Union
P o i s ť o v ň a

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VPPZ/0109
Úvodné ustanovenie
Pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré
uzaviera Union poisťovňa, a.s. (ďalej len "Union"), platia
ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto Všeobecné
poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu
VPPZ/0109 (ďalej len "VPPZ") a poistná zmluva.
Článok 1
Výklad pojmov
Pre účely poistenia podľa týchto VPPZ platí ďalej
uvedený výklad pojmov:
cenina - druh hospodárskych prostriedkov znejúcich na
určitú nominálnu hodnotu. Ceniny sú prísne evidované
obdobným spôsobom ako peniaze v pokladnici, napr:
známky, kolky, stravné lístky, poukážky na odber
pohonných hmôt a olejov, platobné karty a pod.
iná majetková ujma - iná preukázateľná ujma na
majetku poškodeného, ako škoda na zdraví a na veci,
vyjadriteľná v peniazoch, ktorá by nevznikla, keby
nedošlo ku škodovej udalosti,
klenoty a šperky - veci vždy ručne zhotovené, ktoré
slúžia ozdobným účelom, vyrobené zo zlata, platiny,
striebra, drahokamov, perál a pod.,
listina - úradne vyhotovený alebo overený písomný
záznam, písomnosť, svedectvo o existujúcom či
trvajúcom právnom stave alebo právnej skutočnosti
napísané podľa určitých predpísaných foriem a opatrené
podpisom, pečaťou alebo pečiatkou,
poddolovanie - ľudská činnosť spočívajúca v hĺbení
podzemných štôlní, šácht, tunelov a podobných
podzemných stavieb,
poistený - fyzická alebo právnická osoba, na
zodpovednosť ktorých sa poistenie zodpovednosti za
škodu vzťahuje,
poistník - právnická alebo fyzická osoba, ktorá
uzavrela s Unionom poistnú zmluvu a je povinná platiť
poistné. Poistený a poistník môžu byť totožnou osobou,
poistné obdobie: časové obdobie dohodnuté v poistnej
zmluve, za ktoré sa platí poistné
poškodenie veci - zmena stavu veci, ktorú objektívne je
možné odstrániť opravou alebo rekonštrukciou alebo
taká zmena stavu veci, ktorú objektívne opravou alebo
rekonštrukciou nie je možné odstrániť , avšak vec je
možné ďalej používať na pôvodný účel,
sadanie pôdy - klesanie zemského povrchu smerom do
stredu zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl alebo
ľudskej činnosti,
spis - ucelený súbor písomností, určených na istý cieľ,
starožitnosti
predmety
umeleckovýtvarného,
umelecko-remeselného
a
umelecko-priemyselného
charakteru, ktoré majú historickú hodnotu (nesú osobitnú
pečať doby alebo autora); za starožitnosti sa považujú aj
predmety technického charakteru, ktoré vo svojej dobe
znamenali pokrok, ale vývojom už boli prekonané,
strata veci - stav, keď poškodený nezávisle od svojej
vôle stratil možnosť vecou hmotne disponovať,

škoda na zdraví - akékoľvek poškodenie telesnej
integrity osôb, vrátane choroby alebo invalidity
vyplývajúcej z tohto poškodenia,
škoda spôsobená úmyselne - škoda spôsobená
úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím
poisteného alebo iných osôb, ktoré poistený použil na
výkon
svojej činnosti; ak ide o dodanie vecí alebo prác,
považuje sa škoda za spôsobenú úmyselne aj vtedy, keď
poistený v čase keď veci dodal, alebo keď práce
odovzdal o vadách týchto vecí alebo prác vedel,
škodová udalosť - náhodná udalosť, následkom ktorej
vznikla škoda na zdraví, na živote alebo na majetku;
náhodnou udalosťou sa rozumie udalosť, o ktorej
poistený dôvodne predpokladá, že by mohla nastať, ale v
čase uzavretia poistenia nevie, kedy sa tak stane,
prípadne či k nej vôbec dôjde; za okamih vzniku škody
na zdraví sa považuje v prípade úrazu okamih, keď došlo
k náhlemu násilnému pôsobeniu vonkajšej sily, ktoré
poškodilo zdravie, v prípade choroby okamih, keď vznik
choroby potvrdí lekár; ak v dôsledku úrazu alebo choroby
nastala smrť, je pre okamih vzniku škody rozhodujúci
okamih vzniku úrazu alebo choroby, ktoré boli príčinou
smrti,
užívanie veci - stav, keď poistený má hnuteľnú alebo
nehnuteľnú vec oprávnene vo svojej moci (nie však
právo užívania priestoru v nehnuteľnej veci) a je
oprávnený využívať jej úžitkové vlastnosti,
veci historickej hodnoty - predmety, ktorých hodnota je
daná tým, že majú vzťah k historickým udalostiam alebo
historickým osobnostiam,
veci umeleckej hodnoty - obrazy, iné výtvarné diela,
dekoračné a úžitkové predmety zo značkového skla
alebo porcelánu, tapisérie, gobelíny alebo iné predmety,
ktorých hodnota nieje daná len výrobnými nákladmi, ale
majú aj umeleckú hodnotu, resp. majú charakter
unikátu.
zbierka - predmety toho istého druhu v oblasti prírody,
ľudskej činnosti, väčšinou špecializované podľa určitých
kritérií ako typ, spracovanie, téma, časový, miestny
a autorský pôvod a pod., ktoré sú zámerné a sústavne
sústreďované a uchovávané, príp. spracovávané. Za
zbierku sa považujú minimálne tri predmety jedného
druhu.
znečistenie životného prostredia - znečistenie vôd,
pôdy, ovzdušia, hornín, flóry, fauny, pôsobením
vypustených, unikajúcich, rozptýlených alebo uvoľnených
pevných,
kvapalných,
plynných alebo tepelných
dráždivých látok, ako sú napr. dym, para, sadze,
kyseliny, alkalické kovy, chemikálie a iné znečisťujúce
látky, ako aj všetky druhy odpadového materiálu,
zničenie veci - zmena stavu veci, kedy vec nie je
možné ďalej používať na pôvodný účel a pôvodný účel
veci nie je možné prinavrátiť. Za zničenú sa považuje aj
vec, u ktorej by náklady na opravu alebo rekonštrukciu
presiahli technickú hodnotu veci v čase bezprostredne
pred vznikom škody.

zosúvanie pôdy - pohyb pôdy pôsobením gravitácie
a vyvolávaný porušením rovnováhy, ku ktorému svahy
zemského povrchu dospeli dlhodobým vývojom.
Poistením nie sú kryté zosuvy súvisiace s ľudskou
činnosťou (napr. v dôsledku stavebných prác) a zosuvy
pôdy následkom prírodných vplyvov do zemských dutín
vytvorených ľudskou činnosťou.

c)

Článok 2
Poistná zmluva
1.

V poistnej zmluve sa upravia v súlade s týmito VPPZ
podrobnosti potrebné na splnenie účelu poistenia.

2.

Poistná zmluva musí mať písomnú formu. Písomnú
formu musia mať aj dodatky k poistnej zmluve a iné
prejavy vôle zmluvných strán, ktoré sa týkajú
poistenia (napr. výpoveď poistenia, oznámenie o
vzniku poistnej udalosti atd'.).

3.

5.

Ak poistený zomrie alebo ak zanikne ako právnická
osoba, má poškodený priamo voči Unionu právo,
aby mu nahradil škodu v tom istom rozsahu, v akom
by mu ju bol povinný nahradiť za poisteného, keby
zostal nažive alebo keby ako právnická osoba
nezanikol.

6.

Union môže dojednávať aj iné druhy poistenia
zodpovednosti za škodu. Ak takéto poistenie nie je
upravené zmluvnými dojednaniami, osobitnými
predpismi alebo poistnou zmluvou, platia pre toto
poistenie ustanovenia týchto VPPZ, ktoré sú mu
povahou a účelom najbližšie.

Poistnú zmluvu možno uzavrieť aj v prospech inej
osoby. V takomto prípade sú poistník a poistený
rozdielne osoby. Povinnosti poisteného podľa týchto
VPPZ sa vzťahujú aj na poistníka.

Článok 4
Poistenie zodpovednosti iného

Článok 3
Predmet a rozsah poistenia
1.

Predmetom poistenia je právnym predpisom uložená
zodpovednosť poisteného, ktorým môže byť fyzická
alebo právnická osoba, za škodu spôsobenú inému
(tretej osobe).

2.

Poistený má právo, aby Union za neho vyporiadal
nároky tretej osoby na náhradu škody, vzniknutej v
súvislosti s činnosťou alebo vzťahom poisteného
bližšie označeným v poistnej zmluve,
a) na zdraví alebo na živote,
b) poškodením, zničením alebo stratou veci,
c) inou majetkovou ujmou, ktorá vznikla v priamej
súvislosti so škodou na zdraví, na živote a na
veci, ak poistený za škodu podľa príslušného
právneho predpisu zodpovedá. Predpokladom
práva na poskytnutie poistného plnenia je, že k
škodovej udalosti došlo v dobe trvania poistenia.

3.

V poistnej zmluve sa môžu dohodnúť aj iné
predpoklady vzniku práva na poistné plnenie.

4.

Ak sa k tomu Union písomne zaviazal, nahradí
v súvislosti s udalosťou, ktorá by mohla byť
dôvodom pre poskytnutie poistného plnenia náklady:
a) zodpovedajúce najviac mimozmluvnej odmene
advokáta za obhajobu poisteného alebo jeho
zamestnanca v prípravnom konaní a pred
súdom prvého stupňa v trestnom konaní alebo v
priestupkovom konaní vedenom proti nemu,
pokiaľ poistený splnil povinnosti uložené mu v čl.
9 písm. h), k), I) a m), ako aj obdobné náklady
pred odvolacím súdom,
b) konania o náhrade škody pred príslušným
orgánom, ak toto konanie bolo potrebné na
zistenie zodpovednosti poisteného alebo na
zistenie výšky poistného plnenia, pokiaľ je
poistený povinný ich uhradiť, vrátane trov
právneho zastúpenia poisteného v tomto

konaní, pokiaľ poistený splnil povinnosti uložené
mu v čl. 9 písm. h), k) a m)
vynaložené
poškodeným
v
súvislosti
s
mimosúdnym prerokovaním nároku na náhradu
škody, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť a
pokiaľ splnil povinnosti uložené mu v čl. 9 písm.
h) a k).

1.

Zodpovednosť inej osoby ako poistníka možno
poistiť, ak to vyžaduje povaha a účel poistenia.

2.

Ak je v rámci poistenia súboru zariadenia
domácnosti dojednané aj poistenie zodpovednosti
za škodu, vzťahuje sa poistenie na všetky fyzické
osoby, ktoré tvoria domácnosť.
Článok 5
Vylúčenia z poistenia

1.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
a) spôsobenú úmyselne alebo prevzatú nad rámec
stanovený právnymi predpismi,
b) prevzatú zmluvou, vrátane náhradného plnenia za
nesplnené zmluvné záväzky,
c) nesplnením
povinnosti odvrátiť
bezprostredne
hroziacu škodu a zabrániť zväčšovaniu už vzniknutej
škody,
d) spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
e) spôsobenú pracovným úrazom a chorobou z
povolania,
vrátane
nákladov
na
zdravotnú
starostlivosť vynaložených zdravotnou poistôvňou a
dávok z nemocenského poistenia a z dôchodkového
zabezpečenia poskytnutých sociálnou poisťovňou,
f) spôsobenú sadaním pôdy, zosúvaním pôdy,
eróziou,
priemyselným
odstrelom,
pozvoľným
pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti a v dôsledku
poddolovania, ako aj pôsobením hluku,
g) spôsobenú pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami
alebo divokou zverou na lúkách, stromoch,
záhradných a lesných kultúrach,
h) spôsobenú na nehnuteľnosti, ktorú poistený užíva
protiprávne,
i) spôsobenú na veciach dodaných poisteným alebo
na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť,
pokiaľ došlo ku škode preto, že dodané veci mali
vadu alebo objednaná činnosť bola vadne vykonaná,
j) spôsobenú uložením pokuty a akýchkoľvek iných
sankcií a platieb, ktoré majú charakter sankcie.

Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu:
a) spôsobenú jadrovými rizikami a akýmkoľvek
ionizujúcim žiarením,
b) spôsobenú účinkami elektromagnetického poľa,
c) spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnou,
inváziou,
občianskou
vojnou,
vzburou,
revolúciou, povstaním, štrajkami, zásahom
orgánov štátnej moci a správy alebo na základe
ich nariadení, terorizmom, sabotážou a inými
nepokojmi a násilnými akciami, ku ktorým došlo
v súvislosti s politickými, hospodárskymi alebo
celospoločenskými problémami,
d) spôsobenú materiálmi obsahujúcimi azbest a
formaldehyd,
e) spôsobenú prenosom vírusu HIV a infekčných
ochorení ľudí, zvierat a rastlín,
f) ktorá sa prejavuje genetickými zmenami
organizmu,
g) spôsobenú spongiformnými
encefalopatiami
(BSE atď),
h) spôsobenú
akýmkoľvek
materiálom
pochádzajúcim z ľudského tela a akýmkoľvek
derivátom alebo biosyntetickým produktom z
ľudského tela.
Pokiaľ sa v poistnej zmluve výslovne nedohodlo
inak, poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za
škodu:
a) spôsobenú porušením
právnej
povinnosti
poisteným pred uzavretím poistnej zmluvy,
b) spôsobenú zamestnancom zamestnávateľovi pri
plnení pracovných úloh v pracovnoprávnych
vzťahoch alebo v priamej súvislosti s ním,
c) spôsobenú na veciach, ktoré poistený prevzal
na spracovanie, opravu, úpravu, predaj,
úschovu, skladovanie alebo na poskytnutie
odbornej pomoci,
d) spôsobenú na ceninách, platobných kartách,
stravných
lístkoch,
telefónnych
kartách,
diaľničných nálepkách, zúčtovateľných tlačivách,
cenných papieroch, vkladných a šekových
knižkách, listinách a spisoch,
e) spôsobenú na cudzích hnuteľných veciach,
ktoré boli poistenému požičané, používa ich z
iného dôvodu alebo ich má u seba,
f) vyplývajúcu zo zmlúv o preprave,
g) spôsobenú vadným výrobkom,
h) spôsobenú pri motoristických a iných športových
súťažiach a pretekoch, ako aj pri príprave na ne,
i) spôsobenú letecko-chemickou činnosťou,
j) spôsobenú prevádzkou lietadla a akéhokoľvek
iného vzdušného dopravného prostriedku a
prevádzkou plavidla,
k) spôsobenú projektovou a inžinierskou činnosťou
a geologickým prieskumom,
I) spôsobenú búracími a demolačnými prácami,
m) spôsobenú činnosťou, pri ktorej povinnosť
uzavrieť poistenie ukladá všeobecne záväzný
právny predpis,
n) spôsobenú v súvislosti s držbou a nosením
zbrane,
o) spôsobenú v príčinnej súvislosti s výrobou,
skladovaním, napĺňaním, prepravou a
akoukoľvek manipuláciou s nebezpečnými

p)

q)

látkami, napr. horľavými alebo výbušnými
materiálmi, jedovatými látkami a pod.,
spôsobenú na životnom prostredí a za všetky
ďalšie škody vzniknuté následkom znečistenia
životného prostredia,
spôsobenú vznikom inej majetkovej ujmy,
nesúvisiacej so škodou na zdraví a na veci.

