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CEZ ÚV SR č.: 322/2022  
Flotilová poistná zmluva 

pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou  
motorového vozidla 

 
Zmluvné strany: 
 
Poistník 
Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky 
 Úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo 
so sídlom:  Námestie slobody 2899/1, 813 70 Bratislava 
IČO:  00 151 513 0010 
IČ DPH:  SK2020845057 
DIČ:  2020845057 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
č. účtu: SK96 8180 0000 0070 0006 0195 
konajúci prostredníctvom: Ing. Martin Hypký, MBA, štátny tajomník 
 ( ďalej len  „poistník“) 
 
a 
 
Poisťovateľ 
Obchodné meno: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. 
so sídlom:  Dostojevského rad 4, 815 74  Bratislava 
IČO:  00 151 700 
IČ DPH:  SK2020374862 
DIČ: 2020374862 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
č. účtu: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel:  Sa, vložka č.: 196/B 
Zastúpená: Katarína Besedová – na základe splnomocnenia 
 Martina Belhadj      – 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“)  
 
 

flotilovú poistnú zmluvu 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

motorového vozidla č. 8080133838 

(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 (ďalej len „flotila“), ktorý  je uvedený v 
Zozname vozidiel (ďalej len „Zoznam vozidiel“; vzor Zoznamu vozidiel je pripojený ako Príloha č. 1), alebo na 
Prihláške do poistenia (ďalej len „Prihláška“; vzor Prihlášky je pripojený ako Príloha č. 2). 
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2. Poistenie zodpovednosti sa riadi zákonom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ďalej sa 
poistenie riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 01.02.2020 (ďalej len „VPP“), ktoré poistník obdržal a je s 
nimi oboznámený, čo potvrdzuje podpisom na tejto zmluve. VPP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade rozdielov medzi ustanoveniami tejto zmluvy a ustanoveniami VPP, 
majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. 

 
Článok II 

Vznik poistenia 
 
1. Poistenie vozidla, ktoré je uvedené v Zozname vozidiel alebo v Prihláške pri uzatváraní tejto zmluvy začína 

dňom, ktorý je v Zozname vozidiel alebo v Prihláške 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 alebo v Prihláške pri uzatváraní tejto zmluvy, 
môže vzniknúť rozšírením Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky niektorým z nasledujúcich spôsobov: 
a) doručením riadne doplneného Zoznamu vozidiel (len s uvedením vozidiel vstupujúcich do poistenia 

dodatočne) v elektronickej forme tak, ako je uvedené nižšie v tomto článku, alebo 
b) doručením scanu riadne vyplnenej Prihlášky v elektronickej forme tak, ako je uvedené nižšie v tomto 

článku, alebo 
c) doručením písomného vyhotovenia riadne doplneného a podpísaného Zoznamu vozidiel, alebo 
d) doručením písomného vyhotovenia riadne vyplnenej a podpísanej Prihlášky, tak ako je uvedené nižšie 

v tomto článku. 
3. Prihlásenie vozidla do poistenia podľa ods. 2. písm. a) a b)  tohto článku zaeviduje poisťovateľ na základe 

riadne doplneného Zoznamu vozidiel alebo riadne vyplnenej Prihlášky, doručených v elektronickej forme, a to  
z elektronickej adresy (ďalej len „e-mailovej adresy“) kontaktnej osoby poistníka. Poistenie vozidla alebo 
vozidiel prihlásených takýmto spôsobom začína dňom uvedeným v takto doručenom Zozname vozidiel alebo v 
takto doručenej Prihláške, nie však skôr, ako v deň doručenia niektorého z uvedených dokumentov na             
e-mailovú adresu kontaktnej osoby poisťovateľa.  

4. Prihlásenie vozidiel do poistenia podľa ods. 2. písm. c) a d) tohto článku poisťovateľ zaeviduje na základe 
riadne doplneného a podpísaného Zoznamu vozidiel alebo riadne vyplnenej a podpísanej Prihlášky poistníkom 
(oprávneným zástupcom poistníka). Začiatok poistenia vozidiel vstupujúcich do poistenia je deň uvedený na 
Zozname vozidiel alebo Prihláške, nie však skôr ako je deň podpísania Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky 
poistníkom (oprávneným zástupcom poistníka). Poistník je povinný originál  Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky 
doručiť poisťovateľovi najneskôr do 3 dní od jeho vyplnenia a podpísania. 

5. V prípade, ak Zoznam vozidiel alebo 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) Zoznamu vozidiel alebo Prihlášky (ďalej len „intervencia“). Poistník je 
povinný doplnený (opravený) Zoznam vozidiel alebo Prihlášku zaslať poisťovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa 
obdržania intervencie poisťovateľa. Ak si poistník uvedenú povinnosť nesplní riadne a včas, poisťovateľ má 
právo odmietnuť prihlásenie takéhoto vozidla do poistenia. Odmietnutie prihlásenia vozidla do poistenia bude 
poistníkovi písomne oznámené; poistenie vozidla v takom prípade nevzniklo.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vzniku poistenia oznámia druhej zmluvnej strane údaje o kontaktných 
osobách. Akúkoľvek zmenu kontaktných osôb poistníka alebo poisťovateľa alebo zmenu ich kontaktných 
údajov, je možné vykonať písomne a to doručením informácie o novej kontaktnej osobe alebo o jej nových 
kontaktných údajoch osobne alebo jej zaslaním prostredníctvom pošty, alebo elektronickou formou. Zmeny 
kontaktných osôb alebo zmeny ich kontaktných údajov nadobúdajú účinnosť dňom doručenia takejto informácie 
druhej zmluvnej strane. 

Článok III 
Doba poistenia, poistné obdobie 

 
 
1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou odo dňa 09.03.2022 do 08.03.2023, po jej 

predchádzajúcom zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 
Poistným obdobím flotily je jeden rok. Prvé poistné obdobie začína dňom 09.03.2022 a končí uplynutím jedného 
roka. Ďalším poistným obdobím je opakovane vždy nasledujúci jeden rok. 
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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 tohto 
článku) začína dňom začiatku poistenia uvedeným  na riadne vyplnenej 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 v prvom poistnom období, v ktorom 
zároveň došlo ku škodovej udalosti  s následkom vzniku povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.  
V takomto prípade poisťovateľovi patrí ročné poistné, ktorého výška sa pre takéto vozidlo určí v zmysle 
ustanovení čl. V tejto zmluvy. 

 
Článok IV 

Limity poistného plnenia 
 
 
1.  Limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti sú 

a) limit poistného plnenia A: 
aa) 5 240 000,00 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 
ab) 1 050 000,00 Eur za škodu podľa čl. III ods. 2 písm. b), c) a d) VPP a to bez ohľadu na počet poškodených  
alebo 
b) limit poistného plnenia B: 
ba) 10 000 000,00 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 
bb)  5 000 000,00 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 v Prihláške. 
 

 
Článok V 

Výška poistného, zľava, platenie a splatnosť poistného 
 
 
1. Výška základného ročného poistného  pre jednotlivé kategórie vozidiel je určená v  sadzobníku poisťovateľa pre 

flotilové povinné zmluvné poistenie (ďalej len „Sadzobník“), ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 
2. Poisťovateľ poskytne poistníkovi celkovú zľavu vo výške 50% zo základného ročného poistného určeného 

v Sadzobníku, ktorá zohľadňuje aj predchádzajúci škodový priebeh klienta. 
3. Právo poisťovateľa stanoviť výšku poistného na ďalšie poistné obdobie podľa zákona zostáva zachované. 
4. Poistník prehlasuje, že si je vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane 

peňažného plnenia v zmysle §32 zákona č. 186/2009 Z. z. Cena je stanovená v zmysle Zákona NR SR            
č. 18/1996 Z. z. . 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že poistné bude hradené ročne. Poisťovateľ pravidelne vykonáva predpis 
(vyúčtovanie) poistného vo výške zodpovedajúcej dohodnutému poistnému, a to vždy naraz pre celú flotilu. 
Dojednáva sa, že poistné je splatné k dátumu uvedenému v predpise (vyúčtovaní) poistného. Predpisom 
(vyúčtovaním) poistného sa rozumie písomné alebo elektronické  oznámenie výšky a splatnosti poistného, ktoré 
poisťovateľ zasiela poistníkovi. 

6. V prípade vzniku poistenia vozidla v priebehu poistného obdobia, za ktoré je hradené bežné poistné, je 
poisťovateľ oprávnený podľa podmienok tejto zmluvy predpísať poistníkovi prorata (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.  

7. Je dohodnuté bezhotovostné platenie poistného, pričom poistné sa považuje za uhradené dňom jeho pripísania 
na účet poisťovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
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Článok VI 
Správa flotilového poistenia  

 
 
1. Poistník je povinný pri uzatváraní poistenia uviesť všetky požadované údaje o vozidlách flotily prostredníctvom 

Zoznamu vozidiel, resp. Prihlášky. 
2. Poistník je povinný vozidlá odhlasovať z poistenia do 30 dní od zmeny majúcej za následok zánik poistenia 

dokladovaním tejto zmeny príslušným dokladom. Odhlásenie vozidla z poistenia je možné vykonať 
elektronickou formou zaslaním oznámenia z e-mailovej adresy kontaktnej osoby poistníka na e-mailovú adresu 
kontaktnej osoby poisťovateľa a doložením príslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z 
poistenia, alebo zaslaním odhlásenia a príslušného dokladu preukazujúceho dôvod odhlásenia vozidla z 
poistenia prostredníctvom pošty. 

3. Poisťovateľ vydá poistníkovi na každé vozidlo flotily zelenú kartu. 
 
 

Článok VII 
Sankčná doložka 

 
 

1. Poistiteľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani 
žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu, ani 
neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by:  

a) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo 
b) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo 
c) takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda 

poistiteľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie 
spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, 
Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu 
akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho 
predpisu Slovenskej republiky. 

 
Článok VIII 

Ochrana informácií a údajov 
 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomne odovzdané podklady, know-how, marketingové informácie a 

obdobné informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva, budú považovať za dôverné, neprezradia ich 
tretím osobám a budú ich chrániť pred stratou, odcudzením, vyzradením, zneužitím, neoprávneným 
sprístupnením a neoprávneným poskytnutím. Uvedené sa nevzťahuje na informácie, ktoré sú zrejmé 
z tlačených a reklamných publikácii alebo sú inak všeobecne známe a informácie, ktoré sú zmluvné strany 
povinné sprístupniť alebo poskytnúť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie vyplývajúce z  platných právnych 
predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov v dokumente Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Uvedené informácie sú v úplnom znení uvedené na webovom 
sídle poisťovateľa..  

3. Ak sú v tejto zmluve, resp. v jej prílohách uvedené osobné údaje inej osoby, poistník podpisom tejto zmluvy 
potvrdzuje, že mu táto osoba udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 
na účely podľa platného zákona o poisťovníctve a je si vedomý toho, že je povinný preukázať poisťovateľovi 
kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponuje uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.  
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Článok IX 
Osobitné protikorupčné ustanovenia 

 
1. Pri plnení tejto zmluvy sa poisťovateľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa ku korupcii 

a korupčnému správaniu. 
2. Poisťovateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou poistníka, 

(zverejnená na webovom sídle poistníka: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/rezortny-protikorupcny-program-
uradu-vlady-sr/), jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať. 

3. Poisťovateľ podpisom tejto zmluvy zároveň vyhlasuje, že: 
a) pozná znaky korupcie a korupčného správania, 
b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy, 
c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania, 
d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy, ktorú plánuje, alebo ktorú už uzavrel s poistníkom, 
e) bezodkladne oznámi poistníkovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť pri preskúmavaní 

tohto oznámenia, 
f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom poistníka, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu 

zmluvy s poistníkom. 
4. Poisťovateľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s transakciou, projektom, 

činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcim z tejto zmluvy, a to v zmysle Prílohy č. 7: Protikorupčná doložka, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.   

5. Túto zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 7 tejto zmluvy. 
 

Článok X 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zánikom povinného zmluvného poistenia všetkých vozidiel tejto zmluvy, zaniká táto zmluva. 
2. Spôsob zániku poistení jednotlivých vozidiel flotily upravujú VPP.  
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. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že všetky údaje uvedené v zmluve, v Zozname vozidiel, 

resp. Prihláške sú úplné a pravdivé a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa dojednávaného poistenia. 
5. Poistník zároveň vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím tejto zmluvy oboznámený s jej 

obsahom a že v písomnej forme prevzal Informačný dokument o poistnom produkte. 
6. Poistník uzatvára zmluvu vo vlastnom mene. 
7. Pokiaľ sa jednotlivé ustanovenie tejto zmluvy stane neúčinným, nie je týmto dotknutá účinnosť ostatných 

ustanovení. 
8. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej a na znak súhlasu ju slobodne podpísali. 
9. Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, poistník týmto prehlasuje, že v rámci tohto 

zrealizovaného verejného obstarávania vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, 
ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp 
rovnakého zaobchádzania v zmysle ust. § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach s platnosťou originálu, z toho jedno vyhotovenie obdrží 
poisťovateľ a jedno vyhotovenie poistník. 

