka poisťovateľa pre flotilové 
povinné zmluvné poistenie (ďalej len „Sadzobník“), ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

2. Poisťovateľ nebude uplatňovať bonus/malus systém v zmysle OPP. 
3. Poisťovateľ poskytne poistníkovi celkovú zľavu vo výške 76% zo základného poistného určeného 

v zmysle ods. 1 tohoto čl. Zmluvy. 
4. Sadzby uvedené v ods. č.1 tohto článku a zľava stanovená v ods. č. 3 tohto článku sú záväzné 

a nemenné počas celej doby trvania zmluvy. 
5. Celkové ročné poistné za všetky vozidlá sa môže v priebehu trvania poistenia meniť výlučne len 

v závislosti od počtu vozidiel  a zmeny počtu vozidiel (pripoistenie, odpoistenie), typu vozidiel a od 
zmeny typu vozidiel. 

6. Výška poistného je stanovená podľa § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

7. Podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie 
služby od DPH oslobodené. Z uvedeného dôvodu je sadzba DPH ako aj výška DPH rovná 0,- Eur. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené v ro čných splátkach . Poisťovateľ pravidelne 
vykonáva predpis (vyúčtovanie) poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutej splátke poistného, a 
to vždy naraz pre celú flotilu. Odlišne od VPP a OPP sa dojednáva, že poistné je splatné k dátumom: 
01.01. príslušného roka , uvedenom na tomto predpise (vyúčtovaní) poistného. Predpisom 
(vyúčtovaním) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické oznámenie výšky a splatnosti 
poistného, ktoré poisťovateľ zasiela poistníkovi. 

9. Splatnosť poistného nemá vplyv na vznik poistenia, ktoré sa objedná ku dňu nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 

10. Súčasne s vyúčtovaním poistného bude zasielať poisťovateľ poistníkovi aj zoznam poistených 
motorových vozidiel. 

11. V prípade vzniku poistenia v priebehu poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné poistné, je 
poisťovateľ oprávnený podľa sadzobníka predpísať poistníkovi  prorátne (pomerné) poistné priebežne 
v závislosti od zvýšenia počtu vozidiel vo flotile. Poistník sa zaväzuje uhradiť  poistné v termíne jeho 
splatnosti uvedenom v predpise (vyúčtovaní) takéhoto poistného. 

12. V prípade zmeny a zániku poistenia pre jednotlivé vozidlá (aktualizácia) je poisťovateľ povinný 
predpísať poistníkovi len prorátne (pomerné) poistné za tieto vozidlá. Konečný predpis (vyúčtovanie) 
poistného predloží poisťovateľ poistníkovi najneskôr do 30 dní po skončení poistného obdobia. 

13. Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje  za uhradené dňom jeho   
pripísania na účet poisťovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 

 
 

Článok VI 
Správa flotilového poistenia  

 
1. Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia, resp. pri prihlásení vozidla do poistenia riadne uviesť 

všetky požadované údaje o vozidlách flotily prostredníctvom Zoznamu vozidiel, resp. Prihlášky, ktoré 
tvoria neoddeliteľnú súčasť  poistnej zmluvy. 

2. Poistník je povinný oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, ktorá má za následok zánik poistenia 
najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku. Oznámenie uvedenej skutočnosti sa vykoná zaslaním 
dokladu preukazujúcom  príslušnú skutočnosť (ďalej len „doklad“), pričom zaslanie dokladu je možné 
vykonať elektronickou formou (e-mailom) z elektronickej adresy poistníka nael ektronickú adresu 
poisťovateľa (čl. II. ods. 2) alebo zaslaním  dokladu  prostredníctvom faxu alebo pošty.  

3. Poisťovateľ vydá poistníkovi na každé vozidlo flotily potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú 
kartu. 

 
Článok VII 

Likvidácia poistných udalostí  
 
1. Na požiadanie poistníka sa určení zástupcovia poisťovateľa dostavia za účelom likvidácie poistnej 

udalostí na obhliadku poškodeného motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola spôsobená škoda, 
priamo na miesto určené poistníkom, resp. na pracovisko poistníka, ktoré má toto vozidlo pridelené. 

 
 

Článok VIII 
Zánik zmluvy  

 
1. Zmluva zanikne po uplynutí doby, na ktorú bola dojednaná. 
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2. Zmluva môže zaniknúť podľa príslušných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
a/alebo podľa príslušných ustanovení zákona o PZP a/alebo podľa príslušných ustanovení VPP . 

3. Zmluva môže zaniknúť na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán. 
 
 
 

Článok IX 
Ochrana informácií  

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne odovzdané podklady, know-how, marketingové 

informácie a obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva, budú považovať za utajené 
a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ich nebudú odovzdávať tretím osobám s 
výnimkou povinností ustanovených zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a výnimky uvedenej v  bode 2 tohto článku a budú tieto informácie chrániť pred zneužitím. Ochrane 
nepodliehajú tie informácie, ktoré sú zrejmé z tlačených a reklamných publikácii alebo sú inak 
všeobecne známe. 

2. Poistník dáva poisťovateľovi písomný súhlas s poskytnutím všetkých potrebných informácií, ktoré sú 
súčasťou tejto  zmluvy a jej príloh, spoločnosti Allianz Assistance, s.r.o. so sídlom v Českej republike 
a jej organizačnej zložky sídliacej v Slovenskej republike, na účely realizácie asistenčných služieb, 
zaisťovniam a za účelom správy poistenia a likvidácie poistných udalostí ďalším osobám v zmluvnom 
vzťahu s poisťovateľom. 

3. Poisťovateľ berie na vedomie a súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
na Úrade vláde Slovenskej republiky. 
 

 
Článok X 

Záverečné ustanovenia  
 
1. Zánikom tejto zmluvy alebo zánikom posledného vozidla tejto zmluvy zaniká povinné zmluvné 

poistenie celej flotily tejto zmluvy. 
2. Spôsob zániku poistení jednotlivých vozidiel flotily upravujú VPP, ktoré sú neoddeliteľnou  
       súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 4.  
3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. 
4. Právne vzťahy zmluvných strán vzniknuté na základe tejto zmluvy sa riadia právnymi predpismi 

Slovenskej republiky a prípadné spory z poistenia rozhodujú príslušné súdy Slovenskej republiky. 
5. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve, a v Zozname 

vozidiel, resp. Prihláške sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa 
dojednávaného poistenia. 

6. Poistník zároveň vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy 
oboznámený s obsahom a v písomnej forme prevzal Informáciu o podmienkach uzavretia poistnej 
zmluvy. 

7. Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. 
8. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť 

ostatných ustanovení. 
9. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne 

podpísali. 
10. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu,  z toho dve vyhotovenia 

obdrží poisťovateľ a štyri vyhotovenia poistník. 
11. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť  dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, 
najskôr však 01.01.2014, v zmysle príslušných ustanovení § 47a zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy 
súhlasia.  

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
 
Príloha č. 1: Zoznam vozidiel 
Príloha č. 2: Vzor Prihlášky  
Príloha č. 3: Sadzobník 
Príloha č. 4: Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu  

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
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Príloha č. 5: Osobitné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

Príloha č.6: Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb Allianz Assistance Technická asistencia 
vozidlám. 

 
 
 
 
V Bratislave  dňa: ..................   V Bratislave  dňa: .......................... 
 
 
 
 

 
 

......................................................... 
Ing. Mariana Hurtoňová 

riaditeľ odboru externého predaja 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

 
 
 
 

...................................................... 
Ing. Ingrid Petrovská 

na základe splnomocnenia 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

......................................................... 
Ing. Igor Federič 

 vedúci úradu 
Úrad vlády Slovenskej republiky 
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ZOZNAM VOZIDIEL
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Získateľské č. oprávneného zástupcu poisťovateľa 1.................