4.

Ak sa v poistnej zmluve dohodlo, že poistenie sa
vzťahuje aj na niektoré riziko vylúčené podľa ods. 1,
2 alebo 3 tohto článku, platia pre toto poistenie
ostatné vylúčenia uvedené v tomto článku.

5.

V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie sa
nevzťahuje ani na zodpovednosť za škodu vzniknutú
inými rizikami ako sú uvedené v ods. 1, 2 a 3 tohto
článku.

6.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu,
za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi,
príbuzným v priamom rade, osobám ktoré s ním žijú
v spoločnej domácnosti, svojim obchodným
spoločníkom, ich manželom, ich príbuzným v
priamom rade a osobám, ktoré žijú s obchodným
spoločníkom v spoločnej domácnosti. Poistenie sa
tiež nevzťahuje na zodpovednosť za škodu
spôsobenú podnikateľskému subjektu, v ktorom má
poistený, jeho manžel, príbuzný v priamom rade
alebo osoba, ktorá žije s poisteným v spoločnej
domácnosti, väčšinovú majetkovú účasť.

7.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu
vyplývajúcu zo vzájomných nárokov spolupoistených
osôb.

8.

Union má právo odmietnuť poistné plnenie, ak
poistený bez súhlasu Unionu nevznesie námietku
premlčania,
zaviaže
sa
uhradiť
premlčanú
pohľadávku alebo uzavrie súdny zmier alebo ak
nepodá včas opravný prostriedok proti rozhodnutiu
príslušných orgánov o náhrade škody, pokiaľ v
odvolacej lehote nedostal od Unionu iný pokyn.
Článok 6
Poistná doba, zmeny a zánik poistenia

1.

Poistná doba je doba trvania poistenia, ktorá sa
dohodne v poistnej zmluve. Poistenie sa môže
uzavrieť s poistnou dobou určitou alebo neurčitou.

2.

Poistenie začína nasledujúcim dňom po uzavretí
poistnej zmluvy, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo
inak.

3.

Ak je predmetom poistenia zodpovednosť za škodu,
ktorá vyplýva z vlastníctva hnuteľnej alebo
nehnuteľnej veci, z jej správy alebo užívania,
poistenie zanikne zmenou v osobe vlastníka veci,
zmenou správy vecí alebo skončením jej užívania.

4.

Okrem
dôvodov
uvedených
v
Občianskom
zákonníku poistenie zaniká:
a) ukončením činnosti poisteného; za ukončenie
činnosti sa považuje výmaz z príslušného
registra alebo zánik príslušného oprávnenia,
zánik
právnickej
osoby
alebo
zrušenie
právnickej osoby jej zriaďovateľom,
b) výpovedôu podľa ods. 5 a 6 tohto článku.

5.

Účastníci poistnej zmluvy majú právo poistenie
vypovedať,
okrem
prípadov
uvedených
v
Občianskom zákonníku, aj po každej poistnej
udalosti, najneskôr do troch mesiacov od oznámenia
tejto udalosti Unionu. Poistenie zanikne po uplynutí
jedného mesiaca odo dňa doručenia výpovede.

6.

V prípade, že zmenou právnej úpravy došlo k
rozšíreniu zodpovednosti za škodu alebo rozsahu
náhrady škody, Union má právo poistenie vypovedať
najneskôr do troch mesiacov odo dňa účinnosti
právneho predpisu, ktorým sa táto zmena zaviedla.
Poistenie zanikne po uplynutí jedného mesiaca odo
dňa doručenia výpovede poistenému.
Článok 7
Územná platnosť poistenia

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým
došlo na území Slovenskej republiky, ak sa v poistnej
zmluve nedohodlo inak.
Článok 8
Poistné
1.

Poistné je cena za poistenie. Poistné sa stanovuje
podľa rozsahu poistenia a ohodnotenia rizika a jeho
výška je uvedená v poistnej zmluve.

2.

Poistné je povinný platiť ten, kto uzavrel s Unionom
poistnú zmluvu.

3.

Ak bolo poistenie uzavreté na dobu neurčitú alebo
na dobu určitú s dobou poistenia dlhšou ako jeden
rok, poistné sa platí za dohodnuté poistné obdobia
(bežné poistné). Ak bolo poistenie uzavreté na dobu
určitú s dobou poistenia kratšou ako alebo trvajúcou
jeden rok, poistné sa platí naraz za celú dobu trvania
poistenia (jednorazové poistné).

4.

Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného
obdobia a jednorazové poistné dňom začiatku
poistenia.

5.

V poistnej zmluve sa môže dohodnúť úhrada
poistného v splátkach. Ak nebude zaplatená niektorá
splátka včas, má Union právo žiadať zaplatenie
celého poistného.

6.

Union má právo na poistné od začiatku doby
poistenia až do jeho zániku. Ak zanikne poistenie
pred uplynutím doby, za ktorú bolo zaplatené
poistné, je Union povinný nespotrebovanú časť
poistného vrátiť. Ak nastala poistná udalosť a dôvod
ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí Unionu:
a) z poistných zmlúv s bežným poistným poistné
do konca poistného obdobia, v ktorom poistná
udalosť nastala,
b) z poistných zmlúv s jednorazovým poistným
celé poistné.

7.

Ak sa poistné stanovuje na základe skutočného
obratu alebo iného číselného údaja, je poistený
povinný predložiť Unionu do jedného mesiaca po
uplynutí každého poistného obdobia (pre poistné
zmluvy s bežným poistným) alebo do jedného
mesiaca po skončení doby poistenia (pre poistné
zmluvy s jednorazovým poistným), potrebné údaje

podľa skutočnosti, ktoré budú slúžiť na zúčtovanie
poistného.
Ak poistený dané údaje nepredloží v lehote
stanovenej v tomto ods., Union má
nárok
na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 25%
z minimálneho poistného uvedeného v poistnej
zmluve. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká
Unionu nárok na zaplatenie poistného.
8.

Ak bude poistený s platením poistného v omeškaní,
má Union právo na úroky z omeškania podľa
platných právnych predpisov.

9.

Ak v čase výplaty poistného plnenia je poistný
v omeškaní splatením poistného, má Union právo
odpočítať sumu dlžného poistného od poistného
plnenia.
Článok 9
Povinnosti poisteného

1. Poistený je povinný:
pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy:
a) odpovedať úplne a pravdivo na všetky písomné
otázky Unionu, ktoré sa týkajú dojednaného
poistenia a sú rozhodujúce pre uzavretie
poistnej zmluvy,
b) umožniť Unionu na požiadanie kontrolu
podkladov na uzavretie poistenia alebo výpočet
poistného,
počas trvania poistnej zmluvy:
c) vynakladať všetko úsilie a využívať všetky
prostriedky a možnosti na predchádzanie
škodám, najmä nesmie porušovať povinnosti
ustanovené zákonom alebo poistnou zmluvou v
záujme
predchádzania
alebo
zmenšenia
nebezpečenstva vzniku škody, ani nesmie trpieť
porušovanie týchto povinností zo strany tretích
osôb;
ak
sa
dozvie
o
akomkoľvek
nebezpečenstve, ktoré by mohlo mať vplyv na
vznik škodovej udalosti, je povinný ho odstrániť
alebo urobiť také preventívne opatrenia, aké je
možné od neho rozumne požadovať;
d) oznámiť Unionu bez zbytočného odkladu každé
zvýšenie poisteného rizika, ku ktorému došlo po
uzavretí zmluvy, ako aj všetky zmeny v údajoch,
ktoré boli podkladom pre jej uzavretie,
e) oznámiť Únionu, že uzavrel zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu u iného poisťovateľa,
uviesť jeho názov a sídlo a výšku dohodnutej
poistnej sumy,
f) dodržiavať
ďalšie
povinnosti
ustanovené
právnymi predpismi,
ak nastane poistná udalosť:
g) urobiť všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá
škoda bola čo najmenšia,
h) oznámiť Unionu písomne bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 3 dní po zistení škody,
vznik udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom
vzniku práva na poistné plnenie, spolupracovať
s Unionom pri zisťovaní príčin a rozsahu
poistnej udalosti a splnomocniť Union na jej
prerokovanie,
i) dať Unionu všetky vysvetlenia a dovoliť mu
vykonať vyšetrovania potrebné na zistenie
okolností rozhodujúcich pre jeho povinnosť

poskytnúť poistné plnenie a predložiť Unionu
požadované písomnosti,
nevyhnutné pre
likvidáciu poistnej udalosti,
j) oznámiť bez meškania prokurátorovi alebo
príslušným orgánom polície škodovú udalosť,
ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich
podozrenie z trestného činu alebo pokusu oň,
k) oznámiť
Unionu,
že
poškodený
proti
poistenému uplatnil právo na náhradu škody,
ktorú má nahradiť Union a vyjadriť sa k
požadovanej náhrade a jej výške; ak
poškodený uplatnil právo na náhradu škody na
súde alebo na inom príslušnom orgáne,
umožniť Unionu zúčastniť sa konania, príp.
vstúpiť do konania ako vedľajší účastník,
I) oznámiť Unionu bez zbytočného odkladu, že v
súvislosti so vzniknutou škodou sa začalo
trestné konanie proti poistenému alebo jeho
zamestnancovi, oznámiť meno a sídlo obhajcu,
ktorého si zvolil a zabezpečiť, aby bol Union
informovaný o priebehu a výsledku tohto
konania,
m) v konaní o náhrade škody, ktorú má Union
nahradiť, postupovať v súlade s pokynmi
Unionu, neuznať ani neusporiadať akýkoľvek
nárok na náhradu škody bez predchádzajúceho
súhlasu Unionu,
n) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody
spôsobenej poistnou udalosťou,
2.

V poistnej zmluve možno dohodnúť plnenie ďalších
povinností.

škodovú udalosť, bez ohľadu na počet poškodených
(sériová škodová udalosť). Za okamih vzniku každej
škodovej udalosti zo sériovej škodovej udalosti sa
bez ohľadu na skutočný okamih jej vzniku považuje
okamih, keď vznikla prvá z nich.
Článok 12
Poistná suma
1.

V poistnej zmluve sa dohodne suma, ktorá bude
hornou hranicou poistného plnenia za jednu poistnú
udalosť (poistná suma).

2.

Poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré
vznikli počas jedného poistného obdobia alebo za
dobu trvania poistenia, ktorá bola dohodnutá na
dobu kratšiu ako jeden rok, vrátane náhrad, ktoré
budú splatné až po uplynutí poistného obdobia alebo
doby trvania poistenia kratšej ako jeden rok, nesmie
prekročiť dvojnásobok poistnej sumy, ak sa v
poistnej zmluve nedohodlo inak.
Článok 13
Spoluúčasť

1.

V poistnej zmluve sa dohodne suma, ktorou sa
poistený bude podieľať na poistnom plnení pri každej
poistnej udalosti (spoluúčasť). V prípade, ak výška
škody neprevýši výšku spoluúčasti, nie je Union
povinný poskytnúť poistné plnenie.

2.

Union odpočíta sumu dohodnutej spoluúčasti zo
sumy poistného plnenia, ktorú má vyplatiť
poškodenému.

Článok 10
Povinnosti Unionu
Union je povinný:
a) prerokovať s poisteným výsledky vyšetrovania,
vykonaného v záujme zistenia rozsahu a výšky
poistného plnenia alebo mu ich oznámiť,
b) umožniť poistenému nahliadnuť do dokladov, ktoré v
priebehu vyšetrovania jeho škodovej udalosti získal,.
Poistený má právo vyhotoviť si na vlastné náklady
kópie alebo odpisy z týchto dokladov,
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa
týkajú poistenia a ktoré sa dozvie pri uzavieraní
poistenia, pri jeho správe a pri likvidácii poistných
udalostí; to neplatí vtedy, ak je zákonom uložené
alebo povolené poskytnutie informácie
a v
prípadoch, keď poistený dá súhlas na poskytnutie
informácie,
d) dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené právnymi
predpismi.
Článok 11
Poistná udalosť
1.

Poistnou udalosťou je škodová udalosť, s ktorou je
spojený vznik povinnosti Unionu plniť a ku ktorej
došlo v dobe trvania poistenia, ak sa v poistnej
zmluve nedohodlo inak.

2.

Viaceré časovo spolu súvisiace škodové udalosti,
vzniknuté priamo alebo nepriamo z tej istej alebo
rovnakej príčiny, zdroja, okolnosti, udalosti alebo
iného nebezpečenstva, sa považujú za jednu

Článok 14
Poistné plnenie
1.

Poistné plnenie, vrátane nákladov podľa čl. 3 ods. 4,
nesmie prekročiť poistnú sumu dohodnutú v poistnej
zmluve v súlade s ustanovením čl. 12 ods. 1 a 2. To
platí aj pre súčet všetkých plnení pri sériovej
škodovej udalosti.

2.

Ak sa poistné plnenie týka náhrady za stratu na
zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo
pri invalidite alebo náhrady za stratu na dôchodku
alebo náhrady nákladov na výživu pozostalých a
kapitalizovaná suma tohto plnenia je vyššia ako
poistná suma, alebo zvyšok poistnej sumy po
odpočítaní iného plnenia za tú istú poistnú udalosť,
Union je povinný poskytnúť plnenie len v pomere
poistnej sumy alebo jej zvyšku ku kapitalizovanej
sume tohto plnenia.

3.

Za škodu spôsobenú na klenotoch a šperkoch, na
veciach umeleckej hodnoty, historickej hodnoty,
starožitnostiach a zbierkach je poistné plnenie
obmedzené na sumu 335,00 EUR (10.092,21 SKK)
za jednu vec alebo zbierku a za škodu na peniazoch
na sumu 170,00 EUR (5.121,42 SKK). Ak však ide o
plnenie z poistenia, v ktorom sa dohodla poistná
suma za škody na veciach, nesmie poistné plnenie
za škodu na klenotoch a šperkoch, na veciach
umeleckej
hodnoty,
historickej
hodnoty,
starožitnostiach a zbierkach a za škodu na

náhradu vyplateného poistného plnenia, najviac však
do výšky, ktorú môže poistený požadovať od
zodpovedného
zamestnanca
podľa
pracovnoprávnych predpisov o náhrade škody.

peniazoch spolu s poistným plnením za škody na
iných veciach presiahnuť dohodnutú poistnú sumu.
4.

5.

Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť so
súhlasom Unionu poškodenému priamo, má právo,
aby mu Union vydal majetkový prospech, ktorý takto
získal, avšak len v rozsahu, v akom by bol Union
povinný poskytnúť poistné plnenie.
Poistné plnenie sa vypláca v mene platnej na území
Slovenskej republiky.
Článok 14a
Výplata poistného plnenia

1.