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, najskôr však 09.03.2022 Poisťovateľ berie na vedomie, že 
táto zmluva je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení s § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
povinne zverejňovanou zmluvou a teda poisťovateľ berie na vedomie, že táto zmluva, vrátane jej príloh, bude 
zverejnená, okrem častí označených ako dôverné. 

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
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Príloha č. 1: Vzor Zoznamu 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 zo dňa 01.02.2020 
Príloha č. 5: Informačný dokument o poistnom produkte 
Príloha č. 6: Oznámenie o spracúvaní osobných údajov 
Príloha č. 7: Protikorupčná doložka 
 
 
V Bratislave, dňa: ………………. V Bratislave dňa: ……………… 
 
 
 
 
 

 
 

......................................................... 
Katarína Besedová   

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

 
 

 
...................................................... 

Martina Belhadj 
na základe splnomocnenia 

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 

......................................................... 
Úrad vlády SR 

Úrad podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi 
ministerstvo 

Ing. Martin Hypký, MBA, štátny tajomník 
 
 
 
 

 
 
 
 



ZOZNAM VOZIDIEL 
Povme zrrtuvne poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobenu prevOOzl<ou motoroveho vozidla 

FPZ CISPRIH PLATCA ICO POIST DENT RC ICO TITUL1 MENO PRIEZVlSKO TITUL2 ULICA PSC MESTO TELEFON DATZP SPLATKY CISLZ DATKLZ LIMIT DRVOZ EVC 
00151513 00151513 00151513 Urad vlady Slovenskej republiky Namestie slobody 28 813 70 Bratislava 09.032022 5 2411 05 OM 
00151513 00151513 00151513 Urad vlady Slovenskej republiky Namestie slobody 28 813 70 Bratislava 09.032022 5 2411 05 OA3 
00151513 00151513 00151513 Urad vlady Slovenskej republiky Namestie slobody 28 813 70 Bratislava 09.03 2022 5 2411 05 OA3 

Po1stenoe preanemych voz1d1el sa nad1 flotilovou pOISinou zrnluvou c. 
pre povinne zmluvne poistenie zodpovednosti za skodu sp6sobenu prevadzkou motoroveho vozidla 

Datum podpisaria Zoznamu vozidiel zmiUVI1Ymi stranami: 

Podpis poistnika: Podpis opravneneho zastupcu poist'ovatel'a: 

1 /2 



ZOZNAM VOZIDIEL 
Povme zrrtuvne poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobenu prevOOzl<ou motoroveho vozidla 

ROKVYR ZNACKA MODEL POCSED CISMOT FARBA ZDVIH CISTP _I VIN HMOTNOST DRPOUZ SPLAT POIST ROC POIST ZK BON MESIACE ZLAVA OAT OOJED SPECIAL _E TECH ASIST 
2022 BMVV 545exDrive 5 2998 2605 v 25714 soo;., 
2022 BMVV 530exDrive 5 1998 2560 v 23553 soo;., 
2022 BMVV 520d xDrive 5 1995 2405 B 11777 soo;., 

2/2 



Nazov stipca Vyznam stipca Priklad vyplnenia 

FPZ C1slo flot1love o1stne zmluv 
CISPRIH Cislo prihlc'lsky - poradove cislo 
PLATCA ICO ICO platcu 3132111 1 

Poistnik POIST IDENT ICO alebo rodne cislo poistnika 313211 11 
Drtiter vozidl RC Rodne cislo - vyplr'iuje sa iba pre fyzicke osoby 

ICO ICO - vyplr'iuj e sa pre podnikajuce fyzicke a pravnicke osoby 313211 11 
TITUL 1 Titul pred menom - uvedie sa len pri fyzickej osobe 
MENO Krstne meno - uvedie sa len pri tvzickej osobe 
PRIEZVISKO Obchodne meno I Priezvisko - ak je di'Zitefom podn kajuca fyzicka osoba alebo pravnicka 

osoba, uvedie sa obchodne me no pod fa vypisu z obchodneho a lebo zivnostenskeho 
Import Slovakia, a.s. 

registra - aj s medzerami, pomlckami, lomitkami alebo ciarkami; ak je drziterom fyzicka 
osoba, uvedie sa jej priezvisko pod fa obcianskeho preukazu 

TITUL2 Titul za menom - uvedie sa len pri tyzickej osobe 
ULICA Ulica, cislo - uvedie sa nazov ulice sidla podnikania (bydliska) a cislo budovylvchodu, kde 

Lazaretska 12 
·e adresa sidla miesta oodnikania (bvdliska) 

PSC Postove smerovacie cislo - uvedie sa bez medzery 81475 
MESTO Mesto I obec - uvedie sa nazov mesta (obce) Bratislava 
TELEFON Telef6nne cislo 02/44448888 

Poistka DATZP Datum zaciatku poistenia - uvedie sa v tvare dd.mm.yyyy 01.03.2014 
SPLATKY Splatky poistneho - uvedie sa podfa dojednani FPZ (01 = rocne, 02 = polrocne, 04 = 

04 stvrt'rocne 12 = mesacne) 
CISLZ Cislo leasingovej zmluvy 1043001 

IA IK 7 Datum konca leasin ove zmluvv - uvedie sa v tvare dd.mm.vvvv 28.02.2017 
LIMIT Limit poistneho plnenia v zmysle dojednani FPZ (5 011 0 alebo 10 015 0) 5 011 0 

Vozidlo DRVOZ Druh vozidla - uvedie sa k6d zo sadzobnika pre flotilove PZP (OA 1, OA2, MNA 1, T, PV3 .. ) OA3 
EVC Evidencne cislo I EC - uvedie sa evidencne cislo vozidla bez medzier a bez pomlciek BL256GZ 
ROKVYR Rok vyroby - uvedie sa udaj pod fa OE 2014 
ZNACKA Tovarenska znacka - uvedie sa udaj podfa OE SKODA 
MODEL Obchodny nazov, typ, variant, verzia - uvedie sa podfa OE uplny slovnyalalebo ciselny 

OCTAVIA ELEGANCE 
nazov prideleny vozidlu 

POCSED Pocet miest na sedenie - uvedie sa podfa OE 5 
CISMOT Vyrobne cislo motora - uvedie sa udaj podfa OE bez pomlciek lomitiek medzier bodiek CAYCG14666 
FARBA Uvedie sa farba vozidla podfa OE MODRA 
ZDVIH Zdvihovy objem valcov v cm3

- uvedie sa pod fa OE 1899 

CISTP Cislo osvedcenia o evidencii (TP) - uvedie sa bez medzier NA116951 
VIN Vyrobne cislo podvozku - uvedie sa udaj podfa OE bez pomlciek lomitiek medzier bodiek ~BEGF613W08144411 
HMOTNOST Najvacsia pripustna ce kova hmotnosf (kg) - uvedie sa podfa OE 1699 
DRPOUZ Druh pouzitia vozidla - uvedie sa podfa toho, na ake ucely je vozidlo pouzivane (B = bezna 

prevadzka, N = nebezpecny naklad, T = taxisluzba, A = autopozicovr'ia, V = vozidlo s B 
pravom prednostnej jazdy, C = vozidla pouzivane na pofnohospodarske a lesne prace) 

Ostatne udajE SPLAT POIST Vyska splatky poistneho (EUR) 63,82 
ROC_POIST Sucet vysky rocneho poistneho (v EUR) po zohfadneni bonusu a zfavy za PZP + RP za AS 

255,27 Lady (na AS-Lady sa neuplatr'iuj e bonus ani zfava) 
ZK Zelena karty - uvedie sa, ci sa zelena karta rna (1 = ano vydaf , 0 = nie nevydavaf) 1 
BON MESIACE Uvedie sa dlzka rozhodujucej doby v mesiacoch 
ZLAVA Uvedie sa vyska zfavy so znamienkom minus -35 
OAT DOJED Uvedie sa datum dojednania (prihlasenia vozidla do poistenia) v tvare dd.mm.yyyy 28.02.2014 
SPECIAL BONUS P Uvedie sa vyska flotiloveho bonusu so znamienkom minus (bez znamienka %· napr. "-25") 
TECH ASIST Uvedie sa k6d 03, ak je dojednany typ asistencnych sluzieb Lady (AS-Lady) 

V pripade, ze je dojednany bonus a/alebo zfava, v stipcoch SPLAT _POIST a ROC_POIST sa uvedie poistne po zohfadneni bonusu a zfavy 



PPoistníkk IČO / Rodné číslo

Obchodné meno /
priezvisko, meno, titul

PPRRIHLÁÁŠŠKKAA  DDOO  PPOOISSTENNIAA  -  PPRRÍÍLOOHAA  KK  FLOOTILOOVVEJJ  PPOOISSTNNEJ  ZZMMLUUVVE

PPooisťoovateľ:  Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 700,
IČ DPH: SK2020374862, zapísaná v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 196/B

pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla č. 

Obchodné meno /
priezvisko, meno, titul

Obchodné meno /
priezvisko, meno, titul

DDržžiteeľ  (vyplní sa v prípade, ak je odlišný od poistníka) IČO / Rodné číslo

pre poistenie Moje auto KASKO č.

. .. .

Deeňň  vyypplneenniaa  pprihhlááškkyy PPooisteeniee  zzooddppoovveeddnoossti  oodd  //  ZZaaččiaatookk  pooisteeniaa  MMoojjee  aautoo  KKAASSKKOO  oodd

:2 02 0
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EČ

Kód zo sadzobníka PZP

Značka

Farba Metalíza

Najväčšia prípustná celková hmotnosť (kg)

Zdvihový objem valcov (cm3) Druh palivaVýkon motora (kW)

Počet najazdených kilometrov

Obchodný názov, typ, variant, verzia

Číslo osvedčenia o evidencii (TP)

Kategória vozidlaVIN

Rok výroby/ dátum 1. evidencie

VVoozziddloo

. .

Počet miest na sedenie (sedadiel)

A - autopožičovňa

Ak má vozidlo iný druh použitia ako bežná prevádzka, uveďte aký
N - vozidlo prevážajúce nebezpečný
náklad

T - taxislužba

C - vozidlá používané na poľnohospodárske
a lesné práce (iba PZP)

P - pancierované vozidlo
(iba Moje auto KASKO)

V - vozidlo s právom
prednostnej jazdy

Súp.č.

PSČ

Or.č.Ulica

Obec

Súp.č.

PSČ

Or.č.Ulica

Obec

VVlaasstnííkk  vvoozziddlaa  (vyplní sa v prípade, ak je odlišný od poistníka) IČO / Rodné číslo



I.  PPovvinnéé  zzmluvvnéé  ppooisteeniee  zzoodppoovveednoosti  zza  šškkoodduu  spôôsoobbeenú  ppreevváddzzkkoouu  mootooroovvééhoo  vvoozziddla  ((PPZZPP))

Limmit  ppoistnnéého  plnneennia  AA v zmysle ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 
Limit  ppooistnééhoo  plneenia  BB v zmysle ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 

,Ročné poistné za AS v EUR

Asistenčné služby Lady pre dvojstopové motorové vozidlo s evidenčným číslom s najväčšou prípustnou
celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane a posádku (AS)

Ročné poistné PZP po zľave v EUR+AS ,

Zľava
Ročné poistné PZP v EUR

ročné polročné štvrťročné mesačnéSSppláátkkyy ppooistnééhhoo

%,

Ročné poistné PZP po zľave v EUR ,

Splátkové poistné v EUR (PZP) ,

II.  MMojje  aauto  KKAASSKKOO

1))  MMoodul  pooistnééhoo  kkryytiaa

PPooistnáá  suummaa

BBAASSICC BBAASSICC+ OOPPTIMMAAL OOPPTIMMAAL+

VVýýbbaavvaa  voozziddla

Značka a typ autorádia

Doplnková
výbava vozidla

Iná výbava/popis
samostatnej technickej

jednotky

CD menič
navigačný systém

(pevne zabudovaný)
disky kolies

z ľahkých zliatin
kožené

čalúnenie
xenónové

svetlomety

Poistná
suma
v EUR

,Poistná suma (cena) vozidla určená poistníkom 

%
Percento
poistenia

Cena vozidla je uvedená s DPH, ak nie je
krížikom označené „Cena vozidla bez DPH“.

Cena vozidla
bez DPH

Spoluúčasť %,Iná EUR

-násobok
Koeficient za druh

použitia vozidla ,

%Sadzba poistného ,Ročné poistné v EUR,

Dojednáva sa územná platnosť Európa, ak nie je krížikom vyznačená „Územná platnosť SR+ČR“. 
Územná platnosť

SR+ČR

Kód vozidla

5%, min. 65 EUR 5%, min. 150 EUR 10%, min. 330 EUR

,Ročné poistné v EUR
% z ročného poistného za dojednaný
modul poistného krytia

Sadzba poistného

22))  PPrippooissteenniee  zzráážžkky  vvoozziddla  ssoo  zzvvieeraťoom  (k modulu poistného krytia BASIC, BASIC+)

Vinkulácia poistného plnenia: áno

33))  PPrippooisteenniee  čeelnnééhoo  skklaa  ppooisteenééhoo  vvoozzidlaa 200 EURPoistná suma

Toto pripoistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.

