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Skupinová poistná zmluva č. 080000806 
 
Zmluvné strany  
 
Poistník  
Úrad vlády Slovenskej republiky  
Nám. Slobody 1, 813 70  Bratislava   
IČO: 00151513 
bankové spojenie: Štátna pokladnica  číslo účtu: 7000060195/8180  
v zastúpení: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
  
(ďalej len “poistník”) 
 
a  
 
Pois ťovate ľ 
Allianz – Slovenská pois ťovňa, a. s. 
Dostojevského rad 4, SK - 815 74 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO: 00 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B 
bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava, č. ú. 2620006701/1100 
v zastúpení: JUDr. Marko Tomašovič, viceprezident pre rezort obchodu životných poistení 
 Ing. Zuzana Tehelová, riaditeľ odboru správy a likvidácie poistenia osôb 
 
 
uzavierajú podľa ust. § 788 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) poistnú zmluvu (ďalej len „zmluva“) o úrazovom poistení osôb 
vo vozidle podľa podmienok poistenia Moje auto.  
 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Na úrazové poistenie osôb vo vozidle sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre KASKO poistenie 
vozidiel – Moje auto (ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky ku KASKO poisteniu vozidiel – Moje 
auto (ďalej len OPP), spoločne nazývané tiež „Poistné podmienky“ a ustanovenia tejto zmluvy. 

2. Poistné podmienky sú neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK I Poistené osoby, prihlasovanie, odhlasovanie a evidencia motorových vozidiel 

1. Poistené sú všetky nemenované osoby (vodič a ostatní cestujúci v počte podľa technického preukazu 
alebo Osvedčenia o evidencii vozidla; ďalej len "OE") prepravované motorovým vozidlom poistníka, ku 
ktorému bolo poistenie dojednané (ďalej len „MV“).  

2. Prihlásenie MV vykoná poistník pri uzavretí zmluvy uvedením MV v Zozname motorových vozidiel 
k poistnej zmluve (ďalej len “zoznam”), ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 1 zmluvy.  

3. Prihlásenie MV môže poistník počas platnosti zmluvy vykonať doručením úplne a správne vyplnenej a 
podpísanej Žiadosti o prihlásenie  MV do poistenia (ďalej len „prihláška“), ktorej vzor je prílohou č. 2 tejto 
zmluvy, v elektronickej alebo papierovej podobe. 

4. Poistník je povinný v zozname (podľa bodu 2 tohto článku) alebo v prihláške (podľa bodu 3 tohto článku) 
uviesť minimálne nasledovné údaje: evidenčné číslo, továrenskú značku, druh MV, VIN, počet sedadiel 
podľa OE. 

5. Pokiaľ nie je súčasťou prihlášky OE poistník je povinný údaje uvedené na prihláške vyplniť úplne a 
správne podľa OE a zároveň zodpovedá za škody, ktoré poisťovateľovi vzniknú porušením tejto 
povinnosti. 
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6. Poistenie osôb prepravovaných MV uvedeným v zozname začína dňom účinnosti tejto zmluvy v súlade 
s čl. VI, bod 8. a 9.. Poistenie osôb prepravovaných MV prihláseným počas platnosti zmluvy začína 
dňom, ktorý je uvedený v prihláške, nie však skôr ako v deň, ktorý nasleduje po doručení úplne a 
správne vyplnenej a podpísanej prihlášky poisťovateľovi.  

7. Odhlásenie MV z poistenia vykoná poistník doručením písomnej Žiadosti o odhlásenie MV z poistenia 
poisťovateľovi (ďalej len „odhláška“), ktorej vzor  je prílohou č. 2 tejto zmluvy. Pri vyplňovaní odhlášky je 
poistník povinný uviesť minimálne nasledovné údaje: evidenčné číslo, továrenskú značku, VIN,  
požadovaný koniec poistenia.  

8. Poistenie osôb prepravovaných MV končí v súlade s Poistnými podmienkami a ustanoveniami tejto 
zmluvy alebo iným spôsobom uvedeným v Občianskom zákonníku alebo v inom všeobecne záväznom 
právnom predpise.  

9. V prípade odhlásenia MV z poistenia odhláškou, poistenie skončí dňom, ktorý poistník uvedie 
v odhláške  ako koniec poistenia, nie však skôr ako v deň doručenia odhlášky poisťovateľovi.   

10. Poistník je povinný bez meškania nahlásiť poisťovateľovi skutočnosti zakladajúce zánik poistenia pre 
vozidlo. Za prípadné škody vzniknuté nedodržaním tejto povinnosti poistník ručí. Pre zánik poistenia 
vozidla nie je však rozhodujúce, či poistník oznámil poisťovateľovi skutočnosti zakladajúce zánik. 

11. Poisťovateľ písomne potvrdí poistníkovi prihlásenie MV do poistenia alebo odhlásenie MV z poistenia. 
Poisťovateľ má právo prihlásené MV do poistenia neprijať. 

 

ČLÁNOK II Poistná udalos ť, rozsah poistenia, poistné plnenie 

1. Poistnou udalosťou je úraz definovaný vo VPP, ktorý nastal počas trvania poistenia. 

2. Zmluvne sa dojednáva, že okrem čl. XXIX, bod 5) VPP sa za úraz nepovažuje poškodenie zdravia, ktoré 
poistený utrpel: pri pracovnej činnosti (napr. nakladanie, vykladanie tovaru) alebo pri akejkoľvek inej 
činnosti, ktorá priamo nesúvisí s jazdou motorového vozidla po pozemnej komunikácií (napr. pohyb na 
miestach neurčených na prepravu osôb, jazda mimo pozemnej komunikácie) alebo pri akejkoľvek 
činnosti súvisiacej s úkonmi definovanými v čl. XXIX, bod 2. VPP vykonanými mimo pozemnej 
komunikácie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na osobné motorové vozidlá. 

3. V súlade s čl. XXIX bod 1) VPP sa dojednáva poistné krytie v rozsahu: 
Poistná suma pre prípad smrti následkom úrazu:      20 000,00 EUR 
Poistná suma pre prípad trvalých následkov úrazu v rozsahu vybraných diagnóz:              20 000,00 EUR 
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:                                                                                      5,00 EUR 
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia:                                                                   5,00 EUR

  
Lehotné (bežné) poistné pre 1 MV s 1-3 sedadlami za dojednané poistné krytie: 40,94 EUR 
Lehotné (bežné) poistné pre 1 MV s 4-5 sedadlami za dojednané poistné krytie: 54,59 EUR 
Lehotné (bežné) poistné pre 1 MV s 6-9 sedadlami za dojednané poistné krytie: 95,54 EUR 

4. Právo na plnenie z poistnej udalosti má poistený. Ak došlo poistnou udalosťou k smrti poisteného, právo 
na plnenie majú osoby  uvedené v § 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. 

 

ČLÁNOK III Poistná doba a poistné obdobie  

1. Poistná doba pre poistenia jednotlivého MV  je dohodnutá na dobu účinnosti tejto zmluvy podľa čl. VI, 
bod 8.  

2. Poistné obdobie je jeden rok. 

 

ČLÁNOK IV Poistné 

1. Poistné uvedené v Článku II bode 3 zmluvy zahŕňa skupinovú zľavu vo výške 20%. 

2. Poistník je povinný platiť poistné na príslušné poistné obdobie podľa ustanovení tejto zmluvy. Poistné sa 
stanoví podľa aktuálneho počtu MV na začiatku poistného obdobia. Toto poistné možno meniť dohodou 
zmluvných strán. 

3. Poisťovateľ je oprávnený vystaviť predpis poistného za MV prihlásené a prijaté do poistenia počas 
poistného obdobia. Poistník je povinný uhradiť poistné v termíne splatnosti podľa podkladu na zaplatenie 
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poistného. V prípade, že poisťovateľ neuplatní toto právo, poistné bude vyúčtované podľa bodu 5. tohto 
článku zmluvy. 

4. Počas poistného obdobia je poistník oprávnený žiadať vrátenie nespotrebovaného poistného za MV 
odhlásené z poistenia a poisťovateľ je povinný vrátiť nespotrebované poistné do 30 dní od doručenia 
žiadosti o vrátenie poistného na účet uvedený v tejto žiadosti. V prípade, že poistník neuplatní toto 
právo, poistné bude vyúčtované podľa bodu 5. tohto článku zmluvy. 

5. Poistné je splatné do 30-tich dní odo dňa doručenia podkladu pre platbu poistného na účet č. 
2620006701/1100, Tatra banka, a. s., Bratislava. Variabilným symbolom platby je číslo tejto zmluvy. 
Prvé poistné je stanovené vo výške zodpovedajúceho poistného na prvé poistné obdobie pre MV 
uvedené v zozname. 

6. Do 2 mesiacov od skončenia poistného obdobia ako aj od skončenia platnosti alebo účinnosti zmluvy, 
vykoná poisťovateľ v spolupráci s poistníkom vyúčtovanie poistného (ďalej len „vyúčtovanie“) za uplynulé 
poistné obdobie alebo za čas do skončenia poistenia, a môže stanoviť predpis následného poistného na 
ďalšie obdobie.  

7. Poistník a poisťovateľ majú právo vzájomne si preveriť podkladové údaje a vyúčtovanie do troch 
mesiacov od vykonania vyúčtovania. 

8. Ak poistník neuhradí poistné v termíne splatnosti, bude mu doručená upomienka alebo výzva 
a v prípade nezaplatenia poistenie zanikne v súlade s čl. VII bodom 12) VPP. 

 

ČLÁNOK V Hlásenie poistných udalostí 

1. Poistník je povinný pri hlásení poistnej udalosti:  

- potvrdiť tlačivo s oznámením úrazu pečiatkou a podpisom svojho zodpovedného pracovníka, 
- vystaviť potvrdenie o tom, že k úrazu poisteného došlo pri činnosti, pre ktorú je poistenie 

dojednané, 
- v prípade, ak ide o pracovný úraz, zároveň s oznámením úrazu predložiť vyplnené a potvrdené 

tlačivo „Záznam o úraze“. 

2. Poistník zodpovedá za správne vyplnenie a prípadné zneužitie dokladov súvisiacich s poistením alebo 
týkajúcich sa poistenia, ktoré je povinný poisťovateľovi vystaviť alebo potvrdiť podľa zmluvy 
zamestnancami, ktorých touto činnosťou poveril, a nahradí poisťovateľovi prípadnú škodu, ktorá mu 
porušením povinnosti vznikne za predpokladu, že k nesprávnemu vyplneniu prípadne zneužitiu takýchto 
dokladov došlo zo strany povereného zamestnanca poistníka. Poistník ale nezodpovedá za škodu, ak 
k takémuto nesprávnemu vyplneniu alebo zneužitiu došlo konaním, nekonaním a/alebo opomenutím 
iných osôb než jeho poverených zamestnancov, napr. poistených osôb.  

 

ČLÁNOK VI Závere čné ustanovenia 

1. Akákoľvek zmena zmluvy alebo dodatok k zmluve musia byť vyhotovené písomne. Táto zmluva je 
zároveň poistkou v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že poistenie môže vypovedať každá zmluvná strana do dvoch mesiacov po 
uzavretí zmluvy pri MV uvedených v zozname alebo po doručení prihlášky poisťovateľovi pri MV 
prihlásených na základe prihlášky. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie vo vzťahu 
k MV, ktorého sa výpoveď týka zanikne.  

3. Každá zmluvná strana môže zmluvu alebo poistenie MV vypovedať písomne najneskôr 6 týždňov pred 
koncom poistného obdobia. Písomná výpoveď musí byť druhej zmluvnej strane doručená pred 
začiatkom plynutia tejto lehoty. Zmluva zanikne koncom poistného obdobia. 

4. Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím zmluvy oboznámený s 

a) Poistnými podmienkami a všetkými skutočnosťami o poistení osôb dôležitými pre poistníka a 
vyplývajúcimi zo zmluvy, najmä s povinnosťami poistníka a poistených a aj s dôsledkami ich 
porušenia, ako aj s údajmi v zmysle ustanovenia § 792a Občianskeho zákonníka v platnom znení a 
v písomnej podobe tieto informácie obdržal, 

b) Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy v súlade s § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o 
poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 186/2009 Z. z. o 
finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej stránke poisťovateľa, na adrese 
www.allianzsp.sk. 

5. Daňové povinnosti, vzťahujúce sa na zmluvu, sú upravené všeobecne záväzným právnym predpisom 
platným na území Slovenskej republiky, ktorý je zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov. Tento zákon taktiež ustanovuje, ktoré plnenia z poistenia sú oslobodené od 
dane z príjmov, ako aj odpočítateľné položky, resp. iné daňové náležitosti týkajúce sa poistenia. 

Právne vzťahy založené poistnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

6. Poistník vyhlasuje, že zmluvu uzatvára vo vlastnom mene. 

7. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v 
platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva, vrátane všetkých jej 
súčastí a príloh, bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len register). Register je verejný 
zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej 
podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie, ani za ohrozenie obchodného 
tajomstva a informácie označené v takejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného 
zákonníka, sa za dôverné informácie nepovažujú. 

8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.09.2012 alebo dňom v súlade s bodom 9 tohoto článku zmluvy a 
jej účinnosť končí uplynutím dňa, ktorý predchádza dňu a mesiacu zhodnému s dňom a mesiacom 
začiatku účinnosti zmluvy po uplynutí jedného roka. 

9. V prípade, že zmluva nebude do dňa, predchádzajúceho dňu účinnosti podľa bodu 9 tohto článku 
zmluvy zverejnená v registri, zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobúda účinnosť v súlade s 
ustanoveniami právnych predpisov, dňom bezprostredne nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri.  

10. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Je 
vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom poisťovateľ obdrží jedno vyhotovenie a poistník päť 
vyhotovení. 

 

 

 

 
V .............................. dňa ....................    V .......................... dňa................. 
 
Za Allianz - Slovenskú poisťovňu, a. s.: Za poistníka: 
 
 
 
 

............................................................               ........................................................... 
JUDr. Marko Tomašovič      Ing. Igor Federič 
viceprezident pre rezort obchodu životných poistení     vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 
 
 
 

......................................................…     
Ing. Zuzana Tehelová        
riaditeľ odboru správy a likvidácie poistenia osôb    
 
 
 
Prílohy zmluvy: 
Príloha č. 1 Zoznam motorových vozidiel k poistnej zmluve 
Príloha č. 2 Vzor žiadosti o prijatie/odhlásenie MV do/z poistenia (prihláška/odhláška)  
Všeobecné poistné podmienky pre Kasko poistenie vozidiel – Moje auto  
Osobitné poistné podmienky ku Kasko poisteniu vozidiel – Moje auto 



• l Allianz(@ 
ZOZNAM MOTOROVÝCH VOZIDIEL K POISTNEJ ZMLUVE č. 080000806 

Slovenská poistbvňa 
uzavretej dňa .................... . 

Po1stnik. Úrad vlády Slovenskej republiky 

Por. č. Druh MV Továrenská značka Evíd. čislo VIN 
Počet sedadiel Začiatok poistenia (podra OE) 

1 osobné AUDI A6 BAXA 543 VVAUZZZ4F75N069212 5 dňom účinnosti zmluvy 
2 osobné AUDI A6 BA 20155 VVAUZZZ4F78N090856 5 dňom účinnosti zmluvy 
3 nákladné Renault Mascott BAXB 068 VF654ANA000028116 3 dňom účinnosti zmluvy 
4 osobné Mercedes Viano BAXA557 VVDF63981313067935 7 dňom účinnosti zmluvy 
5 nákladné Mercedes Vilo BAXB 275 VVDF63970513368377 6 dňom účinnosti zmluvy 
6 nákladné Multicar M26,5 BL 370CM VVMU2M26E48VV000235 2 dňom účinnosti zmluvy 
7 nákladné Fiat Dobló BAXA 788 ZFA22300005371674 2 dňom účinnosti zmluvy 
8 nákladné Seat lnca BA X 811 VSSZZZ9KZVVR003948 2 dňom účinnosti zmluvy 
9 osobné Skoda Fábia BA 638 XD TMBJX16Y274116693 5 dňom účinnosti zmluvy 

10 osobné _§koda Fábia BAXA558 TMBJC16Y154253911 5 dňom účinnosti zmluvy 
11 osobné Skoda Fábia BAXA 713 TM BJC 16Y954254000 5 dňom účinnosti zmluvy 
12 osobné Skoda Fábia BL 547AN TMBJC46Y364489320 5 dňom účinnosti zmluvy 
13 osobné Skoda Fábia BAXA790 TMBJC46Y64516772 5 dňom účinnosti zmluvy 
14 osobné Skoda Superb BA 725XT TMBAF93T7 A9008672 5 dňom účinnosti zmluvy 
15 osobné Skoda Octávia BA 384NX TMBBS21Z862174911 5 dňom účinnosti zmluvy 
16 osobné Skoda Octávia BA 350JN TMBSL41 U838692717 5 dňom účinnosti zmluvy 
17 osobné Skoda Octávia BA XA122 TMBSL41 U428556261 5 dňom účinnosti zmluvy 
18 osobné Skoda Octávia BA XA123 TMBSL41 U228541595 5 dňom účinnosti zmluvy 
19 osobné Skoda Octávia BA 795 UZ TMBBE61 Z292024697 5 dňom účinnosti zmluvy 
20 osobné Skoda Octávia BA XB355 TMBKS21 Z282094880 5 dňom účinnosti zmluvy 
21 osobné Skoda Superb BA 324VC TMBCV23U239032022 5 dňom účinnosti zmluvy 
22 osobné Skoda Superb BA XA189 TMBCV23UX39032172 5 dňom účinnosti zmluvy 
23 osobné Skoda Superb BAXA237 TMBCV23U039035985 5 dňom účinnosti zmluvy 
24 osobné Skoda Superb BAXA240 TMBCV23UX39036061 5 dňom účinnosti zmluvy 
25 osobné Skoda Superb BA XB020 TMBCR63U679011 014 5 dňom účinnosti zmluvy 
26 osobné Skoda Superb BAXB467 TMBAE73T7891 06375 5 dňom účinnosti zmluvy 
27 osobné Skoda Superb BA XB470 TMBAE73T2891 06381 5 dňom účinnosti zmluvy 
28 osobné Volkswagen Bora BA 5041E VVVVV.ZZZ1J Z3VV075409 5 dňom účinnosti zmluvy 
29 nákladné Volkswagen Transporter BAX430 VVV2ZZZ70ZPH091852 3 dňom účinnosti zmluvy 
30 osobné Volkswagen Passat BA 573TR VVVVV.ZZZ3CZ8P132010 5 dňom účinnosti zmluvy 
31 osobné Skoda Octávia BA 280PO TMBBA21Z772065912 5 dňom účinnosti zmluvy 
32 osobné Volkswagen Passat BA XA197 VVVVV.ZZZ3BZ3E216543 5 dňom účinnosti zmluvy 
33 osobné Volkswagen Passat BAXA270 VVVVV.ZZZ3BZ3P352698 5 dňom účinnosti zmluvy 
34 osobné Volkswagen Passat BA436XG VVVVV.ZZZ3CZAE035862 5 dňom účinnosti zmluvy 
35 osobné Volkswagen Passat BA 917ZK VVVVV.ZZZ3CZ6P026789 5 dňom účinnosti zmluvy 
36 osobné Volkswagen Passat BAXA792 VVVVV.ZZZ3CZ6P035852 5 dňom účinnosti zmluvy 
37 osobné Volkswagen Passat BA XB336 VVVVV.ZZZ3CZ8P028591 5 dňom účinnosti zmluvy 
38 osobné Volkswagen Passat BA XB339 VVVVV.ZZZ3CZ8P028142 5 dňom účinnosti zmluvy 
39 osobné Volkswagen Passat BAXB430 VVVVV.ZZZ3CZ9P013830 5 dňom účinnosti zmluvy 
40 osobné Volkswagen Passat BA XB266 VVVVVZZZ3CZ7E048233 5 dňom účinnosti zmluvy 
41 osobné Volkswagen Passat BA XB268 VVVVVZZZ3CZ7E188851 5 dňom účinnosti zmluvy 
42 osobné Volkswagen Passat BAXB310 VVVVV.ZZZ3CZ8E060473 5 dňom účinností zmluvy 
43 osobné Volkswagen Passat BA XB311 VVVVVZZZ3CZ8E061457 5 dňom účinnosti zmluvy 
44 osobné Skoda Superb BL 284EA TMBCC93T9D9013944 5 dňom účinnosti zmluvy 
45 osobné Skoda Superb BL 256EA TMBCC93T3D9014166 5 dňom účinnosti zmluvy 
46 osobné Skoda Superb BL 308EA TMBCC93T2D9014367 5 dňom účinnosti zmluvy 

Poistnlk svojim podpisom potvrdzuje, že horeuvedené údaje o motorovom vozidle (·ách) sú správne a zodpovedajú technickému 
preukazu alebo osvedčeniu o evidencii predmetného motorového vozidla. 