Ak vzniklo právo na poistné plnenie, je Union
povinný poskytnúť ho do 15 dní po skončení
vyšetrenia poistnej udalosti potrebného na zistenie
rozsahu povinnosti Unionu plniť.
Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného
odkladu a považuje sa za skončené vtedy, keď
Union oznámil poistenému výšku poistného plnenia
alebo jeho zamietnutie. Ak o náhrade škody
rozhoduje súd alebo iný oprávnený orgán, je Union
povinný poskytnúť poistné plnenie podľa jeho
rozhodnutia až dňom, keď toto rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť.

2.

4.

Článok 16
Prechod práv
1.

Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe
právo na vrátenie vyplatenej sumy, na zníženie
dôchodku, či na zastavenie jeho výplaty, prechádza
toto právo na Union, pokiaľ za poisteného túto sumu
zaplatil alebo ak za neho vypláca dôchodok.

2.

Na Union prechádza tiež právo poisteného na
náhradu tých trov konania o náhrade škody, ktoré
boli poistenému priznané, pokiaľ ich Union zaplatil za
poisteného.

3.

Poistený je povinný bez meškania Unionu oznámiť,
že nastali dôvody na uplatnenie práv uvedených v
ods. 1 a 2 a odovzdať mu doklady potrebné na
uplatnenie týchto práv.

4.

Ak poistený nezabezpečí Unionu právo na náhradu
škody voči inému alebo inak zmarí možnosť
uplatnenia tohto práva, má Union voči nemu právo
na náhradu súm, ktoré pre takéto porušenie
nemohol uplatniť, až do výšky vyplateného
poistného plnenia.

Ak nie je možné vyšetrenie ukončiť do 1 mesiaca
od oznámenia poistnej udalosti, je Union povinný
na písomné
požiadanie
poisteného
vyplatiť
primeraný preddavok.
Článok 15
Právo na vrátenie vyplateného poistného plnenia

1.

2.

3.

Union má voči poistenému právo na náhradu súm,
ktoré za neho zaplatil, ak poistený alebo jeho
zamestnanec spôsobil škodu následkom požitia
alkoholu alebo návykovej látky alebo lieku
označeného varovným symbolom.
Ak poistený porušil povinnosti uvedené v čl. 9 ods. 1
týchto VPPZ
alebo v poistnej zmluve a toto
porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti a na výšku poistného plnenia, alebo týmto
porušením sa sťažilo zistenie právneho dôvodu
plnenia, rozsahu alebo výšky škody alebo náhrada
škody nemohla byť poskytnutá včas, alebo sa zvýšili
náklady Unionu na zisťovanie rozsahu následkov
poistnej udalosti má Union voči nemu právo na
primeranú náhradu vyplatených súm až do výšky
vyplateného poistného plnenia, s prihliadnutím k
tomu, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah
povinnosti Unionu plniť.
Ak Union nahradil škodu, spôsobenú zavineným
porušením pracovných povinností zamestnancami
poisteného, má Union voči poistenému právo na

Uplatnením práva podľa ods. 1 až 3 nie je dotknuté
právo Unionu, ktoré mu v dôsledku vyplatenia
poistného plnenia patrí voči inému.

Článok 17
Záverečné ustanovenia
1.

Od ustanovení čl. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 14a, 15 týchto VPPZ sa v poistných zmluvách
možno odchýliť.

2.

Pre prípadné spory týkajúce sa poistných vzťahov
medzi poisteným a Unionom sú príslušné súdy v
Slovenskej republike.

3.

Pre doručovanie písomných dokumentov platí, že
povinnosť doručiť písomnosť je splnená dňom, keď
ju adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom,
keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako
nedoručenú. Písomnosti sa doručujú na poslednú
písomne oznámenú adresu.

4.

Tieto Všeobecné poistné podmienky poistenia
zodpovednosti za škodu VPPZ/0109 boli schválené
predstavenstvom Union poisťovne, a.s. Bratislava
dňa.28.10.2008 (zápisnica č. 2008/37 bod 3) a
nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2009.

Pre duálne zobrazenie hodnôt je použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
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Union
P o i s t o v ň a

Hromadná poistná zmluva povinného zmluvného poistenia
z o d p o v e d n o s t i za š k o d u s p ô s o b e n ú p r e v á d z k o u m o t o r o v é h o
vozidla číslo: Návrh poistnej zmluvy
Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka číslo 383/B
IČO: 31 322 051
DIČ:2020800353
Bankové spojenie: IBAN: SK72 0200 0000 0000 0033 1555, BIC: SUBASKBX
VÚB Banka 331555/0200
ktorú zastupuje:
(ďalej len „Union")
a
v

Mesto Ziar nad Hronom
Štefana Moysesa 46,965 01 Žiar nad Hronom
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žiaru nad Hronom , pod číslom Číslo
živnostenského registra: 613-6434
IČO: 00321125
DIČ: 2020804478
Bankové spojenie: VÚB, a.s., IBAN: SK8702000000000014621422
ktorú zastupuje: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
(ďalej len " p o i s t n í k " )

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších
zmien a doplnkov túto hromadnú poistnú zmluvu (ďalej len "zmluva").
Článok 1
Predmet poistnej zmluvy
1. Predmetom poistenia je zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
a) ktoré sú majetkom poistníka a/alebo ktoré má poistník v nájme formou finančného, alebo
operatívneho leasingu a ktoré sú uvedené v prílohe č.l - Prihláška motorových vozidiel,
b) ktoré poistník nahlási počas trvania poistenia Unionu podľa článku 5 tejto zmluvy.
2. Predmetom poistenia nie sú motorové vozidlá, ktoré sa používajú na iný účel ako bežná
prevádzka , t.j. vozidlá autopožičovne, taxislužby, vozidlá s právom prednostnej jazdy,
vozidlá prevážajúci nebezpečný náklad a autobusy zabezpečujúcu pravidelnú dopravu, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Pre toto poistenie platia Všeobecné poistné podmienky povinného zmluvného poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP/1111 (ďalej
len „VPP PZP"), ktoré tvoria prílohu č. 2 a Osobitné dojednania o asistenčnej službe ku
Všeobecným poistným podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a Všeobecným poistným podmienkam poistenia

1

motorových a prípojných vozidiel (ďalej len „ODAS/O712"), ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto
zmluvy. Ustanovenia článku 14 VPP PZP sa pre poistenie podľa tejto zmluvy neuplatňuje.
Článok 2
Rozsah poistenia
Rozsah poistenia (balíky poistenia) je uvedený pre jednotlivé vozidlá samostatne v prílohe č. 1
tejto zmluvy a pre vozidlá zaraďované do poistenia počas platnosti tejto zmluvy je rozsah
poistenia uvedený v prihláške vozidla.

v

Článok 3
Limity poistného plnenia
Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia Unionu pri jednej poistnej
udalosti. Union ponúka nasledovné limity poistného plenia:
Optimum škoda na zdraví 5 miliónov Eur, škoda na majetku 3 milióny Eur
Excellent škoda na zdraví 5 miliónov Eur, škoda na majetku 5 miliónov Eur
Limit poistného plnenia je uvedený pre každé vozidlo osobitne v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Článok 4
Poistné
1. „Základné ročné poistné pre jednotlivé vozidlá" je určené na základe Sadzobníka PZP pre
flotily (ďalej len „sadzobník"), ktorý je uvedený v prílohe č. 4. Sadzba poistného, platná
v čase uzatvorenia tejto zmluvy je platná pre všetky vozidlá poisťované podľa tejto zmluvy.
2. „Celková výška základného ročného poistného" je určená ako súčet „základného ročného
poistného pre jednotlivé vozidlá."
3. „Základné ročné poistné pre jednotlivé vozidlá" je upravené priznanými zľavami, objemovou
zľavou a obchodnou zľavou (ďalej len „zľavy") a je uvedené v prílohe č. 1. Výška objemovej
zľavy a výška obchodnej zľavy je uvedená v prílohe č.l a je rovnaká pre všetky vozidlá
poisťované podľa tejto zmluvy. Takto upravené „základné ročné poistné pre jednotlivé
vozidlá" je v prílohe č. 1 uvedené ako „výsledné ročné poistné pre jednotlivé vozidlá".
4. „Výsledné ročné poistné" je určené ako súčet „výsledného ročného poistného pre jednotlivé
vozidlá".
5. Poistník a Union sa dohodli na ročnej frekvencii platenia poistného. Poistník platí poistné na
základe avíza, ktoré mu zasiela Union v zmysle bodu 7 tohto článku. .
Pri zaradení vozidla do poistenia počas platnosti tejto zmluvy sa „výsledné ročné poistné"
v poistnom období, v ktorom je vozidlo zaradené do / vyradené z poistenia zvýši / zníži
o alikvotnú časť "výsledného ročného poistného pre jednotlivé vozidlá" , prislúchajúcu na
obdobie od zaradenia / vyradenia vozidla do konca tohto poistného obdobia. Táto alikvotná
časť „výsledného ročného poistného pre jednotlivé vozidlá" vzťahujúca sa na novozaradené
vozidlo, sa v prípade platenia poistného v splátkach rozloží pomerne do jednotlivých splátok,
a to tak, že do 15. dňa od zaradenia vozidla do poistenia je splatná pomerná časť alikvotného
„výsledného ročného poistného pre jednotlivé vozidlá" za obdobie od zaradenia vozidla do
najbližšej splátky a ďalšie pomerné časti tohoto alikvotného poistného sú splatné vždy
k dátumu splatnosti príslušných splátok. V prípade, že „výsledné ročné poistné" za poistné
obdobie, v ktorom je vozidlo zaradené do poistenia je v čase zaradenia vozidla už zaplatené,
je táto alikvotná časť „výsledného ročného poistného pre jednotlivé vozidlá" splatná 15. deň
od zaradenia vozidla do poistenia.
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Prvú úhradu poistného za prvé poistné obdobie uhrádza poistník bezhotovostne po podpise
zmluvy na základe prílohy č.l na číslo účtu IBAN: SK72 0200 0000 0000 0033 1555, BIC:
SUBASKBX 331555/200 vedeného vo VÚB Banke ako variabilný symbol sa uvádza číslo
tejto zmluvy.
6. V ďalších poistných obdobiach sa „Výsledné ročné poistné" zvyšuje / znižuje o „výsledné
ročné poistné pre jednotlivé vozidlá" (zaradené do /vyradené z poistenia).
7. Union zasiela poistníkovi avíza v zmysle bodu 5 tohto článku listom zaslaným poštou na
adresu poistníka uvedenú poistnej zmluve. Avízo obsahuje výšku poistného, dátum splatnosti,
obdobie, za ktoré je poistné stanovené, počet vozidiel, ku ktorým poistné prislúcha. Súčasťou
avíza je zoznam vozidiel, ktorý obsahuje: značku vozidla, model, VIN - číslo vozidla, EČV
a dátum začiatku poistenia.
8. V prípade vyradenia vozidla z poistenia Union vráti poistníkovi nespotrebovanú časť
poistného do 15 pracovných dní odo dňa doručenia odhlášky Unionu.
Článok 5
Vznik a zánik poistenia
1. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú so začiatkom od 01.01.2015 a s poistným
obdobím jeden rok.
2. Na základe prihlášky motorových vozidiel od poistníka sú do poistenia zaraďované ďalšie
vozidlá. Prihlášku vozidiel a kópiu/oskenovanú kópiu osvedčenia o evidencii/technický
preukaz zasiela poistník poštou alebo e- mailom na adresu uvedenú v článku 8 bod 4 tejto
zmluvy. Začiatkom poistenia vozidiel zaraďovaných do poistenia je deň uvedený v prihláške
vozidla; ak je takýto deň skorší ako piaty deň pred doručením prihlášky do Unionu, je
začiatkom poistenia deň doručenia prihlášky do Unionu.
3. Potvrdenie o poistení a Zelenú kartu pre poistené vozidlá vystaví Union vždy po doručení
prihlášky na poistenie j ednotlivých vozidiel.
4. Na základe odhlášky motorových vozidiel (príloha č. 7) od poistníka sú z poistenia
vyraďované tie vozidlá, pri ktorých zaniklo poistenie.
5. Zánikom poistenia vyraďovaného vozidla je deň, v ktorom nastala jedna zo skutočností
uvedená vo VPP PZP čl.5 bod 3 písm. b), c), d), e), f), g), h).
6. Pre zánik poistnej zmluvy platia ustanovenia príslušné Občianskeho zákonníka, zákona
381/2001 Z. z., § 9 a VPP PZP čl. 5 ods. 3 písm. a), ods. 4, ods. 5, 6, 7. V zmysle § 9 ods. 4
zák. 381/2001 Z.z. sa dojednáva, že poistenie zodpovednosti zanikne, ak nebolo zaplatené
poistné do 45 kalendárnych dní od dátumu jeho splatnosti.
v

Článok 6
Likvidácia poistných udalostí
1. Vznik škodovej udalosti ohlási poistník bezodkladne Unionu priamo na havarijnú infolinku
číslo 0850111211, zo zahraničia 00421 2 2081 1811. Hlásenie škodovej udalosti je poistník
povinný podať písomne Unionu na príslušnom tlačive:
a) pokiaľ sa škodová udalosť stala na území SR do 15 dní
b) pokiaľ sa škodová udalosť stala v zahraničí do 30 dní
2. Likvidácia poistných udalostí sa riadi VPP PZP a likvidačnými smernicami Unionu.