Získateľské č. oprávneného zástupcu poisťovateľa 2.................

FPZ CISPRIH PLATCA_ICO POIST_IDENT RC ICO TITUL1 MENO PRIEZVISKO TITUL2 ULICA PSC MESTO TELEFON DATZP SPLATKY CISLZ DATKLZ LIMIT DRVOZ EVC

Poistenie predmetných vozidiel sa riadi flotilovou poistnou zmluvou č. ..................................................... pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

Ochrana informácií a údajov:
Poistník je povinný poisťovateľovi poskytnúť a umožniť získať (kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním) osobné údaje, identifikačné údaje, kontaktné údaje, doklady a ďalšie iné údaje v zmysle zákona  
č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj doklady a údaje požadované poisťovateľom pri uzavretí zmluvy (prihlásenia vozidiel do poistenia). 
Poistník dáva poisťovateľovi na účely asistenčných služieb súhlas s poskytnutím všetkých potrebných informácií a údajov spoločnosti Allianz Assistence s.r.o., Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, 
ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom Allianz Assistance s.r.o. organizačná zložka, Čajakova 18, 811 05 Bratislava. Súhlas sa udeľuje na dobu platnosti zmluvy, počas ktorej ho nie je možné účinne odvolať. 
Spoločnosť Tatra Billing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava je oprávnená spracúvať tlačové výstupy s osobnými údajmi pre styk s klientmi.
Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
V prípade, že má poisťovateľ podľa zákona o ochrane osobných údajov oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe, táto oznamovacia povinnosť môže byť splnená aj tak, že sa daný oznam uverejní na príslušnej internetovej stránke poisťovateľa.
Ak sú v poistnej zmluve alebo v jej prílohách uvedené osobné údaje inej osoby, je poistník povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje jej písomným súhlasom k použitiu jej osobných údajov v súvislosti so zmluvou. 
Poistník je zodpovedný za správnosť a pravdivosť ním poskytnutých údajov. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu údajov.

Dátum podpísania Zoznamu vozidiel zmluvnými stranami:

Podpis poistníka: Podpis oprávneného zástupcu poisťovateľa:
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ZOZNAM VOZIDIEL
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Získateľské č. oprávneného zástupcu poisťovateľa 1.................

Získateľské č. oprávneného zástupcu poisťovateľa 2.................

ROKVYR ZNACKA MODEL POCSED CISMOT FARBA ZDVIH CISTP VIN HMOTNOST DRPOUZ SPLAT_POIST ROC_POIST ZK BON_MESIACE ZLAVA DAT_DOJED SPECIAL_BONUS_PCT

Dátum podpísania Zoznamu vozidiel zmluvnými stranami:

Podpis poistníka: Podpis oprávneného zástupcu poisťovateľa:
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Názov st ĺpca Význam st ĺpca Príklad vyplnenia
Platca
FPZ Číslo zmluvy nevypĺňať
CISPRIH Číslo prihlášky - poradové číslo nevypĺňať
PLATCA_ICO IČO platcu 31321111
Poistník
POIST_IDENT IČO alebo rodné číslo poistníka 31321111
Držite ľ
RC Rodné číslo - vyplňuje sa iba pre fyzické osoby
ICO IČO - vyplňuje sa pre podnikajúce fyzické a právnické osoby 31321111
TITUL1 Titul pred menom
MENO Obchodné meno / Meno pre fyzickú osobu Import Slovakia, a.s.
PRIEZVISKO Priezvisko pre fyzickú osobu
TITUL2 Titul za menom
ULICA Ulica, číslo domu Lazaretská 12
PSC PSČ, uvedie sa bez medzier 90301
MESTO Mesto / obec Bratislava
TELEFON Tel. číslo 02/44448888
Poistka
DATZP Dátum začiatku poistenia 01.01.2012
SPLATKY Splátky poistného uveďte podľa dojednaní FPZ 01-ročne, 02-polročne, 04-štvrťročne 04
CISLZ Číslo leasingovej zmluvy 1043001
DATKLZ Dátum konca leasingovej zmluvy 31.12.2015
Limit
LIMIT Limit poistného plnenia v zmysle dojednaní FPZ (5,0/1,0 alebo 5,0/2,0 alebo 10,0/5,0) 5,0/1,0
Vozidlo
DRVOZ Druh vozidla - uvedie sa kód zo sadzobníka pre flotilové PZP (OA1, OA2, MNA1, T, PV3...) OA3
EVC Evidenčné číslo / EČ, uvedie sa bez medzier a bez pomlčiek BL256CA
ROKVYR Rok výroby 2010
ZNACKA Továrenská značka ŠKODA
MODEL Model a typ OCTAVIA ELEGANT
POCSED Počet miest na sedenie 5
CISMOT Výrobné číslo motora - uvedie sa bez pomlčiek, lomítiek, medzier, bodiek CAYCG14666
FARBA Farba vozidla MODRÁ
ZDVIH Zdvihový objem valcov v cm3 1899
CISTP Číslo osvedčenia o evidencii (TP), uvedie sa bez medzier NA116951
VIN Výrobné číslo podvozku - uvedie sa bez pomlčiek, lomítiek, medzier, bodiek TMBEGF613W08144426
HMOTNOST Celková hmotnost v kg 1699

DRPOUZ
Druh použitia vozidla - uvedie sa podľa toho, na aké účely je vozidlo používané (B - bežná 
prevádzka, N - nebezpečný náklad, T - taxislužba, A - autopožičovňa, V - vozidlo s právom 
prednostnej jazdy)

B

SPLAT_POIST Výška splátky poistného (EUR) 83,45
ROC_POIST Výška ročného poistného (EUR) 333,81
Zelená karta
ZK Má sa vydať 1 - ano, 0 - nie 1
BON_MESIACE uvedie sa počet celých mesiacov 15
ZLAVA uvedie sa výška zľavy so znamienkom mínus -10
DAT_DOJED uvedie sa dátum dojednania (prihlásenia vozidla do poistenia) 01.01.2012
SPECIAL_BONUS_PCT uvedie sa výška špeciálneho flotilového bonusu so znamienkom mínus (bez znamienka%) -25

V prípade, že má klient nárok na bonus a/alebo z ľavu, v st ĺpcoch SPLAT_POIST a ROC_POIST sa uvedie poistné po zoh ľadnení bonusu a z ľavy
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Článok I
Úvodné ustanovenie

Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti”), ktoré dojednáva Allianz
- Slovenská poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ”), platia príslušné ustanovenia
zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon”), príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej
len „OZ”), tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP”) a osobitné poistné
podmienky (ďalej len „OPP”), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.

Článok II
Vymedzenie pojmov

1) Motorovým vozidlom je samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom,
ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva
osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný
preukaz, a ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike alebo ktoré
nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ
majú trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo motorové
vozidlo, ktoré bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného členského
štátu, ak je Slovenská republika miestom určenia, a to po dobu 30 dní odo
dňa, keď kupujúci prevzal motorové vozidlo, aj keď motorové vozidlo nebolo
registrované v Slovenskej republike.

2) Poisťovateľom pre účely týchto VPP je Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
3) Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o poistení 

zodpovednosti (ďalej len „poistná zmluva“).
4) Poisteným je ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti.
5) Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má

nárok na náhradu škody podľa zákona. 
6) Škodovou udalosťou je skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva

poškodeného na plnenie poisťovateľa.
7) Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisťovateľa nahradiť vzniknutú škodu.
8) Prevádzkovateľom motorového vozidla je fyzická osoba alebo právnická 

osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým 
vozidlom.