Za 



Císlo strany 1 z 1 

2:1ADOSŤ O PRIHLÁSENIE l ODHLÁSENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL DO l Z POISTENIA 

KU SKUPINOVEJ POISTNEJ ZMLUVE č. 080000806 uzavretej dňa ....... . 

Po1stnlk Úrad vlády Slovenskej republiky 

Počet sedadiel 
Požadovaný 

DOvod ukončenia 
Por č. Druh MV Továrenská značka Evid. číslo VIN 

(podra OE) 

. . .. . 
*) Zač1atok po1stema je deň určeny v tejto z1adosb, najskOr však nasledujUCI deň po doručem ž1adost1 po1sťovaterov1 . 

začiatok poistenia
·> koniec poisten ia 

poistenia**) 

**) Koniec poistenia je deň zániku poistenia MV podra zmluvy (pod ra príslušných dokladov), v prípade odhlásenia MV z poistenia najskôr deň doručenia tejto žiadosti poisťovaterovi. 
Poistník svojim podpisom potvrdzuje a čestne vyhlasuje, že horeuvedené údaje o motorovom vozidle (-ách) sú správne a zodpovedajú technickému 

preukazu alebo osvedčeniu o evidencii predmetného motorového vozidla. 

Za poistnfka 
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Allianz- Slovenská poisťovňa, a. s. Allianz@ 
Slovenská poistovňa 

Všeobecné poistné podmienky pre KASKO poistenie vozidiel 

- Moje auto 

Úvodné ustanovenia 

Pre KASKO poistenie vozidiel - Moje auto fyzickYch a pravniek)'ch osôb (ďalej len ,poisteme·1. ktore dojednäva Allianz - S1011enskä po�s(ovňa, a.s. (ďalej len ..j)Olsfovatef'), platia 
pnslu$né ustanovtmla ObČianskeho zákonníka (ďalej len ,,OZ1. belo Všeobecne po�stne podmoenky pre KASKO po�stenie VOZidoel- Mote auto (dalej len .VPP'1 a Osobrtne pOistne 
podmienky ku KASKO poisteniu VOZidiel - Moje auto Icf aleJ len .OPP l ktore &U neoddelrtel'nou &Učasrou poistnej zmlli\IY. 
Pois!nlkOin je osoba, ktora s pois(ovaterom uzavrela polstnu ZJmluvu. Poistenym te osoba na maJetok ktorej sa poistente vzfahuJe, ak toeto VPP, OPP alebo pOISUla zmluva 
nestanovuJú ul8k. 
Oo,ednava sa, ie Osobnné ustanovenia tychto VPP ma1ú vo veciach, ktoré upravuJÚ rozdoelne od Všeobecnych ustanoveni tychto VPP, prednost 

Vieobecné ustanovenia 

tlánok l 
vyklad pojmov 

11 Aktivovanie zabezpečovaclch zariadeni: uvedenie zabezPečovacích zariadeni 
do čmnosb tak, aby branoll vniknutiu neoprällfleny.n osobam do VOZidla a näslednej 
manipulacio s nim 

21 Doklad o evidencii vozidla: osvedčenie o evidencii časf l, osvedčente o 
ewlencii Cast' ll, príp. iny p!atny doklad osvedčutuci Z8P'S VOZidla v BVIdencoo 
voZJdllll SR. 

3) Doplnková výbava vozidla: priSlušenstvo a doplnky wedené v po�stne1 zmluve, 
ktorými môže byt' VOZidlo vybavené (v ňom alebo na r'lom upevnené) nad ramec 
povmne) a standardnej vybavy, pn čom jeJ poui�ie VO VOZidle nie )e po\'lnné. 

4) Driiter vozidla: fyzlckä osoba. fyZická osoba oprávnená na podntkanoe alebo 
právnicka osoba. ktorá Je ako drtiter vozidla zapisana v dokladoch vozidla. 
v ostatných pripadoch Je pre účely tYchto VPP držiteľom osoba, ktorá je vtastnikom 
vozidla alebo Jeho utivaterom. 

5) Havária: náraz alebo stret vozidla, pričom náraz je zräika voz1dla s nepohyblivou 
prekätkou a stret 1e zrážka VOZidla s pohyblivým objektom. 

6) Historické vozidlo: VOZidlo, ktoré má platny preukaz historického vozidla vydaný 
pnslušnym národnYm orgánom MedZJnarodneJ organizacie histonci<Ych VOZidiel 
FIVA. 

7) Jednotlivo dovezené vozidlo: voZidlo nové alebo OJazdené. ktoré bolo jednotliVO 
dovezene do Slovensk8J republiky a ktorého typové schváJeniB alebo schvalenie 
jednotlivo dovezeného vozidla uznal alebo Jednotlivo dovezené vozidlo schvalil 
príslušny obvodny úrad dop<avy. 

8) Krádež: pnsvojen1e Sl poisteneJ vec1 páchaterom. 
9) Krupobitie: jav, pn ktorom kúsky radu vytvorené v atmosfere dopadBJú na 

poistenú vec. 
1 0) Lavtna: z061N sneh011el alebo radoveJ vrstvy z pri rodných svahov 
11) Lúpež: zmocnenie sa pOtstneJ veci použitim násilia alebo hrozby bezprostredného 

nasifla 
t2) Náhradné diely vyhovujúcej akosti: náhradné doely vyrobené ktorYmkofvek 

opravnenym podnokaterom, klorY kedykoľvek môže OSII9dči!, že tieto doely sa 
akosťou zhodUJÚ s kompenentrni, ktoré sU alebo boli POUŽité pri výrobe 
poslušného vozidla 

13} Neoprávnené použlvanle cudzieho vozidla: zmocnenoe sa voZJdla v úmysle 
prechodne ho peuzrvar. 

14) Obstarávacia cena (pre potreby polslenta finančnej straly). 
al pre nové vozidla zakupené v sie1i autorizovanych predaJCOv voz1diel 

v Sl011enskej republika, ktorY<:h dátum prveJ evidencie uvedený v doklade 
o evidencii vozidla Je maximálne 2 mesiace pred dátumom dOJednania poistenia 
finančneJ straty - nadobúdacia cena vozidla po zohradneni všetkých 
poskytnutych zliav uvedena na faklúre alebo v onom datiovom doklade 
vz(ahuJucom sa k voZidlu a Jeho štantdardnet a povinnej výbave. pripadne aj 
doplnkovej vybave, ak JB zahrnutá v cene vozidla a vzfahute sa na ňu primarne 
poo&enoe. 

bl pre ostatne vOZidla - hodnota voZidla doJednaná v poistneJ zmluve 
15) Odcudzenie: umyselné probpravne konante spočivaJI)ce v lúpetJ, v kradeiJ. 

neopravnenom používani cudzieho vozidla alebo v pokuse o dokonania 
n;ektorého z wedenYch l'ilnov. 

161 Oprava čelného akla: súhrn úkonov, kiOrYml sa odstraňujú následky 
mechanockáho poškodenia čelného skla poisteného VOZidla, ktorých výsledkom je 
obnovenie jeho správnych a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
stanovenych funkcii, bez nutnosti jeho fyzickej výmeny. 

17) Oprávnená osoba: osoba. ktorá JS poverena poistnlkom, polsteny.n alebo nimi 
sptnomocnenym1 osobami na vedenoe poisteneho vozidla 

181 Originálne náhradné diely: nahradné d1ely, ktore ma)Ú tú oslu akos( ako 
komponerny poutoté pri vyrobe VOZidla a ktoré sú vyrobené podľa špeafikacii 
a vyrobnych noriem posl<ytnutYch vyrobcom vozidla na vyrobu komponentov alebo 
nllhradnych doelov pre pnslušné voZidlo. Su to náhradne diely, ktore sU vyrobené 
na teJ 1ste1 vyrobnej linke ako lleto komponenty Predpokladá sa. pokiaľ sa 
neoreuká.ie opak Le diely su ongmalne náhradne do ely, ak vyrobca dielu oswdči, 
te doely sa SVOJOU akos(ou zhodujú s komponentmi použit)'rru pn výrobe 
pnstusného voZidla a boh vyrobene podra špecifokae�i a vyrobnych noriem výrobcu 
voZJdla 

t9) Pád predmetov: pád stromov. stožiarov alebo lny.;h predmetov. ktorY má znaky 
voľneho pádu spósobeneho zemskou gravitáciou Za pád sa nepovažuje pád 
stromO\/. stonarov alebo onych predmeiOII zapričineny akoukoľvek ľudskou 
činnos! ou 

201 Polateni YIIC: vec, ktora J8 predmetom jednotlovych po�steno v zmysle čl. ll ods. 
31. 4) a 8) !Ychto VPP, 

21) PuWn6 obdobie: časové obdobie dOJednané v po�stroej zmluve, za ktoré sa plati 
v slan<lvenjch IntervalOCh po�stne. 

221 Polatnj rok: obdobie. ktore začona okamihom zač1atlw po�stenoa a konči dňom 
pred n&jbloiŠim nasledujúcim vyročnYm dňom. Každý další poostny rok začína 
vyroCnyrn dňom a konči dnom pred najbližším nasledu)ucim výroenym dňom. 

23} Poikodzovanle cudzej veci: zméenie , poškodeme alebo spósobeme 
neupotre�ernosb cudzeJ veci. 

24) Povlnnä výbava vozidla: prostriedky a pomócky, ktorYml musia byl' v zmysle 
väeobecne závazného právneho predpisu vybavene Jednotlivé druhy a ketegóne 
vozld1el Jednotlivé predmety povinnej vybavy sU poistené v rozsahu a do výšky 
poistnej sumy doJednanej v poistnej ZJmluve 

25) Povodeň: zaplavenie územny.;h celkov vodou, ktora sa pnrodzeným spôsobom 
vyliala z brehov povrchového vodstva alebo tieto brehy pretrtlla. Pri ohradzovanom 
vodnom toku sa za breh vodného toku považuJe teleso hradze. Za povodeti sa 
nepovai:uJe zaplaverue územiB, ktoré bolo spôsobené regulovaným vypUšťilnlm 
v6d z vodnych tokov alebo vodnYch nádrži 

26) Požiar: oheň v podobe plameňa ktori sa nebaduco a nekontrolovaterne r02Šinl 
m•mo urceneho ohnoska alebo takéto ohnosko opustol . Za poilar sa nepovatu1u 
ul'ilnky d ymu náhle umknutého v dôsledku poruchy poisteneJ veci. 

27) Primárne poistenie: poistenie VOZidla (lll'atane jeho doplnkoveJ vybavy wedeneJ 
v poistnej ZJmluve} podľa čf. XVI !Ychto VPP. 

28) $kodová udaloaC: skutoénost sprevádzaná vzn1kom škody na predmele 
po1stenia, ktora môže byt' dôvodom vzniku präva na plnenie poist'ovatera. 

29) $portové vozidlo: vozidlo, ktoré má platný p<eukaz športového vozidla vydany 
pnslušnYm národnYm organom Medzin4rodneJ organ1Z3Cie automobilov FIA alebo 
natodnYm orgänom Medzinatodne1 organizácie motocyklov FIM 

30) Standardná výbava vozidla: priSlušenstvo a doplnky. ktorYmi 1e volldlo obvykle 
vybavené (v ňom alebo na ňom upevnenej výrobcom v rámci sérioveho prevedenoa 
voZidla alebo predajcom. 

3t l Technická hodnota: zvyäok technockel trvomosh po1stene1 vec1 vy1adreny 
v peniazoch (v tuzemskeJ mene) 

32) Teroristický čln: čin, vrátane použotl8 sily alebo näsolia, ake)kofvek osoby, skupiny 
alebo skupin rudi konaJuc1ch samostatne, v mene alebo v súvislosti s akoukolvek 
organizáCIOU, vykonaný z politickych, náboženských alebo ldeologickYch dôvodov, 
vratane úmyslu ovplyvni( ktorúkoľvek vládnu moc alebo zastrašiť vere1nosr. 

33} Totálna lkoda: laka škoda pn ktoreJ naklady na op<avu I)OISieného vozidla pod(a 
normat1vov výrobcu dosiahnu 70% všeobecne j hodnoty vozidla vratane 
pnstušenstva tvonaceho Jeho po111nnu, štandardou a doplnkovú vybaw 

34) Úder blesku: bezprostredné pôsoben�e energie bleslku alebo teploty jeho vyboJ8 
na poistenú vec. 

35) Úraz: 
a) neočakavané a náhle p6soben1e vonkajšfch sil, ktorYm bolo po�stenemu 

nezáVIsle na Jeho vôli spôsobené telesne poSkodenie alebo smr!, 
b) stav, kedy v dôsledku zvýšene) svalovej Sily vyvmutej na končahnu alebo 

chrbtocu dôJde k vyskoeeniu klbu alebo pretrhnutlu svalov. Sliach väzov alebo 
púzd1er. 

c) neočakavane a nepreruáované pôsobenoe vysokych alebo nízkych vonkajŠich 
teplót, plyrlov, pár a jedov (s výnimkou mikrobiálnych Jedov a imunotoxických 
lalok). kto;ym bolo poistenému počas trvanoa po�stenl8 spôsobene nezávosle 
na Jeho vôli telesné poákoderne alebo smr( 

36) Vek vozidla: doba prevádzky poisteného vozidla v celých rokoch. ktoré uplynuli 
od roku Jeho vyroby k: 
a) dátumu zaoatlw pnmárneho poistenoa, 
b) dlilumu zač1atku po�stema finančnej straty, ak JB po�stente finančneJ straty 

v poistneJ zmlwe doJednané, 
c) k vyročnému dňu pnmameho po�stenia v pnpade uplatnenta čl. Vil ods. t 9) 

!Ychto VPP 
371 Vlchrlca: prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste poistnej udalosto rY<:hlosf m1n. 

75 km/hod. 
38) Vlnkulécla poistného plnenia: viazanie poistného plnenia v prospech treteJ 

osoby, ktoré vznikä vydanim potvrdenia o zriadeni 111nkulac1e poistneho plnenl8 
39) Vozidlo:  samostatné nekoľa)ové voZidlo s vtastnYm pohonom, ako 8J oné 

nekoľOJové voz1dlo bez vlastného pohonu. p<e ktora sa vydáva doklad o evidencu 
vozidla a ktoré podheha BVIdencu vozidiel v Slovenske) republika, ak me 1e 
do1ednane onak 

40) Vieobecn6 hodnota: hodnota po�steneho VOZidla v danom mieste a čase, pn 
stanoveni ktorej sú okrem vplyvu opotrebenia či Iného znehodnotenoa zahmute BJ 
vplyvy tmu (predBJnosO. VyJBdruJe hodnolu po�steneho VOZidla pri J9hO predajt 
obvyklým spôsobom na voľnom trtlu v čase bezprostredne pred škodovou 
udalos( ou. 

41 l vybuch: nahly nič1.Y prejav tlakoveJ sily, spočívajúci v rozpmavosti plynov alebo 
pár. Za yYbuch tlakovej nadoby so stlačenYn"t plyrlom alebo parou sa považuje 
roztrhnutie stien nedoby v takom rozsahu, ie doälo k nahlemu vyrovnanou tlaku 
medzi vonkajškom a vnutrom nádoby (explózoa). Za vybuch sa nepovažuJe vYb\.lch 
v spaľovacom priestore motora, alebo aerodynamický tresk. 

42) Výročný deň poletenla: deň, ktori sa svOJom ČISefnym oznaéenom dňa a mesiaca 
zhoduJe s dr'lom začiatlw primárneho polsten•a alebo urazowho po�slenia osôb vo 
voZidle, ak bolo urazové poistenie osób vo voZidle doJednané ako samostatné 
po<stenoe. Ak začoatkom po�stenoa je 29.2., tak Je vyroeny.n dňom v nepreslupnych 
rokoch den 28.2. 

43) Záplava: vytvorenie súvosieJ vodne, plochy, ktorá urcdu dobu stoJi alebo prúdi 
v moeste poistneJ udalosti a ktoré bolo spôsobené prorodnYmi vply.lm1 



44) Zemetrasenie: otrasy zemského povrchu vyvolané geolyzokAinymi procesmi vo 
vnútri Zeme, ktorého účinky dosiahnu v mieste poistnej udalosti minimálne 
6. stupeň makroseozmlckej stupnoce zemetrasenia EMS 98 (Európska 
makroseizmická stupnica). 

45) Zosuv pôdy: prirodnými vplyvmi zapričinené náhle zasunutie alebo zrútenie pôdy, 
zeminy alebo skal. 

Článok ll 
Poistenie a predmet poistenia 

1) V rámco poistenoa je možné dojednať: 
a) poistenie vozidla (čl. XVI týchto VPP), 
b) poistenie finančnej straty (čl. XIX a XX týchto VPP), ale len spolu s primarnym 

poistenim, 

c) poostenie nahradného vozodla (čl. XXl až XXIII týchto VPP), ale len spolu 
s primárnym poistenim, 

d) poistenie batožiny (čl. XXIV až XXVII týchto VPP), ale len spolu s pnmárnym 
poostenim, 

e) úrazové poistenie osôb vo vozidle (čl. XXVIII až XXXIV týchto VPP), a to buď 
spolu s primárnym poistenim alebo ako samostatné poistenie bez dOJednaného 
primárneho poistenia. 