Článok 7
Vyhlásenie poistníka
Poistník vyhlasuje, že všetky ním vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Potvrdzuje, že mu
boli oznámené Všeobecné poistné podmienky povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za
3

škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP /1111 a Osobitné dojednania
o asistenčnej službe, ku všeobecným poistným podmienkam povinného zmluvného poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a všeobecným poistným
podmienkam poistenia motorových a prípojných vozidiel (ďalej len „ODAS/O712"), prílohy
uvedené v čl. 7 tejto zmluvy a svojim podpisom potvrdzuje ich prevzatie.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
obidvoma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená
po vzájomnej dohode podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne zrozumiteľne a nie
v tiesni za inak nevýhodných podmienok.
3. Osoba, ktorá s Unionom uzavrela poistnú zmluvu, svojím podpisom potvrdzuje, že jej bol(i)
pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný(é) formulár(e) o dôležitých zmluvných
podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.
4. Zmluva sa uzatvára v 3 rovnopisoch, pričom Union obdrží jeden rovnopis, druhý rovnopis
poistník a tretí rovnopis dojednávateľ poistenia.
5. Kontaktné osoby:
za Union : Ing. Andrea Repáňová
tel.:
02/20815 342
e mail: andrea.repanova@union.sk
za poistníka: Mgr. Peter Antal
tel.:
e mail:

4

Prílohy k hromadnej poistnej zmluve povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla:
- príloha č. 1 Prihláška motorových vozidiel
- príloha č. 2 Všeobecné poistné podmienky povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP/1111
- príloha č. 3 Osobitné dojednania o asistenčnej službe ODAS/O712 ku Všeobecným poistným
podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a Všeobecným poistným podmienkam poistenia motorových a prípojných
vozidiel
- príloha č. 4 Sadzby poistenia motorových vozidiel
- príloha č. 5 Osvedčenia o evidencii poisťovaných vozidiel
- príloha č. 6 Oznámenie o poistnej udalosti z Povinného zmluvného poistenia - POISTENÝ
- príloha č.7 Odhláška motorových vozidiel

V Bratislave dňa

poistník
Mesto Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal

Union
Ing. Elena Májeková
členka predstavenstva

primátor mesta

Union
Ing. Boris Masloviec
člen predstavenstva

Overenie identifikácie klienta:
meno a priezvisko:
dátum narodenia:
druh a číslo dokladu totožnosti:
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Union
P o i s f o v ň ,

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA VPP PZP/1111
Úvodné ustanovenie
Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistenie"), ktoré
uzaviera Union poisťovňa, a.s., (ďalej len „Union"), platia ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ"), zákona č. 381/2001
Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení
niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), tieto Všeobecné poistné podmienky povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP/1111 (ďalej len „VPPPZP"),
osobitné dojednania a poistná zmluva.
Článok 1
Vymedzenie pojmov
1. Bezškodový priebeh p o i s t e n i a - j e doba trvania poistenia,
v priebehu ktorej nedošlo k poistnej udalosti.
2. Motorové vozidlo je samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného
pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla,
technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.
3. Tuzemské motorové vozidlo je motorové vozidlo, ktoré
podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré
nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo
prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.
4. Cudzozemské motorové vozidlo je motorové vozidlo, ktoré
je evidované v cudzine; za cudzozemské motorové vozidlo
sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii
vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej
osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky.
5. Poistník je ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o poistení (ďalej len „poistná zmluva").
6. Poistený je ten, na koho sa poistenie vzťahuje. Poistník a
poistený môžu byť totožnou osobou.
7. Poškodený je ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa týchto VPPPZP.
8. Kancelária poisťovateľov (ďalej len „kancelária") je profesijná organizácia združujúca poisťovateľov oprávnených
prevádzkovať poistenie.
9. Škodová udalosť je skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom
vzniku práv poškodeného na poistné plnenie .
10. Škodový priebeh poistenia - je uvedený v Článku 14 týchto
VPP PZP/1111.
11. Poistná udalosť je vznik povinnosti Unionu nahradiť vzniknutú škodu v stanovenom a preukázanom rozsahu.
12. Prevádzkovateľ motorového vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom.
13. Orgán evidencie vozidiel je okresný dopravný inšpektorát.
14. Centrálna evidencia vozidiel je automatizovaný informačný systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej
republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
podľa osobitného predpisu.
15. Zelená karta je Medzinárodná karta automobilového poistenia.
16. Členský štát je členský štát Európskych spoločenstiev alebo členský štát Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý
podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore.
15. Územie, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla nachádza, je.
a) územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evidenčné číslo,
osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo,
b) územie štátu, v ktorom mu bola pridelená značka poisťo-
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vateľa alebo iná rozlišovacia značka, ak ide o motorové
vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, alebo
c) územie štátu, v ktorom má držiteľ, vlastník alebo prevádzkovateľ motorového vozidla trvalý pobyt alebo sídlo, ak sa
motorovému vozidlu neprideľuje evidenčné číslo, značka
poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka,
d) územie štátu, v ktorom sa stala škodová udalosť, ak
motorovému vozidlu nebolo pridelené evidenčné číslo,
osobitné evidenčné číslo, zvláštne evidenčné číslo alebo
toto číslo už nezodpovedá motorovému vozidlu, alebo sa
nezhoduje s prideleným evidenčným číslom, osobitným
evidenčným číslom alebo zvláštnym evidenčným číslom,
e) územie členského štátu, do ktorého bolo motorové vozidlo odoslané z iného členského štátu, a to v lehote 30 dní
odo dňa prevzatia motorového vozidla kupujúcim, hoci
motorovému vozidlu nebolo v členskom štáte, do ktorého bolo motorové vozidlo odoslané, pridelené evidenčné
číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné
číslo.
16. Systém zelenej karty je súhrn vzťahov národných kancelárií poisťovateľov upravený Internými Pravidlami schválenými
Valným zhromaždením Rady kancelárií.
17. Prevádzka motorového vozidla je doba chodu jeho motora, jeho jazda a manipulácia s motorovým vozidlom bezprostredne pred jazdou, počas jazdy a bezprostredne po jej
skončení a úkony potrebné na údržbu motorového vozidla.
18. Veci pri sebe sú všetky osobné veci spojené svojou povahou a množstvom s účelom cesty vrátane vecí, prepravovaných v batožinovom priestore alebo na streche vozidla. Za
veci pri sebe sa nepovažujú náklad ani tovar.
19. Neoprávnené použitie cudzieho motorového vozidla je
prípad, kedy sa osoba zmocní cudzieho motorového vozidla
v úmysle prechodne ho používať alebo kedy neoprávnene
používa cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené v
zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona alebo zákona o priestupkoch.
20. Poistná doba je doba, na ktorú je poistenie dojednané.
21. Poistné o b d o b i e je časové obdobie, za ktoré sa platí poistné. Poistné obdobie je jeden rok. Prvé poistné obdobie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia
a každé ďalšie poistné obdobie začína vždy v deň, ktorý je
číselným označením dňa a mesiaca zhodný s dňom začiatku
poistenia. Koniec poistého obdobia je deň, ktorý predchádza
dňu, ktorý je číselným označením dňa a mesiaca zhodný s
dňom začiatku poistenia.
22. Spoluúčasť je peňažný záväzok poistníka, ktorého výška je
dohodnutá v poistnej zmluve, a na ktorého splnenie vzniká
Unionu voči poistníkovi nárok po zaplatení poistného plnenia
poškodenému.
23. Zánikom motorového vozidla sa pre účely poistenia zodpovednosti rozumie trvalý zánik motorového vozidla najmä
z dôvodu jeho neopraviteľného poškodenia (totálna škoda)
alebo neschválenia technickej spôsobilosti pre jeho prevádzku alebo vek, alebo odňatie, odovzdanie evidenčného čísla
I

a príslušných dokladov vozidla, poverenému orgánu štátnej
správy, alebo orgánom Policajného zboru Slovenskej republiky (ďalej len „PZ SR").
24. Návyková látka je alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť pozornosť,
psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie
schopnosti, alebo sociálne správanie.
25. Likvidačný zástupca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte v ktorom vykonáva svoju činnosť t.j. vybavuje v mene a na účet Unionu
škodové udalosti
Článok 2
Poistná zmluva
1. V poistnej zmluve sa upravia v súlade s týmito VPPPZP
podrobnosti potrebné na splnenie účelu poistenia.
2. Poistná zmluva musí mať písomnú formu. Písomnú formu
musia mať aj dodatky k poistnej zmluve a iné prejavy vôle
zmluvných strán, ktoré sa týkajú poistenia (napr. výpoveď z
poistenia, oznámenie o vzniku poistnej udalosti).
Článok 3
Predmet a rozsah poistenia zodpovednosti
1. Predmetom poistenia je zákonom uložená zodpovednosť
poisteného za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený má právo,
aby Union za neho vyplatil poškodenému poistné plnenie v
rozsahu podľa ods. 2, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto
škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase
trvania poistenia.
2 Poistený má právo, aby Union za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení (ďalej len „Škoda
na zdraví"),
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením
alebo stratou veci,
c) ušlého zisku,
d) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písm. a) až c),
ak Union nesplnil povinnosti uvedené v čl 9 ods. 1 písm.
d), alebo Union neoprávnene odmietol poskytnúť poistné
plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie (body b) až d) ďalej len „Škoda na majetku").
3. Poistený má právo, aby Union za neho nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady
zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového
zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.
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Článok 4
Vylúčenia z poistenia
Union nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu,
a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
b) podľa čl. 3 ods. 2. písm. b) až d) týchto VPPPZP:
i. za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo
osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti
žili v spoločnej domácnosti,
ii. vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
iii vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s výnimkou, ak
škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového
vozidla alebo ak ide o spojenie vozidiel vlečným lanom
alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré sa
nevykonáva v rámci podnikateľskej činnosti
c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda
spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto mo-

torovým vozidlom, s výnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby, okrem osôb podľa
písmen a) a b) tohto ods. na sebe alebo pri sebe v čase,
keď k dopravnej nehode došlo,
d) ktorú poistený uhradí alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec
právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená
dohoda účastníkov konania, ak Union nebol účastníkom
tohto konania
e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri
motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať pravidlá
cestnej premávky,
f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti,
nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia,
dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia
a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou vozidla:
i. ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
ii vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola
táto škoda spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako
pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho
jazdou,
h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka
priamu súvislosť s týmto činom alebo udalosťou.
2. Union je oprávnený poistné plnenie úplne alebo sčasti odmietnuť, ak poistený:
a) bez súhlasu Unionu uzná povinnosť nahradiť škodu alebo
jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak Union
bol povinný poskytnúť podľa zákona,
b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c) neposkytne Unionu potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.
Článok 5
Poistná doba, začiatok, zmeny a zánik poistenia
1. Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve.
2. Poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú, ak sa v poistnej
zmluve nedohodlo inak.
3. Poistenie zodpovednosti zanikne:
a. výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď musí
byť daná aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,
b. zánikom motorového vozidla,
c. zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu
v evidencii vozidiel,
d. vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,
e. prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom,
f. vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, Unionu
g. vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
h. zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.
4 Zmluvné strany môžu vypovedať poistnú zmluvu po vzniku
škodovej udalosti do jedného mesiaca odo dňa jej oznámenia Unionu. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden
mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie
zanikne uplynutím tejto lehoty.

5. Poistenie tiež zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti. V prípade platenia
poistného v splátkach sa za deň splatnosti poistného považuje deň splatnosti poslednej splátky v poistnom období (ak
Union nevyužije právo podľa čl. 7 ods. 4, druhá veta týchto
poistných podmienok). Poistenie zanikne uplynutím jednomesačnej lehoty od splatnosti nezaplateného poistného.
6. Ak poistenie zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného (podľa predchádzajúceho ods.), je osoba,
ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia
s Unionom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného
obdobia s iným poisťovateľom je neplatná.
7.

Zmluvné strany majú právo písomne vypovedať poistnú
zmluvu do dvoch mesiacov po jej uzavretí. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne.
Článok 6
Územná platnosť poistenia

1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo
na území členských štátov a štátov uvedených v zelenej karte.
2. Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na území iného členského štátu, poškodenému
sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého
území bola škoda spôsobená, ak sa podľa zákona alebo na
základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v širšom rozsahu.
3. Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla občanovi členského štátu na území cudzieho štátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária poisťovateľov, počas jeho cesty
z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, na
ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza.
Článok 7
Poistné
1. Poistné je cena za poistenie. Poistné podľa týchto VPPPZP
sa stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých
záväzkov Unionu vyplývajúcich z poistenia vrátane tvorby
rezerv podľa osobitného predpisu. Na stanovenie výšky poistného majú vplyv aj údaje uvádzané poistníkom pri uzavieraní poistnej zmluvy.
2. Union má právo na poistné od začiatku doby poistenia až
do jeho zániku. Poistník je povinný platiť poistné za poistné
obdobie, dohodnuté v poistnej zmluve.
3. Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia.
4 V poistnej zmluve je možné dohodnúť platenie poistného v
splátkach. Ak nebude niektorá zo splátok zaplatená včas,
má Union právo žiadať zaplatenie celého poistného.
5. Ak bude poistník v omeškaní s platením poistného, má
Union právo na úroky z omeškania podľa platných právnych
predpisov.
6. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného
obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má
Union nárok na pomernú časť poistného ku dňu, keď poistenie zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je Union povinný poistníkovi vrátiť, ak suma presiahne 1,66 EUR (50,01 SKK) Ak
v tomto poistnom období došlo k poistnej udalosti, má Union
právo na poistné až do konca tohto poistného obdobia.
7. V poistnej zmluve môžu byť tiež stanovené pravidlá, podľa
ktorých sa upravuje výška poistného v závislosti na počte
poistných udalostí.
8 Union má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre stanovenie poistného (ods. 1 tohto článku),
jednostranne zmeniť výšku poistného ku dňu jeho splatnosti alebo ak je dohodnuté platenie poistného v splátkach tak
ku dňu splatnosti splatnosti prvej splátky poistného pre príslušné poistné obdobie O tejto skutočnosti je Union povinný
poistníka informovať obvyklým spôsobom minimálne 8 kalendárnych týždňov vopred. Za obvyklý spôsob sa považuje

zverejnenie výšky poistného na internetovej stránke www
union.sk a na obchodných miestach Unionu. Pokiaľ Union
bude uvedeným spôsobom informovať poistníka o zmene
výšky poistného v lehote kratšej ako 8 kalendárnych týždňov
pred začiatkom ďalšieho poistného obdobia, zmena výšky
poistného bude účinná až od poistného obdobia, ktoré nasleduje po poistnom období, v ktorom mala byť výška poistného zmenená. Ak so zmenou poistného poistník nesúhlasí,
má právo vypovedať poistenie v zmysle § 800 ods. 1 OZ.
Článok 8
Práva a povinnosti poistníka a poisteného
1. Poistník je povinný:
a) riadne platiť poistné po celú dobu trvania poistenia,
b) bez zbytočného odkladu oznámiť Unionu všetky zmeny v
údajoch, ktoré uviedol pri uzavieraní poistnej zmluvy,
c) umožniť Unionu vykonať kedykoľvek kontrolu podkladov
pre výpočet poistného,
d) poskytovať Unionu údaje o mene, priezvisku, rodnom
čísle, adrese trvalého pobytu alebo obchodnom mene a
sídle držiteľa a vlastníka motorového vozidla a o evidenčnom čísle vozidla a ich zmeny,
e) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po zániku
poistenia s výnimkou zániku poistenia na motorové vozidlá podľa § 27 zákona, odovzdať Unionu potvrdenie o
poistení a zelenú kartu. Do splnenia tejto povinnosti, nie
je Union povinný vrátiť zostávajúcu časť poistného podľa
čl. 7 ods. 6,
f) písomne bez zbytočného odkladu informovať Union a doložiť doklad preukazujúci skutočnosť uvedenú v čl. 5 ods.
3 písm. b) až h),
g) plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené právnymi
predpismi a poistnou zmluvou.
2. Poistený je povinný:
a) dbať, aby škodová udalosť nenastala, najmä je povinný
dodržiavať povinnosti ustanovené právnymi predpismi,
ktoré sa týkajú prevádzky motorového vozidla, na ktoré
sa poistenie vzťahuje, nesmie porušovať povinnosti, ktoré smerujú k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo na
ich základe, alebo ktoré vyplývajú z poistnej zmluvy, ani
nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany
tretích osôb (za tretie osoby sa považujú tiež všetky fyzické a právnické osoby ktoré pre poisteného vykonávajú
činnosť),
b) odstrániť každý nedostatok alebo nebezpečenstvo, o ktorých sa dozvie, a ktoré by mohli mať vplyv na vznik škodovej udalosti,
c) ak už škodová udalosť nastala, vykonať nevyhnutné opatrenia na to, aby škoda bola čo najmenšia,
d) písomne oznámiť Unionu vznik škodovej udalosti:
i. do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej
republiky,
ii. do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky,
e) uviesť všetky jemu známe okolnosti, ktoré sa týkajú škodovej udalosti,
f) po oznámení škodovej udalosti postupovať podľa pokynov Unionu a predložiť v požadovanej lehote doklady, ktoré si Union vyžiada, na výzvu Unionu pristaviť motorové
vozidlo k fyzickej obhliadke,
g) bez zbytočného odkladu Unionu písomne oznámiť, že
i. bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a
vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a ďalej
postupovať podľa pokynov Unionu,
ii. v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol
poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch;
ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť
poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a sídlo prípadne
trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,