9) Poistnou dobou je časový úsek, na ktorý je dojednané poistenie 
zodpovednosti.

10) Poistným obdobím je časový úsek, za ktorý sa platí poistné; poistným 
obdobím je jeden rok, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Prvé 
poistné obdobie začína v deň začiatku poistenia.

11) Evidenciou vozidiel je automatizovaný informačný systém o motorových 
vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.

12) Slovenskou kanceláriou poisťovateľov je právnická osoba zriadená zákonom
a pôsobiaca v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

13) Zelenou kartou je Medzinárodná karta automobilového poistenia.
14) Členským štátom je členský štát Európskych spoločenstiev alebo členský

štát Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal zmluvu 
o Európskom hospodárskom priestore.

1

Všeobecné poistné podmienky
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
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15) Spoluúčasť je peňažný záväzok poistníka, ktorého výška je dohodnutá 
medzi poistníkom a poisťovateľom v poistnej zmluve, a na ktorého splnenie 
vzniká poisťovateľovi voči poistníkovi nárok po zaplatení poistného plnenia 
poškodenému.

Článok III
Rozsah poistenia zodpovednosti

1) Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

2) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho 
nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, 
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri 

uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil 
povinnosti uvedené v čl. XII ods. 4) písm. a) alebo písm. b) alebo 
poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie alebo 
neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie, 

d) ušlého zisku.
3) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho 

nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady 
zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského 
zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové
dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného 
dôchodkového sporenia (ďalej len „náklady“), ak poistený je povinný ich 
nahradiť týmto subjektom. 

4) Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné
plnenie v rozsahu podľa odseku 2) tohto článku alebo náklady príslušnému 
subjektu podľa odseku 3) tohto článku, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto
škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá alebo v súvislosti s ktorou boli
vyplatené náklady, ktoré je poistený povinný týmto subjektom nahradiť, došlo
v čase trvania poistenia zodpovednosti, ak zákon neustanovuje inak.

5) Poistenie zodpovednosti platí na území všetkých členských štátov; poistenie

zodpovednosti platí aj na území iných štátov, ktoré poisťovateľ označil 
v zelenej karte.

6) Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na
území iného členského štátu, poisťovateľ poškodenému poskytne poistné 
plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov 
členského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, ak sa podľa 
zákona alebo na základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie 
v širšom rozsahu.

7) Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla občanovi členského
štátu na území cudzieho štátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária 
poisťovateľov, počas jeho cesty z územia jedného členského štátu na územie
iného členského štátu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, 
na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza.

Článok IV
Výluky z poistenia zodpovednosti

Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu,
ak ide o zodpovednosť za škodu:

a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda
spôsobená,

b) podľa čl. III ods. 2) písm. b) až d),
1. za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, 

ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti,
2. vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového

vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
3. vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom

a prípojným vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená 
prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie 
motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri 
poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva v rámci podnikateľskej
činnosti,

c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako
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aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom, s výnimkou
škody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby, okrem 
osôb podľa písmen a) a b) bodu 1., v čase, keď k dopravnej nehode 
došlo, na sebe alebo pri sebe,

d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený
osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu
o náhrade škody alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola 
schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovateľ nebol jedným
z týchto účastníkov,

e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických 
pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na
motorových vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej
prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať 
pravidlá cestnej premávky,

f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských
dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok
úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového 
zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia 
poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej
prevádzkou motorového vozidla,
1. ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
2. vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda

spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného

stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou,
h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo 

vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom
alebo s udalosťou.

Článok V
Limit poistného plnenia

1) Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri

jednej škodovej udalosti. Ak nie je v týchto VPP uvedené inak, poistnou
zmluvou je možné dojednať limit poistného plnenia A alebo limit poistného
plnenia B. Výška týchto limitov a čas, v ktorom v stanovenej výške platia, sú
uvedené v ods. 2, 3 a 4 tohto článku. 

2) Do 31. decembra 2008 z jednej škodovej udalosti je:
a) limit poistného plnenia A:

aa) 663 878,38 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) 
a nákladov podľa čl. III ods. 3) na každého zraneného alebo
usmrteného a

ab) 663 878,38 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) a d),
a to bez ohľadu na počet poškodených a 

b) limit poistného plnenia B:
ba) 1 991 635,13 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) 

a nákladov podľa čl. III ods. 3) na každého zraneného alebo
usmrteného a

bb) 1 991 635,13 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) a
d), a to bez ohľadu na počet poškodených.

3) Od 1. januára 2009 z jednej škodovej udalosti je:
a) limit poistného plnenia A:

aa) 2 500 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) 
a nákladov podľa čl. III ods. 3) bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených a

ab) 664 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) a d), 
a to bez ohľadu na počet poškodených a

b) limit poistného plnenia B:
ba) 3 800 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) 

a nákladov podľa čl. III ods. 3) bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených a

bb) 3 800 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) a
d), a to bez ohľadu na počet poškodených.

4) Od 1. januára 2012 z jednej škodovej udalosti je:
a)  limit poistného plnenia A:

aa) 5 000 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) 
a nákladov podľa čl. III ods. 3) bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených a

ab) 1 000 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) a d)
a to bez ohľadu na počet poškodených a
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b) limit poistného plnenia B:
ba) 10 000 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. a) a nákladov

podľa čl. III ods. 3) bez ohľadu na počet zranených alebo 
usmrtených a

bb) 5 000 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm. b), c) 
a d), a to bez ohľadu na počet poškodených.

Ak je limit poistného plnenia podľa ustanovení poistnej zmluvy platných 
pred 1. januárom 2012 vyšší, v takom prípade platí vyšší limit poistného 
plnenia.

5) Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia
podľa odseku 2) písm. ab) alebo písm. bb) alebo odseku 3) písm. a) 
alebo písm. b) alebo odseku 4) písm. a) alebo písm. b) alebo podľa 
ustanovení poistnej zmluvy, poistné plnenie sa každému z nich znižuje
v pomere dojednaného limitu poistného plnenia k súčtu nárokov všetkých 
poškodených.

6) Limity poistného plnenia je možné dojednať odchylne od tohto článku.
V takom prípade platí limit uvedený v osobitnom dojednaní poistnej zmluvy.

Článok VI
Vznik poistenia zodpovednosti a predbežné 

poistenie zodpovednosti

1) Poistenie zodpovednosti vzniká okamihom uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve dohodnutý neskorší začiatok poistenia.

2) Poistenie zodpovednosti sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

3) Poistenie zodpovednosti môže začať aj pred uzavretím poistnej zmluvy 
- predbežné poistenie zodpovednosti. Predbežné poistenie zodpovednosti 
a povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu podľa zákona začína dohodnutým 
dátumom a hodinou uvedenými v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

4) Predbežné poistenie zodpovednosti zaniká uzavretím poistnej zmluvy; 
poistná zmluva je v tomto prípade uzavretá okamihom, keď poistník 
(navrhovateľ) obdrží písomné vyrozumenie poisťovateľa o prijatí svojho 
návrhu. V prípade takéhoto uzavretia poistnej zmluvy sa do doby 
trvania poistenia zodpovednosti započítava aj doba trvania predbežného 
poistenia zodpovednosti, pričom za začiatok poistenia zodpovednosti 

sa považuje začiatok predbežného poistenia zodpovednosti. Poisťovateľ 
vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.
Predbežné poistenie zodpovednosti zaniká aj následkom dôjdenia prejavu 
o odmietnutí návrhu na uzavretie poistnej zmluvy poistníkovi (navrhovateľovi), 
a to uplynutím ôsmych dní odo dňa dôjdenia takého prejavu.  