Poistenia uvedene v posm. b), c) d) a e) sa dojednávajú bez spoluúčasti. ak nie je 
dojednané inak. 
2) Poistenie vozidla Je možné dotednať prostred nic Ivom modulov poostného krytia, ak 

nie je dojednané inak: 

MODULY POISTNÉHO KRYTIA 

BASIC ŠTANDARD OPTIMAL 

Obsahuje· Obsahute: Obsahuje: 

- poostenoe vozodla v zmysle čl. XVI týchto VPP -poistenie vozidla v zmysle čl. XVI týchto VPP. a) poostenie vozidla v zmysle čl. XVI týchto VPP a 

s tým, že pri poškodeni alebo znočeni vozodla v dôsledku 
havane je poistné plnenie poskytnuté len ak je zaroveň takéto 
poškodenoe alebo zničenie vozidla ako škoda kryté 
systémom povinného zmluvného poistenia 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevadzkou motorového 
vozidla a zaroveň plati, že za poškodenie alebo zničenie 
vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednos( polstník, 
poistený alebo oprávnená osoba. 

3) Predmetom primarneho poistenia JB osobné vozidlo (kategória M 1) alebo nákladné 
(dodavkové) vozodlo (kategória N 1) s najväčšou prfpusb1ou celkovou hmotnosťou 
neprevyšujúcou 3 SOO kg uvedené v poistnej zmluve a jeho časti 
a pnslušenstvo tvoriace jeho povinnú alebo štandardnú výbavu. ak sú vo vozidle 
uložené alebo v ňom alebo na ňom upevnené, ak nie je dojednané inak alebo nie 
je týmito VPP stanovené inak (ďalej len ,.poistené vozidlo"). 

4) Predmetom primárneho poistenia podľa ods. 5) tohto članku je tiež doplnkova 
výbava, ak jej poistenie bolo dojednané uvedenim jej prvkov s poistnými sumami a 
poistneho za Jej poistenie v poistnej zmluve, a ak te v poistenom vozidle v čase 
poistnej udalosti uložemi alebo v ňom alebo na oiom upevnena. 

5) Vozidlo je možné poostif, len ak je pre neho vydaný platný slovenský doklad 
o evidencii a slovenské evidenčné čisto vozidla a zároveň, ak je nepoškodené 
a v riadnom technockom stave, ak nie je dojednané inak. Poistenie v zmysle týchto VPP 

noe je ITIOžnä uzavrieť pre historické alebo športové vozidlo, ak nie je dojednané inak. 
6) Predmetom poistenia finančnej straty je finančná strata predstavujúca rozdiel 

medzi obstarávacou cenou poisteného vozidla a jeho všeobecnou hodnotou 
vzniknutá v dôsledku totálnej škody na poistenom vozidle alebo v dôsledku 
odcudzenia poisteného vozidla. 

7) Predmetom poistenia náhradného vozidla sú naklady spojené s prenitjmom 
nahradného vozidla za poistené vozidlo. 

8) Predmetom poistenia batožiny je batožina osôb cestujúcich v poistenom vozidle. 
Batožinou sa rozumejú veci osobnej potreby osoby cestujúcej v poistenom 
vozodle, ktoré si vzala so sebou na cestu alebo ktoré nadobudla počas cesty, 
a ktoré sú obvyklé pre daný účel cesty. 

9) Predmetom úrazového poistenia osôb vo vozidle je zdravie a život osôb 
prepravovaných vozodlom uvedeným v poistneJ zmluve v čase poistnej udalosU 
(poisteny). V poistneJ zmluve sa dojednáva poistná ochrana pre každú 
prepravovanú osobu vrátane vodiča, pričom plati, že poistenie sa dojednava 
na celkový počet moest na sedenie (sedadiel) vratane sedadla vodiča uvedený 
v doklade o evidencii vozidla. 

Článok 111 
Vymedzenie poistnej udalosti 

Poostnou udalosťou te akákoľvek nepredvidaná a náhod na škodová udalosť, s ktorou je 
podľa týchto VPP spotena povinnosť poisťovateľa poskytnuf poistné plnenie. 

Článok IV 
Začiatok poistenia 

1) Poistenie vzniká okamohom uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistneJ 
zmluve dojednaný neskorši deň a hodina začiatku poostenia. 

2) Poistenie sa do1ednava na dobu neurčitú, ak noe je doiednane Inak. 

Článok V 
Právne vztahy 

1) Podmienky poostenia upravené v poistnej zmluve, VPP a OPP platné pre poistnika 
platta primerane pre poosteného, ako aj pre všetky oprávnené osoby. Povonnosťou 
poistnika ie oboznamrf poisteného a opravnené osoby s poistnou zmluvou, VPP 
aOPP. 

2) Uplatnenie práv vyplývaJúcich z poistnej zmluvy náleží výhradne poistnikovi, ak nie 
je týmito VPP stanovené inak, alebo nie je dojednané inak. 

3) Prava na poistné plnenie nesmú byť bez súhlasu poisťovateľa postúpené inet 
osobe, a to až do ukončenia vyšetrenia škodovej udalosti. 

4) Pravne ukony pravnickej osoby môže vykonávať výlučne osoba opravnená konať 
v JBJ mene alebo osoba splnomocnena. 

5) Poisťovateľ ma právo overovať si pravdovosf a úplnosť údajov potrebnY,:h pre 
výpočet poostného a poostného plnenia a pouiivaf zistené údaje pre účely spravy 
poistenia a likvidacie poistnY<:h udalosti 

b) poistenie batožiny v zmysle čl. XXIV týchto VPP 
na poistnú sumu 300 EUR a 

c) úrazové poistenie osôb vo vozidle pre prípad. 
- smrti nasledkom úrazu v zmysle čl. XXIX 

týchto VPP na poistnú sumu 5 000 EUR 
na každé sedadlo v poistenom vozidle, 

- trvalých následkov úrazu v rozsahu vybranY,:h 
diagnóz v zmysle čl. XXIX týchto VPP 
na poistnú sumu 5 000 EUR na každé 
sedadlo v poistenom vozidle. 

Článok Vl 
Územná platnost poistenia 

1) Poistenie sa týka poostných udalosti, ku ktorym v priebehu trvania poistenia došlo 
na geografickom uzemi Európy, ak nie te týmito VPP stanovené inak alebo nie je 
dotednané inak 

2) V poistnej zmluve te možné dojednať poostenie ai pre iné územoe; poistné sa 
v takom prfpade stanovi na zaklada rozsahu poistného krytia, doby platnosti 
poistenia a ohodnotenia poistného rizika na takomto územi. 

Článok Vl l 
Zmena a zánik poistenia 

1) Akékorvek zmeny v poostnej zmluve sa uskutočňujú so súhlasom oboch zmluvnY<:h 
strán, ak nie je týmito VPP stanovené inak. 

2) Zmenou v osobe vlastnika poisteného vozidla poistenie nezanikA. ak nie je týmito 
VPP stanovené Inak. 

3) Poostenie zanikne okamihom zaposu prevodu držby vozidla uvedeného v poistnej 
zmluve na inú osobu v evidencoi voz1diel, ak nie je dojednané inak. Poisťovateľ 
vräti poistnikovi nespotrebované poistné. lapis prevodu držby vozidla je poistnik 
povonný najneskôr do 7 kalendárnych dni po tom, ako táto skutočnosť 
nastala, pisomne ozmimif poosfovateľovo a doložiť dokladom osvedčuJúcim túto 
zmenu. 

4) Poistenie môže zaniknúť pisomnou dohodou zmluvnY,:h strán. 
5) Poistenoe zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď musi byt' 

doručená druhej zmluvnej strane najneskôr 6 týždiiov pred uplynutim poistného 
obdobia. 

6) Ak dôjde k úmrtou po1stnika alebo vyhlaseniu za mitveho počas existencie 
poistenoa, poistenie zanikne dňom, ktorý plati za deň smrti poistnika, ak nie je 
tým�o VPP stanovené inak alebo nie JB dojednané inak. 

7) Ak zanoklo bezpodielové spoh.Niastnictvo manželov smrťou alebo vyhlasenim za 

mŕtveho toho z manželov, ktorý uzavrel po•stnú zmluvu na poistené vozidlo patriace 
do bezpodielového spoluvlastnictva manželov, vstupuJe do poistenia 
na jeho miesto pozostalý/á manžel/ka, pokiaľ je naďalej jeho vlastnikom alebo 
spoluvlastníkom 

8) Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastnictvo manželov onak ako z dôvodov uvedenych 
v ods. 7) tohto él<inku, považuje sa za toho, kto uzavrel poistnú zmluvu, ten manžel, 
ktorému poistené vozidlo pripadlo pri vysporiadani bezpodielového 
spoluvlastnictva manželov. Ak však pri vysporiadani poistené vozidlo pripadlo 
do podielového spoluvlastnlctva. pôvodný poistnik sa nemeni. 

9) Pri splynutí, zlúčeni alebo rozdeleni právnickej osoby, ktorá je poistnikom, 
prechadzajú všetky prava a povinnosti vyplývajúce z poistného vzťahu 
na nastupnicku spoločnosť. ak nie je dojednané inak. Zanikom právnickej osoby, 
ktorá je poistnikom, bez právneho nástupcu, poistenie zanikA, ak nie je dojednané 
onak. 

1 OJ Poistenie zaniká okamihom vzniku totálnej škody, prijatim oznámenia o odcudzení 
vozidla príslušným organom, okamohom znočenia vozidla alebo tým, ie inak 
odpadla možnosť, aby na vozidle uvedenom v poostnej zmluve nastala 
poistna udalosť. Pokiaľ došlo k zanik u poostenia z tohto dôvodu v dôsledku po•stneJ 
udalosti, za ktorú poisťovateľ poskytol poistné plnenie, patri 
poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť 
nastala. 

11) Poistenie dojednané na dobu určitu zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo 
v poistneJ zmluve dojednané. 

12) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo Jednorazové 
poistné nebolo zaplatené do 3 mesiacov odo dňa jeho splatnosto. Poistenie 
zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do 
1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisfovatera na jeho zaplatenie, ak nebolo 
poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovatera obsahuje 
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upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené To isté plati, ak bola 
zaplatená len časf poistného. 

13) Porsteme móže vypovedať kaidY z učastnikov do 2 mesoacov po jeho uzavreli. 
vypovedná lehota je 8-denná a Jej uplynutím poistenie zanikne. 

14) Poistenie zaniká aj dňom, kedy bolo vozidlo uvedené v poistnej zmluve natrvalo 
vyradené z premávky na pozemných komunikáciách alebo bolo vyradené z 
evidencie vozidieL Túto skutočnosť je poistnik povinný najneskôr do 
7 kalendárnych dni po tom, ako nastala, pisomne oznámiť poisťovateľovi a dotožif 
dokladorm osvedčujucim tUto zmenu. 

t5) Dňom zaniku primárneho poistenia zanikaiu spotu s primárnym poistenim ai všetky 
ďalSie poistenia dojednané v poistnej zmluve. 

t6) AA poisťovateľ zisti, že poistnik alebo poistený vedome nepravdiVo alebo neliplne 
odpovedal na pisomné otázky poisťovateľa týkajuce sa dojednávaného poistenia 
alebo ak sa po uzavreti poistnej zmluvy preukáže, že na poistenom vozidle boli 
pozmenené výrobné člsla podvozku, karosérie (VIN), motora alebo výrobné 
( továrenské) štitky, alebo ak sa poisfovater dozvie, že doklady predložené poistnikom 
pn uzavreli poistenia boli pozmenené. sfalšované alebo obsahovali nepravdivé 
úd3)e, alebo ak dodatočne zisti, že vozidlo uvedené v poistnej zmluve bolo v čase 
dotednanoa poistenia poškodené, nesplrialo po technickeJ alebo právnej stránke 
požiadavky na uzavretie poistnej zmluvy uvedené v týchto VPP alebo v OPP (napr. 
poistené vozidlo nebolo vybavené určeným zabezpečovacim zariadenim alebo 
kombináciou určených zabezpečovacich zariadenQ. môže poisťovater od po�stnej 
zmluvy odstúpiť, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedani otázolk alebo pri zisteni 
uvedených skutočnosti poistnu zmluvu neuzavreL Toto právo môže poisťovateľ 
uplatniť do 3 mesiacov odo dňa, keď takú skutočnost' zistil, inak pravo zanikne. 
Zmluvné strany sú povinné vrát1f sl všetko, čo podľa poistnej zmluvy dostali, 
pričom poisťovateľ má právo na odpočitanie nákladov, ktoré mu vznoklo v súvislosti 
s uzavretím poistnej zmluvy. 

17) Poistnik aj poisťovateľ majú právo po každej poistnej udalosti poistenie plsomne 
vypovedal'. najneskôr však do t mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného 
plnenia poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-denná a jej uplynutim poistenie 
zanikne. Toto ustanovenie sa netýka urazového poistenia osôb vo vozidle, ak je 
dojednané ako samostatné poistenie. 

18) AA bolo vozidlo poistené na rovnaký účel u viace,Ych poisfovaterov a poistnik tUto 
skutočnos{ neoznámil poosfovateľovi, je poisťovateľ oprávnený po poistnej udalosti 
vypovedať poistnu zmluvu aj bez výpovednej lehoty. Poistenie zaniká doručením 
výpovede poistnikovi. 

19) V suvislosti so zmenou podmienok rozhodujucich pre stanovenie výšky poistného 
má poosťovateľ právo jednostranne upraviť výšku poistného na ďalši poistný rok. 
Vyšku poistného je poisfovater oprávnený upraviť, najmä ak dôJde k zvýšeniu cien 
nahradných dielov a opravärenskych prác, k rastu 1ndexu spotrebitefskych cien 
alebo k zmene parametrov kalkulácie poistného (najmä vek polstnika, bydlisko 
alebo sídlo poistnika, vek poisteného vozidla, výkon motora, druh použitia 
poisteného vozidla). 
AA porsfovateľ zvýši poistné na ďalši poistný rok a poistnik do konca poistného 
roka pisomne oznámi poisťovaterovi, ie so zvyšenim poistného pre ďalši poistný 
rok nesuhlasi, zaniká poistenie ku koncu poistného roka, v ktorom bolo zmenené 
porstné oznámené. 
AA porsfovateľ zniži po�stné na ďalši poistný rok a poostnik zaplati za prvé poistné 
obdobie ďalšoeho poostného roka poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti 
preplatok poistneho poistnikovL 

Článok VIli 
Platenie a výška poistného 

1) Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia, ak nie je dojednané inak. 
2) Pri poosteni dojednanom na dobu určolú je poistné splatne naraz za celu dobu 

poostenia Oednorazové poistné) alebo sa môže platiť ako bežné poistné. 
Jednorazové poistne je splatné v deri dojednania poistnej zmluvy, ak nie je 
dotednané inak. 

3) Výška poistného je dojednana v poistnej zmluve. 
4) Poisťovateľ ma právo na poistné za dobu do zániku poistenia; poisfovater vráti 

poistnikovi ncspotrebované poistné. 

Článok IX 
Prechod práva 

Ak má poostnol<. resp. poisteny, voči inému právo na náhradu škody spôsobenej 
poistnou udalosťou, prechildza toto právo na poisťovateľa, a to až do výšky poistného 
plnenoa, ktore mu poosťovater poskytoL 

Článok X 
Poistné plnenie 

ll AA vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie 
vypočitané podra týchto VPP, OPP a podmienok dojednaných v poistnej zmluve 

poiSinikOVJ, ak nie je týmito VPP stanovené inak alebo nie je doJednané inak. 
2) Poistné plnenie je splatné do 15 dni po ukončeni Vyšetrenia poisťovateľa 

potrebného na zistenie rozsahu jeho povinnosti plnoť. Ak nemôže by( vyšetrenoe 
škody ukončené do 1 mesoaca po tom, keď sa poisťovateľ o poistne) udalosti 
dozvedeL Je po�stovater povinný, ak Je základ nároku na poistné plnenie nesporný, 
na posomné požoadanoe poskytnut primeraný preddavok. 

3) Porstné plncme Je splatné v Slovenskej republike v tuzemskej mene. ak nie Je 
dojednané inak. 

4) Poisfovater odpočíta od poistného plnenia dojednanu spoluučasť, hodnotu 
zvyškov poosteneJ veci, dlžne poistné, regresné (postihové) nároky, či Iné 
vui)omné pohfadavky 

5) AA urobil poistnik alebo poistený alebo oprávnená osoba opatrenia, ktoré 
vzhradom k okolnostiam pripadu bolo možné považovať za nevyhnutné 
k odvrätemu bezprostredne hroziacej poistneJ udalosti alebo k zmierneniu Jej 
následkov, Je poisťovater povinný poskytnuf poistné plnenie zodpovedajuce 
nákladom, ktore na takét o opatrenoa účelne vynaložil, ak boli úmemé všeobecnej 
hodnote poisteného vozidla v čase vzniku poistnej udalosti. 
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6) Poisťovateľ je povinný poskytnuf plnenie zodpovedajúce mikladom, ktoré bolo 
možné považovať za nevyhnutné z dôvodov bezpečnostných, hygienických alebo 
z iného verejného zaujmu na odpratanie zvyškov poisteného vozidla, ktoré bolo 
zničené alebo poškodené poistnou udalosfou. To neplatí, ak ode o nároky tretej 
osoby voči poistnikovi alebo voči poistenému. 

7) Poosťovater je oprávnený viazať výplatu poistného plnenoa z polstenoa vozodla 
na splnenie povinnosti ustanovených v čL XIV ods. t) pism. s) a čl. XIV ods. 3) 
týchto VPP. 

8) Náklady na určenie pričin vzniku a stanovenie rozsahu poškodenia poisteneJ vec1 
znaleckým skumanim poisťovater uhradi iba v pripade, ak o to sám znalca požiada. 

9) Znehodnotenie alebo zhodnotenie poistenej veci opravou, jej obvyklá údržba 
alebo ošetrenie nie je predmetom poistného plnenia, a preto sa na ne neprihliada 
pri výpočte poistného plnenoa. Poisťovater rovnako nahradi pripadnú majetkovU 
ujmu vzniknutú morálnym alebo bežným opotrebením poistenej veci. 

1 0) Ak poosfovater zisti, ze po1stné plnen1e bolo neoprávnene vyplatené, je poisťovateľ 
oprávnený požadovať od osoby, ktorej bolo vyplatené poistné plnenie, vrátenie 
poistného plnenia. Osoba, ktorej bolo neoprávnene vyplatené poistné plnenie, je 
povmna vyplatené poistné plnenoe vrátiť najneskôr do 30 dni odo dňa doručenia 
výzvy poisťovateľa na jeho vrátenie. 