400 EUR 700 EUR 1000 EUR

,Ročné poistné v EUR

,

Ročné poistné za dojednaný
modul poistného krytia v EUR
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77))  ÚÚraazzoovvéé  ppripooisteeniee  oosôôb  vvoo  vvoozziddlee

Poistná suma na jedno sedadlo v EUR

Poistná suma na jedno sedadlo v EUR

Poistná suma na jedno sedadlo v EUR

Poistná suma na jedno sedadlo v EUR

Úrazový balík

Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu

66))  PPrippooisteenniee  baatoožžinyy

88))  PPrippooisteeniee  nnaadštaandaardneejj    vvýýbaavvyy  vvoozziddlaa

Nadštandardná výbava
Poistná suma určená
poistníkom v EUR

,

,

,

,%Sadzba poistného

Spoluúčasť sa dojednáva rovnaká ako v uzavretom module poistného krytia.

Ročné poistné v EUR

,
Celková poistná
suma v EUR ,

,Obstarávacia cena v EUR

44))  PPripooisteeniee  finaanččneejj  stratyy

Obstarávacia cena vozidla bez DPH

%Sadzba poistného ,

Vinkulácia poistného plnenia: áno

,Ročné poistné v EUR

,Ročné poistné v EUR

,Ročné poistné v EUR

Poistenie pre prípad trvalých následkov úrazu

,Ročné poistné v EUR

Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici

,Ročné poistné v EUR

Poistenie denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenia

,Ročné poistné v EUR

,Ročné poistné v EUR

,Ročné poistné v EUR za úrazový balík

50 EUR 100 EURPoistná suma

600 EUR 1200 EURPoistná suma

5 dní 10 dníDoba prenájmu náhradného vozidla
55))  PPrrippooisteeniee  nnááhrraaddnééhoo  vvoozziddlaa

,Ročné poistné v EUR

Obstarávacia cena vozidla je uvedená s DPH, ak nie je krížikom označené „Obstarávacia cena vozidla bez DPH“.
Dojednáva sa pripoistenie finančnej straty s náhradou spoluúčasti z primárneho poistenia, ak nie je krížikom vyznačené
„Bez náhrady spoluúčasti z primárneho poistenia“.

3 roky 4 rokyBez náhrady spoluúčasti z primárneho poistenia Doba poistenia

99))  PPrippooisteeniee  vvoozziddlaa  ppri  ppraaccoovvneej  činnoosti

,‰Sadzba poistného , Ročné poistné v EUR

10%, min. 300 EUR5%, min. 300 EUR200 EURSpoluúčasťKód

Ročné poistné pre Moje auto KASKO v EUR (súčet 1), 2), 3), 5) až 9)) ,

Ročné poistné pre Moje auto KASKO po zľave v EUR ,

Ročné poistné pre pripoistenie finančnej straty (4)) v EUR ,

CCeelkkoovvéé  roččnnéé  pooistnnéé  ppre    MMoojjee  autoo  KKAASSKKOO  vv  EUURR ,

%Zľava
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ročné polročné štvrťročné mesačnéSSpplátkky  ppooistnééhoo

Mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne
spojené s vozidlom - značka, typ

Innforrmáácie  oo  kkľúúčoocchh // oovvlááddaaččooch  odd  vvoozziddla  aa  zzabbeezzppeečovvaaccích  zzariaaddení
(vyplnené na základe informácie uvedenej poistníkom)

kľúčov 
od vozidla

servisných
kľúčov

kľúčov od zabezp.
zariadení

imobilizér
imobilizér

v kľúči
alarm v kľúči ovládačov od alarmu

PPooččeet  ((kkss))

Podpis poistníka Podpis oprávneného zástupcu
poisťovateľa (odtlačok pečiatky)Získateľské číslo

oprávneného zástupcu
poisťovateľa 1 Priezvisko a meno / obchodné meno

MA číslo spolupracovníka Priezvisko a meno spolupracovníka

Telefón Získateľské číslo oprávneného zástupcu poisťovateľa 2
/

Počet príloh Poznámky

Splátkové poistné v EUR (Moje auto KASKO) ,
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Allianz@) 

Sadzobnfk pre flotilove 
povinne zmluvne poistenie 
platny pre flotilove poistne zmluvy so zaciatkom poistenia od 1. 2. 2016 

Legenda 

Limity poistnych plnenl 

5,24 mil. I 1,05 mil. EUR 5,24 mil. nahrada skod na zdravf a nakladov pri usmrtenf 

1,05 mil. nahrada vecnych skod a usleho zisku 

10 mil. I 5 mil. EUR 10 mil. nahrada skod na zdravf a nakladov pri usmrtenf 

5 mil. nahrada vecnych sk6d a usleho zisku 

Poznamka: 

Ku kazdemu flotilovemu poisteniu sa pre dvojstopove motorove vozidla (kateg6rie OAl - OA4, MNAl 
MNA4, Sl, 52, SAl - SA4, STl - ST4, ZSl, ZS2) s najvac5ou prfpustnou celkovou hmotnostou do 3 500 kg 

poskytuju asistencne sluzby zdarma. 

Pri poistenf vozidiel- druh pouzitia T, A, V a N sa odporuca limit poistneho plnenia 10 mil. I 5 mil. 
Limity poistnych plnenf 5,24 mil./1,05 mil. EUR platne od 01.01.2019 



Limit poism~ho plnenia 5,24 mil./1 ,OS mil. (Eur) 

Betna Taxisi!Q ba I Vozidlo Nebezp~n9 
prevadzka autopo!ifovna sp~110m naklad 'N" 

Sadzobnik pre flotilove povinne zmluvne poistenie 
'B' ''T'/'A' prednosmej 

jazdy V 

c. r. Oruh vozldla Kbd RoW RoW Roen~ RoW 
vozldla polstM polstn~ polstM polstM 

(Eur) (Eur) (Eur) (Eur) 

1 do 50 oonvratane M1 36,63 146,52 73,26 109,89 -
2 Motocyt<el so zdvih0V9m objemorn nad 50 c011 do 350 oonvratane M2 69,43 277,72 138,86 208,29 -
3 nad350cx:m M3 97,67 390,68 195,34 293,01 

4 do 50 cern vratane TROt 35,39 141,56 70,78 106,17 - Motorwa trojkolka s celkovou hrnotnosfou do 400 kg so zdvih0V9m objemorn 
5 nad 50 cern do 350 oonvratane TR02 44,29 177,16 88,58 132,87 - valcov 

6 nad350cx:m TR03 114,48 457,92 228,96 343,44 

7 do 1300 c011 v~tane alebo na elektrick9 pohon TR04 132,57 530,28 265,14 397,71 -
8 Motorova trojkolka s celkovou hrnotnosfou nad 400 kg sozdvih0V9rn objernom nad 1300 oon do 1800 cern v~tane TROS 240,43 961,72 480,86 721,29 -
9 valcov nad 1 BOO oon do 2500 cern v~tane TR06 316,14 1264,56 632,28 948,42 -
10 nad 2500 oon TR07 450,43 1801,72 900,86 1351,29 

11 do 1300 cern v~tane alebo na elektrick9 pohon OAl 116,o7 464,28 232,14 348,21 -
12 Osobnj automobll s celkovou hmotnosfuu do 3500 kg so zdvihOV9m objernom nad 1300 oon do 1800 cern v~tane OA2 154,90 619,60 309,80 464,70 -
13 valcov nad 1BOOoondo2500 ccmv~tane OA3 235,53 942,12 471,00 706,59 -
14 nad 2500 oon OA4 257,14 102B,56 514,28 771,42 

19 do 1300 c011 v~tane a lebo na elektrick9 pohon MNAl 138,57 554,28 277,14 415,71 -
20 DodavkoVY a Malj nak1adnj automobllsa!lkovouhmotnosfou do3500 kg nad 1300 oon do 1800 cern v~tane MNA2 205,14 820,56 41 0,28 615,42 -
21 so zdvih0V9rn objemorn valoov nad 1 BOO oon do 2500 cern v~tane MNA3 244.00 976,00 488,00 732,00 -
22 nad 2500 oon MNA4 284,57 113B,28 569,14 853,71 

23 od3500 kg do 12000kgvratane NAl 437,82 1751,28 875,64 1313,46 - Nak1adr¥ automobl1 s a!lkovou hrnotnos(ou 
24 nad 12000kg NA2 569,29 2277,16 1138,58 1707,87 

25 fa hoc navesov T 2713,86 10855,44 5427,72 8141,58 

26 do 1300 c011 v~tane alebo na elektrick9 pohon SAl 89,86 359,44 179,72 269,58 -
27 Spedalny a utornobll s celkovou hmomosfou do 3500 kg so zdvih0V9rn objernom nad 1300 oon do 1800 cern v~tane 5A2 163,00 652,00 326,00 489,00 -
28 valcov nad 1 BOO oon do 2500 cern v~tane 5A3 215,49 861,96 430,98 646,47 -
29 nad 2500 oon SA4 279,74 111B,96 559,48 839,22 

30 
Spedalny autornobll s celkovou hmomosfou 

od 3500 kg do 12000kgvratane 5A5 402,52 1610,08 805,04 1207,56 -
31 nad 12000kg SA6 667,14 266B,56 1334,28 2001,42 

32 do 1300 cx:m v~tane alebo na elektriek9 pohon STl 59,72 238,88 119,44 179,16 -
33 Pojazdnj pracovny stroj s celkovou hmotnosfuu do 3500 kg so zdvih0V9m nad 1300 cern do 1800 cx:m v~tane ST2 74,43 297,72 148,86 223,29 -
34 objernom valcov nad lBOOccrn do2500cx:mv~tane ST3 155,11 620,44 310,22 465,33 -
35 nad2500ccrn ST4 335,69 1342,76 671,38 1007,07 

36 od 3500 kg do 12000kgvratane ST5 452,91 181 1,64 905,82 1358,73 - Pojazdnj pracovny stroj s evldenfnjm lislom s a!lkovou hrnotnosfou 
37 nad 12000kg ST6 637,11 2548,44 1274,22 1911,33 

38 Pojazdnj pracovny stroj bez evldenfn~ lisla, pojazdnj pracovn9 stroj a sne!nj ski:Jter so zvl~~tr¥m eviden~n9ffi Oslom 'Z" ST7 70,29 281,16 140,58 210,87 

39 Of:¥tnj automobll s a!lkovou hrnotnosfou do 10 000 kg 0 165,86 663,44 331,72 497,58 

40 do 1300 cx:m ~~ratane alebo na elektnck9 pohon 51 168,26 673,04 336,52 504,78 - Sanltnj auto mobil 
41 nad 1300ccrn S2 329,00 1316,00 658,00 987,00 

42 Autornoblly banskej avodnej dehrannej siUft¥ uvale"Ybaven~ lpeei~ll'o/rni do 1300 cx:m ~~ratane alebo na elektnck9 pohon ZS1 185,78 743,12 371,56 557,34 -
43 prtstrojmi naz~ehranu Zi110ta a zasah~vozidla jednotiek po!iamej ochrany nad 1300ccrn ZS2 199,18 796,72 398,36 597,54 

44 od 3500 kg do 12000kgvratane OSTl 811,10 3244,40 1622,20 2433,30 - Ostatn~ automoblty s evldenfnjm lislom s a!lkovou hrnotnosfou 
45 nad 12000kg OST2 1069,18 4276,72 213B,36 3207,54 

46 Po1hohospodarsky a1ebo 1esnj traktors evldenenym llstorn. motorov~vozidlo pot2~an~ll9lume na prevoz vfelstiev TR1 61,57 246,28 123,14 184,71 s evidenfnjm ~slom 

47 Traktor, motorovy rulnjvoz1k,jednonapravoll9 kultlvalnj traktor bez evldenln~ fls1a TR2 76,43 305,72 152,86 229,29 

48 Auto bus ten pre MHO ABM 1237,71 4950,84 2475,42 3713,13 

49 Trolejbus TS 1549,00 6196,00 3098,00 4647,00 

50 do 5000 kg vffitane AB1 509,42 2037,68 1018,84 1528,26 - Ostatn~ auto busy s celkovou hmotnosfou 
51 nad 5000kg AB2 847,87 3391,48 1695,74 2543,61 

52 Pr1pojnhozld1o urfen~ na fahanie motor0V9mi 110~dlami sll9nirnkou motor· do 750 kg vratane PV1 20,17 80,68 40,34 60,51 -
53 OV9chvozidieiLNedenjchv nadkcx:h 1· 6, 25 a 47 s celkovou hmotnosfuu nad 750 kg PV2 36,04 144,16 72,08 108,12 

54 Pr1pojnhozld1o· naves ur~n~ na (ahanie motor0V9m IIOZidlorn lNeden9m v nadku 25 PV3 137,56 550,24 275,12 41 2,68 

55 Pr1pojnhozld1o urfen~ nafahanie motor0V9mi110~dlami LNedenjrnivriadkoch 1· 6a 47 PV4 Poistn~ jezahrnut~vsadzbach poistn~hoza tieto rnotorov~IIOZidl~ 
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Sadzobník pre flotilové povinné zmluvné poistenie