5) Poisťovateľovi patrí za dobu trvania predbežného poistenia zodpovednosti 
poistné aj vtedy, ak nebola poistná zmluva uzavretá. Podkladom pre určenie 
poistného za predbežné poistenie zodpovednosti budú v takomto prípade
údaje uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a poistné zverejnené
v zmysle čl. XI ods. 13), ak k takému zverejneniu nedošlo, poistné sa určí 
v súlade s poistnomatematickými zásadami a všeobecne záväznými právnymi
predpismi. 

Článok VII
Platenie a výška poistného

1) Poistník je povinný platiť poistné za poistné obdobie dohodnuté v poistnej
zmluve. 

2) Poistné je suma, ktorú platí poistník za poskytovanie dohodnutej poistnej
ochrany. 

3) Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia, v prípade dojednania
predbežného poistenia zodpovednosti je poistné splatné prvého dňa 
predbežného poistenia zodpovednosti, pokiaľ nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak.

4) Poistné je možné platiť v splátkach dohodnutých v poistnej zmluve.
5) Poistné pri poistení zodpovednosti podľa týchto VPP sa stanovuje vo výške

zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich 
z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby rezerv podľa osobitného predpisu. 
Výšku poistného stanovuje poisťovateľ v zmysle predchádzajúcej vety pre 
poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve. 

Článok VIII
Zmena a zánik poistenia zodpovednosti

1) Zmeny a úpravy v poistnej zmluve alebo v osobitných poistných podmienkach
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sa uskutočňujú písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán. 
Poisťovateľ vystaví dodatok k poistnej zmluve.

2) Poistenie zodpovednosti môže zaniknúť písomnou dohodou účastníkov 
zmluvy.

3) Poistenie zodpovednosti zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia;
výpoveď musí byť daná aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.

4) Poistenie zodpovednosti zaniká aj okamihom:
a) zániku motorového vozidla,
b) zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii 

vozidiel,
c) vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel,
d) prijatia oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
e) vrátenia dokladu o poistení zodpovednosti poisťovateľovi pri motorových 

vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
f) vyradenia motorového vozidla z premávky na pozemných 

komunikáciách,
g) zmeny nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva 

s právom kúpy prenajatej veci.
O týchto skutočnostiach je poistník povinný bez zbytočného odkladu 
informovať poisťovateľa.

5) Poistník a poisťovateľ môžu vypovedať poistnú zmluvu po vzniku škodovej
udalosti do jedného mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi. 
V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia 
písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane.
Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

6) Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené 
do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti. Poistenie zodpovednosti 
zanikne uplynutím tejto lehoty. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie 
poistného v splátkach, lehota pre zánik poistenia zodpovednosti začne 
plynúť od dátumu splatnosti nezaplatenej splátky poistného a predlžuje sa tak,
že skončí uplynutím jedného mesiaca od dátumu splatnosti poslednej splátky
poistného. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

7) Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie
poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná 

uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším 
poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia 
s iným poisťovateľom je neplatná.

Článok IX
Povinnosti poistníka

Poistník je okrem povinností uložených mu všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ostatnými ustanoveniami týchto VPP a OPP povinný:
a) pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa, týkajúce sa 

dojednávaného poistenia zodpovednosti,
b) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa

údajov uvedených v poistnej zmluve, najmä zmenu údajov ako sú meno 
a priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno 
a sídlo držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla, 
evidenčné číslo motorového vozidla a tiež zmeny majúce vplyv na výšku 
poistného; poistník je povinný doplatiť poistné, ktoré mu poisťovateľ 
v súvislosti s týmito zmenami stanoví,

c) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi skutočnosti 
uvedené v čl. VIII ods. 4),

d) dbať na to, aby škodová udalosť nenastala a udržiavať vozidlo, na ktoré sa
vzťahuje poistenie zodpovednosti, v dobrom technickom a výrobcom 
predpísanom stave a používať ho výlučne na účely stanovené výrobcom,

e) po zániku poistenia zodpovednosti bez zbytočného odkladu odovzdať 
poisťovateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

Článok X
Práva a povinnosti poisteného

1) Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej 
udalosti:
a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky,
b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky.

2) Poistený je po oznámení škodovej udalosti povinný postupovať podľa 
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pokynov poisťovateľa a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si 
poisťovateľ vyžiada.

3) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že:
a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa 

k požadovanej náhrade a jej výške,
b) v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté trestné stíhanie alebo 

konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich
priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu, je povinný
oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho
obchodné meno a sídlo,

c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade 
je poistený povinný postupovať podľa pokynov poisťovateľa.

4) Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovateľovi, že nastali okolnosti
odôvodňujúce prechod práva podľa čl. XIV na poisťovateľa a odovzdať mu
doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.

5) Poistený je povinný dbať na to, aby škodová udalosť nenastala a udržiavať
vozidlo, na ktoré sa vzťahuje poistenie zodpovednosti, v dobrom technickom
a výrobcom predpísanom stave a používať ho výlučne na účely stanovené
výrobcom.

6) Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu 
poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku 
na náhradu škody, najmä:
a) svoje meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo,
b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie 

zodpovednosti,
c) číslo poistnej zmluvy.

7) Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovateľa o vydanie dokladu
o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania
zmluvného vzťahu, avšak najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich 
rokov trvania zmluvného vzťahu. 

Článok XI
Práva a povinnosti poisťovateľa

1) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez 
zbytočného odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

2) Poisťovateľ bez zbytočného odkladu ustanoví poistenému na základe jeho 
písomnej žiadosti právneho zástupcu v konaní o náhradu škody pred súdom,
na ktorú sa vzťahuje poistenie zodpovednosti.

3) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, 
za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťovateľ nárok 
na pomernú časť poistného ku dňu, kedy poistenie zodpovednosti zaniklo.
Zostávajúcu časť poistného je poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť, ak suma
presiahne 1,66 EUR.

4) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, 
za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, a v tomto poistnom období
dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť
škodu alebo náklady, má poisťovateľ právo na poistné až do konca tohto 
poistného obdobia.

5) Ak predbežné poistenie zodpovednosti zanikne odmietnutím návrhu poistníka
na uzavretie poistnej zmluvy a v čase trvania predbežného poistenia 
zodpovednosti dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť 
poisťovateľa nahradiť škodu alebo náklady, má poisťovateľ právo na poistné,
a to vo výške, ktorá zodpovedá poistnému za jedno poistné obdobie poistenia
zodpovednosti, ktoré by vzniklo na základe návrhu na uzavretie poistnej zmluvy,
ak by tento nebol odmietnutý. Na určenie výšky poistného sa v takomto 
prípade primerane použije ustanovenie čl. VI ods. 5).

6) Poisťovateľ je povinný do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať 
poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti. Ak poistník
nesplnil povinnosť podľa čl. IX písm. e), nie je poisťovateľ povinný do doby 
splnenia tejto povinnosti vrátiť poistné podľa odseku 3) tohto článku.

7) Poisťovateľ je povinný vydať poistenému doklad o škodovom priebehu 
podľa čl. X ods. 7) do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného. 

8) Poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poisťovateľa.
9) Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti

alebo úplne odmietnuť, ak poistený:
a) bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť

nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak poisťovateľ bol povinný 
poskytnúť podľa zákona,

b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c) neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.

10) Ak poruší poistený vedome povinnosti uvedené v čl. X ods. 5) a 6) a toto 
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porušenie malo podstatný vplyv na výšku plnenia poisťovateľa alebo týmto 
porušením došlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu plnenia, rozsahu 
alebo výšky škody, má poisťovateľ voči nemu právo na náhradu až do výšky 
poskytnutého plnenia.