1 1 )  Poostné plnenie je možné vinkulovať - viazaf v prospech tretej osoby dojednaním 
v poistnej zmluve, s výnimkou poistenia náhradného vozidla, poostenia batožiny 
a urazového poistenoa osôb vo vozidle. 

12) Ustanovenia ods. 4) až 9) tohto článku sa nevzťahuju na urazové poistenie osób 
vo vozidle. 

t 3) Poostné plnenie pre jednotlivé poistenia je bližšie špecifikované v čl. XVIII až XXXII 
týchto VPP. 

Článok Xl 
Znlženie a zamietnutie poistného plnenia 

1 l Poisfovateľ je oprávnený primerane znižif poistné plnenie: 
a) v pripade porušenia povinnosti poistnika nahlásif poistnú udalosť 

polsfovaterovi v zmysle čl. XIV ods. 1 )  pism. l) týchto VPP, 
b) v pripade porušema povinnosti poistnika zabezpečiť prechod jeho práva 

na náhradu škody voči tretej osobe na poisfovatera. 
c) ak na základe vedome nepravdJVeJ alebo neúplnej odpovede bolo určené 

nižšie poistné, 
dl pokiaľ poistnikom alebo poisteným alebo opravnenou osobou došlo 

k vedomému porušeniu povinnosti ustanovených OZ, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, týmito VPP alebo OPP alebo povinnosti dojednaných 
v poistneJ zmluve, ktoré malo podstatný yplyv na vznik poistnej udalosti alebo 
na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, 

e) ak poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba viedla v čase poistne) 
udalosti vozidlo uvedené v poistnej zmluve pod yplyvom alkoholu alebo 
návykových látok alebo sa bezdôvodne odmietla podrobil' skúške alebo 
Vyšetreniu na požitie alkoholických nápojov alebo návykových látok, 

l) ak poistnik alebo poistený alebo oprávnená osoba VIedla VOZidlo uvedené 
v poistnej zmluve pod yplyvom liekov, s ktorými JB spojený zákaz vedenia 
vozidla; to plati aj pre lekársky zakaz, s ktorým je po urMú dobu spojený zákaz 
vedenia vozidla alebo dočasná nespôsobilost vedenia vozidla, 

g) za ponechanie dokladu o evidencii vo vozidle v pripade odcudzenia vozidla, 
h) ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného vozidla z dóvodu, že Ioto 

nebolo udržiavané v riadnom technickom a výrobcom predpísanom stave 
(napr. slabý učinolk bŕzd, deformácia náprav, pneumatiky S OJazdeným 
dezénom, poškodenie pruženia a tlmičov, zjavné unikanie paliva a oleja, 
poruchy v osvetlenl. zjavné poškodenie podvozku alebo karosérie a pod.), 

i) ak došlo k poškodeniu alebo zničemu poisteného voZidla nesprávne 
uloženým nákladom alebo batožinou, za nesprávne uložený náklad alebo 
batožinu sa rozumoe prepravovaná vec alebo sllbor prepravovaných veci, 
ktoré nie su vzhladom na ich hmotnosť a rozmery adekvatne zabezpečené 
voči pohybu alebo ktoré sa nenachádzaju na mies1e, ktoré je k tomuto uéelu 
určené, 

j) ak sa vo vozidle uvedenom v poistnej zmluve v čase poistnej udalost• 
prepravovalo viac osôb (bez ohľadu na ich vek) ako je počet sedadoel uvedený 
v doklade o evidencii vozidla (vrátane sedadla vodiča); poistné plnenie 
z úrazového poistenia osôb vo voz1dle sa potom vypočita v pomere počtu 
sedadiel k počtu prepravovaných osôb vo voZJdle; u sanitiek sa do počtu 
sedadiel započitavaju všetky miesta na sedenie a ležanie uvedené v dolklade 
o evidencii vozidla. 

2) Ustanovenia ods. 1 )  pism. b), h) a i) tohto článku sa nevzťahujú na pripady, keď 
k poškodeniu alebo zničeniu došlo v čase od odcudzenia vozidla do jeho vrátenoa. 

3) Ak bol počas trvania poistenia vozidla vyhotovený ďalši kľuč alebo ovládač 
k poistenému vozidlu a/alebo zabezpečovaciemu zariadenou, ktorým je poostene 
vozidlo vybavené brániacemu vniknutiu neoprávneným osobám do poisteného 
vozidla a následneJ manopulacii s poisteným vozodlom, (ďalej len ,.zabezpečovacie 
zariadenie'1 a tUto skutočnosf poistnik alebo poistený alebo oprávnená osoba 
neoznámila poisťovaterovi ešte pred vznikom poistneJ udalosh, je poisfovater 
oprávnený zamietnuť poistné plnenie. 

4) Ak poistnik alebo poistený alebo oprávnená osoba v prípade odcudzenia 

poisteného vozidla neodovzda všetky originály a kópie kľučov od po1steného 
vozidla, kľuče a ovládače od zabezpečovacích zariadeni a stitky s kódom od 
kľuéov, je poisťovateľ oprávnený zamoetnuť pOJstné plneme. resp. podľa okolnosti 
ho primerane znižif. Ak sa preukä.te, že niektorý z odovzdaných kľučov, ovládačov 
alebo stitkov s kódom od kľúčov neprináleži k odcudzenému vozidlu, je poisfovater 
oprávnený zamoetnur poistné plnenie. 

5) Ak v čase poistnej udalosti nebolo poistené vozidlo riadne zatvorené a uzamknuté 
a niektoré zo zabezpečovacich zariadeni nebolo aktivovane, je poisfovater 
oprávnený zamietnuť, resp. podľa okolnosti primerane znižiť porstne plnenie. 

6) Poosťovater Je oprávneny zam1etnuť poostné plnenoe, ak poiStnik alebo poistený 
alebo oprávnená osoba: 
a) nepravdiVO alebo neuplne wedie podstatné skutočnosll týkajuce sa vznoku 



a pnebehu pOistnej udalosti. 
b) nepravdivo alebo neúplne uvedte skutočnosti ovplyvftutuce podmienky 

ltkvidáe�e poistnej udalosti, najmä určenie vYSJ<y potstného plnenia. 
7) Ustanoverua ods. 1 )  posm. a), b), g), h), •l. ods. 3), 4) a 5) tohto élanku sa 

n8\IZ(ahu)u na úrazOI/8 potslen•e osôb vo vozidle. 
81 Ustanoveniam• tohto článku ostävaíu ostatné práva poisťovateľa nedotknuté. 

Článok XII 
Skody z plnenia vy1učené 

1 l Poistenie sa n8\IZ(ahuje na škody sp6sobene 
a) umyselnym konanim potstnika alebo poisteného alebo oprállllenej osoby 

alebo osoby konatuceJ na podnet rnektore) z tychto osôb, 
b) v dôsledku podvodu, sprenevery, natlaku, hrubeho natlaku, vydteranta alebo 

porušovama povmnosti pn správe cudzteho ma.�etku v zmysle prislušnych 
ustanoven• Trestneho zákona v platnom zneni, 

c) na poistene) veci, kt orá bola použitá v čase skodovej udalosti na trestnu 
élnnosf osôb uvedenych v pisrn. al. 

dl v pripade, že vodté voztdla v čase vzniku škodovej udalosti nemal predpisané 
prislliSné vodtéske opra1111ente, mal zadržaný vodiéskY preukaz alebo mal 
uloženy zákaz 111esC motorove VOZidlo, 

el na poisteneJ veci. ktorá bola použttá na iné učety, ako bolo dojednané 
V potstnej zmluve alebo na uéely VOJenské, 

l) priamo alebo nepnamo povstanlm, 1111UtomYt"ni nepokojmi, teroristickYm 
čtnom, vojenskYffii udalosťami, zásahom uradnej alebo štatnej moci, vyššou 
mocou. priamym alebo nepriamym pôsobením Jadrovej energte. 

21 UstancMlnta ods. 1 )  pism. d), e) a f) tohto él3nku sa nevzCahujU na pnpady, kaď k 
poSkodenru alebo ZI1IČei1IU pocslen6J veci došlo v čase od jej odc:ud:zenla do jej vrátenia 

3) Ak nebolo v potslne) zmluve dojednané 111ak, potstenie sa r01111ako n8\IZ(ahuíe na 
predmet J)OIStema 
a) pn pretekoch a suCažtach akehokofvek druhu, 
b) pri tréningovych a priprallllYch jazdäch pre akcte uvedené v písm. a). 

4) Polstente sa nevz(ahuje na škody na· 
al pneumat1kách a/alebo diskoch kolies, ak nedošlo sučasne k inému 

poškodentu potsteného voztdla, za ktore )e potsfovater polllnný poskytnuf 
poistné plneme. ak však došlo k poškodentu len pneumatík zásahom 
neopré1111eneJ osoby, potS(ovater vyplatl pots1né plnenie vo výške nakladov 
na teh opravu maxunálne však do výšky ich technickej hodnoty, 

b) potstene) vect spôsobené funkčnYt"n namlihan,m, pnrodzenYm opotrebením, 
unavou matenalu, konštrukčnou alebo výrobnou vadou, 

c) poisteneJ veci pri vykonávani opravy alebo udržby, ktore vzniknu v priameJ 
suvislosti s tYmi lo prácami, 

d) predmete poistenia počas skušobnych jázd v areall výrobcu alebo 
na skUšobneJ dráhe, 

e) potsteneJ veci nesprávnou obsluhou alebo Udržbou (naJmä nedostatok 
pohonnYch alebo mazacteh hmôt, prehrialte motora a pod ), 

l) potstene) veCI sp6sobené pracovnou činnosťou poisteného VOZidla ako 
praco\llleho strOJa. 

g) potstene) veci vybuchom a/alebo po.barom dopravovaného nákladu 
(vybušnina, vysoko horľavé latka, chemikalie a pod.), ak poistené vozidlo nie 
Je určene na prepravu nebezpečného nákladu, 

hl pastenej vect, za ktore )e zodpovedný opravca alebo dodavater podľa 
vSeobecne zavazného pt;ivneho predposu alebo podľa zmluvy. 

i) potstenej vect požiarom alebo vybuchom, pokiaľ sa preukáže neoprávnený 
zasah inej osoby, toto ustanovente sa n8\IZ(ahuie na poškodon1e alebo 
zntčenie poisteného vozidla, ktore sa v čase takého poiiaru alebo výbuchu 
nachádzalo v dosahu jeho učinkov a neopra1111ený zásah nebol proti nemu 
smerovaný, 

j) po<stenej veci farchou snehu, 
k) skladae�ch garažach a autoplachtach určenych na zakrylte zaparkovaných 

voZidiel. 
ll náhradnYch dreJoch, okrem náhradnych dtelov patnacich do p0111nne1 vybavy 

poisteného VOZidla. 
m) nostéoch zvukovych, obrazovych, dátových a iných záznamov vrátane 

záznamov na ntch, 
n) počitačových zartadeniach, ktoré neslúžia na prevadzku poisteneho 

voZidla, 
o) doplnkoch porsteného VOZidla, ktoré nie sU povolené prislu&!ymt všeobecne 

zavaznými prállllytni predP<Sffii upravu)Uciml prevádzku voZidiel, 
p) doplnkoveJ vybave poiSteného vozidla. klora nte Je predmetom poistenia 

5) Ustanovema ods. 4) písm. a). dl, e), 1). g), rl, l) tohto článku sa n8\IZ(ahujU 
na pripady, keď došlo k poškodeniu alebo znlčentu poisteneho voztdla v čase 
od Jeho odcudzenia do jeho vrátenia. 

6) V zmysle tychlo VPP nevzmká právo na plnenie z dôvodu finančnej UJmy 
za ncspotrebované pohonne hmoty, ktoré bolt v čase potstnej udalosti 
v potstenom VOZidle, za následné škody (napr. ušlý zisk. nemožnosť použivaf 
potstene VOZidlo. úntk pohonnych hmôt a pod.) a za vedf8J$te V'fdallky (naklady 
na pravne zastupovante, po.štOIIné, platby za telefónne hovory. expresné priplaiky 
a pod ). 

7) Okrem škôd z plnema vylúčených v ods. 1) až 6) tohto článku sU z poistného 
plnenia vytočené aj škody uvedené v čl. XXVI až XXXII týchto VPP. 

Článok XIII 
Zvyál(y poistenej veci 

Poklar nebude vopred s poosfovaterom posomne doJednané inak. zostatková hodnota 
zvyškov poisteneJ vect bude pn totalnej äkode z poostneho plnenia odpočitaná. 

Článok XIV 
Povinnosti polalnfka 

t )  Poislnrk JB okrem poVInnosti, uložených mu všeobecne záväznyml prá1111ymi 
predpismi. ostatnYmi ustanovent31Tlf tychto VPP a OPP povinný' 

a) pravdiVO a uplne písomne odpovedať na všetky otázky poisfovatera týkajúce 
sa dojednávaného potslenia alebo poistnej udalosti. 

b) pn dojednávani potstenta, potéas trvania poistenta a po ohlásenl 6kodovej 
udatosb umozmr potsľovater0111 obhliadku poisteneho VOZidla a Zlsten•e Jeho 
technickeho stavu, umožntf vyhotoviť lotodokumentae�u poisteneho VOZldla 
predložtf všetky doklady týkajuce sa predmetu potstenta požadovane 
potsfovateľom; poistnlk je zároveň po���nny umožniť poisfovaterovi kontrolu 
výrobného čista podvozku, karosérie (VIN), motora alebo vyrobných 
(tovarenskYch) štitkov poisteného vozidla, čl neboli pozmenene, vymenene 
alebo inym spósobom upravené. 

c) pi&omne oznämrt' potsfovateľOIII každú zmenu týkajucu sa poistenia v rozsahu 
Ud31ov uvedenych v potslneJ zmluve alebo predmetu poiSienta, nlljneskór 
do 3 pracQIII1ých dni odo dňa, kedy tato skutočnosť nastala, 

d) dba( na to, aby poistná udalos( nenaslala a udržiava( poistené vozidlo 
v nadnom technickom a výrobcom predpísanom stave. 

e) použivaf poistenu vec výlučne na učely stanovené výrobcom a doJednané 
v poistneJ zmluve, 

f) dodržiavar všetky prá1111e predpisy vzťahujuce sa na používanie a premavku 
voztdtel na pozemných komunikáciach, 

g) v čase opustenta voz,dla zabezpeč•( potstene voz,dlo proti vntknuhu 
neoprávnenYm osobam do poisteného VOZidla a následnej mampulácll 
s nim aktivovanim véelkých mechantckých zariadeni proti neopréllllenému 
pouiitiu vozidla, klorYm JO poistene vozidlo vybavene z hladiska splnenia 
podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom 
upravu)Ucim podmienky premávky vozidiel na pozemných komuntkaciách 
a akttvovanim zabezpečovacích zanadeni, ktorYt"nt je potstené voztdlo 
vybavené, 

hl v čase opustenta vozidla neponechaf vo VOZidle doklad o evidencii potSteneho 
VOZidla, krúče od poisteného vozidla, kľuče a ovtadače od všetkých 
zabezpeéovacich zanádem a štill<y s kodom od krucov, 

l) bez zbytočného odkladu p01sťovatefovi písomne nahlá.slf. že nastala škodová 
udalosť - naJneskôr do 15 dnt PO ret vzntku, ak vznikla na uzeml Slovenskej 
republtky, resp. do 30 dni po jer vzntku, ak vznikla mimo (tzemia SlovenskeJ 
republiky, ak nie je tYmito VPP stanovené inak, a 

podať pravdiVo vysvetlente o jeJ vzntku, rozsahu JOJ nasJedkov, 
v pripade pot$kodenla alebo zničenia poosteneho VOZJdla v dôsledku 
havane preukáza(, kto zodpovedá za škodu a v akom rozsahu. ak bolo 
v čase potstneJ udalosti doJednané poistente VOZidla prostredmctvom 
modulu poistného krytia BASIC. 
predložlC doklady, ktoré si poisťovater vyžiada (na)ma právoplatrHi 
rozhodnulte policatného orgánu vyšetrujuceho dopravnu nehodu. 
právoplatné sUdne rozhodnutie vo vec• äkodover udalosti, vyplnene 
a všetkymi ucastnikmt skodovej udalosti podpísané tlačtvo uréené 
na zabezpečenie náhrady vzn,knutcj škody (tzv. sprava o nehode). 
nadobudacte doklady k poisteneJ doplnkovej vybave, doklad o evtdencii 
VOZidla) a 
umožni( polsfovater0111 vyhotovenie kôpil tychto dokladov a vykonanie 
vyšetrenta o príčinách a rozsahu vzniknuteJ škody, 

)) ihneď nahlasiť prfslu�nému organu pollcio dopravnu nehodu podľa 
všeobecne záväznych prá1111ych predpisov, ak sa tedná o škodovU udalosť, 
s ostatnYmi učastnikmt nehody vyplntť a podptsaf tlačtvo určené 
na zabeZPBéenie náhrady vzntknutei škody (tzv. sprava o nehode), 

k) thneď nahtas.C pnslušnému orgánu policte stratu alebo odcudzeme dokladu 
o e111dencii poosteneho vozidla. odcudzente krUéov od poisteneho VOZidla 
a kručov a ovladačov od zabezpečovacích zanadeni a štítkov s kódom 
od kľučov, a nasledne laketo nahlasenie príslušnému orgánu policte 
preukázať poosfovatef0111. 

l) umožntf pocsfovateľovi obhliadku poškodenej pOistenej vect za učelom 
Zistenia rozsahu Jeho poskodenia a bez súhlasu poisfovatera neodstrailovať 
vzniknutU škodu: ak poistnik poruši Mo po���nnosť. urči pocst'ovater výšku 
potstneho plnenia vytučne na zaklade preukazatefného rozsahu poškoden,a, 
to však neplatí, ak bolo odstránenie škody nutné z bezpečnostných, 
hygienických alebo inych závažnych dôvodov. alebo preto, aby sa rozsah 
škody nezväčsoval, v takom pripade JO však polstnik povinný existenciu tYchto 
dôvodov preukázať a uschovať poškodené časti poistenej veci do doby Ich 
obhltadky porsfovaterom. pripadne zabezpeétf dostatočne dôkazy o rozsahu 
a prfčtne poistnej udalosti, napr. fotodokumentáciou. videozaznamom, 
svedectvom tretieh osôb a pod • 

m) urobof opatrema. aby nedošlo k premlčan1u alebo zan,ku prava na nahradu 
škody, ktoré podľa vseobecne zilvä.zných právnych predpisov alebo tychto 
VPP prechadza na potsfovatera, 

n) predložiť poisťovateľovi fakturu za opravu poskodenej poistenej veci. ak tak 
neurobí, stan0111 poisťovateľ na základe písomnej žiadosti poistnika näklady 
na opravu v zmysle ustanoveni OPP, 

ol umožniť potsfovaterovt obhliadku poistenej veci po jej oprave po poistnej 
udalosti, za ktoru so uplalntl nárok na poskytnutie poistného plnenta, ak o to 
potsfovatef poitada. 