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

Bežná 
prevádzka 

“B”

Taxislužba / 
autopožičovňa 

“T” / “A”

Vozidlo  
s právom 

prednostnej 
jazdy “V”

Nebezpečný 
náklad “N”

Č. r. Druh vozidla Kód 
vozidla

Ročné  
poistné  

(Eur)

Ročné  
poistné  

(Eur)

Ročné  
poistné  

(Eur)

Ročné  
poistné  

(Eur)

1

Motocykel so zdvihovým objemom

do 50 ccm vrátane M1 41,83 151,72 78,46 115,09

2 nad 50 ccm do 350 ccm vrátane M2 78,63 286,92 148,06 217,49

3 nad 350 ccm M3 116,87 409,88 214,54 312,21

4
Motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou do 400 kg so zdvihovým objemom 
valcov

do 50 ccm vrátane TRO1 40,59 146,76 75,98 111,37

5 nad 50 ccm do 350 ccm vrátane TRO2 52,69 185,56 96,98 141,27

6 nad 350 ccm TRO3 133,68 477,12 248,16 362,64

7

Motorová trojkolka s celkovou hmotnosťou nad 400 kg so zdvihovým objemom 
valcov

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon TRO4 158,57 556,28 291,14 423,71

8 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane TRO5 273,63 994,92 514,06 754,49

9 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane TRO6 349,34 1297,76 665,48 981,62

10 nad 2500 ccm TRO7 483,63 1834,92 934,06 1384,49

11

Osobný automobil s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým objemom 
valcov

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon OA1 142,07 490,28 258,14 374,21

12 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane OA2 188,10 652,80 343,00 497,90

13 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane OA3 268,73 975,32 504,26 739,79

14 nad 2500 ccm OA4 290,34 1061,76 547,48 804,62

19

Dodávkový a Malý nákladný automobil s celkovou hmotnosťou do 3500 kg  
so zdvihovým objemom valcov

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon MNA1 164,57 580,28 303,14 441,71

20 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane MNA2 238,34 853,76 443,48 648,62

21 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane MNA3 277,20 1009,20 521,20 765,20

22 nad 2500 ccm MNA4 317,77 1171,48 602,34 886,91

23
Nákladný automobil s celkovou hmotnosťou

od 3500 kg do 12000 kg vrátane NA1 692,62 2006,08 1130,44 1568,26

24 nad 12000 kg NA2 911,69 2619,56 1480,98 2050,27

25 Ťahač návesov T 3124,66 11266,24 5838,52 8552,38

26

Špeciálny automobil s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým objemom 
valcov 

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon SA1 115,86 385,44 205,72 295,58

27 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane SA2 196,20 685,20 359,20 522,20

28 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane SA3 248,69 895,16 464,18 679,67

29 nad 2500 ccm SA4 312,94 1152,16 592,68 872,42

30
Špeciálny automobil s celkovou hmotnosťou 

od 3500 kg do 12000 kg vrátane SA5 657,32 1864,88 1059,84 1462,36

31 nad 12000 kg SA6 1009,54 3010,96 1676,68 2343,82

32

Pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3500 kg so zdvihovým 
objemom valcov 

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon ST1 78,92 258,08 138,64 198,36

33 nad 1300 ccm do 1800 ccm vrátane ST2 107,63 330,92 182,06 256,49

34 nad 1800 ccm do 2500 ccm vrátane ST3 188,31 653,64 343,42 498,53

35 nad 2500 ccm ST4 368,89 1375,96 704,58 1040,27

36
Pojazdný pracovný stroj s evidenčným číslom s celkovou hmotnosťou 

od 3500 kg do 12000 kg vrátane ST5 707,71 2066,44 1160,62 1613,53

37 nad 12000 kg ST6 979,51 2890,84 1616,62 2253,73

38 Pojazdný pracovný stroj bez evidenčného čísla, pojazdný pracovný stroj a snežný skúter so zvláštnym evidenčným číslom “Z” ST7 81,49 292,36 151,78 222,07

39 Obytný automobil s celkovou hmotnosťou do 10 000 kg O 199,06 696,64 364,92 530,78

40
Sanitný automobil

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon S1 194,26 699,04 362,52 530,78

41 nad 1300 ccm S2 362,20 1349,20 691,20 1020,20

42 Automobily banskej a vodnej záchrannej služby trvale vybavené špeciálnymi 
prístrojmi na záchranu života a zásahové vozidlá jednotiek požiarnej ochrany

do 1300 ccm vrátane alebo na elektrický pohon ZS1 211,78 769,12 397,56 583,34

43 nad 1300 ccm ZS2 232,38 829,92 431,56 630,74

44
Ostatné automobily s evidenčným číslom s celkovou hmotnosťou

od 3500 kg do 12000 kg vrátane OST1 1065,90 3499,20 1877,00 2688,10

45 nad 12000 kg OST2 1411,58 4619,12 2480,76 3549,94

46 Poľnohospodársky alebo lesný traktor s evidenčným číslom, motorové vozidlo používané výlučne na prevoz včelstiev  
s evidenčným číslom TR1 72,77 257,48 134,34 195,91

47 Traktor, motorový ručný vozík, jednonápravový kultivačný traktor bez evidenčného čísla TR2 83,63 312,92 160,06 236,49

48 Autobus len pre MHD ABM 1402,11 5115,24 2639,82 3877,53

49 Trolejbus TS 1677,80 6324,80 3226,80 4775,80

50
Ostatné autobusy s celkovou hmotnosťou

do 5000 kg vrátane AB1 753,42 2281,68 1262,84 1772,26

51 nad 5000 kg AB2 1231,47 3775,08 2079,34 2927,21

52 Prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami s výnimkou motor-
ových vozidiel uvedených v riadkoch 1- 6, 25 a 47 s celkovou hmotnosťou

do 750 kg vrátane PV1 24,17 84,68 44,34 64,51

53 nad 750 kg PV2 43,24 151,36 79,28 115,32

54 Prípojné vozidlo - náves určené na ťahanie motorovým vozidlom uvedeným v riadku 25 PV3 170,76 583,44 308,32 445,88

55 Prípojné vozidlo určené na ťahanie motorovými vozidlami uvedenými v riadkoch 1- 6 a 47 PV4 Poistné je zahrnuté v sadzbách poistného za tieto motorové vozidlá



VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Člá nok I: Úvod né usta no ve nie
Pre po vin né zmluv né po is te nie zod po ved nos ti za ško du spô so -
be nú pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla (ďalej len
„po is te nie zod po ved nos ti”), kto ré do jed ná va Allianz -
Slo ven ská po is ťov ňa, a.s. (ďalej len „po is ťo va teľ”), pla tia
prí sluš né usta no ve nia zá ko na č. 381/2001 Z.z. o po vin nom
zmluv nom po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô so be nú
 prevádz kou mo to ro vé ho vo zi dla a o zme ne a do pl ne ní
niek to rých  zá ko nov (ďalej len „zá kon”), prí sluš né usta no ve nia
Občian ske ho zá kon ní ka (ďalej len „OZ”), tie to vše obec né
poistné pod mien ky (ďalej len „VPP”) a osobitné poistné
podmienky (ďalej len „OPP”), kto ré sú ne od de li teľ nou
sú čas ťou po is t nej zmlu vy.

Člá nok II: Vy me dze nie poj mov
1) Mo to ro vým vo zi dlom je sa mos tat né ne ko ľa jo vé vo zi dlo

s vlas tným po ho nom, ako aj iné ne ko ľa jo vé vo zi dlo bez
vlas tné ho po ho nu, pre kto ré sa vy dá va osved če nie
o evi den cii vo zi dla, tech nic ké osved če nie vo zi dla ale bo
obdob ný pre ukaz, a kto ré pod li eha evi den cii vo zi diel
v Sloven skej re pu bli ke ale bo kto ré ne pod lie ha evi den cii
vo zi diel, ale jeho vlas tník, dr ži teľ ale bo pre vádz ko va teľ
majú tr va lý po byt ale bo sí dlo na úze mí Slo ven skej
re pu bli ky, 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) Po is ťo va te ľom pre úče ly tých to VPP je Allianz - Slo ven ská
po is ťov ňa, a.s.

3) Po is tní kom je ten, kto uza vrel s po is ťo va te ľom 
zmlu vu o pois te ní  zod po ved nos ti (ďalej len „po is t ná
zmluva“).

4) Po is te ným je ten, na koho sa vzťa hu je po is te nie
zod po ved nos ti.

5) Poš ko de ným je ten, kto utr pel pre vádz kou mo to ro vé ho
vozi dla ško du a má ná rok na ná hra du ško dy pod ľa zá ko na.

6) Ško do vou uda los ťou je sku toč nosť, kto rá môže byť
dô vo dom vzni ku prá va poš ko de né ho na pl ne nie
po is ťo va te ľa.

7) Po is t nou uda los ťou je vznik po vin nos ti po is ťo va te ľa
na hra diť vznik nu tú ško du.

8) Pre vádz ko va te ľom mo to ro vé ho vo zi dla je fy zic ká oso ba
ale bo práv nic ká oso ba, kto rá má práv nu ale bo fak tic kú
mož nosť dis po no vať s mo to ro vým vo zi dlom.

9) Po is t nou do bou je ča so vý úsek, na kto rý je do jed na né
poiste nie zod po ved nos ti.

10) Po is tným obdo bím je ča so vý úsek, za kto rý sa pla tí
po is t né; po is tným obdo bím je je den rok, po kiaľ nie je
v pois t nej zmlu ve do hod nu té inak. Prvé po is t né obdo bie
za čí na v deň za čiat ku po is te nia.

11) Evi den ci ou vo zi diel je au to ma ti zo va ný infor mač ný
sys tém o mo to ro vých  vo zi dlách evi do va ných v Slo ven skej
repu bli ke ve de ný Mi nis ter stvom vnú tra Slo ven skej
re pu bli ky pod ľa oso bit né ho pred pi su.

12) Slo ven skou kan ce lá ri ou po is ťo va te ľov je práv nic ká
oso ba zria de ná zá ko nom a pô so bia ca v roz sa hu
usta no ve nom tým to zá ko nom.

13) Ze le nou kar tou je Me dzi ná rod ná kar ta au to mo bi lo vé ho
po is te nia.

14) Člen ským štá tom je člen s ký štát Eu róp skych spo lo čen stiev
ale bo člen s ký štát Eu róp skej do ho dy o voľ nom obcho de,
kto rý pod pí sal zmlu vu o Eu róp skom hos po dár skom
priesto re.

15) Spo lu účasť je pe ňaž ný zá vä zok po is tní ka, kto ré ho vý ška je
do hod nu tá me dzi po is tní kom a po is ťo va te ľom v po is t nej
zmlu ve, a na kto ré ho spl ne nie vzni ká po is ťo va te ľo vi voči
po is tní ko vi ná rok po za pla te ní po is tné ho pl ne nia
poš ko de né mu.

Člá nok III: Roz sah po is te nia zod po ved nos ti
1) Po is te nie zod po ved nos ti sa vzťa hu je na kaž dé ho, kto

zodpo ve dá za ško du spô so be nú pre vádz kou mo to ro vé ho
vo zi dla uve de né ho v po is t nej zmlu ve.

2) Po is te ný má z po is te nia zod po ved nos ti prá vo, aby
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po is ťo va teľ za neho na hra dil poš ko de né mu uplat ne né
a pre uká za né ná ro ky na ná hra du:
a) ško dy na zdra ví a ná kla dov pri usmr te ní, 
b) ško dy vznik nu tej poš ko de ním, zni če ním, od cu dze ním

ale bo stra tou veci,
c) účel ne vy na lo že ných ná kla dov spo je ných s práv nym

zas tú pe ním pri uplat ňo va ní ná ro kov pod ľa pís men a),
b) a d), ak po is ťo va teľ ne spl nil po vin nos ti uve de né v čl.
XII ods. 4) písm. a) ale bo písm. b) ale bo
po is ťo va teľ ne opráv ne ne od mie tol pos kyt núť po is t né
plne nie ale bo ne opráv ne ne krá til pos kyt nu té po is t né
plne nie, 

d) ušlé ho zis ku.
3) Po is te ný má z po is te nia zod po ved nos ti prá vo, aby

po is ťo va teľ za neho na hra dil prí sluš ným sub jek tom
uplatne né, pre uká za né a vy pla te né ná kla dy zdra vot nej
sta ros tli vos ti, ne mo cen ské dáv ky, dáv ky ne mo cen ské ho 
za bez pe če nia, úra zo vé dáv ky, dáv ky úra zo vé ho
za bez pe če nia, dô chod ko vé dáv ky, dáv ky vý slu ho vé ho
zabez pe če nia a dô chod ky sta rob né ho dô chod ko vé ho
spo re nia (ďalej len „ná kla dy“), ak po is te ný je po vin ný ich
na hra diť tým to sub jek tom. 