11) Rovnaké právo ako v ods. 10) tohto článku vznikne poisťovateľovi v prípade, ak
poistený uvedie poisťovateľa do omylu o podstatných okolnostiach 
týkajúcich sa vzniku nároku na plnenie alebo jeho výšky.

12) V prípade, že poistník vedome poruší povinnosť uvedenú v čl. IX písm. a),
a ak bolo na základe týchto odpovedí určené nižšie poistné, má poisťovateľ 
právo na úhradu dlžného poistného vrátane úroku z omeškania.

13) Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov
pred uplynutím poistného obdobia:
a) výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie,
b) dátum skončenia poistného obdobia,
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď poistnej zmluvy v zmysle

čl. VIII ods. 3) týchto VPP.

Článok XII
Poistné plnenie

1) Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti
poisťovateľovi a je povinný tento nárok preukázať. Na premlčanie nároku na 
náhradu škody proti poisťovateľovi platí rovnaká úprava ako na premlčanie 
nároku proti osobe, ktorá škodu spôsobila.

2) Poistné plnenie, t.j. náhradu škody, uhrádza poisťovateľ poškodenému. 
Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť priamo poškodenému, má právo,
aby mu poisťovateľ uhradil ním nahradenú škodu, a to až do výšky, v akej by
bol poisťovateľ povinný nahradiť škodu poškodenému.

3) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení 
prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa 
poskytnúť poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia 
súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva
iná lehota na poskytnutie poistného plnenia.

4) Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné
na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch 
mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti: 

a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti 
poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného 
plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
a nárok na náhradu škody preukázaný,

b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré 
odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil poistné plnenie alebo 
poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným 
nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote 
preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie
a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené
dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať, alebo dňom, keď
ho pošta vrátila ako nedoručené.

Ak poisťovateľ nesplní povinnosť danú týmto ustanovením, je povinný zaplatiť
poškodenému úroky z omeškania podľa príslušných ustanovení OZ.

5) Uplatnené a preukázané nároky alebo náklady podľa čl. III ods. 2) a 3) 
poisťovateľ uhradí v rozsahu a výške podľa § 442 OZ alebo v rozsahu podľa 
predpisov upravujúcich právo príslušných subjektov podľa čl. III ods. 3) 
na náhradu nákladov podľa čl. III ods. 3). Škoda sa uhrádza v peniazoch, 
maximálne však do výšky limitu poistného plnenia dojednaného v poistnej
zmluve.

Článok XIII
Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia

1) Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo 
jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou 
motorového vozidla, ak:
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom 

návykovej látky,
b) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo

v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo
iným príslušným orgánom,

c) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická
spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na
pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu a tento stav bol
v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
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Allianz  - Slovenská poisťovňa, a. s.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY                 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Osobitné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len
„poistenie zodpovednosti“) dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „VPP“) a tvoria spolu s VPP neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Článok I
Vymedzenie pojmov

1) Škodovým priebehom sa rozumie množstvo poistných udalostí vo vzťahu k neprerušenej dobe trvania poistenia. Pre účely systému 
bonus/malus je škodový priebeh vyjadrený jeho dobou (ďalej len „doba škodového priebehu“).

2) Bonusom sa rozumie zľava na poistnom za bezškodový priebeh poistenia. Triedy bonusu uvedené v čl. III ods. 7) spolu so základnou
triedou predstavujú kladnú dobu škodového priebehu.

3) Malusom sa rozumie prirážka k poistnému za škodový priebeh poistenia. Triedy malusu uvedené v čl. III ods. 7) predstavujú zápornú
dobu škodového priebehu.

4) Pre účely tohto poistenia sa vozidlom určeným k zvláštnemu účelu rozumie vozidlo, ktorého používanie je spojené so zvýšeným rizikom.
V poistnej zmluve musí byť zodpovedajúci druh použitia vozidla vždy uvedený.

Článok II
Platenie poistného

1) Poistné je tiež možné platiť v polročných alebo štvrťročných splátkach.
2) Pri uzavretí poistenia na dobu kratšiu ako jeden rok je celé poistné splatné v deň uzavretia poistenia.
3) Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného v štvrťročných splátkach, prvá splátka poistného je splatná v deň začiatku poistného

obdobia. Každá ďalšia splátka je splatná v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom začiatku poistného obdobia, a to tretieho kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola splatná predchádzajúca splátka poistného. 
Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného v polročných splátkach, prvá splátka poistného je splatná v deň začiatku poistného
obdobia. Druhá splátka je splatná v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom začiatku poistného obdobia, a to šiesteho kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola splatná prvá splátka poistného. 
Ak nie je v danom mesiaci príslušný deň splatnosti, pripadne deň splatnosti na posledný deň takého mesiaca. 

Článok III
Systém bonus/malus

1) Systém bonus/malus vstupuje do platnosti od 01.01.2002 a uplatňuje sa pre všetky druhy vozidiel s výnimkou motocyklov (vrátane 
trojkoliek a štvorkoliek) so zdvihovým objemom do 50 ccm, traktorov, samohybných pracovných strojov bez evidenčného čísla vozidla
a prípojných vozidiel okrem návesov.

2) Pre priznanie bonusu alebo uplatnenie malusu je rozhodujúca doba škodového priebehu v zmysle čl. I týchto osobitných poistných
podmienok, ktorá sa počíta v celých ukončených mesiacoch.

3) Pri uzavieraní poistnej zmluvy sa vozidlo zaraďuje do základnej triedy bonusu/malusu s dobou škodového priebehu nula mesiacov, 
pokiaľ nie je v týchto osobitných poistných podmienkach uvedené inak.

4) Za každú poistnú udalosť sa doba škodového priebehu znižuje o 36 mesiacov.
5) Doba škodového priebehu sa neznižuje za poistnú udalosť spôsobenú osobou, ktorá použila motorové vozidlo neoprávnene, alebo pokiaľ

bola poisťovateľovi v celom rozsahu uhradená čiastka, ktorú poisťovateľ vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou vozidla.
6) Kladná doba škodového priebehu je najviac 120 mesiacov a záporná doba škodového priebehu je najviac 60 mesiacov.
7) Bonus a malus sa podľa doby škodového priebehu člení do týchto tried s príslušnou výškou bonusu/malusu:

Trieda bonusu/malusu Doba škodového priebehu Výška bonusu/malusu

B10 120 mesiacov a viac 60 %
B9 108 až 119 mesiacov 55 % 
B8 96 až 107 mesiacov 50 %
B7 84 až 95 mesiacov 40 %
B6 72 až 83 mesiacov 30 %
B5 60 až 71 mesiacov 25 %
B4 48 až 59 mesiacov 20 %
B3 36 až 47 mesiacov 15 %
B2 24 až 35 mesiacov 10 %
B1 12 až 23 mesiacov 5 %
Z 0 až 11 mesiacov 0 %
M1 -1 až -12 mesiacov 10 %
M2 -13 až -24 mesiacov 20 %
M3 -25 až -36 mesiacov 30 %
M4 -37 až -48 mesiacov 40 %
M5 -49 až -60 mesiacov 60 %

základná trieda
trieda malusu (prirážky)

trieda bonusu (zľavy)

Tl. ã. 1097/xm - x./2012



8) V prípade splnenia podmienok majúcich vplyv na zaradenie do príslušnej triedy bonusu/malusu vykoná poisťovateľ zodpovedajúcu
zmenu výšky poistného s platnosťou od prvého dňa nasledujúceho poistného obdobia.