p) pn dOJednaní pnmámeho polstenta uviesť, koľko kručov od potsteného 
vozidla. se(l/lsných kfučov, kľučov od zabezpečovacích zariadeni a ovtädacov 
od elektronického poplachového systému (autoalarmu) dostal pri 
nadobudnutí vozidla. každ u stratu. odcudzente, vymenu lďúčov od poisteneho 
VOZidla, kruéov a ovladačov od zabezpečovacfch zariadeni a štítkov s kodom 
od lďučov. ako aj vyhotovenie ďalšieho lďuča alebo ovládača k potstenemu 
VOZidlu alebo zabezpečovacím zanadentam Je J)OIStnik povinný bezodkladne 
písomne oznarmf potS(ovateľovi, najneskôr však do 3 pracovnych dnf odo 
dňa, kedy tato skutočnost naslala, 

Q) v pripade jednotliVo dovezeného vozidla predloži( doklady požadovane 
poisťovateľom ešte pred dojednaním pnmameho poistenia, 

rl prsomne oznámtf potsfovaterovi, že predmet potslenia poistil na rovnakY učet 
u lneho poisfovatera a uviesr rozsah poisteného rizika, poistnú hodnotu 
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a poestnu sumu predmetu poistenoa narneskôr do 3 pracovn>"ch dm odo dňa 
dorednania po1stema u iného po1s!ovatera. s výnimkou úrazoveho poistenia 
osôb vo vozidle, 

s) ešte pred výplatou po1stného plnenoa za odcudzené voz1dlo od0112daf 
poes(ovaterovi všetky lďúče od poisteného IIOZidla, lďúče a 01/tadače od 
zabezpečovacich uriadeni (ong1naly aj kópie), k1oryml je po.Slene voZidlo 
vybavené a doklady od tYchto zabezpečovacích zanadenr a š11lky s kódom od 
krucov, ktoré obdržal pri 1ch nadobudnuti: všetky doklady, najma doklady 
preukazuJúCe nadobudnutie poisteného vozidla, doklady o Jeho pnpadných 
opravách a správu o výsledku vyšotroma príslušného policajného orgánu: 
v pnpade odcudzenia poisteného vozidla ďaler re povinny od0112da! najmä 
doklad o e���dencol poisteného vozJdla k1ory musi byf opatreny zaznamom 
z poslušného dopravného inšpektorátu o tom. že poistené 110zidlo bolo 
odcudzené. pripadne servisnú knižku. pn volldlach použivanYch 
na podrukaterské účely prevadzkovú kn1žku po.steneho IIOZidla (záznamy 
o jazdach poisteného vozidla); prl vozidhich prenaJatYch na zaklada 
leasingovej zmluvy leasingovú zmluvu spolu s podmienkami, za kto,Ych bolo 
pOIStené vozidlo prenajaté a preberacf protokol resp. iný zápis o prevzati 
poiSteného VOZidla (ak bol vyhotoveny), pn 110zidlách autopo2Jčovno zmluvu 
o zapožičani, resp. prenárme poisleneho voZidla; pn rednothvo dovezenych 
vozidlách doklad O prepustení poisteného II'OZidla do votnéhO obehU a doklad 
z kra�ny dovozu osvedčujúci ellidencou poisteného voz1dla, 

t) ak Zistí. že sa odcudzená poistené vec našla po oznémenf poistnej udalosti 
alebo po výplate poistného plnenia, túto skutočnosť bezodkladne plsomne 
oznám1ť poisfovaterOVI, najneskôr do 3 pracovnych dni odo dňa, kedy sa 
o terto skutočností dozvedel, 

u) pcsomne oznamď poos!ovatei'CM, na11esk6r do 3 dni, kedy sa o terto skutočnosti 
dozvedel. ak v suw;tosu s poistnou udalos!ou bolo začate trestne alebo 
pnestupkové konat11e a zabezpeélf, aby bol pois!ovater lnfoonovanY o ich 

vystedkoch, ak má poestnik právneho zástupcu, re pQVInný oznémif poisťovateľovi 
Jeho meno, pnezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo, 

v) uvies! vSetky poisfovaterom požadovane udare o osobe opravnenej na po.stné 
ptnenoe. ak na následky úrazu zomrel poiStený, ktory nemal lnralé bydliSko 
na uzemi Slovensker republiky 

Ak sa po vypla te poiStného plnenia poistené voZidlo náJde. p01stnik nesmie 
naJdene poostene vozodlo prevziať od organu činného v trestnom konani alebo 
od mého príslušného orgánu, pripadne od inej fyzickej alebo právnickeJ osoby. 
ale 10 poVInný ponechať ho p01s!ovaterovi až do sVOJhO rozhodnutia čl si 
ponecha néJdene po1stené vozidlo alebo vyplatené poistné plnen1e. Poístnik )e 
pov�nny SVOJe rozhodnutie písomne oznám1ť poos!ovaterOVI ihneď, narneskór 
do 15 dni odo dna. kedy sa dozvedel. ie poostené vozidlo bolo najdené a ďaleJ 1e 
POVInnY 
a) ak sa rozhodne nä)dené po1stene vozidlo s1 ponechať, vratrt' poisfovatoroVI 

po skončeni vyšetrenia po1s!ovatera vyplatené poistné plnenie znlžene 
o pnpadné pnmerané náklady na opravu poisteného voz1dla nutne 
na odstraneme závad, ktore vzmkli v čase, keď bol zbavený možnosb 
s poestonym vozidlom disponovať, natneskôr do 30 dni odo dna doručen1a 
"'fZZI'J poos!ovateľa na vratan1e po.stného plnenoa; po.st'ovater po vrátem 
poistného plnenoa vydá poiStené vozidlo poismikoví, ak po1stník v stanoveneJ 
lehote nevratí pOisťovateľovi poistné plneme, poisťovateľ a po.stnik postuputu 
podra pism b) tohto odseku, 

bi ak IM vyplatene poistne plnenie ponechá splnomocniť pois!ovatera, aby 
zaobstaral predaj närdoneho poisteného voZidla a takto z/skané finančné 
proS1nedky Sl ponechal na úhradu svorho poistného plnenia, náklady spoJené 
s predaj001 teito veco nesie pois!ovater. 

Ak poostnik nérdene poistené vozidlo prevezme bez vedomoa po.sťovatera. Je 
poisťovateľ opravnený požadovať od poistníka vrátenie poistného plnenia. Poistnik 
je poVInný vyplatené po1stné plnenie vrátiť najneskór do 30 dni odo dňa doručenia 
"'fZ\\'J poos!ovatera na jeho vraten1e. 

31 Na zabezpečenoe pohradavky po1sfovatera podra ods. 2) tohto článku re 
poosmolo. JlOVInny Podp;saf plnú moc a zmluvu o zabezpečeno pohľadávky, ktorá 
vzn11<ne po.stovaterovi v budúcnosti, t.j. v prípade náJdenia odcudzeného 
poosteného VOZidla, e�te pred výplatou potstneho ptnenta alebo reho čast1. 

41 P01stne 1e poVInný platiť po1stnik, ak me JO dorednané inak. 
5) Ak po lfi'plate poistného plnenia po.st'ovateľ ZISh, ie poistné plnenie bolo vyplatene 

neopnivnene. re pc��stnlk pQVInný vratrt' vyplatené po.smé ptnen1e najneskôr 
do 30 d111 odo dna doručan1a vyzvy poist'ovatera na jeho vrateme. 

61 Oktem IYchto pov�nnosu má po�stník v prípade dojednania ďalších poosteni 
poVInnosti uvedene v čl. XXIII až XXXIII týchto VPP. 

7) Pnedchédza)uce odseky sa primerane týkaJU tiež poisteného a oprávnenYch osôb. 

Poillťovater l9 poollnny 

Clánok 'tY 
Povinnosti polsfovatera 

l) dodrilava! poVInnosti uložené mu všeobecne zaväznYmi pravnym1 predpismi, 
ostatnymi ustanoveniami !Ychto VPP a OPP, 

b) vystalllf poostnikOIII po1stku ako pfsomné potvrdenie o uzavretí poistneJ zmluvy, 
c) ak vzntkla pov�nnost plnil. poskytnút po1stne plnenie v dorednanom rozsahu, 
cl) poaomne oznam•( po•slnikcM vysledky vyšetrema, yYäku po.stného plnenia 

a na požoadante poislnoka poskytnuf k vybaven1u poostnei udalosti ďalšie potrebne 
�-

Osobitné ustanovenia 

Clánok 'tYl 
Poistenie vozidla (primárne poistenie) 

Primlime poisterue sa dorednava pre poiStené vozidlo vrátane reho doplnkoveJ vybavy 
IM!denejv poostner zmllMI podra čl. ll ods. 3) a 4) tYchto VPP pre halo poistné riZiká 
l) poikoden•e alebo znočen1e vozidla v dósledku 

havárie, 

5 

náhodner živelnej udalosti, t.J. bezprostrednym vplyvom 
víchrice, krupobitia, 
úderu blesku. zosuvu pódy, 
laVIny, pádu predmetov, 
požiaru, vYbllchu. 
povodne, zéplavy, 
zernetrasen111. 

odcudzenia časti vozidla. 
poškodzovania cudzej vecí v zmysle prislušnYch ustanoveni Trestného 
zékona. resp. zékona o priestupkoch v platnom ZlOení (vandalizmus). 
stretu alebo zrážky so zvieraCom, 
pósobeoo hloda\'COv. s vyrumkou hlodallcoY chovanYCh ako dornace zvoera, 

b) mechanocké poškodenie čelného skla voZidla akoukol\lek náhodnou udalos!ou, 
ktorá noe je tym1to VPP vylúčenä a re takét o poškoden'e možné odstranif opravou 
čelného skla pOtSteného voZidla a zaroven nedo51o k ínemu poškodemu vozidla, 

c) odcudzenie celého voz1dla. 

Článok XVII 
Spoluúčast 

1 ) Pn máme po.sten1e sa ulaVIera so spoluúčast ou, ktorej rozsah re dorednany 
v poistnej zmluve, ak noe re dOJednané inak. 

2) Do)ednana spoluúčas! sa odpoéilava z poistného plnenia pn kaider jednotliVej 
poistnej udalosti, okrem pripadov uvedených v ods. 5) tohto članku. 

3) Pokiar je nahlásenil jedna poistná udalost. ale z charakteru poškodenia 
poisteneho vozidla je Jednoznačne zrejmé, ie ide o viacero po.stnYch udatosb, 
po.st'ovaler odpočíta spoluúčast' z kaider z ruch. 

4) Za po.stnu udalost', pn ktoret re yYšlka škody nlišoa ako dojednana spoluučas!, sa 
po.stné plnenie neposkytuJe, okrem pnpadov uvedenych v ods. 5) tohto élanku. 

5) Spoluúčast sa z poistneho plnenia neodpoéita v prípade· 
a) poškodoma alebo ZIMičenía poisteného voz1dla v dósledku haválie, ak re takéto 

poškodenie alebo ZIOičenoe poisteného vozidla ako škoda kryté systemom 
povinného zmtuvneho po1stema zodpovednosti za škodu spósobenu 
preyá.dzkou motorového voZidla a zaroven piati, že z.a poškodeme alebo 
zničeme poisteného VOZidla a to ani čiastočne neneSie zodP<liiOdnost' 
po.stnlk alebo poisteny alebo oprávnené osoba, 

b) opravy čelného skla po1steneho vozidla, ak doslo k mechanickemu 
poškodeniu čelného skla poisteného voztdla akoukorvek nahodnou 
udalosťou, ktora me Je 1Ym1to VPP vylúčena, a ak je takéto poškodenie možné 
odstrlin1C opravou cetneho skla poisteného vozidla a zároveň nedošlo k Inému 
poškodeniu poosteného voZidla 

Clánok XVIII 
Poistné plnenie 

1 )  Pn poškodeni, ZIOičení a pn odcudzení časti poisteného vozidla sú poiStnYm 
plnením, ak me je dorednané inak, účelne vynaloženo a pnmerané miklady na 
opravu v zmysle ustanoveni OPP, okrem nákladov na opravu poškodlenYch 
pneumab'k podľa čl. XII ods. 4) písm. a). Na po.stné plnen•e sa pouZijú platne 
právne predposy upravuruce dan z pridaner hodnoty. 

2) V prípado totálneJ škody poisteného vozidla alebo 1eho odcudzema re poiStnYm 
plnením všeobecné hodnota s DPH, ak nie re týmito VPP stanovené inak. 

3) Pri dorednanom module po1slného krytia BASIC bude, v pnpade vzn1ku poVInnosti 
poosťovatera plni( za poškodenie alebo zničenia poisteného voZidla v dOsledku 
haváne po�stna plneme poskytnuté až na zaklade preukázanoa skutočnOSb. 
že ku skode skutočne doSio v dOsledku havane, pn ktorej vzn•knuta škoda 
ie kryla systémom pOVInného zmluvneho po.stenia zodpovednosti za škodu 
spósobenu prevádzkou motorového vozidla, a .i.e osoba, ktora zodpoveda 
za škodu VZIMiknutú takouto haváriou, je iná ako po1stnlk alebo po1steny alebo 
oprávnená osoba 

4) Po oprave poškodeneho čelného skla v opravovni a predlozeni účtovneho dokladu 
za opravu pois!ovater uhradí náklady vynaložené na opravu čelneho skla vo yYäke 
uétovaner opravovňou, 11\8Xlmálne však do vyšky 30.- EUR vratane DPH, bez 
ohradu na počet opravovanych poškodeni súv1s1acich s danou po1stnou 
udalost' ou. 

Poistenie finančnej straty 

Cl6nok XIX 
Rozsah poistenia finančnej atrety 

1 )  Poistenfm f1nančnej straty sa rozum1e poistenie pre pripad 
a) vzniku totalnej �kody na voZidle v dósledku po1stnej udalosti v primárnom 

poisteni za podmienky, že poisfovaterov1 vznikla pQVInnosr poskytnut poistne 
plnen1e z pnmárneho poostenia 

alebo 
b) odcudzema celeho VOZidla, ktore l9 po.stnou udalosťou v pnmamom po�stení. 

u podmienky, že poisfovateľOVI vzn1kla pQVInnosť poskytnú! po.stne plnen•e 
z pnmámeho po.stenía. 

2) V po1stner zmluve sa môže do)edna! po1steme f1nančnej straty s nahradou 
spoluúčasti z primárneho poistenia. 

3) Doba, na ktoru le uzavreté po.sten1e hnancne1 straty, 10 doJednana v po.stneJ 
zmluve. 

4) Obstarávacia cena a doplnková vybava VOZidla wedené v J)OIS!nej zmluve pri 
uzavreh po1stema finančneJ straty sa považuJú za pevne stanovené pre celu dobu 
poistenoa finančnej straty. 

Článok XX 
Poistné plnenie z poistenia finančnej strely 

1) Po1slnym plnením v po•sten1 f1nančnej straty re f1nančny rozdiel medzo 
obstarávacou cenou poisteného vozidla uvedenou v poistneJ zmiU\Ie a 1eho 
všeobecnou hodnotou 

2) Max�malna vYška po.stného plnen1a le 25 000 EUR, v pnpade po.stenta financnej 



straty s nahradou spolwéasto z pnmameho poistenia ie maxJmalna výSka poostneho 
plnerua 30 000 EUR, pnčom noe je dotknuté ustanoverue ods. 3) tohto članku. 

3) Nahrada spotuúčash z pnmameho poistenia je vo výške spoluúčasti odpočítanej 
z poostneho plnen�a v pnmámom poisteni, max \/Šak 5 '%. zo IIŠeObecneJ hodnoty 
voZidla, max. 3 320 EUR. 

4) Ak poost'ovatef zniZJ poostné plnenoe z pnmárneho poostema v zmysle podmoenok 
do)ednanych v poostne1 zmluve alebo t)lchto VPP, r011nakou mierou znižl aj poostné 
plnenoe z poostenia finančnej straty. 

Poistenie náhradného vozidla 

Článok XXl 
Rozsah poistenia náhradného vozidla 

1 1  Poostenim náhradného vozodla sa rozumie poistenie pre prípad vynaloženia 
nakladov spo)enych s prená,mom náhradneho vozidla za dobu: 
a) nevyhnutnú na opravu poisteného vozidla, maximálne však za dobu určenú 

počtom dno v poostnej zmluve, ak došlo v dôsledku poostnej udalost• 
k poškodeniu poisteného vozidla, poistené vozidlo bolo preto opravované 
v opravovru a poosťovateľovi vznikla povinnosť poskytnúť poistné plnenoe 
z pnmameho poistenia, pričom náhradne vozodlo bolo prenajaté počas doby 
opravy poosteneho vozidla, 

alebo 
b) určenú po(:tom dni uvedenú v poistnej zmluve, ak došlo v dôsledku poistneJ 

udalosti k totálnej škode na poistenom vozidle alebo k odcudzenou poosteného 
vozodla a poosťovateľOIII vznokla poVInnosť poskytnut poostne plnenie 
z pnmárneho poostema, pnčom náhradné vozodlo bolo prenaJaté v dôsledku 
takeJtO po1stne1 udalosto n���neskór do 15 dm od )eJ vznoku 

2) Malamalna vySka poostneho plnenia za Jeden deň prena1mu nahradneho vozodla 
a maxunalny po(:et dni prenáJmu nahradného vozodla za ktoré poosťovatef poskytuje 
poistne plnenoe v pnebehu Jedného poostneho roka, sú doJednané v poistneJ zmluve 

3) Doba nevyhnutná na opravu poosteného vozodla začína plynúf dňom priJatia 
poškodeného poosteného vozodla do opravovne a konči dnom vyslavenoa laktury 
za opravu tohto vozodla alebo dňom odovzdania opraveneho poisteného vozodla do 
uživama a to podra toho, ktorý deň nastane skôr. 

Článok XXII 
Poistné plnenie z poistenia náhradného vozidla 

1 l Poostnym plnením v poisteni náhradného vozidla Je suma vo vyške nákladov 
preukázatorne vynaložených na prenájom náhradného vozidla v maximálnej 
denneJ výške dojednanej v poostnej zmluve s výnomkou nákladov na pohonne 
hmoty, prevádzkové hmoty, údržbu, umývanie a iných nákladov, ktoré nemaJú 
povahu odplaty za prenájom náhradného vozidla. 

2) Poosťovateľ Je povonný poskytnúť poostne plnenoe za podmienky, že poostnik 
preukáže prenáJom náhradného vozidla zmluvou a faktúrou vystavenou 
opravovňou, autopožočovňou alebo osobou, ktora má oprävnenoe podľa 
prisluSných právnych predposov na vykonávanie te)lo podnokateľskeJ čonnosto. 

3) Nárok na poostné plnenoe z poistenoa náhradného vozidla nevzniká, ak bude 
poostne plnenoe z pnmameho po.stenoa vyplatene rozpočtom. 