4) Po is te ný má prá vo, aby po is ťo va teľ za neho pos ky tol
poško de né mu po is t né pl ne nie v roz sa hu pod ľa odseku 2)
toh to člán ku ale bo ná kla dy prí sluš né mu sub jek tu pod ľa
odseku 3) toh to člán ku, ak ku ško do vej uda los ti, pri kto rej
táto ško da vzni kla a za kto rú po is te ný zod po ve dá ale bo
v sú vi slos ti s kto rou boli vy pla te né ná kla dy, kto ré je
poistený po vin ný tým to sub jek tom na hra diť, do šlo v čase
tr va nia po is te nia zod po ved nos ti, ak zá kon ne us ta no vu je
inak.

5) Po is te nie zod po ved nos ti pla tí na úze mí všet kých
člen ských štá tov; po is te nie zod po ved nos ti pla tí aj 
na úze mí iných štá tov, kto ré po is ťo va teľ ozna čil v ze le nej 
karte.

6) Ak ide o ško du spô so be nú pre vádz kou tu zem ské ho
mo to ro vé ho vo zi dla na úze mí iné ho člen ské ho štá tu,
poisťo va teľ poš ko de né mu pos kyt ne po is t né pl ne nie
v rozsa hu po is te nia zod po ved nos ti pod ľa práv nych
predpi sov člen ské ho štá tu, na kto ré ho úze mí bola
ško da spô so be ná, ak sa pod ľa zá ko na ale bo na zá kla de
po is t nej zmlu vy ne pos ky tu je po is t né pl ne nie v šir šom
roz sa hu.

7) Na ško du spô so be nú pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla
obča no vi člen ské ho štá tu na úze mí cu dzie ho štá tu,
v ktorom ne pô so bí prí sluš ná kan ce lária po is ťo va te ľov,
počas jeho ces ty z úze mia jed né ho člen ské ho štá tu
na úze mie iné ho člen ské ho štá tu sa vzťa hu jú práv ne
predpi sy člen ské ho štá tu, na kto ré ho úze mí sa mo to ro vé
vozi dlo spra vi dla na chá dza.

Člá nok IV: Vý lu ky z po is te nia zod po ved nos ti
Ak po is t ná zmlu va ne us ta no vu je inak, po is ťo va teľ ne na hra dí za
po is te né ho ško du, ak ide o zod po ved nosť za ško du:
a) kto rú utr pel vo dič mo to ro vé ho vo zi dla, kto ré ho

pre vádz kou bola ško da spô so be ná,
b) pod ľa čl. III ods. 2) písm. b) až d),

1. za kto rú po is te ný zod po ve dá svoj mu man že lo vi

ale bo oso bám, kto ré s ním v čase vzni ku ško do vej
udalos ti žili v do mác nos ti,

2. vznik nu tú dr ži te ľo vi, vlas tní ko vi ale bo
pre vádz ko va te ľo vi mo to ro vé ho vo zi dla, kto ré ho pre -
vádz kou bola ško da spô so be ná,

3. vznik nu tú na vo zi dlách jaz d nej sú pra vy tvo re nej
motoro vým vo zi dlom a prí poj ným vo zi dlom
s vý nim kou, ak ško da bola spô so be ná pre vádz kou
iného mo to ro vé ho vo zi dla ale bo ak ide o spo je nie 
mo to ro vých vo zi diel vleč ným la nom ale bo vleč nou
tyčou pri pos ky to va ní po mo ci, kto ré sa ne vy ko ná va
v rám ci pod ni ka teľ skej čin nos ti,

c) na mo to ro vom vo zi dle, kto ré ho pre vádz kou bola ško da
spô so be ná, ako aj na ve ciach do pra vo va ných tým to
mo to ro vým vo zi dlom, s vý nim kou ško dy spô so be nej na
veciach, kto ré mali do pra vo va né oso by, okrem osôb pod ľa
pís men a) a b) bodu 1., v čase, keď k do prav nej
ne hode do šlo, na sebe ale bo pri sebe,

d) kto rú po is te ný uhra dil ale bo sa za via zal uhra diť
nad rá mec usta no ve ný oso bit ný mi pred pis mi ale bo nad
rá mec prá vo plat né ho roz hod nu tia súdu o ná hra de
ško dy ale bo na zá kla de roz hod nu tia súdu, kto rým bola 
schvá le ná do ho da účas tní kov ko na nia, ak po is ťo va teľ
nebol jed ným z tých to účas tní kov,

e) vznik nu tú pre te ká rom ale bo sú ťa žia cim účas tní kom pri
mo to ris tic kých pre te koch a sú ťa žiach ale bo pri prí prav ných
jaz dách k nim, ani ško du na mo to ro vých vo zi dlách
pri nich po uži tých, s vý nim kou ško dy spô so be nej
pre vádz kou ta ké ho to vo zi dla, pri kto rej je vo dič po vin ný
do dr žia vať pra vi dlá ces t nej pre máv ky,

f) vznik nu tú uhra de ním ná kla dov zdra vot nej sta ros tli vos ti,
nemo cen ských dá vok, dá vok ne mo cen ské ho za bez pe če nia,
úra zo vých dá vok, dá vok úra zo vé ho za bez pe če nia,
dô chod ko vých dá vok, dá vok vý slu ho vé ho za bez pe če nia
a dô chod kov sta rob né ho dô chod ko vé ho spo re nia
pos ky to va ných z dô vo du ško dy na zdra ví ale bo usmr te nia
spô so be nej pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla,
1. ak sa ne zis ti la oso ba zod po ved ná za ško du,
2. vo di čo vi mo to ro vé ho vo zi dla, kto ré ho pre vádz kou

bola táto ško da spô so be ná,
g) spô so be nú pra cov nou čin nos ťou mo to ro vé ho vo zi dla ako

pra cov né ho stro ja s vý nim kou škôd za prí či ne ných jeho
jazdou,

h) kto rej vznik nie je v prí čin nej sú vi slos ti s po is t nou
uda los ťou,

i) vznik nu tú ma ni pu lá ci ou s ná kla dom sto ja ce ho vo zi dla,
j) vznik nu tú pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla pri

te ro ris tic kom čine ale bo voj no vej uda los ti, ak má táto
prevádz ka pria mu sú vi slosť s tým to či nom ale bo
s uda los ťou.

Člá nok V: Li mit po is tné ho pl ne nia
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. 
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2) Z jednej škodovej udalosti je:
a) limit poistného plnenia A:

aa) 5 240 000 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) 1 050 000 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) 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.

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

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

Člá nok VI: Vznik po is te nia zod po ved nos ti a pred bež né
pois te nie zod po ved nos ti
1) Po is te nie zod po ved nos ti vzni ká oka mi hom uza vre tia

poistnej zmlu vy, po kiaľ nie je v po is t nej zmlu ve do hod nu tý
neskor ší za čia tok po is te nia.

2) Po is te nie zod po ved nos ti sa do jed ná va na dobu ne ur či tú,
po kiaľ nie je v po is t nej zmlu ve do hod nu té inak.

3) Po is te nie zod po ved nos ti môže za čať aj pred uza vre tím
po is t nej zmlu vy - pred bež né po is te nie zod po ved nos ti.
Pred bež né po is te nie zod po ved nos ti a po vin nosť
po is ťo va te ľa na hra diť ško du pod ľa zá ko na za čí na
do hod nu tým dá tu mom a ho di nou uve de ný mi v ná vr hu na
uza vre tie po is t nej zmlu vy.

4) Pred bež né po is te nie zod po ved nos ti za ni ká uza vre tím po -
is t nej zmlu vy; po is t ná zmlu va je v tom to prí pa de
uza vre tá oka mi hom, keď po is tník (na vr ho va teľ) obdr ží
písom né vy ro zu me nie po is ťo va te ľa o pri ja tí svoj ho 
ná vr hu. V prí pa de ta ké ho to uza vre tia po is t nej zmlu vy sa
do doby tr va nia po is te nia zod po ved nos ti za po čí ta va aj
doba tr va nia pred bež né ho po is te nia zod po ved nos ti,
pri čom za za čia tok po is te nia zod po ved nos ti sa po va žu je
za čia tok pred bež né ho po is te nia zod po ved nos ti.
Po is ťo va teľ vydá po is tní ko vi po is tku ako pí som né
pot vr de nie o uza vre tí po is t nej zmlu vy.
Pred bež né po is te nie zod po ved nos ti za ni ká aj ná sled kom
dôj de nia pre ja vu o od miet nu tí ná vr hu na uzavre tie po is t -
nej zmlu vy po is tní ko vi (na vr ho va te ľo vi), a to uply nu tím
ôsmych dní odo dňa dôj de nia ta ké ho prejavu.

5) Po is ťo va te ľo vi pa trí za dobu tr va nia pred bež né ho
po is te nia zod po ved nos ti po is t né aj vte dy, ak ne bo la
po is t ná zmlu va na základe návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy uza vre tá. Pod kla dom pre urče nie po is tné ho
za pred bež né po is te nie zod po ved nos ti bude v ta kom to
prí pa de ročné poistné uve de né v ná vr hu na uza vre tie

poist nej zmlu vy; po is t né za obdobie predbežného
poistenia zodpovednosti sa určí alikvótne podľa počtu dní
trvania predbežného poistenia zodpovednosti z ročného
poistného uvedeného v návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy. 

Člá nok VII: Pla te nie a vý ška po is tné ho
1) Po is tník je po vin ný pla tiť po is t né za po is t né obdo bie

do hod nu té v po is t nej zmlu ve. 
2) Po is t né je suma, kto rú pla tí po is tník za pos ky to va nie

do hod nu tej po is t nej ochra ny. 
3) Po is t né je splat né pr vé ho dňa po is tné ho obdo bia,

v prí pa de do jed na nia pred bež né ho po is te nia
zod po ved nos ti je po is t né splat né pr vé ho dňa
pred bež né ho po is te nia zod po ved nos ti, po kiaľ nie je
v poist nej zmlu ve do hod nu té inak.

4) Po is t né je mož né pla tiť v splát kach do hod nu tých
v po is t nej zmlu ve.

5) Po is t né pri po is te ní zod po ved nos ti pod ľa tých to VPP sa
sta no vu je vo vý ške za bez pe ču jú cej spl ni teľ nosť všet kých
zá väz kov po is ťo va te ľa vy plý va jú cich z po is te nia
zod po ved nos ti vrá ta ne tvor by re zerv pod ľa oso bit né ho
pred pi su. Vý šku po is tné ho sta no vu je po is ťo va teľ v zmy sle
pred chá dza jú cej vety pre po is t né obdo bie do hod nu té
v po is t nej zmlu ve. 

Člá nok VIII: Zme na a zá nik po is te nia zod po ved nos ti
1) Zme ny a úpra vy v po is t nej zmlu ve ale bo v OPP sa

usku toč ňu jú pí som nou for mou so sú hla som oboch
zmluvných strán. Po is ťo va teľ vy sta ví do da tok k po is t nej
zmlu ve.

2) Po is te nie zod po ved nos ti môže za nik núť pí som nou
do ho dou účas tní kov zmlu vy.

3) Po is te nie zod po ved nos ti za nik ne vý po veďou ku kon cu
pois tné ho obdo bia; vý po veď musí byť daná aspoň šesť
týždňov pred jeho uply nu tím.

4) Po is te nie zod po ved nos ti za ni ká aj oka mi hom:
a) zá ni ku mo to ro vé ho vo zi dla,
b) zá pi su pre vo du drž by mo to ro vé ho vo zi dla na inú

osobu v evi den cii vo zi diel,
c) vy ra de nia mo to ro vé ho vo zi dla z evi den cie vo zi diel,
d) pri ja tia ozná me nia o krá de ži mo to ro vé ho vo zi dla

prísluš ným orgá nom,
e) vrá te nia zelenej karty po is ťo va te ľo vi pri mo to ro vých

vo zi dlách, kto ré ne pod lie ha jú evi den cii vo zi diel,
f) vy ra de nia mo to ro vé ho vo zi dla z pre máv ky

na po zem ných ko mu ni ká ciách,
g) zme ny náj om cu, ak je na mo to ro vé vo zi dlo uza vre tá

náj om ná zmlu va s prá vom kúpy pre na ja tej veci.
O tých to sku toč nos tiach je po is tník po vin ný bez
zby toč né ho od kla du infor mo vať po is ťo va te ľa.

5) Po is tník a po is ťo va teľ môžu vy po ve dať po is tnú zmlu vu po
vzni ku ško do vej uda los ti do jed né ho me sia ca odo dňa jej
ozná me nia po is ťo va te ľo vi. V ta kom to prí pa de je
výpovedná le ho ta je den me siac odo dňa do ru če nia 
pí som né ho ozná me nia o vy po ve da ní po is t nej zmlu vy
druhej zmluv nej stra ne. Po is te nie zod po ved nos ti
za nik ne uply nu tím tej to le ho ty.
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6) Po is te nie zod po ved nos ti za nik ne tiež, ak po is t né ne bo lo
za pla te né do jed né ho me sia ca od dá tu mu jeho
splat nos ti. Po is te nie zod po ved nos ti za nik ne uply nu tím
tejto le ho ty. Ak je v po is t nej zmlu ve do hod nu té pla te nie 
po is tné ho v splát kach, le ho ta pre zá nik po is te nia
zod po ved nos ti zač ne ply núť od dá tu mu splat nos ti
ne za pla te nej splát ky po is tné ho a pred lžu je sa tak, že
skončí uply nu tím jed né ho me sia ca od dá tu mu splat nos ti
po sled nej splát ky po is tné ho. Po is te nie zod po ved nos ti
zanik ne uply nu tím tej to le ho ty.