9) Pri uzavieraní poistnej zmluvy sa priznáva bonus alebo uplatňuje malus podľa naposledy vydaného dokladu o škodovom priebehu 
zaniknutého poistenia zodpovednosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak, pričom doba škodového priebehu pred 01.01.2002 sa nezapočítava.
Bonus sa nepriznáva, pokiaľ zaniklo predchádzajúce poistenie z dôvodu neplatenia poistného. Pokiaľ nepredloží poistník pri uzavieraní
poistnej zmluvy vyššie uvedené potvrdenie a poisťovateľ dodatočne zistí dôvody pre správne zaradenie do príslušnej triedy bonusu/malusu,
je poisťovateľ oprávnený doúčtovať zodpovedajúcu výšku poistného. Bonus sa priznáva alebo malus sa uplatňuje na základe dokladu
o škodovom priebehu zaniknutého poistenia zodpovednosti len pre rovnaký druh a kategóriu vozidla.

10) Pokiaľ netrvá doba od zániku poistenia zodpovednosti do vzniku nasledujúceho poistenia zodpovednosti dlhšie než jeden rok, doba
škodového priebehu sa nemení.

11) Pokiaľ doba od zániku poistenia zodpovednosti do vzniku nasledujúceho poistenia zodpovednosti trvá dlhšie než jeden rok, ale menej
než päť rokov, kladná doba škodového priebehu sa znižuje o počet celých mesiacov, ktoré uplynuli od jedného roka po zániku poistenia
zodpovednosti do vzniku nasledujúceho poistenia zodpovednosti, najviac však o celú kladnú dobu škodového priebehu. Záporná doba
škodového priebehu sa nemení. Pokiaľ doba od zániku poistenia zodpovednosti do vzniku nasledujúceho poistenia trvá dlhšie než päť
rokov, predchádzajúca kladná doba škodového priebehu sa nezapočítava, záporná doba škodového priebehu sa nemení.

12) Znenie ods. 9) až 11) je možné primerane použiť i pri predložení dokladu o škodovom priebehu zaniknutého poistenia vydaného 
zahraničným poisťovateľom, pričom doba škodového priebehu pred 01.01.2002 sa i v tomto prípade nezapočítava.

13) K jednému vozidlu je možné uplatniť iba jeden doklad o škodovom priebehu zaniknutého poistenia toho istého poistníka. Jeden doklad
o škodovom priebehu zaniknutého poistenia toho istého poistníka nie je možné uplatniť opakovane pri uzavieraní viacerých poistných
zmlúv.

14) Pokiaľ sa poisťovateľ dozvie o poistnej udalosti, ktorá nastala v danom poistnom období a ktorá má vplyv na zmenu triedy bonusu/malusu
až potom, čo už vyhotovil predpis poistného na nasledujúce poistné obdobie, má poisťovateľ právo na doúčtovanie rozdielu na poistnom.

Článok IV
Potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelená karta

Potvrdenie o poistení zodpovednosti vydáva poisťovateľ s platnosťou na celú dobu poistenia dohodnutú v poistnej zmluve. Zelenú kartu 
poisťovateľ vydáva s platnosťou na jedno poistné obdobie.

Článok V
Druh použitia vozidla

Na základe informácie uvedenej poistníkom v poistnej zmluve poisťovateľ môže navýšiť poistné pre tieto druhy použitia:
a) vozidlo s právom prednostnej jazdy (s výstražným zariadením) - V,
b) vozidlo prevážajúce nebezpečný náklad - N,
c) taxislužba - T,
d) autopožičovňa - A.

Článok VI
Prechodné ustanovenia

Zaraďovanie do príslušných tried a zodpovedajúcej výšky poistného v systéme bonus/malus vykonáva poisťovateľ s účinnosťou od 01.01.2002.

V Bratislave, schválené dňa 15. 10. 2012



d) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa 
podmienky na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu, 

e) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu, 
ktorá je poistnou udalosťou, 

f) v dobe, kedy nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného,
g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného

zreteľa porušil povinnosti podľa čl. X ods. 1) až 4),
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť 

návykovej látky v zmysle zákona.
2) Poisťovateľ má proti poistenému, ktorý nie je poistníkom, nárok na náhradu

poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody 
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak:
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom 

návykovej látky,
b) spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré použil 

neoprávnene,
c) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo

v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo
iným príslušným orgánom,

d) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická
spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na
pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu a tento stav bol
v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,

e) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa 
podmienky na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu,

f) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu, 
ktorá je poistnou udalosťou,

g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného
zreteľa porušil povinnosti podľa čl. X ods. 1) až 4),

h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť 
návykovej látky v zmysle zákona.

3) Výška náhrady poistného plnenia alebo jej časti, na ktorú vznikne 
poisťovateľovi nárok podľa odseku 1) alebo 2) tohto článku, nesmie presiahnuť
úhrn poistných plnení, ktoré poisťovateľ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.

4) Právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa 
odseku 1) alebo 2) tohto článku sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia 
poistného plnenia.

Článok XIV
Prechod práva

Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej
sumy, na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo 
na poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu zaplatil alebo ju za neho vypláca.

Článok XV
Spoluúčasť

1) V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistník v prípade poistnej udalosti
splní poisťovateľovi dojednanú spoluúčasť.

2) Spoluúčasť je poistník povinný splniť poisťovateľovi po výplate poistného 
plnenia z každej jednotlivej poistnej udalosti.

3) Ak výška poistného plnenia, ktoré poisťovateľ vyplatil poškodenému alebo
poškodeným z jednej škodovej udalosti, je nižšia ako výška dohodnutej 
spoluúčasti, je poistník povinný splniť poisťovateľovi spoluúčasť len do výšky 
vyplateného poistného plnenia.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia

1) Všetky oznámenia a žiadosti týkajúce sa poistenia zodpovednosti sa podávajú
písomne. Oznámenia poisťovateľovi sú účinné ich doručením.

2) Písomnosti poisťovateľa poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát”) sa
doručujú spravidla poštou, môžu byť doručované aj zamestnancom alebo 
poverenou osobou poisťovateľa. Pokiaľ odoprie adresát písomnosť 
bezdôvodne prebrať, je písomnosť doručená dňom, kedy jej prijatie bolo 
odmietnuté. Pokiaľ nebol adresát zastihnutý a písomnosť poisťovateľa bola
uložená doručovateľom na pošte, považuje sa písomnosť za doručenú
posledným dňom úložnej lehoty, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel, 
ak nie je v týchto VPP uvedené inak.

3) Pokiaľ poistník nesplní povinnosť podľa čl. IX písm. b) a novú adresu neudá
ani pošte, považuje sa písomnosť za doručenú dňom vrátenia nedoručiteľnej
písomnosti poisťovateľovi.

V Bratislave, schválené dňa 15. 10. 2012
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Assistance 

Allianz@) 
Slovenská poisťovňa Allianz@) 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
PRE POSKYTOVANIE ASISTENČNÝCH SLUŽIEB 

K POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU ZODPOVEDNOSTI ZA 
ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 

nato všeobecné podmienky (ďalej len .VPTA") sú záväzné pokyny pre využlvanie služieb technickej 
asistencie voz1dlám (ďalej len .asistenčné služby") Allianz Assistance. Allianz Assistance môže zaručiť 
včasné a kval1tné poskytovanie as1stenčných služieb iba vtedy ak sú tieto VPTA dodržiavané. 

1. Kto využlva asistenčné služby Allianz Assistance? 
1.1. Asistenčné služby sa vzťahujú na vozidlo poistené v povinnom zmluvnom poisteni zodpovednosti 

za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uzavretom v Allianz - Slovenskej 
poisťovni, a.s. (ďalej len .voz,dlo"). ktoré zabezpečuje Allianz Assistance priamo alebo 
prostredníctvom SVOJidl zmluvných partnerov, ktorým budú poskytnuté Vaše osobné údaje. 