iii. nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva podľa
čl. 10 ods. 6 a 7 na Union a odovzdať mu doklady potrebné na uplatnenie týchto práv,
h) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postupovať v súlade s pokynmi Unionu; poistený sa nesmie
bez súhlasu Unionu zaviazať k náhrade premlčanej pohľadávky, uznať zodpovednosť za škodu alebo povinnosť
nahradiť škodu alebo jej časť a nesmie uzavrieť bez súhlasu Unionu súdny zmier,
i) plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené právnymi
predpismi alebo poistnou zmluvou.
3 Poistník a poistený je oprávnený písomne požiadať Union
o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia za celé
obdobie trvania zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu s predchádzajúcim poisťovateľom ak doklad o škodovom
priebehu u predchádzajúceho poisťovateľa odovzdal Unionu.
4. Poistený je na žiadosť poškodeného povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na
uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä:
a) svoje meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné
meno a sídlo,
b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo
uzavreté poistenie zodpovednosti,
c) číslo poistnej zmluvy.
Článok 9
Práva a povinnosti Unionu
1. Union je povinný:
a) po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného dokladu potvrdenie o poistení a zelenú kartu,
b) do 15 dní po zániku poistenia vydať poistníkovi doklad o
škodovom priebehu poistenia,
c) na základe písomnej žiadosti poisteného ustanoviť mu
bez zbytočného odkladu právneho zástupcu v konaní o
náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje poistenie,
d) bez zbytočného odkladu začať vyšetrovanie potrebné na
zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti:
i. skončiť vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho
povinností poskytnúť poistné plnenie a ak bol rozsah
povinnosti Unionu poskytnúť poistné plnenie a nárok
na náhradu škody preukázaný oznámiť poškodenému
výšku poistného plnenia,
ii. poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil
poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu
škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti Unionu poskytnúť poistné plnenie
a výška poistného plnenia.
e) poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení vyšetrovania potrebného na zistenie rozsahu Unionu poskytnúť
poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody Unionu, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného
plnenia,
f) do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti poistníka alebo
poisteného vydať doklad o škodovom priebehu poistenia
za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu s predchádzajúcim poisťovateľom ak doklad
o škodovom priebehu u predchádzajúceho poisťovateľa
odovzdal Unionu..
2. Ak Union nesplní povinnosti podľa ods. 1 písm. d), je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa platných
právnych predpisov.
3. Ustanovenia ods. 1 písm. d), e) a ods. 2 sa použijú rovnako
aj vtedy, ak nárok na náhradu škody uplatnil poškodený proti
likvidačnému zástupcovi

4. Union je oprávnený overiť si správnosť a úplnosť údajov potrebných pre určenie výšky poistného.
5. Ak je poistným obdobím kalendárny rok, poisťovateľ je povinný zverejniť výšku poistného a všeobecné poistné podmienky podľa § 8 zákona na nasledujúce poistné obdobie
najneskôr do 31 októbra.
6. Union je oprávnený poistné plnenie úplne alebo sčasti odmietnuť, ak poistený:
a) bez súhlasu Unionu uznal povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré bol povinný poskytnúť poisťovateľ,
b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c) neposkytne Unionu potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.
Článok 10
Poistné plnenie
1. Náhradu škody uhrádza Union poškodenému. Poškodený je
oprávnený uplatniť si svoj nárok na náhradu škody priamo
voči Unionu a je povinný tento nárok preukázať.
2. Na premlčanie nároku na náhradu škody proti Unionu platí
rovnaká úprava ako na premlčanie nároku proti osobe, ktorá
škodu spôsobila.
3. Plnenie vyplácané z jednej poistnej udalosti nesmie presiahnuť limit poistného plnenia uvedeného v poistnej zmluve.
4 Ako účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním poškodeného pri uplatňovaní nároku na náhradu
škody podľa zákona je Union povinný uhradiť len primerané
náklady, ktoré zodpovedajú najviac tarifnej odmene advokáta podľa príslušného právneho predpisu
5 Ak splní poistený povinnosti uložené mu v čl. 8 ods. 2. písm.
c) až i) týchto VPPPZP, uhradí Union v súvislosti s poistnou
udalosťou za poisteného náklady:
a) na odmenu advokáta, ktoré zodpovedajú najviac tarifnej
odmene advokáta za obhajobu v prípravnom konaní a v
konaní pred súdom prvého stupňa v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní, ktoré je vedené proti poistenému;
b) trov súdneho konania o náhrade škody vedeného s vedomím Unionu,
c) trov právneho zastúpenia v konaní o náhrade škody pred
súdom ustanoveným právnym zástupcom podľa čl. 9 ods.
1 písm. c).
6. Pokiaľ poistený nahradil poškodenému škodu alebo jej časť
priamo, má právo, aby mu ju Union nahradil, a to v rozsahu a
do výšky, v akej by bol Union povinný za poisteného náhradu
škody poskytnúť.
7. Na Union prechádza tiež právo poisteného na úhradu tých
nákladov konania o náhrade škody, ktoré boli poistenému
priznané, ak ich Union za poisteného vyplatil.
Článok 11
Nárok na náhradu poistného plnenia
1. Union má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak:
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského
oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové
vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom,
c) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že
jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam
na používanie v premávke na pozemných komunikáciách
podľa osobitného predpisu a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
d) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá
nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla podľa
osobitného predpisu,
e) porušil povinnosť podľa osobitného predpisu - ohlásiť dopravnú nehodu, ktorá je poistnou udalosťou,

f) v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s
platením poistného,
g) porušil povinnosti podľa čl. 8 ods. 2. d), f), g),
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky.
2. Union má proti poistenému, ktorý nie je poistníkom, nárok na
náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho
vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového
vozidla, ak:
a) spôsobil škodu úmyselne alebo viedol motorové vozidlo
pod vplyvom návykovej látky,
b) spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré použil neoprávnene,
c) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského
oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové
vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom,
d) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že
jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam
na používanie v premávke na pozemných komunikáciách
podľa osobitného predpisu a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
e) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá
nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla podľa
osobitné predpisu,
f) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu, ktorá je poistnou udalosťou,
g) porušil povinnosti podľa čl. 8 ods. 2. d), f), g),
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky.
3. Výška náhrady poistného plnenia alebo jej časti, na ktorú
vznikne Unionu nárok podľa ods. 1 alebo 2, nesmie presiahnuť úhrn poistných plnení, ktoré Union vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.
4. Právo Unionu na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti
podľa ods. 1 alebo 2 sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia.
Článok 12
Limity poistného plnenia
(„Poistné krytie")
1. Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia Unionu pri jednej poistnej udalosti. Limit poistného plnenia je uvedený v poistnej zmluve.
2. Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit
poistného plnenia podľa poistnej zmluvy, poistné plnenie sa
každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k
súčtu nárokov všetkých poškodených.
Článok 13
Spoluúčasť
1. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistník v prípade
poistnej udalosti uhradí Unionu v poistnej zmluve dohodnutú
spoluúčasť.
2. Spoluúčasť je poistník povinný splniť Unionu po výplate poistného plnenia z každej jednotlivej poistnej udalosti.
3. Ak výška poistného plnenia, ktoré Union vyplatil poškodenému alebo poškodeným z jednej škodovej udalosti, je nižšia
ako výška dohodnutej spoluúčasti, je poistník povinný splniť
Unionu spoluúčasť len do výšky vyplateného poistného plnenia.
Článok 14
Škodový priebeh poistenia
1. Škodový priebeh poistenia sa určuje ako počet celých mesiacov trvania poistenia, znížený o 18 mesiacov za každú
poistnú udalosť, ktorá nastane počas trvania poistenia a
zvýšený o počet mesiacov bezškodového priebehu predchádzajúceho poistenia za podmienok podľa ods. 5 tohto
článku.

2. Škodový priebeh poistenia sa nezníži podľa ods. 1, ak ide o
poistnú udalosť spôsobenú osobou, ktorá motorové vozidlo
použila bez súhlasu držiteľa vozidla, alebo ak si Union uplatnil nárok na náhradu poistného plnenia z poistnej udalosti a
jeho nárok bol v celom rozsahu uspokojený.
3. Každému motorovému vozidlu, ktoré sa poisťuje samostatnou poistnou zmluvou, sa podľa škodového priebehu poistenia prideľuje bonus alebo malus v % zo základného ročného
poistného uvedeného v poistnej zmluve podľa nasledovnej
stupnice:
Škodový priebeh
v mesiacoch

Výška bonusu/
malusu

Úroveň bonusu
(B)/ malusu (M)

60 a viac

- 50%

B5

48 až 59

- 40%

B4

36 až 47

- 30%

B3

24 až 35

- 20%

B2

12 až 23

- 10%

B1

0%

Z

-1 až-12

+ 10%

M1

-13 a ž - 2 4

+ 20%

M2

- 25 až -36

+ 30%

M3

- 37 a viac

+ 40%

M4

0 až 11

4. Pri uzavretí poistnej zmluvy sa motorovému vozidlu, uvedenému v poistnej zmluve, priradí základná trieda Z s výškou
bonusu/malusu 0%, pokiaľ nevznikne nárok na započítanie
bezškodového priebehu poistenia z predchádzajúceho poistenia podľa ods. 5.
5. V prípade, že pri uzatváraní poistnej zmluvy v Unione držiteľ
motorového vozidla preukáže bezškodový priebeh poistenia
z inej poistnej zmluvy vzťahujúcej sa na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla tej istej
kategórie, Union započíta tento bezškodový priebeh za podmienok:
a) ak predchádzajúce poistenie zaniklo z iného dôvodu ako
pre neplatenie poistného, a zároveň
b) ak od zániku predchádzajúceho poistenia neuplynulo viac
ako 12 mesiacov.
Pre každé poistné obdobie sa upraví výška bonusu/malusu
podľa škodového priebehu poistenia za obdobie od posledného stanovenia bonusu/malusu.
Článok 15
Záverečné ustanovenia
1. Od ustanovení čl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14
VPPPZP sa možno v poistnej zmluve odchýliť.
2. Pre doručovanie písomných dokumentov platí, že povinnosť
doručiť písomnosť je splnená dňom, keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. Písomnosti sa doručujú
na poslednú písomne oznámenú adresu.
3. Ak sa zmení, zruší a/alebo nahradí novým ustanovenie právneho predpisu, na ktorý tieto VPPPZP odkazujú, platnosť
príslušného ustanovenia VPPPZP tým n i e j e dotknutá, a má
sa za to, že ide o odkaz na nové alebo zmenené ustanovenie právneho predpisu v platnom znení.
4. Poistenie podľa týchto VPPPZP je možné uzavrieť aj cez
prostriedky diaľkovej komunikácie.
5. Tieto VPPPZP boli schválené predstavenstvom Union poisťovňa, a.s. Bratislava dňa 18.10.2011 (zápisnica č. 16) a nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2011.
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P o i s ť o v ň a

OSOBITNÉ DOJEDNANIA O ASISTENČNEJ SLUŽBE ODAS/O712
K POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
A K POISTENIU MOTOROVÉHO A PRÍPOJNÉHO VOZIDLA

Článok 1
Výklad pojmov
Užívateľ asistenčných služieb - je fyzická osoba oprávnene
cestujúca vozidlom v okamžiku vzniku asistenčnej udalosti,
s výnimkou fyzických osôb cestujúcich vozidlom prostredníctvom
autostopu alebo za úplatu.
Poistenie - je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie
motorového a prípojného vozidla na základe poistnej zmluvy
medzi poisteným a Poisťovateľom.
Asistenčné služby - je pomoc v núdzi, ktorú Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb poskytne
užívateľovi asistenčných služieb v prípade vzniku asistenčnej
udalosti.
Asistenčná u d a l o s ť - j e náhodná udalosť, ktorá nastala v dobe
trvania poistenia a s ktorou je podľa týchto osobitných dojednaní
spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť asistenčné služby užívateľovi asistenčných služieb prostredníctvom poskytovateľa
asistenčných služieb.
Poskytovateľ asistenčných služieb - je zahraničný zmluvný
partner Poisťovateľa.
Vozidlo s asistenčnými s l u ž b a m i - je viacstopové motorové
vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, na ktoré sa vzťahuje
poistenie.
Dopravná nehoda - je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej
dôjde v priamej súvislosti s prevádzkou vozidla k usmrteniu alebo
zraneniu užívateľa asistenčnej služby alebo ku škode na vozidle
s asistenčnými službami.
Porucha - je závada, ktorá bráni užívateľovi asistenčných
služieb v jazde za štandardných bezpečnostných podmienok
(mechanická, elektrická alebo elektronická porucha, ťažko ovládateľné vozidlo, závada na stieračoch pri daždi, rozsvietenie červenej kontrolky na prístrojovej doske). Za poruchu sa nepovažuje
závada, pri ktorej môže užívateľ asistenčných služieb pokračovať v jazde (predovšetkým mierne zníženie jazdných výkonov,
závada na stieračoch, pokiaľ neprší, rozsvietenie oranžovej kontrolky na prístrojovej doske a pod.). Poruchou nie je nutnosť
pravidelnej výmeny dielov, hmôt a doplnkov, periodická a iná
údržba a prehliadka, nedostatok v povinnej výbave a príslušenstve. Pokiaľ nie je stanovené inak, za poruchu sa nepovažuje
nedostatok prevádzkových náplní, škoda na vozidle v dôsledku
vandalizmu.
Trvalé bydlisko - je miesto, na ktorom je vozidlo na území
Slovenskej republiky obvykle parkované.
Zahraničie - sú krajiny nachádzajúce sa na území Európy v geografickom zmysle.
Zorganizuje - znamená organizačne zabezpečí úkony a služby,
avšak neuhradí náklady uplatnené treťou osobou za poskytnutie
týchto úkonov a služieb. Všetky náklady na poskytnutie takýchto
úkonov a služieb znáša užívateľ asistenčných služieb.
Článok 2
Asistenčné služby
k povinnému zmluvnému poisteniu
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla pre t y p poistenia
Optimum a pre Kasko MINI
Poisťovateľ uhradí náklady za asistenčné služby v zmysle bodov