Člá nok IX: Po vin nos ti po is tní ka
Po is tník je okrem po vin nos tí ulo že ných mu vše obec ne
zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi, ostat ný mi usta no ve nia mi
tých to VPP a OPP po vin ný:
a) prav di vo a úpl ne od po ve dať na všet ky otáz ky

 poisťovateľa, tý ka jú ce sa do jed ná va né ho po is te nia
zodpoved nos ti,

b) bez zby toč né ho od kla du ozná miť po is ťo va te ľo vi kaž dú
zme nu tý ka jú cu sa úda jov uve de ných v po is t nej zmlu ve,
naj mä zme nu úda jov ako sú meno a priez vis ko, rod né
číslo, adre sa tr va lé ho po by tu ale bo obchod né meno 
a sí dlo dr ži te ľa, vlas tní ka ale bo pre vádz ko va te ľa
mo to ro vé ho vo zi dla, evi den č né čí slo mo to ro vé ho
vo zi dla a tiež zme ny ma jú ce vplyv na vý šku po is tné ho;
pois tník je po vin ný do pla tiť po is t né, kto ré mu po is ťo va teľ
v sú vi slos ti s tý mi to zme na mi sta no ví,

c) bez zby toč né ho od kla du pí som ne ozná miť po is ťo va te ľo vi
sku toč nos ti uve de né v čl. VIII ods. 4),

d) dbať na to, aby ško do vá uda losť ne nas ta la a udr žia vať
vozi dlo, na kto ré sa vzťa hu je po is te nie zod po ved nos ti,
v do brom tech nic kom a vý rob com pred pí sa nom sta ve
a po uží vať ho vý luč ne na úče ly sta no ve né vý rob com,

e) po zá ni ku po is te nia zod po ved nos ti bez zby toč né ho
od kla du od ov zdať po is ťo va te ľo vi ze le nú kar tu.

Člá nok X: Prá va a po vin nos ti po is te né ho
1) Po is te ný je po vin ný pí som ne ozná miť po is ťo va te ľo vi vznik

ško do vej uda los ti:
a) do 15 dní po jej vzni ku, ak vzni kla na úze mí

Slo ven skej re pu bli ky,
b) do 30 dní po jej vzni ku, ak vzni kla mimo úze mia

Slo ven skej re pu bli ky.
2) Po is te ný je po ozná me ní ško do vej uda los ti po vin ný

pos tu po vať pod ľa po ky nov po is ťo va te ľa a pred lo žiť
v do hod nu tej le ho te do kla dy, kto ré si po is ťo va teľ vy žia da.

3) Po is te ný je po vin ný bez zby toč né ho od kla du po is ťo va te ľo vi
písom ne ozná miť, že:
a) bol pro ti nemu uplat ne ný ná rok na ná hra du ško dy

a vy ja driť sa k po ža do va nej ná hra de a jej vý ške,
b) v sú vi slos ti so ško do vou uda los ťou bolo za ča té

tres t né stí ha nie ale bo ko na nie o pries tup ku
a za bez pe čiť, aby bol po is ťo va teľ infor mo va ný o ich
prie be hu a vý sled koch; ak má po is te ný práv ne ho
zástup cu, je po vin ný ozná miť po is ťo va te ľo vi jeho
meno, priez vis ko a tr va lý po byt ale bo jeho obchod né
meno a sí dlo,

c) prá vo na ná hra du ško dy bolo riad ne uplat ne né;

v ta kom to prí pa de je po is te ný po vin ný pos tu po vať
pod ľa po ky nov po is ťo va te ľa.

4) Po is te ný je po vin ný be zod klad ne ozná miť po is ťo va te ľo vi, že
nas ta li okol nos ti od ôvod ňu jú ce pre chod prá va pod ľa čl.
XIV na po is ťo va te ľa a od ov zdať mu do kla dy po treb né na
uplat ne nie tých to práv.

5) Po is te ný je po vin ný dbať na to, aby ško do vá uda losť
ne nas ta la a udr žia vať vo zi dlo, na kto ré sa vzťa hu je
po is te nie zod po ved nos ti, v do brom tech nic kom
a vý rob com pred pí sa nom sta ve a po uží vať ho vý luč ne na
úče ly sta no ve né vý rob com.

6) Na žia dosť poš ko de né ho je po is te ný po vin ný bez
zby toč né ho od kla du pos kyt núť úda je po treb né pre
poš ko de né ho na uplat ne nie ná ro ku na ná hra du ško dy,
naj mä:
a) svo je meno, priez vis ko a tr va lý po byt ale bo obchod né

meno a sí dlo,
b) obchod né meno a sí dlo po is ťo va te ľa, u kto ré ho bolo

uza vre té po is te nie zod po ved nos ti,
c) čí slo po is t nej zmlu vy.

7) Po is te ný je opráv ne ný pí som ne po žia dať po is ťo va te ľa
o vy da nie do kla du o ško do vom prie be hu po is te nia
zod po ved nos ti za celé obdo bie tr va nia zmluv né ho
vzťa hu, avšak naj me nej za obdo bie pred chá dza jú cich
piatich ro kov tr va nia zmluv né ho vzťa hu. 

Člá nok XI: Prá va a po vin nos ti po is ťo va te ľa
1) Po is ťo va teľ je po vin ný po uza vre tí po is t nej zmlu vy vy dať

po is tní ko vi bez zby toč né ho od kla du ze le nú kar tu.
2) Po is ťo va teľ bez zby toč né ho od kla du usta no ví po is te né mu

na zá kla de jeho pí som nej žia dos ti práv ne ho zás tup cu
v ko na ní o ná hra du ško dy pred sú dom, na kto rú sa
vzťa hu je po is te nie zod po ved nos ti.

3) Ak za nik ne po is te nie zod po ved nos ti pred kon com
po is tné ho obdo bia, za kto ré bolo ale bo malo byť
za pla te né po is t né, má po is ťo va teľ ná rok na po mer nú časť
po is tné ho ku dňu, kedy po is te nie zod po ved nos ti za ni klo.
Zos tá va jú cu časť po is tné ho je po is ťo va teľ po vin ný
poistníko vi vrá tiť, ak suma pre siah ne 1,66 EUR.

4) Ak za nik ne po is te nie zod po ved nos ti pred kon com
po is tné ho obdo bia, za kto ré bolo ale bo malo byť
za pla te né po is t né, a v tom to po is tnom obdo bí dôj de ku
ško do vej uda los ti, z kto rej vzni kla po vin nosť po is ťo va te ľa
na hra diť ško du ale bo ná kla dy, má po is ťo va teľ prá vo na
po is t né až do kon ca toh to po is tné ho obdo bia.

5) Ak pred bež né po is te nie zod po ved nos ti za nik ne
od miet nu tím ná vr hu po is tní ka na uza vre tie po is t nej
zmluvy a v čase tr va nia pred bež né ho po is te nia
zod po ved nos ti dôj de ku ško do vej uda los ti, z kto rej
vzni kla po vin nosť po is ťo va te ľa na hra diť ško du ale bo
ná kla dy, má po is ťo va teľ prá vo na po is t né, a to vo vý ške,
kto rá zod po ve dá po is tné mu za jed no po is t né obdo bie
pois te nia zod po ved nos ti, kto ré by vzni klo na zá kla de
ná vr hu na uza vre tie po is t nej zmlu vy, ak by ten to ne bol
odmiet nu tý. Na urče nie vý š ky po is tné ho sa v ta kom to 
prí pa de pri me ra ne po uži je usta no ve nie čl. VI ods. 5).

6) Po is ťo va teľ je po vin ný do 15 dní po zá ni ku po is te nia
zodpo ved nos ti vy dať po is tní ko vi do klad o ško do vom
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priebe hu po is te nia zod po ved nos ti. Ak po is tník ne spl nil
povin nosť pod ľa čl. IX písm. e), nie je po is ťo va teľ
po vin ný do doby spl ne nia tej to po vin nos ti vrá tiť po is t né
pod ľa odseku 3) tohto článku.

7) Po is ťo va teľ je po vin ný vy dať po is te né mu do klad
o ško do vom prie be hu pod ľa čl. X ods. 7) do 15 dní
od do ru če nia žia dos ti po is te né ho. 

8) Ak po is t ná zmlu va ne us ta no vu je inak, po is ťo va teľ je
oprávne ný pl ne nie sčas ti ale bo úpl ne od miet nuť, ak
po is te ný:
a) bez sú hla su po is ťo va te ľa uzná po vin nosť na hra diť

škodu ale bo jej časť nad rá mec po is tné ho pl ne nia,
ktoré by inak po is ťo va teľ bol po vin ný pos kyt núť
pod ľa zá ko na,

b) sa za via že uhra diť pre ml ča nú po hľa dáv ku,
c) ne pos kyt ne po is ťo va te ľo vi po treb nú sú čin nosť

v súd nom ko na ní.
9) Ak po ru ší po is te ný ve do me po vin nos ti uve de né v čl. X ods.

5) a 6) a toto po ru še nie malo pod stat ný vplyv
na vý šku pl ne nia po is ťo va te ľa ale bo tým to po ru še ním
došlo k sťa že niu zis te nia práv ne ho dô vo du pl ne nia,
roz sa hu ale bo vý š ky ško dy, má po is ťo va teľ voči nemu
právo na ná hra du až do vý š ky pos kyt nu té ho pl ne nia.

10) Rov na ké prá vo ako v ods. 9) toh to člán ku vznik ne
po is ťo va te ľo vi v prí pa de, ak po is te ný uve die po is ťo va te ľa do
omy lu o pod stat ných okol nos tiach tý ka jú cich sa
vzni ku ná ro ku na pl ne nie ale bo jeho vý š ky.

11) V prí pa de, že po is tník ve do me po ru ší po vin nosť uve de nú
v čl. IX písm. a), a ak bolo na zá kla de tých to od po ve dí
určené niž šie po is t né, má po is ťo va teľ prá vo na úhra du
dlžné ho po is tné ho vrá ta ne úro ku z omeš ka nia.

12) Po is ťo va teľ je po vin ný 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.

Člá nok XII: Po is t né pl ne nie
1) Poš ko de ný je opráv ne ný uplat niť svoj ná rok na ná hra du

ško dy pria mo pro ti po is ťo va te ľo vi a je po vin ný ten to
ná rok pre uká zať. Na pre ml ča nie ná ro ku na ná hra du
škody pro ti po is ťo va te ľo vi pla tí rov na ká úpra va ako na
pre ml ča nie ná ro ku pro ti oso be, kto rá ško du spô so bi la.

2) Po is t né pl ne nie, t.j. ná hra du ško dy, uhrá dza po is ťo va teľ
poš ko de né mu. Ak po is te ný na hra dí ško du ale bo jej časť
pria mo poš ko de né mu, má prá vo, aby mu po is ťo va teľ
uhra dil ním na hra de nú ško du, a to až do vý š ky, v akej by
bol po is ťo va teľ po vin ný na hra diť ško du poš ko de né mu.

3) Po is ťo va teľ je po vin ný pos kyt núť po is t né pl ne nie do 15 dní
po skon če ní pre še tro va nia po treb né ho na zis te nie roz sa hu
po vin nos ti po is ťo va te ľa pos kyt núť po is t né pl ne nie ale bo
po do ru če ní prá vo plat né ho roz hod nu tia súdu o vý ške
náhra dy ško dy po is ťo va te ľo vi, ak z toh to rozhod nu tia
nevy plý va iná le ho ta na pos kyt nu tie po is tné ho pl ne nia.

4) Po is ťo va teľ je po vin ný bez zby toč né ho od kla du za čať
preše tro va nie po treb né na zis te nie roz sa hu jeho

po vin nos ti pos kyt núť po is t né pl ne nie a do troch
me sia cov odo dňa ozná me nia poš ko de né ho o ško do vej
uda los ti: 
a) skon čiť pre še tro va nie po treb né na zis te nie roz sa hu

jeho po vin nos ti pos kyt núť po is t né pl ne nie a ozná miť
poš ko de né mu vý šku po is tné ho pl ne nia, ak bol roz sah
po vin nos ti po is ťo va te ľa pos kyt núť po is t né pl ne nie
a ná rok na ná hra du ško dy pre uká za ný,

b) pos kyt núť poš ko de né mu pí som né vy sve tle nie
dô vo dov, pre kto ré od mie tol pos kyt núť ale bo pre ktoré
zní žil po is t né pl ne nie ale bo pos kyt núť
poš ko de né mu pí som né vy sve tle nie k tým uplat ne ným 
ná ro kom na ná hra du ško dy, v kto rých ne bol
v usta no ve nej le ho te pre uká za ný roz sah po vin nos ti
po is ťo va te ľa pos kyt núť po is t né pl ne nie a vý ška
po is tné ho pl ne nia; pí som né vy sve tle nie sa po va žu je za
do ru če né dňom, keď ho poš ko de ný prev zal,
od mie tol prev ziať, ale bo dňom, keď ho poš ta vrá ti la
ako ne do ru če né.