1.2. Asistenčné služby vytJžíva vodič a osoby prepravované vo vozidle (ďalej len .. Vy"). Počet osôb, 
na ktoré sa asistenčné služby vzťahujú, je obmedzený počtom sedadiel uvedeným v osvedčeni 
o evidencii vozidla. 

1.3. VPTA sú platné pre dvoJstopové motorové voZiclá s naJVäčšou pripustnou celkovou hmotnosfou 
do 3500 kg s platným slovenským osvedčenfm o evtden�l. 

2. Kde a kedy možno využiť asistenčné služby Allianz Assistance? 
2.1. Asistenčné služby možno využiva1 v Slovenskej republ,ke a v českej republ1ke (ďalej len .SR 

a ČR") a vo všetkých ostatných krajinách Európy vrátane európskej časti Ruska a európskej 
časti Turecka (ďalej len .zahranič1ej. As1stenčné služby sa neposkytujú v Moldavsku a Bielorusku. 

2.2. Ak vzn1kne v jednom poistnom obdobi viac škôd, je možné asistenčné služby využiť 
opakovane. 

3. Výklad pojmov 
3.1. Nehodou sa pre účely týchto VPT A rozumie 

- náhodná udalost, pri ktorej sa vozidlo poškodí alebo zniči. napr. náraz, stret, šmyk, zídenle 
z komunikácie. 

- defekt pneumatiky 
- zámena paliva vo vozidle 
- poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku pokusu o odcudzenie vozidla, 
- odcudzenie kolies (aj jedného) z vozidla, poškodenie alebo odcudzenie spfnacej skr1nky, 

zámkov a bezpečnostného vybavenia voz1dla, ak bola v dOsledku takéhoto poškodenia alebo 
odcudzenia spôsobená nepojazdnosť voz1dla 

- poškodzovanie cudzej veci v zmysle príslušných ustanoveni Trestného zákona, resp. zákona 
o priestupkoch v platnom zneni (vandalizmus), ak bola v dôsledku takéhoto poškodenia alebo 
odcudzenia spôsobená nepojazdnosf vozidla. 

3.2 Poruchou sa pre účely týchto VPTA rozumie akákofvek mechanická, elektrická alebo 
elektronická chyba, v dÔsledku ktorej bola spôsobená nepoJazdnosf voz1dla, s úplným 
vylúčením garančnej prehliadky alebo údržby odporučenej výrobcom. 

Tl e. 106111m ·IV./2012 

u 

la 
ly 
1. 

;a 
JÚ 
lé 
), 

ú 



3.3. Odcudzením sa pre účely týchto VPTA rozumte úmyselné protiprávne konanie spočívajúce 
v lúpežt, krádeži, neoprávnenom používaní voz1dla alebo v pokuse o dokonante niektorého 
z uvedených činov. 

4. Charakteristika asistenčných služieb 
4.1. Vozidlo Je po nehode alebo poruche nepojazdné: 
4. t. t. Allianz Assistance zorgamzuje a uhradí na území SR a CR v maJomálnet výške 70 EUR alebo 

v zahraničí v maximálnej výške t 50 EUR. 
- nál<Jady na príchod a odchod cestnej služby 
- náklady na opravu vozidla na mteste (Allianz Assistance nehradí náhradné d1ely), 
- náklady na mantpuláou a vyprostenie vozidla, 
- náklady na odtiahnutie vozidla do n8jbhžšej autoopravovne, ktorá je schopná voz1dlo opravif· 

v SR do zmluvnej autoopravovne Allianz - Slovenskej poisfovne, a.s. 
4.1.2. Ak podra tabufky časových noriem výrobcu oprava vozidla presiahne 2 hodiny a nemôže byf 

vykonaná v ten istý dell, Allianz Ass1stance zorganiZUJ& rezerváciu a uhradl Váš pobyt 
v hoteli na územi SR a CR v maximálnej výške 40 EUR za noc a osobu, alebo v zahranič! 
v maximálneJ výške 70 EUR za noc a osobu a to najViac na 1 noc. Allianz Assistance Vám 
zorganizuje na Vašu žiadost aj odvoz do hotela. Náklady spoJené s odvozom Allianz 
Assistance nehradl 

4. t .3. Ak vozidlo zostane nepojazdné Vlac ako 2 dm a čas opravy podra tabufky časových noriem 
výrobcu presahuje 8 hodín, Allianz Assistance Vám zorganizuje a uhradí cestovný lístok 
na vtak 1. tnedy, autobus. alebo ak ste v zahranrčl a cesta vtakom trvá dlhšre než 6 hodín, 
letenku turistickou triedou, aby ste sa mohli vráti( do miesta Vášho bydliska alebo pokračovať 
v ceste, maximálne však do výšky nákladov, ktoré by vynaložila Allianz Assistance na Váš 
návrat do 1111esta bydltska. 

4. t .4. Allianz Assistance hradí uschovanie nepojazdného voz1dla počas 2 pracovných dní na území 
SR a CR v maximálnej výške 10 EUR na dell. alebo v zahraničí v maximálnej výške 15 EUR 
na del'\. Uschovame nepoJazdného voztdla v sobotu, nedefu a počas dni pracovného vofna sa 
hradí taktiež v maximálnej stanovenej výške na dell. 

4. 1.5. Allianz Assistance Vám zorganizuje na Vašu žradosf prenájom náhradného vozidla, 
s pristavením a odstavením na miesto, ktoré určíte Vy. Kategória a výbava nahradného voz1dla 
sa môže líšrt od VOZidla Náklady spojené s prenájmom náhradného vozidla, jeho pristavenie, 
odstavenie, pohonné hmoty a ostatné prevádzkové náplne Allianz Assistance nehradl. 
Allianz Ass1stance zárovel't nezodpovedá za nemožnosf zorganizovať prenáJom náhradného 
voZidla v prípade prekážok objektívneho charakteru. ktoré nemôže ovplyvmf (napr. ak 
nesplnila podmienky autopožičovne). 

4.2. Vozidlo bolo odcudzené: 
4.2.1. V SR a CR, Allianz Ass1stance zorganiZUJ& rezerváciu a uhradí Váš pobyt v hoteli 

v maximálneJ výške 40 EUR za noc a za osobu. a to najviac na t noc. Allianz Assistance Väm 
zorgamzu1e na Vašu žiadost aj odvoz do hotela Náklady spoJené s odvozom Allianz 
Assistance nehradí. 

4.2.2. V zahraničí, Allianz Assrstance zorganizuje rezerváciu a uhradí Váš pobyt v hoteli 
v maximálnej výške 70 EUR za noc a za osobu, a to najviac na 1 noc. Allianz Assistance Vám 
zorganiZUJe na Vašu žiadost aj odvoz do hotela. Náklady spojené s odvozom Allianz 
Assistance nahradi. 

4.2.3. Ak odcudzené vozidlo nebolo nájdené do 48 hodín, Allianz Assistance Vám zorganizuje 
a uhradí cestovný lfstok na vtak 1. triedy. autobus. alebo ak ste v zahraničí a cesta vlakom trvá 
dlhšie než 6 hodín, letenku tunstickou triedou, aby ste sa mohh vrátrf do m1esta Vá�ho bydliska 
alebo pokračova( v ceste. maximálne však do výšky nákladov. ktoré by vynaložila Allianz 
Assistance na Váš návrat do mresta bydhska. 