Článok XXIII 
Povinnosti v prfpada poistnej udalosti v poisteni náhradného vozidla 

1)  Poostnik alebo poostený alebo opravnena osoba sú povinné oznamif poisťovatefovi 
prenáJOm náhradného voZidla do: 
a) 15 dni od prenáJmu ak náhradné voZidlo bolo prenaJaté v SlovenskeJ 

republike. 
bl do 30 dni od prenQJmu, ak náhradne vozodlo bolo prenaJate v zahranoči. 

2) V pripade porušenia povonnosto poostnika nahläsof poostnú udalos! poisťovateľovi 
v uvedených lehotách, je poosfovateľ oprávnený primerane zníilť poostné 
plnenoe. 

Poistenie batožiny 

Článok XXIV 
Rozsah poistenia batožiny 

1l Poostovateľ0111 vznoká povonnosf plniť, ak došlo: 
a) k poškodenou, :znočenou alebo strate batožiny pro haváru poosteného 

vozidla. 
b) k poškodeniu, zničenou alebo strate batožiny pri žovelne) udalosti, ktorou bolo 

poškodene poistené vozidlo, 
cl k odcudzenou batožiny z poisteného vozidla, 
dl k odcudzenou batožony spolu s poostenym voZidlom. 

2) V pnpade odcudzenoa batožiny podľa ods. 1 l  písm. cl a d) tohto članku vzniká 
povonnosf poosťovatefa plnof len ak. 
a) poostnik, resp osoba, ktorá cestovala v poistenom vozidle a ktoreJ 

batožina bola odcudzená z poisteného vozidla, vierohodne preukáže, 
že došlo k násilnému vnoknutiu do poosteného vozidla a krádei.i 
batoŽiny, a 

b) batožona bola ulozená v uzamknutom batožinovom priestore alebo v uzavretej 
pevne zabudovaneJ odkladaceJ schránke poisteneho vozidla tak, že JU nebolo 
zvonku vidoef, a 

c) poostené vozodlo bolo riadne zatvorené a uzamknuté a boli aktovované 
:zabezpečovacoe zaroadenia bránoace vniknutou neoprávnenym osobám 
do vozidla, ktorymi Je poostené vozidlo vybavené a následneJ manipulácii 
s n1m 

3) Ak sa preukaže lúpež batožiny z poisteného vozidla, neplatia ustanovenia ods. 2) 
tohto článku primerane podľa okolnosti. 

Článok XXV 
Poistné plnenie z poistenia batožiny 

1 l Poostné plnenoe sa vypláca vo vyške technickej hodnoty. 

2) Poostne plnenie nemôže prevYšof skuto.čnu škodu spósobenu poostnou udalosťou. 
$kody spósobené poistnou udalosťou nepnamo (napr. ušty zosk) poosfovalef 
netvadi 

3) Za vsetky poškodené, znočene, stratené alebo odcudzené veco z poosteneho 
vozodla poskytne poisťovateľ poostne plnenoe maxomalne 110 výške doJednaneJ 
poostne1 sumy. 

4) Za Jednu vec poskytne poosťovater poostné plneme maxomalne vo výške uvedenet 
v poiStneJ zmluve 

5) Poistovateľ poskytne poistné plnenie osobe, ktora cestovala v poostenom vozodle 
a na ktorej batoiinu sa poostnä udalosť vzťahuje. 

6) Poosfovateľ je oprávnený poistné plnenie znižif o náhradu škody, ktorä bola 
poskytnutá. tref ou osobou povinnou škodu yyplývajucu z poistneJ udalosto nahradi(. 

Článok XXVI 
Skody vylúčené z plnenia z poistenia batožiny 

1 )  Poosfovateľ neplní za škody uvedené v čl. XII t)lchto VPP. 
2) ĎaleJ toež poosfovater neplno za škody spôsobené na tychto predmetoch 

a) doklady, platobné, čipové a magnetické karty, cest01111é lístky, letenky, 
peniaze v hotovosti, cenné papoere, cenony a kľúče, 

b) bicykle, pnvesy motorových voZidiel (vrátane obytnych), športové náradoe 
a vystrOJ, wondsurty, surty, potapačské pnstro1e a vystroJ, člny, lode (okrem 
nafukovacích člnov bez motora), one dopravné prostriedky a och prislušenstvo, 

cl lyže, snowboardy, sane a ich prislušenstvo, 
d) veci služoace na zárobkové účely alebo na výkon povolan�a, 
e) umelecke predmety, staroŽltnos� a veco zberatefskeJ hodnoty, 
O okuliare kontaktné šošovky, protézy všetkého druhu a ine zdravotnícke 

prístrOJe a materiál, 
g) vozo'ky pre onvalidov, ak k ich poškodenou alebo zniceniu nedošlo v dôsledku 

havároe poisteného vozidla. 
h) pnslušenstvo a zariadenoe vozodoel (vrátane detskych autosedačoek, 

snehovych refazi, strešných nosičov a pod.) a plavodiel, 
1) elektronické hry a ich prislušenstvo vratane herných konzol. 
j) ZVIeratá a raslhny, 
k) klenoty a predmety z drahých kOVO\/. kameňov alebo perál, 
l) hodonky, kožuchy a zbrane vrátane och proslušenstva a strelova, 
m) fotografické a filmovacie prístroje, po(:itačo, mobilné telefóny, pristroje 

audiovizuálnej techniky, elektronické a optické pristroje a ich prislušenstvo, 
n) detské kočiky, 
o) lieky, potraviny, tabakové výrobky, alkohol a iné poživatony. 

3) Poosteme sa tiez nevzfahuje na škodu na batožone spôsobenú odcudzením alebo 
porušením povinnosti pri správe cudzieho maJetku spáchaného zamestnancom 
poostníka alebo poisteneho alebo oprávnenej osoby pri výkono Jeho zamestnania 
alebo onou osobou poverenou poostnikom spravou mB)etku. 

Článok XXVII 
Povinnosti v prípade poistnej udalosti v poisteni batožiny 

1) V pripade poistneJ udalosti má osoba, ktorá cestovala v poostenom vozodle a ktoreJ 
batOŽina bola poškodena znočena. stratena alebo odcudzená :z poosteneho 
vozidla, primerane práva a povonnosti poostnika a JO povonnä dodržoavať primerane 
ustanovenia čl. 'XN týchto VPP. 

2) Ak bola batoŽina náJdená skór než bolo poskytnuté poostne plnenoe, JB osoba, 
ktorá cestovala v poistenom vozodle a ktoreJ batožona bola stratená alebo 
odcudzena z poisteného vozodla, povonna nQJdenú batožinu prevzia! spať. 
Poisťovater uhradi primerané naklady na opravu teJio batožiny, nutné na 
odstranenoe zavad, ktoré vznoklo v čase, keď bola zbavená možnosh s batoŽinou 
dosponovať. 

3) Ak bolo poistné plnenie poskytnuté pred nájdenim batožiny, 1e osoba, ktora 
cestovala v poistenom vozidle a ktoreJ batožona bola stratena alebo odcudzená 
z poisteného vozidla, povinna näjdenu batožonu prevzoať späť a vrätif poisťovateľovi 
vyplatené poistné plnenie znížené o pripadné primerané náklady na opravu 
batožony nutné na odstranenoe zavad, ktoré vzniklo v čase, keď bola zbavená 
možnosti s batožinou disponoval', najneskôr do 30 dni odo dňa doručenia výzvy 
poisťovateľa na vrätanie poistného plnenia. 

Úrazové poistenie osOb vo vozidle 

Článok XXVIII 
yYklad pojmov pre účely úrazového poistenia osób vo vozidle 

1 l Osoba oprávnená na poistná plnenie: osoba určena v zmysle Občianskeho 
zákonníka, ktorá má v pripade smrti poostencho pravo na poostné plnenoe 

2) Poistený: akákol\lek fyzocká osoba prepravovana vozidlom uvedeným v poistneJ 
zmluve, ku ktorému bolo do)ednane úrazové poistenoe osób 110 voZidle. 

Člinok XXIX 
Rozsah úrazového poistenia osOb vo vozidla 

1) Úrazovým poostenim osôb vo vozodle (ďaleJ 111 .urazove poostenoe'1 sa rozumoe 
poostné krytoe pre pripad: 
a) smrh následkom úrazu, 
b) trvatych nasledkov urazu v rozsahu vybranych doagnoz (ďalej len .trvale 

nasledky úrazu"}, 
c) denného odškodného pri pobyte v nemocnici, 
dl denného odškodného počas doby nevyhnutného liečenoa. 

2) Poistnou udalosťou je skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti 
poist'ovatela vyplatif poistné plnenie poostenému alebo osobe oprávneneJ na 
poistné plnenie, ku ktorej doslo: 
a) počas jazdy vozidlom alebo pri havárii voz1dla a prepravovaná osoby sa 

nachadzali na miestach určenych na prepravu osôb, 
b) pri nastupovaní do vozidla bezprostredne pred začiatkom Jazdy. 
c) pri vystupovaní z vozidla bezprostredne po skončeni Jazdy, 
d) pn uvádzani motora vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy, CC) ak 
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e) pri krátkodobYl;h zastávkach vozidla, ktoré bolí numé z dôvodu opravy alebo 
odstránenia bežnej poruchy vzniknutej počas jazdy alebo z dôvodu úpravy 
vozidla, pokiaf sa úraz stane vo vozidle alebo v jeho bezprostrednej blizkosb 
na pozemnej kOmunikácii. 

3) Poisťovateľ plni aj za ujmy na zdraví, ktoré boli poistenému spôsobené: 
a) lokálnym hnisanim po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany 

spôsobeneJ úrazom, 
b) nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze, 
c) diagnostickými, liečebnY�ni a preventivnymi tikrokmi vykOnanY�ni za účelom 

liečenia následkov úrazu. 
4) Územná platnosť úrazového poistenia je neobmedzená. 
5) Za úraz sa nepovažuje telesné poškodenie, ktoré nastalo v dôsledku: 

a) infekčnej choroby, aj keď bola prenesené zranením, s "Y"imkou nákazy 
tetanom a besnotou pri úraze, 

b) choroby z povolania, 
c) zhoršenia choroby následkom úrazu, 
d) pokusu o samovraždu a úmyselné sebapoškodenie, 
e) dlhodobého prefaženia organizmu, 
n duševnej poruchy, zmeny psychického stavu alebo poruchy lledomia, epieptického 

záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé telo poisteného, 
gi diagnostických, liečebnYl;h alebo preventivnych zákrokov, ktoré neboli 

vykonané za účelom liečenia následkov úrazu alebo neodbomYl;h zákrokov, 
ktore sl poisteny vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele, 

h) otravy poiitim pevných alebo kvapalných látok. 

Ólánok XXX 
Poistné plnenie z úrazového poistenia osOb vo vozidle 

Posúdenoe nároku na poistné plnenie sa nadi nasledujúcimi ustanovenoami: 
1 )  Plnenie pre prípad smrti následkom úrazu. 

Ak zemne poisteny na následky úrazu do troch rokov odo dňa, kedy k tomuto 
úrazu došlo, a tento úraz nastal počas trvania poistného krytia pre prípad 
smrti následkom urazu, vzniká osobe oprávnenej na poistne plnenoe nárok 
na plnenoe vo .ýške poostnej sumy dojednanej v poistnej zmluve pre prípad 
smrti 

2) Plnenie pre prípad trvalých následkov úrazu. 
a) Ak zanechá uraz poistenému trvalé následky, je poisťovateľ povonny vyplatof 

poistenému poistné plnenie, ktorého vYška je stanovená percentom z poistnej 
sumy pre pripad trvalých následkov úrazu. Toto percento je určené rozsahom 
us tálených trvalých následkov konkrétneho telesného poškodenoa uvedeného 
v Tabuľke pre hodnotenie trvalých následkov urazu - Moje auto. pokiaľ 
v týchto VPP nie je uvedené inak. vyšku poistného plnenia určuje poisfovateľ 
podľa Tabuľky pre hodnotenie trvalých následkov urazu - Moje auto piamej 
v dobe vzniku poistnej udalosti. 

b) V prípade, že sa trvalé následky úrazu neustálili do 3 rokov po uraze, vyplatí 
poosfovateľ sumu, ktorá zodpovedá percentu poškodenia na konco tejto 
lehoty 

c) Poisteny je oprávnený každoročne, najdlhšie v5ak po dobu 3 rokov 
po poostneJ udalosti, znovu požoadaf poisťovateľa o stanovenie rozsahu 
trvalých následkov úrazu, ak nastalo ich podstatné zhoršenie. 

d) Ak sa trvalé následky úrazu týkaju časti tela alebo orgánu, ktoré boli 
poškodené už pred urazom, poisfovateľ zniii poismé plnenoe za trvalé 
následky urazu o toľko percent, koľkým percentám zodpovedalo 
predchádzajúce poškodenie určené tiež podľa Taburky pre hodnotenie 
trva!Ych následkov úrazu - MoJe auto. 

e) Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo viacerých úrazoch týkaju toho 
ostého údu, orgánu alebo ich časti, hodnotí ich poisťovateľ ako celok, a to 
najViac percentom uvedenYin v Tabuľke pre hodnotenie trvalých následkov 
úrazu - Moje auto. 

f) Celkové poismé plnenie poisťovateľa poistenému za trvalé následky urazu je 
obmedzené poosbnou sumou dojednanou pre prípad trvalých následkov úrazu 
v poistnej zmluve. 

3) Denné odškodné pri pobyte v nemocnici. 
a) Za kaidy den z lekarskeho hradiska nevyhnutnej hospotalizacie poosteneho 

z dôvodu liečenia näsledkov urazu sa vyplatí dOJednaná suma denného 
odškodného pri pobyte v nemocnoci. Celkový počet dni strávenych 
v nemocnoci Je daný počtom polnoci strávených v nemocnico, 
Denne odškodné pri pobyte v nemocnici z dôvodu z lekárskeho hľadiska 
nevyhnutnej hospitahzácie sa vypláca najdlhsie za dobu 1 rok odo dňa úrazu. 

b) Oenné odškodné za pobyt v sanatóriách, zotavovniach, rehabilitačnYl;h 
ustavoch a kupernYl;h zariadeniach sa neposkytuje. 

4) Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia. 
a) Podmienkou plnenoa denneho odškodného je doba nevyhnubného liečenia 

dlhšia ako 14 dni; ak je táto podmienka splnená, poisťovateľ poskytne denné 
odskodné od prveho dňa doby nevyhnutného liečenia následkov úrazu. 

b) Poisťovateľ stanovi poistné plnenie podľa tabuľky plnenia za dobu 
nevyhnutneho liečenia (ďalej len "oceňovacoa taburka"). Nevyhnutné loečenie 
následkov urazu a jeho skutočná dlika musia byť doložene dostatočnou 
zdravotnou dokumentáciou so zápisom o prvotnom ošetreni, priebehu 
hečenoa a rehabolrtácoe, ktorá slúži ako základný podklad pre stanovenie .ýšky 
poostného plnenia. V oceňovacej tabuľke je stanovená priememá doba 
nevyhnulneho liečenia telesného poškOdenia. 

c) Poosbná suma denného odškodného sa vypláca podľa nasledujucich pravidiel: 
ca) ak )e skutočná doba nevyhnutného liečenia kratšia ako priemerná doba 

nevyhnutného loečenla, vyplati poisťovateľ poistnu sumu denného 
odškodného za celú skutočnú dobu nevyhnutného hečenia, 

cb) ak je skutoéná doba nevyhnutného liečenia dlhšia ako pnemerná doba 
nevyhnutného liečenia, vyplali poisťovateľ poistnú sumu denného 
odškodného minimálne za celu priemernú dobu nevyhnutného 
l1ečen1a. cc) ak telesné poškodenoe, ktoré poistený urazom utrpel, noe Je uvedené 

v oceňovacej tabuľke a skutočná doba nevyhnubného liečenia bola dlhsia 
ako 1 4  dni, urči sa .ýška plnenia podľa doby nevyhnutného liečenia, ktorá 
Je primeraná druhu a rozsahu tohto telesného poškodenia. V tomto 
prípade vyplatí poisfovateľ poistnú sumu denného odškodného vtedy, 
keď promeraná doba nevyhnutného liečenia je dlhšia ako 14 dni. Poistná 
suma denného odškodného sa vyplatí za celú primeranú dobu 
nevyhnutného liečenia. 

d) Poistná suma denného odškodného sa nevypláca za dobu, počas ktorej sa 
poistený podroboval občasnY�n zdravotnY�n kontrolám alebo rehabilitácii, 
ktorá bola zameraná na ZJmiemenie subjektívnych !ažkosti. 

e) Oenné odškodné počas doby nevyhnubného liečenoa sa vypláca najdlhšie za 

dobu l rok odo dňa úrazu. 
5) V prípade, že sa telesné poškodenie prejavilo alebo smrť následkom urazu nastala 

po skončeni urazového poistenia, poisťovateľ je povinný plno( vtedy, ak nastal uraz 
počas trvania poostenia. 

6) Poistnik a poistený majú právo u poisťovateľa nahliadnuť do Tabuľky pre 
hodnotenie trvalých nasledkov úrazu - Moje auto a oceňovacej tabuľky. 
Poisťovateľ má právo Tabuľku pre hodnotenie trvalých následkov úrazu - Moje 
auto a ocenovaciu tabuľku doplnar a menif, najmä v závislosti od vývoja lekárskej 
vedy alebo lekarskej praxe. Aktuálna verzoa Tabuľky pre hodnotenie trvalých 
následkov úrazu - Moje auto a oceňovacej taburky JS k nahliadnutiu v pobočkách 
poisťovateľa; poisfovateľ zvere1ŕluje aktuálnu verzou Taburky pre hodnotenie 
trvalých nasledkov úrazu - Moje auto aj na svojej internetovej stránke 
www allianzso sk. 

Ólánok XXXI 
Znfženle poistného plnenia z úrazového poistenia osôb vo vozidle 

1) Poisťovateľ je oprávnený znižit' poostné plnenie primerane podľa ustanoveni čl. Xl 

týchto VPP. 
2) Ďalej Je poisťovateľ oprávneny· 

a) v prípade poistne) udalosti následkom úrazu spósobeneho zjavnY�n 
precenenim vlastných lelesnych sil, schopností a znalosti, pripadne 
nedbalosťou, primerane znížiť poistné plnenie, najviac však o 50 %, 

b) ak k následkom urazu prispeli aj choroby alebo telesné vady poisteného, 
znižoť poostne plnenoe v pomere k podielu spolupôsobenoa choroby alebo 
telesnej vady, ak tento podiel predstavuje aspoň 25 "io; percentuálny podiel 
stanovi lekár poisfovateľa, 

c) znožif poistné plnenie pre pripad smrti až o 50 %, ak zomrie poistený 
v sUvíslosto s konanim, pri ktorom spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, alebo 
smrť v zmysle Trestného zákona v platnom zneni v čase vzniku poistneJ 
udalosti, alebo inak hrubo porušil dôležitý zaujem spoločnosti, 

dl znížiť poistné plnenie až o 50%, ak poistený utrpel uraz počas jazdy vozidla 
alebo pri havárii, pričom nebol v okamihu vznoku poistnej udalosti pnpútaný 
bezpečnostnY�n pásom alebo inY�n bezpeénostnY�n zariadením, kto<Ym 
v:i'robca vozidlo vybavil alebo jeho použitie je povinné podľa všeobecne 
platnYl;h právnych predpisov. 