Ak po is ťo va teľ ne spl ní po vin nosť danú tým to
usta no ve ním, je po vin ný za pla tiť poš ko de né mu úro ky
z omeš ka nia pod ľa prí sluš ných usta no ve ní OZ.

5) Uplat ne né a pre uká za né ná ro ky ale bo ná kla dy pod ľa
čl. III ods. 2) a 3) po is ťo va teľ uhra dí v roz sa hu a vý ške podľa
§ 442 OZ ale bo v roz sa hu pod ľa pred pi sov
upra vu jú cich prá vo prí sluš ných sub jek tov pod ľa čl. III
ods. 3) na ná hra du ná kla dov pod ľa čl. III ods. 3). Ško da sa
uhrádza v pe nia zoch, ma xi mál ne však do vý š ky
li mi tu po is tné ho pl ne nia do jed na né ho v po is t nej zmlu ve.

Člá nok XIII: Ná rok po is ťo va te ľa na ná hra du po is tné ho
plnenia
1) Po is ťo va teľ má pro ti po is tní ko vi ná rok na ná hra du

po is tné ho pl ne nia ale bo jeho čas ti, kto ré za neho
vy pla til z dô vo du ško dy spô so be nej pre vádz kou
mo to ro vé ho vo zi dla, ak:
a) spô so bil ško du úmy sel ne ale bo ak vie dol mo to ro vé

vozi dlo pod vply vom ná vy ko vej lát ky,
b) vie dol mo to ro vé vo zi dlo bez pred pí sa né ho

vo dič ské ho opráv ne nia ale bo v čase zá ka zu čin nos ti
viesť mo to ro vé vo zi dlo ulo že né ho sú dom ale bo iným
prí sluš ným orgá nom,

c) spô so bil ško du mo to ro vým vo zi dlom, o kto rom
ve del, že jeho tech nic ká spô so bi losť ne zod po ve dá
pod mien kam na po uží va nie v pre máv ke na
po zem ných ko mu ni ká ciách pod ľa oso bit né ho
pred pi su a ten to stav bol v prí čin nej sú vi slos ti
so spô so be nou ško dou,

d) ve do me zve ril ve de nie mo to ro vé ho vo zi dla oso be,
ktorá ne spĺ ňa pod mien ky na ve de nie mo to ro vé ho vo -
zi dla pod ľa oso bit né ho pred pi su, 

e) po ru šil po vin nosť ohlá siť do prav nú ne hodu pod ľa
osobit né ho pred pi su, kto rá je po is t nou uda los ťou, 

f) v dobe, kedy nas ta la po is t ná uda losť, bol v omeš ka ní
s pla te ním po is tné ho,

g) spô so bil ško du mo to ro vým vo zi dlom a bez dô vo dov
hod ných oso bit né ho zre te ľa po ru šil po vin nos ti
pod ľa čl. X ods. 1) až 4),

5 zo 7



h) sa od mie tol po do prav nej ne hode pod ro biť skúš ke na
prí tom nosť ná vy ko vej lát ky v zmy sle zá ko na.

2) Po is ťo va teľ má pro ti po is te né mu, kto rý nie je po is tní kom,
nárok na ná hra du po is tné ho pl ne nia ale bo jeho čas ti,
ktoré za neho vy pla til z dô vo du ško dy spô so be nej
pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla, ak:
a) spô so bil ško du úmy sel ne ale bo ak vie dol mo to ro vé

vozi dlo pod vply vom ná vy ko vej lát ky,
b) spô so bil ško du pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla, kto ré

po užil ne opráv ne ne,
c) vie dol mo to ro vé vo zi dlo bez pred pí sa né ho

vo dič ské ho opráv ne nia ale bo v čase zá ka zu čin nos ti
viesť mo to ro vé vo zi dlo ulo že né ho sú dom ale bo iným
prí sluš ným orgá nom,

d) spô so bil ško du mo to ro vým vo zi dlom, o kto rom
ve del, že jeho tech nic ká spô so bi losť ne zod po ve dá
pod mien kam na po uží va nie v pre máv ke
na po zem ných ko mu ni ká ciách pod ľa oso bit né ho
pred pi su a ten to stav bol v prí čin nej sú vi slos ti
so spô so be nou ško dou,

e) ve do me zve ril ve de nie mo to ro vé ho vo zi dla oso be,
ktorá ne spĺ ňa pod mien ky na ve de nie mo to ro vé ho
vozi dla pod ľa oso bit né ho pred pi su,

f) po ru šil po vin nosť ohlá siť do prav nú ne hodu pod ľa
osobit né ho pred pi su, kto rá je po is t nou uda los ťou,

g) spô so bil ško du mo to ro vým vo zi dlom a bez dô vo dov
hod ných oso bit né ho zre te ľa po ru šil po vin nos ti
pod ľa čl. X ods. 1) až 4),

h) sa od mie tol po do prav nej ne hode pod ro biť skúš ke na
prí tom nosť ná vy ko vej lát ky v zmy sle zá ko na.

3) Vý ška ná hra dy po is tné ho pl ne nia ale bo jej čas ti, na kto rú
vznik ne po is ťo va te ľo vi ná rok pod ľa odseku 1) ale bo 2)
tohto člán ku, ne smie pre siah nuť úhrn po is t ných pl ne ní,
ktoré po is ťo va teľ vy pla til z dô vo du po is t nej uda los ti.

4) Prá vo po is ťo va te ľa na ná hra du po is tné ho pl ne nia ale bo
jeho čas ti pod ľa odseku 1) ale bo 2) toh to člán ku sa
pre ml čí do troch ro kov odo dňa vy pla te nia po is tné ho
pl ne nia.

Člá nok XIV: Pre chod prá va
Ak má po is te ný pro ti poš ko de né mu ale bo inej oso be prá vo na
vrá te nie vy pla te nej sumy, na jej zní že nie ale bo
na zas ta ve nie jej vý pla ty, pre chá dza toto prá vo 
na po is ťo va te ľa, ak za po is te né ho túto sumu za pla til ale bo ju
za neho vy plá ca.

Člá nok XV: Spo lu účasť
1) V po is t nej zmlu ve mož no do hod núť, že po is tník v prí pa de

po is t nej uda los ti spl ní po is ťo va te ľo vi do jed na nú
spo lu účasť.

2) Spo lu účasť je po is tník po vin ný spl niť po is ťo va te ľo vi
po vý pla te po is tné ho pl ne nia z kaž dej jed no tli vej
po is t nej uda los ti.

3) Ak vý ška po is tné ho pl ne nia, kto ré po is ťo va teľ vy pla til
poško de né mu ale bo poš ko de ným z jed nej ško do vej
udalos ti, je niž šia ako vý ška do hod nu tej spo lu účas ti, je
pois tník po vin ný spl niť po is ťo va te ľo vi spo lu účasť len
do vý š ky vy pla te né ho po is tné ho pl ne nia.

Článok XVI: Forma právnych úkonov
1) Pre právne úkony týkajúce sa poistenia zodpovednosti je

potrebná písomná forma.
2) Návrh na uzatvretie poistnej zmluvy sa považuje za

doručený poisťovateľovi dňom jeho prevzatia
oprávneným zástupcom poisťovateľa. Ostatné
písomnosti určené poisťovateľovi sa považujú
za doručené dňom potvrdenia prevzatia písomnosti
poisťovateľom.

3) Písomnosti poisťovateľa určené poistníkovi, resp.
poistenému sa doručujú poštou, môžu byť však doručené
aj zástupcom poisťovateľa, a to na poslednú
poisťovateľovi známu adresu. Písomnosť poisťovateľa
určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“)
sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti
adresátom alebo dňom, kedy adresát
prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa
písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta
s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol
na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto
lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo
dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil.

4) Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne
komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, SMS, fax) pre
vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným alebo nimi
splnomocnenou osobou v súvislosti so správou poistenia,
riešením škodových udalostí a ponukou produktov
a služieb poisťovateľa. Tieto prostriedky však
nenahrádzajú písomnú formu úkonov v prípadoch, kedy
písomnú formu vyžadujú všeobecne záväzné právne
predpisy alebo poistná zmluva. 

5) Niektoré zmeny poistnej zmluvy, zmeny v poistení
a poistné udalosti je možné oznámiť aj telefonicky
na telefónnom čísle poisťovateľa. Prehľad oznámení, ktoré
možno realizovať telefonicky, poisťovateľ zverejňuje na
svojej internetovej stránke www.allianzsp.sk. Vykonanie
zmien telefonicky poisťovateľ potvrdí písomne. Ak poistník
s vykonanou zmenou nesúhlasí, je povinný v lehote
uvedenej v písomnom potvrdení poisťovateľa túto
skutočnosť písomne poisťovateľovi oznámiť.

6) Poistník a poistený, ak je iný než poistník, uzavretím  
poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi súhlas
s vyhotovovaním a následným archivovaním zvukových
záznamov telefonických hovorov uskutočnených medzi
ním a poisťovateľom v súvislosti s poistením 
a likvidáciou poistných udalostí podľa tejto poistnej
zmluvy, a to na technických prostriedkoch umožnujúcich ich
zachytenie, zachovanie a reprodukciu. Poistník
a poistený uzavretím poistnej zmluvy dávajú
poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil tieto
záznamy a ich kópie pri uplatňovaní práv a povinností
z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy
počas doby ich uchovania chrániť pred neoprávneným
prístupom tretích osôb.

Článok XVII: Spôsob vybavovania sťažností
1) Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané

6 zo 7



ustne alebo pisomne. Ustne podanu staznost 
poistovatet zaznamen6. Pisomnu staznost moze 
stazovatet podat osobne, zaslat poStou no adresu sid la 
poistovateta, pripadne emailom no dialog@allianzsp.sk. 

2) Zo staznosti musi byt zrejmy datum jej podania, kto ju 
pod6va, coho sa tyka (predmet staznosti) a coho sa 
stazovatet dom6ha. Ak je stazovatetom fyzick6 osoba, 
staznost musi obsahovat meno, priezvisko a adresu 
bydliska fyzickej osoby. Ak je stazovatetom pr6vnick6 
osoba, staznost musi obsahovat n6zov alebo obchodne 
meno a adresu sidla pr6vnickej osoby. 

3) Poistovatet je povinny presetrit staznost a informovat 
stazovatera 0 sp6sobe vybavenia jeho poziadaviek ci 
d6vodoch ich zamietnutia do 30 dni odo dna jej dorucenia. Ak 
si vybavenie staznosti vyZaduje dlhsie obdobie, je mozne 
lehotu podta predch6dzajucej vety predlzit, o com bude 
stazovater bezodkladne upovedomeny. 

4) V pripade nespokojnosti s vybavenim staznosti sa 
stazovater m6ze obr6tit no N6rodnu banku Slovenska, 
ktor6 vykon6va doh tad nod cinnostou poistovatera. 

V Bratislave, schv6lene dna 01.02.2020. 
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Poistenie vozidiel 
lnformacny dokument o poistnom produkte 

Spolocnost': Allianz - Slovenska poist'ovna, a. s. 
Slovenska republika 

Allianz@) 

Produkt: Povinne zmluvne poistenie 
zodpovednosti za skodu 
sposobenu prevadzkou 
motoroveho vozidla 

Tento dokument Vam poskytuje strucny prehfad kfucoY9ch informacif o povinnom zmluvnom poistenf zodpovednosti za skodu 
sposobenu prevadzkou motoroveho vozidla. Kompletne informacie pred uzavretfm poistnej zmluvy a zmluvne informacie 

o povinnom zmluvnom poistenf zodpovednosti za skodu sposobenu prevadzkou motoroveho vozidla su uvedene vo Vseobecnych 

poistnych podmienkach pre povinne zmluvne poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu prevadzkou motoroveho vozidla zo 

dna 01.02.2020 avo flotilovej poistnej zmluve. 

0 akj typ poistenia ide? 
Z povinneho zmluvneho poistenia zodpovednosti za skodu sposobenu prevadzkou motoroveho vozidla (poistenie zodpovednosti) 

poisfovater uhradf za poisteneho poskodenemu skody, ktore boli sposobene prevadzkou motoroveho vozidla uvedeneho v poistnej 

zmluve. 

Co je predmetom poistenia? 
,( nahrada skody na zdravf a nakladov pri usmrtenf 

,( nahrada skody vzniknute poskodenfm, znieenfm, 

odcudzenfm alebo stratou veci 

,( ueelne vynalozene naklady spojene s pravnym 

zastupenfm pri uplatnovanf narokov uvedenych 

narokov 
,( nahrada usleho zisku 

Limity poistneho plnenia (platia limity dojednane 

v poistnej zmluve ). 

• 5 240 000 EUR bez ohfadu na poeet zranenych 

alebo usmrtenych, pri vecnych skodach a uslom 

zisku je to spolu maximalne 1 050 000 EUR na 

jednu poistnu udalosf 

alebo do vysky 

• 10 000 000 EUR bez ohfadu na poeet zranenych 

alebo usmrtenych, pri vecnych skodach a uslom 

zisku je to spolu maximalne 5 000 000 EUR na 

jednu poistnu udalosf 

Spolu s poistenfm zodpovednosti mozu byf poskyto

vane aj asistencne sluzby Standard. 