4.2.4. Allianz AsSIStance Vám zorgamzuje na Vašu Žiadost prenájom nähradného vozrdla, 
s póstavením a odstavením na miesto, ktoré určite Vy. Kategória a výbava náhradného vozidla 
sa mOže IíM od voz1dla. Náklady spojené s prenájmom náhradného VOZidla, jeho pristavenie 
odstavenie, pohonné hmoly a ostatné prevádzkové náplne Allianz Ass1stance nehradí. 
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Allianz Ass1stance zároveň nezodpovedá za nemožnosť zorganizoval prenáJOm náhradného 
voz1dta v prípade prekážok objektívneho charakteru, ktoré nemôže ovplyvn1f (napr. ak 
nesplnila podmienky autopožičovne). 

4.2.5 V prípade odcudzenia celého voz1dla je nevyhnutné oznám1f túto udalost prlslu�nému 
policajnému orgánu. 

ASISTENCNE SLUiBY 

Vozdo je po nehode 
alebo poruche nepojazdné: 
• príchod a odchod cestnej služby 
• oprava vozidla na mieste 
• manipUlácia a vyprostenfe vozidla 
• od'ú3hootle vozda 

Ubytovame v rúlzí po nehode 
alebo poruche �ozda 

Rezervilcia ullytovania a �oz 
do hotela po nehode alebo poiUd'le 
NAvrat do mesta� 
po nehode alebo poruche vozida 
UschoYanle nepojazMého voz.da 
po nehode alebo poruche 

� vozdo po nellode alebo poruche 

Ubytovat��t v rúlzí po odcudzenl voz!& 

RezeMcia ubytovan.a a odvoz 
do hotela po odcudzenl vozidla 

Návrat do m1esta bydliska po odoudzení vozidla 

Nátvadné vozld1o po odcudzenl vozidla 

5. Výluky z asistenčných služieb 

70EUR 

40EUR 
osobamoc 

po dollu 1 noa 

Organizácia 

Reáile náklady 

10 EUAidefl 
po dobu dvoch 
pr3CCMlých cW 

()rga'l!Zácia 
40EUR 

osoba noc 
po dollu 1 noa 

Orgamzácia 

Reálne náklady 

Organizácia 

SR a ČR ZAHRANIČIE 

pozn§ 4.1. t. 150 EUR pozn § 4.1.1. 

70 EUR 
polri § 4.1.2. osoba 'noc pozn §41.2. 

podobu 1 noa 
pozn§ 4.1.2. OrgatVzácia pozn § 4.1.2. 

pozn§ 41.3. Reme na.ldady pozn§U3. 

pozri§4H. 15 EU!Weň pozn§4H. 
po dobu dvoch 
pracovných dní 

pozn§ 41.5. Organaáaa pozn§US. 
70EUR 

pozn § 4 .2.1. osoba. noc pozn§42.2. 
po dobu 1 noci 

pozri§ 4.2.1 Organizácia pozn§ 42.2. 

pozn § 4.2.3. Reálne nál<laey pozn §4.2.3. 

pozri§ 4.2.4. Organizácia pozn § 4.2.4. 

V súvislosti s udalosťami uvedenými v kapitole 4. týchto VPTA nebudú as1stenčné služby 
poskytnuté a vzniknuté náklady nebudú zo strany Allianz Assistance uhradené, ak: 

5.1. boli zaplatené bez predchádzajúceho súhlasu Allianz Assistance. s výnimkou pripadov 
opravy nepojazdného vozidla na mieste nehody alebo poruchy alebo jeho odtiahnutia 
do autoopravovne, ak preukážete, že ste sa nemohli z objektívnych dôvodov spojil s Allianz 
Assistance, 

5.2. sa nevzťahUJÚ k nehode, poruche alebo odcudzeniu vozidla, 
5.3. vzn1kh následkom veden1a vozidla osobou, ktorá nemá predpísané vodičské oprávnen•e 

k vedeniu voz•dla, 
5.4. vznikli následkom nesprávnej údržby. opravy alebo obsluhy vozidla alebo jeho prelažovanim, 
5.5. vznokh následkom Vášho úmyselného konama, alebo úmyselného konania ostatných osôb 

z posáoky vozidla či v dôsledku samovraždy alebo pokusu o samovraždu, 
5.6. vyplývaJú zo �kody, ktorá vzn•kla v dôsledku občiansk&J či medzinárodn9J VOJny, vzbury, 

povstama. terorosbckého aktu, sabotáže či atentátu, 
5.7. vyplývajú zo �kody, ktorá vzntkla v dôsledku účinku rádioaktivlty, extrémnych klimatických 

zmen, pôsobenlm prírodných žovlov alebo ekologických katastrof, 
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5.8. vyplývajú zo �. ktorú zapríčinil vodíč voz1dla po požili alkoholu. drog, omamných či 
psychotropných látok, 

5.9. vyplývajú zo škody vzniknutej v dôsledku V�ej aktívnej účasti s vozidlom na ptetekoch, 
prehliadkach a súťažiach, vrátane prlpravy na ne, 

5.10. vyplývajÚ zo škody. ktorá vznikla v dôsledku nedostatočného množstva pohonných hmOt a Iných 
prevádzkových náplní vo vozidle, 

5.11. vyplývajú zo škody, ktorá vznikla v dôsledku vybitej batérie vozidla, 
5.12. vyplývajú zo škody, ktorá vznikla v dôsledku zamrznutia motora, zámkov, baténe alebo btzd 

VOZidla, 
5.13. vznikli v súvislosti s otvorením vozidla pri zabuchnutf, zlomení, strate alebo odcudzenf kfúčov, 
5.14. vzntkli so škodami, ktoré už boli predmetom poskytnutia asistenčnej služby alebo pri ktorých Vás 

Allianz Ass1stance vyzvala, aby ste ptíčinu vzniku škody odstránili, 
5.1 5. vyplývajú zo škody, ktorá vzmkla v dôsledku ptacovnej činnosti vozidla ako ptacovného stroja. 

6. Ako postupova(, ked potrebujete využi( asistenčné služby Allianz Assistance? 
6.1. Ak nastane SituáCia popísaná v kapttole 4. tý'chto VPTA. spojte sa telefonicky s asistenčnou 

centrálou Allianz Assistance. ktorá je k dispoziCII 24 hodín denne, 365 dni v roku. 
Ak voláte z Brallslavy. volte čfslo 529 33 112. 
Ak voláte z iného miesta v SR alebo z mobilného telefónu, vofte číslo 02 529 33 112. 
Ak voláte zo zahraničia, vone čisto + 421 2 529 33 112. 
Pozn.: Znamienko + alebo vo väčštne krajin OO, je tzv. rozlišovacie číslo /International code/ 
pre medzinárodný telefonický hovor. Ak zistite, že rozlišovacie číslo v krajine, v ktorej sa 
nachádzate, neplat!, kontaktujte mtestnu telekomunikačnú spoločnosť. 

6.2. Uvedte operátorovi nasledujúce informácie: 
• Vaše meno a prtezvisko 
• čo sa Vám stalo 
• telefónne číslo, z ktorého voláte 
• m1esto, kde sa ptesne nachádzate 
• ryp vozadla, farbu a evidenčné čfslo (EC) 
eVIN 

6.3. Operátor na základe informácií rozhodne o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny. Asistenčné 
služby sú poskytované v rozsahu krytia uvedenom v kapttole 4. tý'chto VPT A. Všetky náklady 
nad rámec tohto krytta ste povinní uhradtť Vy. 

7. Hlásenie zmeny údajov 
Ak dôjde ku zmene Vaštch údajov alebo údajov voztdla (adresa, EČ vozidla a pod.), volajte, 
prosim, bezplatnú lnfolinku 0800 122 222. 

8 • Záverečné ustanovenia 
neto VPTA nadobúdajú platnost a účinnost 02.07.201 1. 