• tel.: 0850111 211

•www.union.sk

1. až 4.6 tohto článku spolu maximálne v kumulatívnej výške
150,00 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej republiky a 250,00 EUR za asistenčné služby poskytnuté
v zahraničí.
1. Asistenčné služby v prípade dopravnej nehody
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k dopravnej nehode, následkom ktorej sa vozidlo s asistenčnými službami stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 75,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do
najbližšieho servisu maximálne však do vzdialenosti
50 km, ak nie je možná oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky
150,00 EUR pri dopravnej nehode na území Slovenskej
republiky, a pokiaľ dôjde k dopravnej nehode v zahraničí,
zorganizuje odťah vozidla do najbližšieho servisu v SR až
do výšky 250,00 EUR. V prípade dopravnej nehody
v zahraničí, ak náklady na odťah do najbližšieho servisu
v SR presiahnu výšku 250,00 EUR, tak Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do najbližšieho servisu v zahraničí,
c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo najbližšie
k miestu dopravnej nehody a uhradí náklady takejto
úschovy maximálne však za tri dni úschovy, ak nie je
možná oprava na mieste podľa pism. a) ani odťah vozidla
podľa písm. b).
d) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na jednu noc a uhradí náklady takéhoto ubytovania až do výšky 50,00 EUR/osoba.
e) zorganizuje a uhradí náklady na spiatočnú cestu užívateľa
asistenčných služieb z miesta dopravnej nehody do mies
ta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom
a uhradí cestovné. V prípade, ak užívateľ asistenčných
služieb prejaví záujem, tak Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje a uhradí
náklady na pokračovanie v ceste do cieľa vlakom, autobusom alebo lietadlom a uhradí cestovné. Užívateľ asistenčných služieb má nárok len na zorganizovanie
a úhradu nákladov na jednu cestu,
f) zorganizuje požičanie náhradného vozidla po dobu opravy
vykonávanej na území Slovenskej republiky po dopravnej
nehode a uhradí náklady za požičanie náhradného vozidla,
g) zorganizuje a uhradí náklady za zošrotovanie vozidla.
2. Asistenčné služby v prípade poruchy
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k poruche vozidla s asistenčnými službami, následkom ktorej
sa vozidlo stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 50,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta, kde vznikla porucha,

Člen skupiny Achmea

do najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
50 km, ak nie je možná oprava na mieste poruchy, a
uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky 100,00 EUR.
3. Asistenčné služby v prípade krádeže vozidla
Ak dôjde na území Slovenskej republiky ku krádeži vozidla
s asistenčnými službami a táto krádež je riadne nahlásená
policajným orgánom Slovenskej republiky, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje
požičanie náhradného vozidla a uhradí náklady za požičanie
náhradného vozidla.
Ak dôjde ku krádeži vozidla v zahraničí a táto krádež je riadne
nahlásená policajným orgánom príslušnej krajiny, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na maximálne dve noci a uhradí náklady takéhoto
ubytovania alebo
b) zorganizuje cestu užívateľa asistenčných služieb do
miesta trvalého bydliska a uhradí cestovné do miesta
trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom.
4. Ostatné asistenčné služby
4.1 Strata kľúčov od vozidla
Ak v priebehu cesty užívateľ asistenčných služieb stratí
kľúče od vozidla alebo dôjde k ich zavretiu vnútri vozidla,
Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných
služieb zorganizuje otvorenie dverí, prípadne výmenu
zámku alebo odťah vozidla do najbližšieho servisu. Náklady za výjazd servisného technika, otvorenie dverí, výmenu zámku, odťah do servisu znáša poistený.
4.2 Nedostatok paliva / zámena paliva
V prípade, že dôjde k nedostatku paliva alebo jeho
zámene pri čerpaní, zorganizuje Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb dodanie
paliva na miesto, kde sa vozidlo nachádza, alebo odťah
vozidla do servisu a odčerpanie paliva z nádrže. Náklady
za výjazd servisného technika, odťah vozidla do servisu
a odčerpanie paliva z nádrže znáša poistený.
4.3 Defekt pneumatiky vozidla
V prípade, že dôjde k defektu pneumatiky vozidla, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
zorganizuje výmenu pneumatiky na mieste alebo odťah
do najbližšieho servisu a uhradí náklady až do výšky
70 EUR.
4.4 Vybitá batéria
V prípade, že dôjde k vybitiu batérie, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje
výjazd servisného vozidla a uhradí náklady za výjazd až
do výšky 70,00 EUR.
4.5 Lekárska starostlivosť po nehode
Ak dôjde pri havárii vozidla s asistenčnými službami k zraneniu užívateľa asistenčných služieb, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
poskytne informáciu o najbližšom mieste hospitalizácie
alebo lekárskeho ošetrenia.
4.6 Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
Ak je zrejmé, že vozidlo s asistenčnými službami bude po
dopravnej nehode alebo po poruche v zahraničí nepojazdné dlhšie ako sedem dní, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje vyzdvihnutie vozidla po oprave alebo odťah vozidla do miesta trvalého bydliska do Slovenskej republiky a uhradí náklady
za vyzdvihnutie opraveného vozidla alebo odťah vozidla
do Slovenskej republiky.
4.7 Finančná tieseň
V prípade, ak v zahraničí dôjde k dopravnej nehode alebo
poruche vozidla s asistenčnými službami PLUS a užívateľ
asistenčných služieb telefonicky oznámi poskytovateľovi
asistenčných služieb finančnú tieseň, t.j. nedostatok
prostriedkov na zabezpečenie opravy alebo na návrat do
miesta trvalého bydliska, poskytovateľ asistenčných
služieb zorganizuje doručenie finančnej hotovosti uží-

vateľovi asistenčných služieb v hotovosti v mene štátu,
v ktorom sa poistený nachádza. Asistenčná služba
zabezpečí doručenie finančnej hotovosti na prekonanie finančnej tiesne poistenému v nim požadovanej výške,
maximálne však vo výške 1000,00 EUR za podmienky, že
tretia osoba zloží sumu rovnajúcu sa požadovanej výške
finančnej hotovosti v hotovosti Asistenčnej službe alebo
Poisťovateľovi.
Článok 3
Asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie
Zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla pre typ poistenia Excellent
Poisťovateľ hradí náklady za asistenčné služby v zmysle bodov
1 až 4.6 tohto článku spolu maximálne v kumulatívnej výške
250 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej
republiky a 650 EUR za asistenčné služby poskytnuté v zahraničí.
1. Asistenčné služby v prípade dopravnej nehody
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k dopravnej nehode, následkom ktorej sa vozidlo s asistenčnými službami stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 120,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do
najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
60 km, ak nie je možná oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky
250,00 EUR pri dopravnej nehode na území Slovenskej
republiky, a pokiaľ dôjde k dopravnej nehode v zahraničí,
zorganizuje odťah vozidla do najbližšieho servisu v SR až
do výšky 650,00 EUR. V prípade dopravnej nehody
v zahraničí, ak náklady na odťah do najbližšieho servisu
v SR presiahnu výšku 650,00 EUR, tak Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do najbližšieho servisu v zahraničí,
c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo najbližšie
k miestu dopravnej nehody a uhradí náklady takejto
úschovy maximálne však za tri dni úschovy, ak nie je
možná oprava na mieste podľa písm. a) ani odťah vozidla
podľa písm. b).
d) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na jednu noc a uhradí náklady takéhoto ubytovania až do výšky 50,00 EUR/osoba na území Slovenskej
republiky a v zahraničí zorganizuje ubytovanie v hoteli na
dve noci až do výšky 50,00 EUR / osoba za jednu noc.
e) zorganizuje a uhradí náklady na spiatočnú cestu užívateľa
asistenčných služieb z miesta dopravnej nehody do
miesta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom a uhradí cestovné. V prípade, ak užívateľ asistenčných služieb prejaví záujem, tak Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje a uhradí náklady na pokračovanie v ceste do
cieľa vlakom, autobusom alebo lietadlom a uhradí cestovné. Užívateľ asistenčných služieb má nárok len na zorganizovanie a úhradu nákladov na jednu cestu,
f) zorganizuje požičanie náhradného vozidla po dobu opravy
vykonávanej na území Slovenskej republiky po dopravnej
nehode a uhradí náklady za požičanie náhradného
vozidla.
g) zorganizuje a uhradí náklady za zošrotovanie vozidla.
2. Asistenčné služby v prípade poruchy
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k poruche vozidla s asistenčnými službami, následkom ktorej
sa vozidlo stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za

výkon servisného technika až do výšky 75,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený,
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta, kde vznikla porucha,
do najbližšieho servisu maximálne však do vzdialenosti
60 km, ak nie je možná oprava na mieste poruchy, a
uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky 150,00 EUR.
3. Asistenčné služby v prípade krádeže vozidla
Ak dôjde na území Slovenskej republiky ku krádeži vozidla
s asistenčnými službami a táto krádež je riadne nahlásená
policajným orgánom Slovenskej republiky, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje
požičanie náhradného vozidla a uhradí náklady za požičanie
náhradného vozidla.
Ak dôjde ku krádeži vozidla v zahraničí a táto krádež je riadne
nahlásená policajným orgánom príslušnej krajiny, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na maximálne dve noci a uhradí náklady takéhoto
ubytovania alebo
b) zorganizuje cestu užívateľa asistenčných služieb do
miesta trvalého bydliska a uhradí cestovné do miesta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom.
4. Ostatné asistenčné služby
4.1 Strata kľúčov od vozidla
Ak v priebehu cesty na území Slovenskej republiky alebo
v zahraničí užívateľ asistenčných služieb stratí kľúče od
vozidla alebo dôjde k ich zavretiu vnútri vozidla, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
zorganizuje otvorenie dverí, prípadne výmenu zámku
alebo odťah vozidla do najbližšieho servisu. Náklady za
výjazd servisného technika, otvorenie dverí, výmenu
zámku, odťah do servisu znáša poistený.
4.2 Nedostatok paliva I zámena paliva
V prípade, že dôjde na území Slovenskej republiky alebo
v zahraničí k nedostatku paliva alebo jeho zámene pri čerpaní, zorganizuje Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb v prípade nedostatku paliva
dodanie paliva na miesto, kde sa vozidlo nachádza, a v
prípade zámeny paliva pri čerpaní odťah vozidla do
servisu a odčerpanie paliva z nádrže. Náklady za výjazd
servisného technika, odťah vozidla do servisu a odčerpanie paliva z nádrže znáša poistený.
4.3 Defekt pneumatiky vozidla
V prípade, že dôjde k defektu pneumatiky vozidla na
území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje výmenu pneumatiky na mieste alebo odťah do
najbližšieho servisu a uhradí náklady až do výšky 70 EUR.
4.4 Vybitá batéria
V prípade, že dôjde na území Slovenskej republiky alebo
v zahraničí k vybitiu batérie, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje výjazd
servisného vozidla a uhradí náklady za výjazd až do výšky
70,00 EUR.
4.5 Lekárska starostlivosť po nehode
Ak dôjde pri havárii vozidla s asistenčnými službami k zraneniu užívateľa asistenčných služieb na území Slovenskej
republiky alebo v zahraničí, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb poskytne informáciu
o najbližšom mieste hospitalizácie alebo lekárskeho ošetrenia.
4.6 Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
Ak je zrejmé, že vozidlo s asistenčnými službami bude
v zahraničí po dopravnej nehode alebo po poruche nepojazdné dlhšie ako sedem dní, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje vyzdvihnutie vozidla po oprave alebo odťah vozidla do miesta trvalého bydliska do Slovenskej republiky a uhradí náklady
za vyzdvihnutie opraveného vozidla alebo odťah vozidla
do Slovenskej republiky.

4.7 Finančná tieseň
V prípade, ak v zahraničí dôjde k dopravnej nehode alebo
poruche vozidla s asistenčnými službami a užívateľ asistenčných služieb telefonicky oznámi poskytovateľovi asistenčných služieb finančnú tieseň, t.j. nedostatok
prostriedkov na zabezpečenie opravy alebo na návrat do
miesta trvalého bydliska, poskytovateľ asistenčných
služieb zorganizuje doručenie finančnej hotovosti užívateľovi asistenčných služieb v hotovosti v mene štátu,
v ktorom sa poistený nachádza. Asistenčná služba
zabezpečí doručenie finančnej hotovosti na prekonanie finančnej tiesne poistenému v ním požadovanej výške,
maximálne však vo výške 1.000,00 EUR za podmienky,
že tretia osoba zloží sumu rovnajúcu sa požadovanej
výške finančnej hotovosti v hotovosti Asistenčnej službe
alebo Poisťovateľovi.
Článok 4
Asistenčné služby pre havarijné poistenie
a havarijné poistenie spolu
s poistením pre prípad krádeže
Poisťovateľ hradí náklady za asistenčné služby v zmysle bodov
1 až 4.6 tohto článku spolu maximálne v kumulatívnej výške
250 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej
republiky a 650 EUR za asistenčné služby poskytnuté v zahraničí.
1. Asistenčné služby v prípade dopravnej nehody
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k dopravnej nehode, následkom ktorej sa vozidlo s asistenčnými službami stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 120,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do
najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
60 km, ak nie je možná oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky
250,00 EUR pri dopravnej nehode na území Slovenskej
republiky, a pokiaľ dôjde k dopravnej nehode v zahraničí,
zorganizuje odťah vozidla do najbližšieho servisu v SR až
do výšky 650,00 EUR. V prípade dopravnej nehody
v zahraničí, ak náklady na odťah do najbližšieho servisu
v SR presiahnu výšku 650,00 EUR, tak Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do najbližšieho servisu v zahraničí,
c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo najbližšie
k miestu dopravnej nehody a uhradí náklady takejto
úschovy, maximálne však za tri dni úschovy, ak nie je
možná oprava na mieste podľa písm. a) ani odťah vozidla
podľa písm b),
d) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na jednu noc a uhradí náklady takéhoto ubytovania až do výšky 50,00 EUR/osoba na území Slovenskej
republiky a v zahraničí zorganizuje ubytovanie v hoteli na
dve noci až do výšky 50,00 EUR/ osoba za jednu noc,
e) zorganizuje a uhradí náklady na spiatočnú cestu užívateľa
asistenčných služieb z miesta dopravnej nehody do miesta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom
a uhradí cestovné. V prípade, ak užívateľ asistenčných
služieb prejaví záujem, tak Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje a uhradí
náklady na pokračovanie v ceste do cieľa vlakom, autobusom alebo lietadlom a uhradí cestovné. Užívateľ asistenčných služieb má nárok len na zorganizovanie
a úhradu nákladov na jednu cestu,
f) zorganizuje požičanie náhradného vozidla po dobu opravy
vykonávanej na území Slovenskej republiky po dopravnej
nehode a uhradí náklady za požičanie náhradného
vozidla,