Co nie je predmetom poistenia? 
X skoda, ktoru utrpel vodic motoroveho vozidla, 

ktoreho prevadzkou bola skoda sposobena 

X skoda, za ktoru poisteny zodpoveda svojmu 

manzelovi alebo osobam, ktore s nfm v ease 
vzniku skodovej udalosti zili v domacnosti 

X skoda vzniknuta drfiterovi, vlastnfkovi alebo 

prevadzkovaterovi motoroveho vozidla, ktoreho 

prevadzkou bola skoda sposobena 

Tykaju sa krytia nejake obmedzenia? 
Poisfovater ma narok na nahradu poistneho plnenia 

alebo jeho easti, ak: 

! osoba sposobila skodu umyselne 

osoba vied Ia motorove vozidlo pod vplyvom 

navykovej latky 

osoba viedla motorovu vozidlo bez predpfsaneho 

vodieskeho opravnenia alebo v case zakazu 
cinnosti viesf motorove vozidlo 

osoba sposobila skodu motoroY9m vozidlom, 

o ktorom osoba, ktora ho viedla vedela, ze jeho 

technicka sposobilosf nezodpoveda 

podmienkam na jeho pouzfvanie v premavke na 

pozemnych komunikaciach , a tento stav bol 

v prfcinnej suvislosti so sposobenou skodou 
0 
N 
0 

~ 
X 
I 

Kde sana mna vzt'ahuje krytie? E 
~ 

,f Poistenie zodpovednosti plat[ na uzemf Slovenskej republiky, na uzemf clenskych statov Eur6pskych spoloeenstiev, ~ 

clenskych statov Eur6pskej dohody o vornom obchode, ktore podpfsali zmluvu o Eur6pskom hospodarskom 
priestore a aj na (Jzemf inych statov, ktore poisfovater oznacil v zelenej karte. 

...... ...... 
,<.) 



Ake mam povinnosti? 
• pravdivo a uplne odpovedaf na vsetky otazky poisfovatera tykajuce sa dojednavaneho poistenia 

• bez zbytocneho odkladu oznamif kaidu zmenu tykajucu sa udajov v poistnej zmluve 

• bez zbytocneho odkladu oznamif skutoenosti, na zaklade ktorych zanika poistenie zodpovednosti 

• platif poistne v stanovenych lehotach jeho splatnosti 

• oznamif vznik skodovej udalosti, do 15 dnf po jej vzniku , ak vznikla na uzemf SR, do 30 dnf po jej vzniku , aj vznikla 

mimo uzemia SR 
• v prfpade skodovej udalosti odpovedaf pravdivo a uplne na otazky poisfovatera tYkajuce sa jej vzniku, prfciny, 

priebehu a rozsahu 

Kedy a ako uhradzam platbu? 
Poistne mozete platif roene alebo v polroenych , stvrfrocnych alebo mesacnych splatkach. Poistne je splatne k datumu 

uvedenemu v predpise (vyuctovanf) poistneho. 

Prve poistne mozete platif bankovym prevodom alebo prostrednfctvom penazneho poukazu. Nasledne poistne mozete 

platif bankovym prevodom alebo prostrednfctvom penaineho poukazu. 

~ Kedy zacina a konci krytie? 
~ Poistenie vozidla, ktore je uvedene v Zozname vozidiel alebo v Prihlaske pri uzatvaranf flotilovej poistnej zmluvy zacfna 

dnom, ktory je v Zozname vozidiel alebo v Prihlaske uvedeny ako zaciatok poistenia, nie ale skor ako je den 

nadobudnutia ucinnosti flotilovej zmluvy. 

Poistenie vozidla, ktore nie je uvedene v Zozname vozidiel alebo v Prihlaske pri uzatvaranf flotilovej zmluvy moze 

vzniknuf rozsfrenfm Zoznamu vozidiel alebo Prihlasky dorucenfm riadne doplneneho Zoznamu vozidiel , alebo 

dorucenfm scanu riadne vyplnenej Prihlasky v elektronickej forme, alebo dorueenfm pfsomneho vyhotovenia riadne 

doplneneho a podpfsaneho Zoznamu vozidiel, alebo dorueenfm pfsomneho vyhotovenia riadne vyplnenej a podpfsanej 

Prihlasky. 

Poistenie sa dojednava na dobu neurcitu, pokiar nie je v poistnej zmluve dohodnute inak. 

Ako mozem zmluvu vypovedat'? 
Vypovedaf zmluvu mozete ku koncu poistneho obdobia, prieom Y9povecf musfte daf pfsomne aspon sesf tYzdnov pred 

jeho uplynutfm. 

Vypovedaf zmluvu mozete aj po vzniku skodovej udalosti do jedneho mesiaca odo dna jej oznamenia poisfovaterovi. 

Vypovedna lehota je jed en mesiac odo dna dorueenia pfsomneho oznamenia o vypovedan f poistnej zmluvy 

poisfovaterovi. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutfm tejto lehoty. 

Poistenie zanika aj okamihom zaniku motoroveho vozidla, zapisom prevodu drfby motoroveho vozidla na inu osobu , 

vyradenfm motoroveho vozidla z evidencie vozidiel alebo vyradenfm z premavky na pozemnych komunikaciach , 

oznamenfm o kradezi motoroveho vozidla a zmenou najomcu, ak je na motorove vozidlo uzavreta najomna zmluva 

s pravom kupy prenajatej veci. Pri motoro¥9ch vozidlach , ktore nepodliehaju evidencii vozidiel , poistenie zodpovednosti 

zanikne vratenfm dokladu o poistenf zodpovednosti poisfovaterovi. 

Poistenie zodpovednosti zanikne tiez, ak poistne nebolo zaplatene do jedneho mesiaca od datumu jeho splatnosti, 

resp. ak platfte poistne v splatkach do jedneho mesiaca od datumu splatnosti poslednej splatky poistneho. 

Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutfm tejto lehoty. 

Nespotrebovane poistne Vam bude vratene, ak zostavajuca suma poistneho presiahne 1 ,66 EUR. Pokiar vsak doslo ku 

skodovej udalosti, z ktorej vznikla pre poisfovatera povinnosf nahradif skodu , rna poisfovater narok na poistne ai do 

konca poistneho obdobia. 



Oznámenie 

o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vám poskytujeme nasledovné
informácie o spracúvaní osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom?
• v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je

prevádzkovateľom osobných údajov Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského
rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „poisťovateľ“). Kontaktné údaje poisťovateľa
uvedené v tomto bode sú zároveň kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.

2. Ako a na aký účel získava a spracúva poisťovateľ vaše osobné údaje?
• účelom spracúvania osobných údajov klientov (poistníci a poistení), ich zástupcov, poškodených

a iných oprávnených osôb (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) je najmä výkon poisťovacej činnosti
podľa platného zákona o poisťovníctve (napr. uzatvorenie poistnej zmluvy, správa poistenia,
ochrana a domáhanie sa práv poisťovateľa). Právnym základom spracúvania je najmä platný
zákon o poisťovníctve, iné osobitné právne predpisy alebo súhlas dotknutej osoby. Uzatvorenie
poistnej zmluvy je dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účel je dotknutá osoba v zmysle
platného zákona o poisťovníctve na žiadosť poisťovateľa povinná poskytnúť. Poskytnutie osobných
údajov je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto osobných
údajov je poisťovateľ oprávnený odmietnuť poistnú zmluvu uzatvoriť.

• podrobný zoznam účelov a právnych základov spracúvania je možné nájsť na webovom sídle
poisťovateľa.

• osobné údaje získava poisťovateľ priamo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich
sprostredkovateľov a tretích strán, ktorých podrobný zoznam je možné nájsť na webovom sídle
poisťovateľa.

3. Aké osobné údaje bude o vás poisťovateľ spracúvať?
• zoznam a rozsah osobných údajov dotknutých osôb je uvedený najmä v platnom zákone

o poisťovníctve.
• na poisťovacie účely uvedené v bode 2. a v súlade s platným zákonom o poisťovníctve a platným

zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym základom spracúva poisťovateľ osobné údaje,
ktoré sú podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov považované
za osobitnú kategóriu, a to osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom
na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy, zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné
plnenie z poistných zmlúv a likvidáciu poistnej udalosti.

4. Vykonáva poisťovateľ profilovanie?
• poisťovateľ je v zmysle platného zákona o poisťovníctve alebo iných osobitných právnych

predpisov oprávnený vykonávať profilovanie súvisiace s poisťovacím účelom, najmä upisovaním
rizík (underwriting), posudzovaním škodovosti v rámci predzmluvných vzťahov alebo na účely
predchádzania poistným podvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich podozrení na poistný
podvod alebo iné obdobné konanie. Dôsledkom profilovania môže byť najmä odmietnutie
uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa (upisovanie rizík, predchádzanie poistným
podvodom) alebo zohľadnenie škodovosti v úprave zmluvných podmienok.



 

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom? 
• osobné údaje dotknutých osôb môže poisťovateľ v zmysle platných právnych predpisov 

poskytnúť/sprístupniť príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a to 
najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci, advokátom, 
správcom, znalcom alebo iným poisťovniam alebo poveriť spracúvaním osobných údajov 
sprostredkovateľov, ktorými sú najmä finanční agenti, obchodní zástupcovia, zmluvné servisy, 
spoločnosti zabezpečujúce a poskytujúce asistenčné služby alebo spoločnosti zabezpečujúce 
vymáhanie pohľadávok. Podrobný zoznam príjemcov je možné nájsť na webovom sídle 
poisťovateľa. 

6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané? 
• osobné údaje dotknutých osôb spracúva poisťovateľ v krajinách Európskeho hospodárskeho 

priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami podľa bodu 5. Vždy, keď 
poisťovateľ uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb na spracúvanie mimo EHP inou 
spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robí tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel 
skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných 
údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz. Záväzné vnútropodnikové 
pravidlá skupiny Allianz a zoznam spoločností skupiny Allianz je/bude možné nájsť na webovom 
sídle poisťovateľa. Ak sa neuplatňujú Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz alebo 
výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu 
osobných údajov, uskutočňuje poisťovateľ prenos osobných údajov mimo EHP len na základe 
štandardných zmluvných doložiek alebo vyžaduje od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné 
primerané záruky v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov. 

7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom? 
• v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba: 

právo na prístup k jej osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o nej spracúvané 
osobné údaje; právo kedykoľvek súhlas odvolať; právo žiadať opravu a aktualizáciu osobných 
údajov; právo na výmaz osobných údajov; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; 
právo získať osobné údaje v elektronickej podobe a právo podať sťažnosť u poisťovateľa alebo na 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Popis spôsobov a podmienok uplatnenia 
žiadosti dotknutej osoby je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa. 

8. Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov? 
• v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba 

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a žiadať ukončenie spracúvania osobných 
údajov, ak poisťovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe oprávneného 
záujmu poisťovateľa alebo na právnom základe plnenia úloh poisťovateľa realizovaných vo 
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej poisťovateľovi. Toto právo môže 
dotknutá osoba uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7. 

9. Ako dlho uchováva poisťovateľ vaše osobné údaje? 
• doba spracúvania osobných údajov je v súlade s platným zákonom o poisťovníctve najmenej 

v dĺžke 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Podrobný zoznam dôb 
spracúvania je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa. 

10. Ako často aktualizuje poisťovateľ toto oznámenie? 
• aktuálne znenie informačnej povinnosti v podobe oznámenia o spracúvaní osobných údajov je 

možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa. 
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Protikorupčná doložka 
 
 
V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje, že: 

a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo 
korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu 
zástupcovi poistníka alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene poistníka, s cieľom 
urýchliť bežné činnosti kupujúceho alebo dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na 
uzavretí alebo realizácii tejto zmluvy,   

a) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v jeho mene                       
sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej 
protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo 
poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii 
zmluvných vzťahov s poistníkom, zmluvná strana bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému 
orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť 
oznámi na e-mailovú adresu spkkm.opk@vlada.gov.sk , 

b) v prípade, keď ho poistník upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia 
tejto doložky, je poisťovateľ povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane 
všetkých potrebných dokumentov. Poistník môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého 
mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie 
tejto zmluvy. 

c) v prípade, keď sa preukáže, že poisťovateľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii 
alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo  plnením tejto zmluvy, poistník je oprávnený 
aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby 
poisťovateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie kupujúceho od tejto zmluvy, ak 
nebolo dohodnuté inak. Poisťovateľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto 
doložky, odškodní poistníka v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti 
s porušením tejto protikorupčnej doložky. 

 
Vysvetlenie pojmov:   
Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej výhody 
akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržania sa konania, priamo alebo cez 
sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi 
predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením 
svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie 
moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. 
 
Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomoci, 
vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, 
uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, 
poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. 
prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba 
dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu. 
 
Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, 
právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého 
je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo 
osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má 
zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných 
alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o 
nestrannosť zamestnanca. 
 
Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný 
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poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti 
právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 
 