3) Ak bolo v dôsledku poistníkom nesprávne uvedených údajov o počte sedadiel 
stanovené nižšie poistné, pri poistnej udalosti bude .ýška pooslného plnenia 
krátena v pomere k skutočnému počtu sedadiel podľa dokladu o evidencio vozidla. 

Ólánok XXXII 
Škody vylúčené z plnenia z úrazového poistenia osôb vo vozidle 

1) Poisťovateľ naplni za škody uvedené v čl. XII týchto VPP. 
2) Poisfovater ďalej neplní za: 

a) vznik a zhoršenie prietrži (hemiO, nádorov každého druhu a pôvodu, vznik 
a zhoršenie aseptock:;-ch zapalov šľachovYch pošiev, svalov:i'ch úponov, 
mazov:i'ch vačkov a epokondylotid, náhle platničkové chrbticové syndrómy. 
náhle cievne prihody a odchlipenie sietnice. 

b) samovraždu, 
c) duševné poruchy, zmeny psychického stavu alebo poruchy vedomia, 

mozgovú mŕtvocu. infarkt myokardu, epileptick:;- záchvat alebo oný záchvat 
kičom, ktorý zachváto celé telo poisteného, s "Y"imkou ak k uvedenému dôjde 
v dôsledku úrazu, 

d) úraz tých časti organizmu, ktoré boli pred dojednanom poistenoa poškodené 
úrazom či ochorením a ktorých percentuálne poškodenie pred dojednaním 
poistenia bolo 70% a viac, 

e) uraz, ktorý poisteny utrpi pri )8.Zde odcudzenym vozidlom alebo vozidlom 
pouiivanom neoprávnene, ak poostený o tejto skutočnosto vedel alebo mohol 
vedie!", 

f) uraz, ktorý poistený utrpí pri útoku na prepravovaná osoby, 
g) úraz pri dopravnej nehode, ktoreJ vznok mal byť podľa príslušného právneho 

predpisu ohlásený a k tomuto ohláseniu nedošlo, 
h) patologické zlomeniny, 
i) poškodenie zdravoa, infekciu a smrť spôsobené virusom HIV, 
j) stratu končatín alebo ich časti u diabetikov a poistenYl;h s obliteráciami ciev 

končatín. 

Ólénok XXXIII 
Povinnosti polstnlka a poisteného v úrazovom poisteni osOb vo vozidle 

1 )  V pripade poistnej udalosti má osoba, ktorej vznikne právo na poistné plnenie 
z úrazového poistenia, primerane práva a POVInnosti poislnika a 1e povinná 
dodrioavaf primerane ustanovenia čl. XIV týchto VPP . 

2) Osoba, ktoreJ vznikne právo na poistné plnenie, Je povonná bezodkladne 
poisfovateľovi písomne oznámit', že nastala poistná udalos(, dar pravdivé 
vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré 
so poosfovater vyžiada. Pre vyjasnenie povinnosti plniť je poosfovater op rávnený 
vykonávať ďalsie prešetrenia. 

3) Ten, komu má smrťou poosteného vzniknuť právo na poostne plnenoe, Ioto právo 
nenadobudne, ak spôsobil poistenému smrť úmyselnY�n trestn:Y'm činom, 
pre ktorý bol uznany sudom za vonného. Ak nemohlo byť vočl nemu začaté 



trestne stihanie. pretože pri éone zomrel, vyplati poisť011atel potslné plnen1e 
osobám určenym v zmysle ustanoveni OZ \'O vzt'ahu k poistenému. 

4) Po vyrozumeni poisťoYatela o po1stnej udalost' po1sťovatel zašle formular 
o oznamenl poiS1nej udalosti ktorý je potrebné pravdivo vypln1ť a obratom zaslať 
späť poisfovaleiOI/1. Všetky údaje �úce sa po1stnej udalosti JB rovnako potrebné 
bezodkladne oznamif. 

5) Ak dojde k vzn1ku poistneJ udalosti nasledkom urazu pri dopravneJ nehode, ktorú 
sú jej učastmo pov�nn1 podla pnslu5ného pravneho predpisu ohlastf, alebo ak 
dôJde k vzn1ku poiStnej udalosti následkom úrazu pri dopravneJ nehode v cudzine, 
je potrebné hlasenle o poistnej udalosh dolotiť sprävou o vysledku vyšetrovania 
policia. V ostatnych prípadoch je potrebné vi.dy doložiť, že k vzniku poistnej 
udalosti došlo za okolnosti uvedenY<;h v článku XXIX ods. 2) týchto VPP; 
pravdiiiOSť takehoto dokladu Je okrem POISteného pov�nny poi\Kdl( 11J PQIS1ník. Ak 
o to poisťovatel požiada, JB poistník resp. poistený povinny zabezpeči! písomné 
vyjadrenie osbb, ktoré možu podať lnformacie o vzniku poistnej udalosb. 

6) V pripade úrazu. na ktor)! sa vzfahuje poisten,e, je poisteny pov�nny bezodkladne 
vyhladať lekära. Poisteny sa musi riad1ť pokynmi lekára, a ak je to možné, 
pnspoevať k zmierneniu nasledkov úrazu 

7) Poistený je pov�nný zabezpečiť, aby všetky sprävy a posudky, ktoré Sl J)OISťovater 
vyžiada, boH bezodkladne vyhotovené. 

8) P01sfovatef JB oprävneny preskumaf zdra-..otný stav poisteného a vyžiadať Sl 
prehliadku poisteného lekarom. Poistený 10 pov�nny dať sa vyšetriť lekérom, 
ktorého urči po1sfovatef. Náklady s tým spojené, okrem náhrady ušiel mzdy 
poisteného, znaša po1sfovater Avšak poisťovatel Je opravnený odmietnuť 
uhradenl8 nákladov, ktore su SpoJene s lekárskymi vyšetremam1, ak sa preukáže 
neoprävnená požiadavka poisteného. 

9) P01s1ený JB povinný umožn1ť po�sfovaterovi získať všetku zdra-..otnú dokumentáCiu, 
ktorú sl po1sťovater vyžiada. Oalej JB povinny zbaVIť mlčanlivosti všetkych lekárov, 
ktOiri poisteného liečili alebo vyšetrovali a splnomocniť Ich na podanie všetkých 
ioformác1i 

1 Ol P01stnik 111 po���nny bezodkladne oznam1f a preukazaf poisfovalefovi skutoénost1 
rozhodné pre zanik poistenia (napr. zmenu vtastnictw alebo zápiS prevodu držby 
-..oz1dla na 1nu osobu v ev�denc1i -..ozid1el), ako 11J akékofllek zmeny SÚIIÍs1ace so 
zmenou úd31ov o vozidle (napr. zmenu evidenčneho čisla). Za pripadné škody 
vzniknuté nedodržaním týchto pOVInnosti zodpovedá poistnik. 

11) Ak bola lllektora z pow�nosti podla ods. 1 )  a2 9) tohto článku porušena, poisfovatef 
je opr;ivneny primerane. vzhfadom k zilvainosb porusen1a, znWť poistné plnenie. 

12) Vedome nepravdivé alebo neúplne odpovede na otäzky poisfovatefa môžu mar 
podla pnslušnych ustanoven' OZ za následok pnmerané zníženie plnema 
z poistneJ zmluvy. odstúpenie od po1slneJ zmluvy alebo odmietnutie plnenia 
z poistneJ zmluvy 

13) Ak fyzickeJ osobe. ktorá nemá na územi Slovenskej republiky trvalé bydlisko, 
vzniklo P'3\'0 na poistne plnen1e z úrazového pois1ema, je pov�nna poiSťoYatefOVI 
predfo2Jf 
a) lekárske spravy a zdravotnú dokumentáciu lýkajucu sa poistneJ udalosti 

v slovenskOm jazyku !úradne overený preklad). 
b) ostatné doklady požadované poisfovaterom v slovenskom jazyku (úradne 

overený preklad). 

Článok XXXlV 
Zánik úrazového poistenia osOb vo vozidle 

1) Zánik urazového poistema sa riadi uS1anovenlami čl. VIl t'{chto VPP. 
2) Urazove poistenie, ak bolo dOJednané ako samostatné poistenie, zan1ká bež 

zmenou v osobe vlastn1ka vozidla uvedeného v poiStneJ zmfU\18. ak poistn�kom JB 
osobá totožna s vlastníkom -..ozldla. 

Záverečné ustanovenia 

Článok 'X:JOOI 
Fonna právnych úkonov 

1 )  Pre pravne úkony týkajúce sa poiS1enia je potrebna pisomnä forma, ak me je ďale) 
uvedene alebo doJednané 1nak. 

2) Navrh na uzavretie poistnej zmluvy sa považuje za doručený poisfovatefovi d1iom 
jeho prevzatia oprávneným zástupcom poisťovatefa. Ostatné pisomnosb určené 
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poosfovatefOVI sa považujú za doručené dňom pol\ifdenia prevzatia pisomnosti 
pasfovaterom. 

3) P!somnost1 poisfovalefa určené poistnikovi, resp. poistenemu sa doruéuJU past ou. 
možu byť však doručené <ll zástupcom pois(ovatela, a to na poslednu 
p01sfovatefolli známu adresu. Pisomnosr po1sfovatera určená poistnikovi alebo 
poistenemu (ďaleJ len .. adresá\'1 sa považuje za doručenú dnom prevzatia 
písornnosh adresát om alebo dňom, kedy adresát prevzabe pisomnost' odoprel. 

V prípade, že sa pisornnosf uloži na pošle kllôf1 nezashhnutiu adresata s tým, ie Sl 
ju adresát v prislušne] lehote nevyzdVIhol na pošte, považuje sa za doručenú 
v posledný deň tejto lehoty, aí keď sa adresát o Jel uložen! nedozvedel, alebo 
dňom, kedy bota písomnosf vrátená poisfovateťolli ako nedoručená pre zmenu 
adresy. ktorú adresát neoznámil. 

4) P01sfova1e1 te opr;ivnený vyuilť alternativne komunikačné prostnedky (telefón. 
e-mrul, SMS, lax) pre vzáJomnú komunlkaciu s poiStnikom alebo poisteným alebo 
nimi splnomocnenou osobou v súvislosti so správou poistenia, rie!enlm 
škodovych udalost' a ponukou produktov a služieb poisfovatera. lieto prostňedky 
však nenahrádzaJU plsomnu formu ukonov v prípadoch. kedy pisomnu formu 
vyžadUJU väeobecne záväzné pravne predpisy alebo poistná zmluva. 

5) Niektoré zmeny poiStneJ zmluvy, zmeny v poisteni a hlásenie poistneJ udalost' te 
možné vykonaf aj lelefonocky na telefónnom čiste poiS(ovatefa. Prehfad lychto 
zm1en poisfovater zvereJňUJe na svoJeJ 1ntemelovet S1ránke W!lffl allianzsp sk 
Vykonan1e telefonickych zm1en poisťovater potvrdi písomne. Ak poistnfk 
s vykonanou zmenou nesúhlasí, je povinny v lehote uvedeneJ v pisomnom 
potvrdení poiS(ovatera tuto skutočnost pisomne p01sfovatefovi oznám1ť. 

6) P01stn1k a poistený. Dk Je Iný než poistnik, uzavretím poistneJ zmluvy davaJú 
poisfovatefOVI súhlas s vyhotovovanim a náslodnyrn archivovarum zvukovych 
zaznamov telefonickY<;h hovorov uskutočnených medzi nim a poisfovatelom 
v SUVIstosú s poistenfm a llkVIdaciou po1stnych udalostí podla lefto po1slne1 zmluvy, 
a lo na technickY<;h prostriedkoch umožňujúcich Ich zachytenie, zachovanie 
a reprodukciu. Poistnik a poislený uzavretím poistnej zmluvy davajú poisťovatefOVI 
suhlas s tým aby po�sfovater použil �elo zaznamy a 1ch kapie pn uplatňovani práv 
a pov�nností z teJto po1stnej zmluvy. Poisfovater je opravnený uchovať beto 
zaznamy az do vysponadania W&tkych prav a pOVInnosti SÚIIÍSIBCICh s po1stenlm 
podfa tejto poistnej zmluvy. Poist'ovater bude tieto záznamy počas doby Ich 
uchovania chränít' pred neoprávneným pristup01n tretieh osob. 

7) Nároky z poistenia sa premlčla v troJročneJ premlčacej dobe. Premlčacia doba 
začina plynúť rok po vzn1ku poiStnej udalosti. 

8) V poistnej zmiU\18 je možné odchYJif sa od JednotliVých ustanoveni týchto VPP, ak 
vseobecne závazne pravne predpiSy neustanovujú inak. Akakorvek odchylka Od 
týchto VPP doJednana v poistneJ zmluve je účinna najskôr momentom, kedy sa 
zmluvné strany na teJto zmene pisomne dohodli. 

Článok XXXV1 
SpOsob vybavovania sťažnosti 

1 )  Poisťovateľ príjima sťainost1 prot1 1eho poS1upu podané ústne alebo PISomne. 
Ústne podanú sfažnosr po1srovater zaznamená. Písomnú sfa2nosť može 
s(a2ovater podať osobne, zastať poštou na adresu sídla p01sfovatefa, pňpadne 
ema1lom na d,aJog@allianzsp.sk 

2) Zo sfaznostl musi byť zreJITIY datum JB) podama kto JU podava, čoho sa tyl<a 
(predmet sťainosb) a čoho sa s(a2ovater domaha. Ak je sfa2ovaterom lyzJcka 
osoba, stažnosf muSI obsahovať meno, pneZVIsko a adresu bydliska tyz1cke1 
osoby. Ak je sfa2ovatefom právnická osoba, sfažnosf musi obsahovať názov alebo 
obchodné meno a adresu sidla právnickeJ osoby. 

3) Poisfovatel je pov�nný prešetnf sfažnosf a Informovať sťažovatefa o spôsobe 
vybavema 111ho požiadaVIek či d6vodoch Ich zamietnutia do 30 dni odo dňa jeJ 
doruéenoa. Ak Sl vybaveme sfažnosb vyžaduJe dlhš1e obdobíe, je možné lehotu 
podfa predchadz&JuCeJ vety prediŽlf, o čom bude sťa2ovater bezodkladne 
upovedomený. 

4) V pripade, že Je sfažnosf podanä opakOvane, tým istým sfafovaterom, v rovnakeJ 
veCI a neobsahuje nové skutočnosti, poist'ovater nie je povinný sťažnosť vybavi( 
a sfažovatera o tom upovedom1f. 

v Bratislave, schval ene dňa 25.05. 2011 
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Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Allianz@) 
Osobitné poistné podmienky ku KASKO poisteniu vozidiel 

- Moje auto 

Slovenská poistbvňa 

Osobitne poostne podmoenky lw KASKO poostenou vozidiel- Mote auto (cfalet len .poostcnoe") doplňaju Všeobecne poistne podmoenky pre KASKO poostenoe volldoel - Mose auto 
(ďaleJ len .VPP"l a sil spolu s VPP neoddelotelnou suCastou poostneJ zmluvy. 

Clánok l 
Polstni suma 

11 Poostná suma poosteneho IIOZldla te uréena naJV)IŠSou možnou výškou poostneho 
plnenoa z Jednej poostnet udalosti kryteJ poistením vozidla; toto ustanoveme sa 
netýka poostenoa hnanénej straty, poostenia nahradneho VOZidla, poostema batožony 
a úrazového poistenia osób vo vozidle. 

21 Poostnu sumu doplnkoveJ vybavy poosteneho vozidla. ak JOJ poostenio bolo 
dotednane, určuje poostnlk v poistnej zmluve, priC:om táto predstavuJe east 
potslnet sumy polsteneho vozidla Ma sa za to, ie poostná suma doplnkoveJ vybavy 
určená v poostnej zmluve poostnikom predstavuje cenu doplnkovej vybavy s DPH 
v C:ase uzavretoa poostnej zmluvy. 

3) NatyYŠŠoa možna výška poostneho plnenia poistovatela z tednej poostnej udalosti 
kryteJ poistenlm vozidla Je 150 000 EUR 

41 Polstenoe beloiony sa dotednáva na poistnú sumu wedenú v poistnej zmlwe. 
Poistná suma Je limitom plnenia pri jedneJ poistne) udalosti pre batožonu všetkych 
osOb cestu]úcoch vo voz odie. 

51 Urazové poistenie osób vo vozodle sa dotednáva v rozsahu a na poistné sumy 
uvedené v pooslnej zmlwe alebo v rozsahu úrazového balíka 
ÚrazO\o'Y balok zahma poistné krytoe pre pnpad. 
a) smrb nasledkom úrazu na poostnú sumu 5 000 EUR na tedno sedadlo, 
bi trva!Ych následkov úrazu na poostnú sumu 5 000 EUR na jedno sedadlo. 
c) denného odškodného pooC:as doby nevyhnutneho lietenoa na poistnú sumu 

5 EUR/deň na Jedno sedadlo, 
dl denneho odškodného pn pobyte v nemocnici na poistnú sumu 5 EUR/deň 

na jedno sedadlo 
6) AA te v poistnej zmluve do)Odnaný modul poistného krytia, v rozsahu ktorého IB 

zahrnuté poistenie nahradného vozodla a/alebo poistenie batožony a/alebo 
ilrazove poostenie a zároveň JO pooslenoe náhradneho VOZidla a/alebo poostenoe 
batoiony a/alebo úrazove poostenie dotednané at ako ďalsie poostenoe 
k pnmarnemu poostenou v zmysle ustanoveno VPP, potom celkova poostná 
suma pre Jednotlivé poistenia a/alebo poistné krytoa je súctom všetkých 
poislnych silm pre Jednotlové poostenia a/alebo poostné krytia dOJednané v poostnet 
zmluve 

7J Pre ilrazove poistenie plah, ze silein poctu moest na sedenie (sedadiel) vozidla ku 
ktorému sa toto p01slenoe dotednáva a celkovej dojednaneJ poostnet sumy pre 
Jedno sedadlo pre prípad smrti nasledkom úrazu alebo trvalých následkov úrazu 
musi byt' nižši ako 500 000 EUR. 

Článok ll 
Druh poutilla vozidla 

l l Poosfovater môze navýšof potstne pre tieto druhy použitia: 
a) vozidlo s právom prednostnet jazdy (s výstražným zariadením) - V, 
b) vozodlo prevažajúce nebezpečcy náklad o N, 
c) taxoslužbe o T, 
dl au1opožočOVI'Ia - A. 