g) zorganizuje a uhradí náklady za zošrotovanie vozidla.
2. Asistenčné služby v prípade poruchy
Ak dôjde k poruche vozidla s asistenčnými službami, následkom ktorej sa vozidlo stane nepojazdným, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 75,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta, kde vznikla porucha,
do najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
60 km, ak nie je možná oprava na mieste poruchy, a
uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky 150,00 EUR.
3. Asistenčné služby v prípade krádeže vozidla
Ak dôjde na území Slovenskej republiky ku krádeži vozidla
s asistenčnými službami a táto krádež je riadne nahlásená
policajným orgánom Slovenskej republiky, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje požičanie náhradného vozidla a uhradí náklady za
požičanie náhradného vozidla.
Ak dôjde ku krádeži vozidla v zahraničí a táto krádež je riadne
nahlásená policajným orgánom príslušnej krajiny, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na maximálne dve noci a uhradí náklady takéhoto
ubytovania alebo
b) zorganizuje cestu užívateľa asistenčných služieb do
miesta trvalého bydliska a uhradí cestovné do miesta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom.
4. Ostatné asistenčné služby
4.1 Strata kľúčov od vozidla
Ak v priebehu cesty užívateľ asistenčných služieb stratí
kľúče od vozidla alebo dôjde k ich zavretiu vnútri vozidla,
Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných
služieb zorganizuje otvorenie dverí, prípadne výmenu
zámku alebo odťah vozidla do najbližšieho servisu. Náklady za výjazd servisného technika, otvorenie dverí, výmenu zámku, odťah do servisu znáša poistený.
4.2 Nedostatok paliva / zámena paliva
V prípade, že dôjde k nedostatku paliva alebo Jeho
zámene pri čerpaní, zorganizuje Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb dodanie
paliva na miesto, kde sa vozidlo nachádza, alebo odťah
vozidla do servisu a odčerpanie paliva z nádrže. Náklady
za výjazd servisného technika, odťah vozidla do servisu
a odčerpanie paliva z nádrže znáša poistený.
4.3 Defekt pneumatiky vozidla
V prípade, že dôjde k defektu pneumatiky vozidla, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
zorganizuje výmenu pneumatiky na mieste alebo odťah
do najbližšieho servisu a uhradí náklady až do výšky
70 EUR.
4.4 Vybitá batéria
V prípade, že dôjde k vybitiu batérie, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje
výjazd servisného vozidla a uhradí náklady za výjazd až
do výšky 70,00 EUR.
4.5 Lekárska starostlivosť po nehode
Ak dôjde pri havárii vozidla s asistenčnými službami k zraneniu užívateľa asistenčných služieb, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
poskytne informáciu o najbližšom mieste hospitalizácie
alebo lekárskeho ošetrenia.
4.6 Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
Ak je zrejmé, že vozidlo s asistenčnými službami bude po
dopravnej nehode alebo po poruche v zahraničí nepojazdné dlhšie ako sedem dní, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje vyzdvihnutie vozidla po oprave alebo odťah vozidla do miesta trvalého bydliska do Slovenskej republiky a uhradí náklady

za vyzdvihnutie opraveného vozidla alebo odťah vozidla
do Slovenskej republiky.
4.7 Finančná tieseň
V prípade, ak v zahraničí dôjde k dopravnej nehode alebo
poruche vozidla s asistenčnými službami PLUS a užívateľ
asistenčných služieb telefonicky oznámi poskytovateľovi
asistenčných služieb finančnú tieseň, t.j. nedostatok
prostriedkov na zabezpečenie opravy alebo na návrat do
miesta trvalého bydliska, poskytovateľ asistenčných
služieb zorganizuje doručenie finančnej hotovosti užívateľovi asistenčných služieb v hotovosti v mene štátu,
v ktorom sa poistený nachádza. Asistenčná služba
zabezpečí doručenie finančnej hotovosti na prekonanie finančnej tiesne poistenému v ním požadovanej výške,
maximálne však vo výške 1.000,00 EUR za podmienky,
že tretia osoba zloží sumu rovnajúcu sa požadovanej
výške finančnej hotovosti v hotovosti Asistenčnej službe
alebo Poisťovateľovi.
Článok 5
Asistenčné služby pre doplnkové poistenie
„Asistenčné služby PLUS"
Ak je v poistnej zmluve dojednané doplnkové poistenie Asistenčné služby PLUS, Poisťovateľ uhradí náklady za asistenčné
služby v zmysle bodov 1. až 4.6 tohto článku spolu maximálne
v kumulatívnej výške 350,00 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej republiky a 850,00 EUR za asistenčné
služby poskytnuté v zahraničí.
1. Asistenčné služby v prípade dopravnej nehody
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k dopravnej nehode, následkom ktorej sa vozidlo s asistenčnými službami PLUS stane nepojazdným, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 170,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do
najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
70 km, ak nie je možná oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky
350,00 EUR pri dopravnej nehode na území Slovenskej
republiky, a pokiaľ dôjde k dopravnej nehode v zahraničí,
zorganizuje odťah vozidla do najbližšieho servisu v SR až
do výšky 850,00 EUR. V prípade dopravnej nehody
v zahraničí, ak náklady na odťah do najbližšieho servisu
v SR presiahnu výšku 850,00 EUR, tak Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do najbližšieho servisu v zahraničí,
c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo najbližšie
k miestu dopravnej nehody a uhradí náklady takejto
úschovy, maximálne však za tri dni úschovy, ak nie je
možná oprava na mieste podľa písm. a) ani odťah vozidla
podľa písm. b),
d) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na jednu noc a uhradí náklady takéhoto ubytovania až do výšky 50,00 EUR/osoba na území Slovenskej
republiky a v zahraničí zorganizuje ubytovanie v hoteli na
dve noci až do výšky 50,00 EUR/osoba za jednu noc,
e) zorganizuje a uhradí náklady na spiatočnú cestu užívateľa
asistenčných služieb z miesta dopravnej nehody do miesta
trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom
a uhradí cestovné. V prípade, ak užívateľ asistenčných
služieb prejaví záujem, tak Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje a uhradí
náklady na pokračovanie v ceste do cieľa vlakom, autobusom alebo lietadlom a uhradí cestovné. Užívateľ asistenčných služieb má nárok len na zorganizovanie
a úhradu nákladov na jednu cestu,

f) zorganizuje požičanie náhradného vozidla po dobu opravy
vykonávanej na území Slovenskej republiky po dopravnej
nehode a uhradí náklady za požičanie náhradného
vozidla.
g) zorganizuje a uhradí náklady za zošrotovanie vozidla.
2. Asistenčné služby v prípade poruchy
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k poruche vozidla s asistenčnými službami PLUS, následkom
ktorej sa vozidlo stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 100,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta, kde vznikla porucha,
do najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
70 km, ak nie je možná oprava na mieste poruchy, a
uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky 200,00 EUR.
3. Asistenčné služby v prípade krádeže vozidla
Ak dôjde na území Slovenskej republiky ku krádeži vozidla
s asistenčnými službami PLUS a táto krádež je riadne nahlásená policajným orgánom Slovenskej republiky, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
zorganizuje požičanie náhradného vozidla a uhradí náklady
za požičanie náhradného vozidla.
Ak dôjde ku krádeži vozidla s asistenčnými službami PLUS
v zahraničí a táto krádež je riadne nahlásená policajným
orgánom príslušnej krajiny, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na jednu noc a uhradí náklady takéhoto ubytovania až do výšky 50,00 EUR/osoba na území Slovenskej
republiky a v zahraničí zorganizuje ubytovanie v hoteli na
dve noci až do výšky 50,00 EUR/ osoba za jednu noc,
b) zorganizuje cestu užívateľa asistenčných služieb do
miesta trvalého bydliska a uhradí cestovné do miesta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom.
4. Ostatné asistenčné služby
4.1 Strata kľúčov od vozidla
Ak v priebehu cesty užívateľ asistenčných služieb PLUS
stratí kľúče od vozidla alebo dôjde k ich zavretiu vnútri
vozidla, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje otvorenie dverí, prípadne výmenu zámku alebo odťah vozidla do najbližšieho servisu
a uhradí náklady do max. výšky 50 EUR na území Slovenskej republiky a v zahraničí do max. výšky 80 EUR.
4.2 Nedostatok paliva / zámena paliva
V prípade, že dôjde k nedostatku paliva alebo jeho
zámene pri čerpaní, zorganizuje Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb dodanie
paliva na miesto, kde sa vozidlo nachádza, alebo odťah
vozidla do servisu a odčerpanie paliva z nádrže. Náklady
za výjazd servisného technika, odťah vozidla do servisu
a odčerpanie paliva z nádrže znáša poistený.
4.3 Defekt pneumatiky vozidla
V prípade, že dôjde k defektu pneumatiky vozidla s asistenčnými službami PLUS, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje výmenu
pneumatiky na mieste alebo odťah do najbližšieho servisu
a uhradí náklady do max. výšky 70 EUR EUR na území
Slovenskej republiky a v zahraničí do max. výšky 120
EUR.
4.4 Vybitá batéria
V prípade, že dôjde k vybitiu batérie, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje
výjazd servisného technika a uhradí náklady do max.
výšky 70 EUR na území Slovenskej republiky a v zahraničí do max. výšky 120 EUR.
4.5 Lekárska starostlivosť po nehode
Ak dôjde pri havárii vozidla s asistenčnými službami PLUS

k zraneniu užívateľa asistenčných služieb, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
poskytne informáciu o najbližšom mieste hospitalizácie
alebo lekárskeho ošetrenia.
4.6 Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
Ak je zrejmé, že vozidlo s asistenčnými službami bude po
dopravnej nehode alebo po poruche v zahraničí nepojazdné dlhšie ako sedem dní, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje vyzdvihnutie vozidla po oprave alebo odťah vozidla do miesta trvalého bydliska do Slovenskej republiky a uhradí náklady
za vyzdvihnutie opraveného vozidla alebo odťah vozidla
do Slovenskej republiky.
4.7 Finančná tieseň
V prípade, ak v zahraničí dôjde k dopravnej nehode alebo
poruche vozidla s asistenčnými službami PLUS a užívateľ'
asistenčných služieb telefonicky oznámi poskytovateľovi
asistenčných služieb finančnú tieseň, t.j. nedostatok
prostriedkov na zabezpečenie opravy alebo na návrat do
miesta trvalého bydliska, poskytovatel" asistenčných
služieb zorganizuje doručenie finančnej hotovosti užívateľovi asistenčných služieb v hotovosti v mene štátu,
v ktorom sa poistený nachádza. Asistenčná služba
zabezpečí doručenie finančnej hotovosti na prekonanie finančnej tiesne poistenému v ním požadovanej výške,
maximálne však vo výške 1.000,00 EUR za podmienky,
že tretia osoba zloží sumu rovnajúcu sa požadovanej
výške finančnej hotovosti v hotovosti Asistenčnej službe
alebo Poisťovateľovi.
Článok 6
Všeobecné vylúčenia a povinnosti
1. Nárok na asistenčné služby nevzniká v prípade:
a) ak vozidlo v čase vzniku asistenčnej udalosti bolo vedené
osobou, ktorá nie je držiteľom príslušného vodičského
oprávnenia,
b) ak asistenčná udalosť vznikla v okamihu, keď bolo vozidlo
nedovolene obsadené vyšším počtom cestujúcich, ako je
počet miest na sedenie alebo ak vozidlo bolo zaťažené
nad hmotnostný limit určený výrobcom,
c) ak vozidlo bolo pri začatí cesty v stave nespôsobilom na
premávku na pozemných komunikáciách a/alebo neabsolvovalo pravidelnú servisnú údržbu podľa pokynov
výrobcu,
d) ak vozidlo bolo požité pri motoristickej súťaži alebo
pretekoch akéhokoľvek druhu.
2. Povinnosti poisteného pri asistenčnej udalosti
V prípade vzniku asistenčnej udalosti je poistený alebo užívateľ asistenčných služieb povinný ihneď sa telefonicky spojiť s poskytovateľom asistenčných služieb. Ak poistený alebo
užívateľ asistenčných služieb zorganizuje službu, ktorá je
predmetom plnenia poskytovateľa asistenčných služieb,
sám, znáša všetky náklady v plnej výške, t.j. nemá nárok na
plnenie podľa týchto osobitných dojednaní.
Pri telefonickom volaní do ohlasovacieho centra poskytovateľa asistenčných služieb alebo pri akejkoľvek inej forme
spojenia, ktorú poistený alebo užívateľ asistenčných služieb
použije pri svojej žiadosti o asistenčné služby, musí poskytovateľovi asistenčných služieb uviesť nasledujúce informácie:
a)
b)
c)
d)

meno a priezvisko,
údaje, ktoré obsahuje asistenčná karta vydaná k vozidlu,
miesto, kde sa vozidlo nachádza, a telefónne číslo,
stručný popis problému a povahy požadovanej asistenčnej
služby.
Poistený alebo užívateľ asistenčných služieb je povinný
uviesť aj ďalšie informácie, o ktoré operátori poskytovateľa
asistenčných služieb požiadajú, aby tak umožnili zásahovému vozidlu čo najrýchlejšiu dopravu na miesto asistenčnej
udalosti.

Článok 7
V š e o b e c n é ustanovenia
Telefonáty poskytovateľovi asistenčných služieb zo Slovenskej
republiky sú zvýhodnené za cenu miestneho hovoru a telefonáty
zo zahraničia hradí užívateľ asistenčných služieb sám.
V prípade, ak k tomu istému vozidlu s asistenčnými službami je
uzavretá poistná zmluva o p o v i n n o m z m l u v n o m poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a zároveň poistná zmluva o poistení motorového vozidla, má užívateľ asistenčných služieb nárok na poskytnutie asistenčných
služieb len v rozsahu podľa čl. 4 týchto osobitných dojednaní. A k

je dojednané d o p l n k o v é poistenie asistenčných služieb „Asistenčné služby PLUS" má užívateľ asistenčných služieb nárok na
poskytnutie asistenčných služieb len v rozsahu podľa čl. 5 týchto
osobitných dojednaní.
Výška kumulovaného maximálneho limitu sa vzťahuje na každú
poistnú udalosť.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
Tieto osobitné dojednania sú účinné od 25.6.2012 a sú účasťou
poistnej zmluvy.
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Sadzobník PZP pre flotilové poistenie

Poisťovňa
PZP O p t i m u m
Z á k l a d n é r o č n é p o i s t n é pre o s o b n é m o t o r o v é vozidlá d o 3 , 5 1
Výkon motora
Hmotnosť

do 51 kW

od 52 do 70 kW

do 1450 kg

104,68 €

104.68 €

od 71 do 85 kW
143,06 €

od 1451 do 1750 kg

120,78 €

134,20 €

156,21 €

od 1751 do 2100 kg

148,56 €

174,86 €

od 2101 do 2500 kg

133,66 €
146,01 €

162,25 €

205,73 €

od 2500 kg do 3000 kg

185,46 €

206,00 €

od 3001 do 3500 kg

191,37 €

212.57 €

od 86 do 105 kW
170,43 €

od 106 do 125 kW
191.91 €

od 126 kW
219,42 €

181.44 €

197.95 €

233,24 €

197.41 €

219,42 €

241,43 €

224,92 €

241,43 €

301,01 €

272,02 €

291,62 €

302,22 €

314,83 €

289.74 €

306,24 €

313.49 €

329.33 €

P Z P Excellent
Z á k l a d n é r o č n é p o i s t n é pre o s o b n é m o t o r o v é v o z i d l á do 3,5 t
Výkon motora
od 86 do 105 kW

od 106 do 125 kW

od 126 kW

109,91 €

od 71 do 85 kW
150,21 €

178,96 €

201.50 €

230,39 €

126,82 €

140,91 €

164,02 €

190.51 €

207.84 €

244,90 €

od 1751 do 2100 kg

140,35 €

155,99 €

207.28 €

230,39 €

253,50 €

od 2101 do 2500 kg

153,31 €

170,36 €

183,61 €
216.02 €

236.17 €

253,50 €

316,06 €

od 2500 kg do 3000 kg

194,74 €

216,30 €

285.62 €

306,20 €

317,33 €

330.57 €

od 3001 do 3500 kg

200,94 €

223,20 €

304,22 €

321,56 €

329,17 €

345,79 €

Hmotnosť

do 51 kW

od 52 do 70 kW

do 1450 kg
od 1451 do 1750 kg

109,91 €

FLOTILY
Optimum

Excellent

M o t o c y k l e do 50 c c m

25,00 €

26.25 €

Motocykle 51-350 ccm
M o t o c y k l e nad 350 c c m

72.00 €
180.00 €

189,00 €

N á k l a d n é M V o d 3.5 d o 12 t

625,00 €

656,25 €

N á k l a d n é M V n a d 12 t

850,00 €

892,50 €

Ťahače
Traktory

1.600,00 €

1.680,00 €

45.00 €

Autobus mestský

1.100.00 €

47.25 €
1.155,00 €

Autobus do 5 t
Autobus nad 5 1

75.60 €

850.00 €

892,50 €

1.250,00 €

1.312,50 €

P r i v e s v d o 7 5 0 kg

14,50 €

15,23 €

P r í v e s y nad 7 5 0 kq

30,00 €

N á v e s y do 2 4 0 0 0 kq

145,00 €

31,50 €
152.25 €

N á v e s y n a d 2 4 001 kq

155.00 €

162.75 €

28.00 €

29.40 e

c e l k o v e j h m o t n o s t i 10 ton

200,00 €

210,00 €

Sanitný automobil

225,00 €

236,25 €

Malý motorový vozík
O b y t n ý a u t o m o b i l do

Na tieto sadzby je m o ž n é uplatniť z ľ a v u za o b j e m poistného.