2) Poosfovater neuplatní navyšenoe poostneho v; 
al poosteni finančnej straty 
bl poostent náhradneho VOZidla 
cl poosteni batoiony, 
dl urazovom pooslcno osób vo vozodle 

31 Ustanovenoe ods. 2) tohto élanlw neplato, ak bolo poistenie uvedené v ods. 2) 
tohto članku dotednane v ramci modulu poostného krytia. 

Clánok 111 
Poistné obdobie 

DoJednal možno štvr(ročné, polročné alebo ročné poistné obdobie. 

Článok IV 
Pov1nn6 vybavenie zabezpečovacfm zariaden fm 

1) Poostene vozodlo musi byt' prt dojednaní a poC:as trvanta primarneho poostenoa 
POVInne vybavené určenym zabezpečovacím zanadenim alebo koonbonáciou 
rórnych urcenych zabezpecovacoch zariadeni v zaVIslostl od vyrobnej znacky 
vozodla a veku vozidla podla labulky "Počet zabezpečovacích zariadeni" (ďaleJ 
len .labulka č 1"1 účinnej k dátumu dojednania promämeho po1slenoa 
vydaneJ poosťovatelom. Tabulka C:. l je suéasťou týchto osobotných poistných 
podmoenok 
POtstnikoví JO tabulka č. 1 v písomnej podobe k dospozicti na internetovej stranke 
poos!ovatela www al!lanzsp $k ako aj na predaJnych moestach poisfovatela. 
Poostovatel má právo tabuľku č. t nahradoť, naimá v siMslosto so zavadzanom 
novych znacoek a/alebo typov VOZldoel, a to zverejnením JOJ nového znenia na 
SVOJBJ ontemetovet stránke www ajhaozsp sls. 

2) Uotenym :zabezpečovacim zariadenlm sa v zmysle tychto osobitnYch poostnych 
podonoenok rOlumoe 
a) mechan.cka zabezpeéovacoe zariadenoe pe��ne Spojené s IIOZldlom, 
b) omobilozer 
cl elektroniCky poplachovY systém (autoalarm). 
dl elektronickY vyhfadavact systém. 

3) Ure� m�chanockym zabezpečovaclm zariadením pe��ne spotenym s VOZidlom 
sa rozUO'IIe vybevenoe vozodla mechanockym zariadením proti neoprávnenemu 
použotíu vozidla schváleného typu, ktoré te pevne a nerozoberatelne spoJOne 
a kon"rukcoou vozodla a ktoré blokuje radenie prevodových stupňov 
�aného vozodla v polohe spatný chod u mechanickych prevodoVIek, 

v polohe par!(ovanie u automallckých prevodOVIek alebo mechanozmus nadenia 
vozidla, napr. volantovll tyč. Za určene zabezpečovacoe zar\adenoe poodla ods. 2) 
plsm. a) tohto článku sa nepovažuJe mechanické zanadenoe prou neopravnenemu 
použrt1u IIOZldla, ktorYm je VOZidlo vybavené z hradoska splnenoa podmienok 
ustanovenych všeobecne závaznym pravnym predposom upravutucom podmoenky 
premávky vozidiel na pozemnych komunikäciäch ako napr zámky dverí, 
mechanozmus uzamknuha volantu riadenoa a pod. 

4) lmoblllzérom sa rozumie zanadenoe schváleného typu, ktoré je určené na to, aby 
zabránolo prevádzke vozodla teho vlastnou motorickou silou pomocou znemožnenia 
lunkcte aspoň dvoch samostatných obvodov vozidla, ktoré su potrebné na 
prevádzku vozidla jeho vlastnou motorockou silou alebo kodovým rusenim aspooi 
JCdnet ovtádacej Jednotky, potrebneJ na prevadlku vozodla lmobolozér sa muSI 
samočtnne aklívova! po vytiahnutí klúča zo spínacej sknnky bez akéhokolvek 
doplňutúceho zasahu vodoC:a. 

51 Elektronickým poplachovym systémom sa rozumie elektronicky systém 
schvaleného typu určeny na montái pre rózne typy motorovych vozodiel, 
konštruovaný tak, aby zvukovym a/alebo optickym sognálom upozornil na 
akekofvek vnoknutoe neoprávnenej osoby do VOZidla alebo na zásah do vozidla 
e ako doplnkovll ochranu poskylute ochranu prob neoprávroenemu použitou vozodla 
vlastnou motorickou silou tak. že pri neoprävnenom vnoknuti do vozidla 
automaticky blokuJe elektronocké systemy vozidla a zamedzute tym teho 
naštartovanlu 8ektronlcký poplachovY systém montovaný spolu s imobihzerom 
nenahrádza omobolozer a musi blokovať elektronocke systemy vozidla, ktoré sil 
rozdoelne od elektronických systémov. ktoré blokuje imobilizér 

6) Elektronockým vyh1adavacim systemom sa rorumoe system, ktory te zaloieny 
na technológii GSM a GPS a slúiJ na aktívnu lokalizacou polohy a pohybu vozodla 
V pnpade neoprávneneho pouiotoa vozodla alebo vniknutoa do vozodla vyšle sognal 
určenému subtektu (polocoa, pult centralnet ochrany a pood.) 

71 P01stnik te povonny udržoava! zabezpeC:ovacoe zanadenoa a mechanocke zanadenoe 
proU neopravnenému použotou vozidla, ktorym te pooslené VOZidlo vybavené 
z hfadoska splnenia podmienok ustanovených všeobecne zavazniom pravnym 
predposom upravutucim podmienky premavky vozidiel na pozemnych 
komunikáciách, v prevädzkyschopnom a funkčnom stave a aklovovar Ich pri 
kaidom opustení poosteného vozodla. 

CiánokV 
Škodový priebeh poistenia 

1 l AA pn dotodnani primárneho poostenia poistnik preukáie dosiahnutoe priaznivého 
ákodovoho proebehu havarojného/KASKO poostenoa u !neho poisľovatola, resp. 
u Alloanz - Slovenskej pois!ovne, a.s., ktore zaniklo najneskôr pred piatimi rokmo, 
má u pOisfovatela pravo na· 
a) jeho evidenciu (v mesiacoch), ak je dojednané pooslenie vozidla 

prostrednlctvom modulu pOistného kryl oa BASIC, 
b) Jeho evtdencou (v mesiacoch) a zohladnenie v ročnom pooslnom, ak te 

dojednané poistenie vozodla prostredníctvom modulu po1stného krytia 
STANDARD alebo OP'TlMAl pokia! však poistenie nezaniklo z dôvodu 
neplatenia poistného. Doba od ukončenia poistenia do zaétatku poostenia 
u poostovatela sa od doby bezSkodového pnebehu odpočotava, ak však doba 
od ukončenoa poostenoa do zaéoalku p01stenoa u p01s!ovatela nepresíahla Jeden 
rok neodpočrtava sa. Oosiahnuty škodovy pnebeh ie možne uplatnof pre 
rovnaku kategónu vozidla, ak nie 10 dotednane tnak. Jeden doklad o škodovom 
pnebchu poistenia tol1o istého poostnika nie JO možne uplatnoť opakovane pn 
uzavoeranf viacer)och poistcych zmlw. 

2) Počas učonnosto poostenia vozidla prostredníctvom modulu poostneho krytoa 
STANDARD alebo OP'TlMAL, je poosťovatel oprávneny zohladnoť v poostnom 
pnaznovy škodovY pnebeh poostenoa 

3) Pnaznovym škodovým priebehom poostenoa sa rozumoe doba nepreru$eneho 
trvania pnmarneho poistenia u poos(ovatela, v pnebehu ktoreJ nedošlo 
k rozhodutucet poistneJ udalosti v pnmárnom poisteni. Za rozhodutucu p01stnu 
udalosť sa nepovažuJe poistna udalos! 
a) ktorá preukazatelne nebola zavonenä poostnikom. poisten"Ym alebo 

oprávnenou osobou alebo 
b}- pri ktoret vinník nebol jednoznačne určeny a na základe spoluviny dôjde 

k deleniu nákladov na odskodnenoe medzo poosťovatermo alebo medzo 
zmluvamo rovnakého poisťovateľa, ak úcastnico poistnej udalosti bolo u neho 
poostenl. 

4) Po zániku primárneho poistenia má p01slnik prävo na vystavenie potvrdenoa 
(zápočtového listu) o škodovom priebehu pnonámeho poistenia. 

Článok Vl 
Náklady na opraw poisteného vozidla 

1) Nakladmo na opravu sa rozumejú ucelne vynaložené a pnmerané náklady 
na opravu poškodeného poisteného vozidla. 

21 Pois!ovater m6:te odporučoť opravovňu, ktora vyl<onil opravu paškodeného 
poosteného vozodla 

3) Po oprave poäkodeného poosteneho vozidla v opravovno a predloieni účtovneho 
dokladu za opravu poosfovater uhrado nakfady vynaloiené na opravu poSkodeneho 
poosteneho vozodla suvosoace s danou poostnou udalos!ou vo výške uétovanet 
opraVOIIIiou, n<ijViac vsak· 
al v pnpade po1stenoa VOZidla pnostredníctvom modulu pooslného krytia BASIC 

alebo STANDARD 
aa) materiálove naklady do vyšky coen nahradnY!;h doelov a materoálu 



vyhoiiUJUceJ akosti. ktoré boli pouioté pn oprave poosteného vozodla: ak 
nahradné doely a material vyhOIIUjúceJ akosto nie su k dospozícii, PQISfovater 
uhradi materiálové náklady maxomálne do vyäky coen origonálnych 
náhradoych dielov a materiálu stanoveoych vYT-obcom/dovozcom vozidiel 
a/ alebo "yrobcom/ dovozcom náhradoych dielov a matenálu pre danú 
značku a typ poosteného vozodla, 

ab) naklady na prácu stanovene na zaklada časových nonem 
a techno�oclcych postupov dodávaných vyrobcom vozidiel pre danú 
znaCku a typ poisteného vozidla a hodinoveJ sadZby za opra\IIJ účtovanej 
opravovňou, v ktorej bolo poškodene poostene vozodlo opravené, 
maxomálne \!Šak do vytky hodonovet sadzby podľa tabuľky .Hodonová 
sadzba za opraiiiJ" (ďalej len .tabul'ka č. 2") vydanej poisťovateľom 
a účonnej k dátumu dotednama poostenoa vozidla prostrednictvom modulu 
poostneho krytia BASIC alebo STANDARD. Tabul'ka č. 2 JB sučasfou tychto 
poostných podmoenok. 
Poostnikovo je tabul'ka č. 2 v plsomnej podobe k dispozicii na ontemetovej 
stranke poisfovatora www alhaozsp sk ako at na predaJných moestach 
poos(ovateľa. 
Poosfovater ma pravo tabuľku č. 2 nahradoť, na1mä v súvoslostJ ao 

zavadzamm nových znaéoek a/álebo typov vozidiel a úpravou cien 
opravarénských prác, a to zveretnenom tej nového znenia na SVOJej 
ontemetoveJ stranke www a!ljanzsp sk. 

b) v pripade poostenoa vozodla prostrednoctvom modulu poostného krytia OPTIMAL 
ba) matenálove näklady maxomälne do vyäky cien oriponal nych nahradoych 

doelov a matenálu stanoveoych výrobcom/dovozcom vozodoel a/alebo 
vyrobcom/ dovozcom náhradn)'ch dielov a matenálu pre danú značku a typ 
poosteneho vozodta. ktoré boh pouŽite pri 1eho oprave. 

bb) náklady na pracu stanovene na základe časovych nonem 
a technolog;ci<Ych pOStupov dodávaných vYT-obcom pre danú značku a typ 
poisteneho VOZidla a hodonoveJ sadzby za oprB\IU účtovaneJ opravovňou. 
v ktore) bolo poškodené poistené vozidlo opravené, m8XImálne však do 
vyäky obvykleJ hodonove) sadzby účtovaneJ opravovliamo obdobneJ 
technologocke) vybavy a v rozsahu opravärenslcych služieb pre danú značku 
a typ poosteného vozidla v mieste opravy poškodeného poistenóho 110zidla 
v SlovenSkeJ republike. ak me Je do)ednane irialk 

4) V pripade poistcnoa vozodla prostrednoctvom modulu poostného krytia OPTtMAL 
ďaleJ piato, že ak sa na územ• Slovenskej republiky pre danú značku alebo typ 
poosteného vozodta nenachadza autorizovaná opravovňa, po oprave po5kodeného 
poisteného vozodla v opravovni a predložen• účtovnoho dokladu za opra\IIJ 
súvosiacu s danou poistnou udalosťou poosťovater uhradi náklady vynáložené na 
opra\IIJ poSkodeného poosteného vozodla sÚVISiace s danou poostnou udalosťou 110 
výske úétovanei opravovňou. najviac však 
a) materiálové náklady maJOITlálne do výšky cién originálnych náhradnych doelov 

a materiálu stanovených vyrobcom/dOIIOzcom vozodoel a/alebo výrobcom/ 
dovozcom náhradnych doelov a materiálu, ktoré boli použité pri oprave 
poosteneho vozodta a ktore účtuJe na)bhíAia zahraničná. autonzovaná opravovňa 
pre danu značku a typ poostenehO \IOZodla, 

b) näklady na pracu stanovené na zaklada časových noriem a technologických 
postupov dodavanych vYT"obcorn pre danú značku a typ poosteneho vozodla 
a hodinoveJ sadzby za opraiiU účtovanej naJbližSou zahranočnou autorizovanou 
opravovňou pre danú značku a typ poosteného 110zodla. 

5) Po oprave poškodeného čelného skla v opravovn• a predloi.eni účtovného dokladu 
za opra\IIJ poisfovateľ uhradi náklady vynaložené na opraw čelného skla 
poostenehO vozodla 110 výške učtovanej opravovňou, mBXlmálne \!Šak do vyšky 
30,- EUR vrátane DPH, bez ohľadu na počet opravovan}'ch poškodeni súvosiacoch 
s danou poistnou událosťou. 

6) Ak poostnik posomne pobada o stanovenie nákladov na opi8\IIJ po5kodeného 
poisteného voZidla rozpočtom, poosťovater uhrado näklady suvisiace s danou 
poistnou udalosťou nasledovne 

a) materiálové náklady do výšky cien néhradnych dielov a matenalu vyhOIIUJUCBJ 
akosti, ek náhradné diely a materiál vyho\IIJJúcej ekosb noe su k dispozicii, 
poisťovateľ uhradi materiá.t 0\/8 náklady maximälne do výšky c•en ongonálnych 
náhradn}'ch dielov a materiálu stanoven}'ch výrobcom/dovozcom vozidiel 
at alebo vyrobcom/ dovozcom náhradoych dielov a matllnálu pre danú značku 
a typ poosteného vozidla vrátane DPH, 

b) naklady na prácu stanovené na zaklade časových noriem a technologickych 
pOStupov dodávaných vyrobcorn vozidoet pre danú značku a typ poisteného 
vozidla a hodinoveí sadzby za opi8\IU vo \lytke 8,- EUR llflitane DPH. 

7) Poisťovater uhradl účelne vynaložené naklady na vyprostenoe, odtoahnutie 
a uskladnenoe po5kodeného poisteného vozodla z miesta poostne) udalosti do 
miesta uskladnenia alebo opravy v plnom roz.sahu, ak vznikli na základe Jeho 
pokynu 

8) Náklady na uskladnenoe vozidla poškodeného pn poistne) udalosh uhradí 
poosfovater za dobu nevyhnutnu z dôvodov bezpečnostných, hygienockych alebo 
z iného vereJného záuJmu. na,..-lac však za dobu 30 dni 

Ólánok Vil 
Postup v prlpade poistnej udaloatt mimo územia Slovenskej republiky 

1 )  Ak do!lo k poistneJ udalosti momo územ oa SlovenskeJ republiky, JO polstnik pov�nný 
preukäzaf jej vznik predovšetkým potvrdením policajoych organov a vyplnením 
spravy o nehode, záP<som o poSkodení vyhotoveným zahranoéoým partnerom 
poosfovatera, pripadne po dohode s poosfovaterom Iným hodnoverným spôsobom. 

2) O kaidorn odťahu na územoe Slovenskej republiky rozhoduje poisťovateľ álebo 
nim poverené osoba 

3) Poosfovateľ uhradí naklady na vyprostenie, odtiahnutie a uskladnenie vozodla 
poškodeneho v zahranoči v zmysle ustanoveni čl. Vl ods. 7) týchto osobltnych 
poostn}'ch podrnoenok. O účelnosti, rnožnosb, spósobe a rozsahu opravy vozodla 
v zahranočí rozhodne poosľovater ešte pred začatím opravy. 

4) Näklady na naJnutne)Šiu opi8\IU, ktoré uhrado poistnlk (álebo oprávnene osoba) 
v zahraničí sám, budú hradené v tuzemskeJ mene podľa aktuálneho výmenného 
kurzu vyhláseného opravnenYr"n subjektom ku dňu vystavenoa faktúry, a to 
v rozsahu poistenia doJednaného v poostnet zmluve 

5) Ak bolo poskytnute poistné plnenie zahraničnY<n partnerom poisťovateľa a pre 
poosťovatera nevznokla po111nnosf paskytnuť ďalš•e poostné plnenoe, JO poistnik 
po111nny hodnotu spoluúčasti do 15 dni po skončeni vyšetrenia poostnet udalosti 
��rnhf poist'ovateľovi. Ak je hodnota spoluúčasti vyššia nei poistné plnenoe 
poskytnuté zahranlčnY<n partnerom poosfovatera, )e poostnik povinný vrábf 
poisfovaterovi hodnotu poistného plnenia, a to v tuzemskej mene podľa platneho 
kurzu vyhláseného oprávnenym subJektom ku dnu plnenia zahraničným partnerom 
poostovatera. 

6) Ak naklady vyplatene zahraniénym partnerom poisťovateľa v sÚVIslosti s poostnou 
událosťou presiahli poisb1é plnenie, ktore Je poosfovater povinny vyplatof, 1e 
poostnik povinný vrahf rozdiel oboch plnem poisťovateľovi do 15 dm po skončeni 
vyšetrenia poostnej udalosti 

7) /IJ< sa v dôsledku poistnej udalosti v zahranič/ poistrn'k (alebo oprávnená osoba) 
nemôze s IIOZodlom vráti\' na uzemie Slovenskej republiky, poosfovater uhrad• 
náklady na prepravu do miesta jeho trvalého bydliska, vrátane nákladov 
na prepra\IIJ cestuJúcich, ktorí sa preukázateľne prepravovah poostenY<n IIOzidlom. 
a to do výšky cestovného \/lakom ll. tnedy s miestenkou. 

8) Pre postup v prípade poistneJ udalosti mimo územia Slovenskej repubhky primárne 
plalla ustanavenoa čl VIl tYchto osobotn}'ch poostnych podmoenok; na to, éo noe 1e 
v čl. Vil !Ychto osobotn)'ch polstoych podmienok upravene, sa primerane použije 
čl. Vl týchto oaobitnych poostných podmienok. 

V Bratoslave. schválené dňa 25.05.2011 