Union

Prezentačná pečiatka a čitateľný podpis preberajúceho

P o i s ť o v ň a
Odovzdané prílohy

Oznámenie škodovej udalosti z Povinného zmluvného poistenia - POISTENÝ
Číslo poistnej zmluvy (jeho bielej alebo zelenej karty)

Číslo poistnej udalosti (vyplní Union poisťovňa, a. s.)

1. D Á T U M A MIESTO NEHODY
Dátum (deň, mesiac, rok, presný čas)

Miesto nehody (ulica, obec, štát)

2. POISTNÍK (ten, kto poistnú zmluvu uzatvoril)
Meno, titul

Priezvisko / názov firmy

Rodné číslo / IČO

Adresa / sídlo firmy

PSČ

Mesto / Obec

Telefón / mobil

E-mail

Fax

3. DRŽITEĽ
Rodné číslo / IČO

Meno, titul

Priezvisko / názov firmy

PSC

Mesto / Obec

Adresa / sídlo firmy

Telefón / mobil

Fax

4. VODIČ V O Z I D L A V ČASE NEHODY
Rodné číslo / IČO

Meno. titul

Priezvisko

Adresa

PSC

Mesto / Obec

Telefón / mobil

Skupina

Vydaný kým, dňa

Číslo vodičského preukazu

5. POISTENÉ VOZIDLO, ktoré spôsobilo škodu
Evidenčné číslo vozidla

Farba

Továrenská značka, typ, prevedenie

Objem
motora

VIN (výrobné číslo karosérie
alebo podvozku)
6. POPIS NEHODY
Situačný náčrt miesta nehody

Uveďte podrobný popis nehody

Rozsah poškodenia Vášho vozidla
7. KTO ZAVINIL N E H O D U ?
Podiel v %
Vy? (vodič Vášho vozidla)

•

Áno •

Nie

Poškodený?

nÁno

•

Nie

Spoluvina?

•

Áno •

Nie

V čom vidíte spoluvinu poškodeného?

• tel.: 0850111 211

'WWW.union.sk

Part oftheEureko Group

8. S V E D K O V I A NEHODY
Priezvisko, meno

Telefón

Adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ)

9. VYŠETROVANIE NEHODY POLÍCIOU
Vyšetrovala nehodu polícia?

Q Áno •

Nie

Ak nehodu nevyšetrovala polícia, uveďte prečo

Ak vyšetrovala nehodu polícia, uveďte presnú adresu policajného útvaru, ktorý udalosť vyšetroval

10. P O Š K O D E N É VOZIDLO
Evidenčné číslo vozidla

Továrenská značka, typ, prevedenie

Rozsah poškodenia vozidla

Farba

Vodič vozidla v čase nehody (meno, priezvisko, adresa)

11. MAJITEĽ P O Š K O D E N É H O V O Z I D L A
Priezvisko / názov firmy

Meno, titul

Telefón

Adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ)

12. ĎALŠIE P O Š K O D E N É VOZIDLÁ
Vlastník, držiteľ

EČV

Adresa

Továrenská značka

Adresa / štátna príslušnosť

Telefón

Adresa / štátna príslušnosť

Telefón / kontakt na pozostalých

13. Z R A N E N É O S O B Y
Meno a priezvisko zranenej osoby

14. U S M R T E N É O S O B Y
Meno a priezvisko usmrtenej osoby

15. Š K O D A NA INOM M A J E T K U (napr. bicykel, zvodidlá, stĺp,...)
Poškodená vec

Telefón

Vlastník (meno, priezvisko, názov firmy)

16. Z Á V E R E Č N É USTANOVENIA
Vzťah poškodeného k poistenému
Manžel / manželka

i—i

i—i

^

Považujete nárok poškodeného za
oprávnený?

i—i

r—i

Nje

Osoba žijúca s poisteným v čase škodovej udalosti
v spoločnej domácnosti?
Bola už z Vašej strany poskytnútá poškodenému náhrada škody?

n

Áno rn

Q Áno n

A k án0
Nie

'

uv

Nie

e ď t e sumu v €

Podpísaný súhlasí v zmysle zákona č. 428/2008 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení s poskytnutím svojich osobných údajov za
účelom vysporiadania nárokov, ktoré môžu vyplývať z vyššie uvedenej poistnej udalosti. Zároveň splnomocňuje podľa § 50 a 51 Tr. poriadku
(§ 17 Spr. poriadku), v zmysle § 65 Tr poriadku (§ 23 Spr. poriadku) pracovníkov Union poisťovne, a. s , na nahliadnutie do spisu dopravnej
nehody PZ SR, robiť si z neho výpisy a zabezpečovať si na vlastné náklady kópie. Union poisťovňa, a. s., nie je viazaná záväzkami poisteného, ktoré na seba zobral bez predchádzajúceho prekonzultovania s ňou, alebo ak ide o záväzok prevzatý nad rámec stanovený právnymi
predpismi. Bez súhlasu Union poisťovne, a. s., neuzatvárajte dohodu o spôsobe úhrady škody. Poistený vyhlasuje, že všetky údaje v tomto
oznámení sú pravdivé.

V

dňa
podpis poisteného / pečiatka

Union poisťovňa, a. s , Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, Tel.: 0850 111 211, www union sk
IČO: 31322051, DIČ: 2020800353, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B
200513
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Union
Poisťovňa
Hromadná poistná zmluvu poistenia motorových v o z i d i c 1
N á v r h

p o i s t n e j

z m l u v y

Union poisťovňa, a.s.
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sa, vložka číslo 383/B
IČO: 31 322 051
DIČ:2020800353
Bankové spojenie: VÚB Banka 331555/0200, IBAN: SK72 0200 0000 0000 0033 1555, BIC:
SUBASKBX
ktorú zastupuje:
(ďalej len „Union")
a
v

Mesto Ziar nad Hronom
Štefana Moysesa 46,965 01 Žiar nad Hronom
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žiaru nad Hronom , pod číslom Číslo
živnostenského registra: 613-6434
IČO: 00321125
DIČ: 2020804478
Bankové spojenie: VÚB, a.s, IBAN: SK8702000000000014621422
ktorú zastupuje: Mgr. Peter Antal, primátor mesta
(ďalej len " p o i s t n í k " )

uzavierajú v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., v znení neskorších
zmien a doplnkov túto hromadnú poistnú zmluvu (ďalej len "zmluva").
Článok 1
Predmet poistenia
1. Predmetom poistenia sú motorové a prípojné vozidlá
a) ktoré sú majetkom poistníka a/alebo ktoré má poistník v nájme formou finančného, alebo
operatívneho leasingu a ktoré sú uvedené v prílohe č.l - Prihláška motorových vozidiel,
b) ktoré poistník nahlási počas trvania poistenia Unionu podľa článku 8 tejto zmluvy.
2. Predmetom poistenia nie sú motorové vozidlá, ktoré sa používajú na iný účel ako bežná
prevádzka alebo , t.j. vozidlá autopožičovne, taxislužby, vozidlá s právom prednostnej jazdy a
vozidlá prevážajúci nebezpečný náklad, vozidlá neuvedené v Sadzobníku KASKO pre flotily
(ďalej len „sadzobník") (príloha č. 4) a vozidlá, ktorých poistná suma prevyšuje 40.000 €
u motorových vozidlách do 3,5 t a 100.000 € u nákladných motorových vozidlách, ak sa
zmluvné strany nedohodli inak.
3. Pre toto poistenie platia Všeobecné poistné podmienky poistenia motorových vozidiel VPP
PMV/1013, ktoré tvoria prílohu č. 2 a Osobitné dojednania o asistenčnej službe ODAS/O712
ku Všeobecným poistným podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a Všeobecným poistným podmienkam
poistenia motorových a prípojných vozidiel (ďalej len „ODAS/Q712"), ktoré tvoria prílohu č.

1

3 tejto zmluvy. Ustanovenia VPP PMV časť B článku 9 sa pre poistenie podľa tejto zmluvy
neuplatňujú.
Článok 2
Poistná suma
Poistná suma je uvedená v prílohe č. 1, pre jednotlivé vozidlá osobitne.
Poistná suma zodpovedá výške kúpnej ceny vozidla vrátane štandardnej a doplnkovej výbavy
(ak je táto predmetom poistenia) uvedenej vnadobúdacej faktúre, prípadne preberacom
protokole, resp. v kalkulačnom systéme Unionu bez odpočítania predajných zliav a vrátane DPH
vystavenej autorizovaným predajcom danej značky vozidla. Pri vozidle staršom ako 12 mesiacov
od dátumu výroby je poistnou sumou priemerná nová hodnota vozidla vrátane štandardnej
a doplnkovej výbavy bez odpočítania predajných zliav a vrátane DPH.
v

Článok 3
Rozsah poistenia
Rozsah poistenia (balíky poistenia a doplnkové poistenia) je uvedený pre jednotlivé vozidlá
samostatne v prílohe č. 1 tejto zmluvy a pre vozidlá zaraďované do poistenia počas platnosti tejto
zmluvy je rozsah poistenia uvedený v prihláške vozidla.
Článok 4
Územná platnosť
Poistenie vozidiel proti rizikám uvedených v prílohe č. 1 sa dojednáva na území Európy
v geografickom zmysle. Pri preprave poisteného vozidla loďou sa poistenie neprerušuje, pokiaľ
miestom nakladania a vykladania vozidla je
územie Európy. V ostatných prípadoch končí
poistenie ukončením nakladania vozidla na palube lode.
v

Článok 5
Spoluúčasť
1. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou, s výnimkou osobných vozidiel s hmotnosťou do 3,5
tony pri ktorých je poistenie možné dojednať aj bez spoluúčasti. Spoluúčasť vyjadruje sumu,
ktorou sa poistený zúčastňuje na každej poistnej udalosti. Union určí výšku poistného plnenia
po odpočítaní spoluúčasti.
2. Výška spoluúčasti je uvedená pre jednotlivé vozidlá samostatne v prílohe č. 1
v

Článok 6
Technický stav poisťovaných vozidiel, povinné zabezpečenie
1. Poistník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že technický stav poisťovaných vozidiel spĺňa
podmienky stanovené právnym predpisom o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách. Súčasťou poistnej zmluvy je fotodokumentácia technického
stavu poisťovaných vozidiel minimálne 4 fotografie - predná a pravá bočná strana, zadná
a ľavá bočná strana, VIN-číslo, palubná doska).
2. Poistený je povinný udržiavať vozidlo v prevádzkyschopnom stave a zabezpečiť poistené
vozidlo pred uzavretím poistnej zmluvy a počas trvania poistenia nasledujúcimi
zabezpečovacími zariadeniami v závislosti od fakturovanej ceny vozidla (nová hodnota
vozidla + cena doplnkovej výbavy s DPH):

2

Hodnota nového
vozidla +
doplnkovej
výbavy (s DPH)

Povinné zabezpečenie osobných, 3 a viac miestnych
úžitkových vozidiel do 3,5 t celkovej hmotnosti a
terénnych vozidiel

Imobilizér, alebo
mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou,
Do 25 000 EUR
(753 150 SKK)
alebo
alarm s blokovaním funkcií
Od 25000,01 EUR Imobilizér + mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne
spojené s karosériou, alebo
do 85000 EUR
(od 753 150 do 2
560 710 SKK)
Imobilizér + alarm s blokovaním funkcií
Imobilizér + alarm s blokovaním funkcií + mechanické
zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou,
alebo
Od 85000,01 EUR mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou +
(od 2560 710 SKK) alarm s blokovaním funkcií + monitorovací a vyhľadávací
satelitný systém na báze GPS (Lo Jack, JP Jack), alebo
Imobilizér + alarm s blokovaním funkcií + monitorovací a
vyhľadávací systém na báze GPS (Lo Jack, JP Jack).
3. Pri nákladných vozidlách nad 3,5 t celkovej hmotnosti je požadované zabezpečovacie
zariadenie imobilizér. Poistník je povinný zabezpečiť tieto vozidlá proti vniknutiu
a následnej manipulácií neoprávnenou osobou riadnym uzamknutím.
Článok 7
Poistné
1. „Základné ročné poistné pre jednotlivé vozidlá" je určené na základe sadzobníka. „Základné
ročné poistné pre jednotlivé vozdlá „je cena poistenia pre každé vozidlo za dojednané poistné
riziká pre prípad:
a) poškodenia, zničenia, straty (havarijné poistenie),
b) krádeže (poistenie pre prípad krádeže), ak je dohodnuté spolu s havarijným poistením
v prílohe č.l.
Sadzba poistného, platná v čase uzatvorenia tejto zmluvy je platná pre všetky vozidlá
poisťované podľa tejto zmluvy.
2. Celková výška „základného ročného poistného" je určená ako súčet „základného ročného
poistného pre jednotlivé vozidlá".
"Základné ročné poistné pre jednotlivé vozidlá" upravené o priznanú objemovú zľavu a
obchodú zľavu (ďalej len „zľavy") je uvedené v prílohe č. 1 ako „výsledné ročné poistné po
zľavách pre jednotlivé vozidlá". Výška objemovej zľavy a výška obchodnej zľavy je uvedená
v prílohe č.l a je rovnaká pre všetky vozidlá poisťované podľa tejto zmluvy.
3. „Výsledné ročné poistné pre jednotlivé vozidlá" je určené ako súčet „výsledného ročného
poistného po zľavách pre jednotlivé vozidlá" a „ročného poistného za dojednané doplnkové
poistenia pre jednotlivé vozidlá" (doplnkové poistenie úrazu, doplnkové poistenie batožiny,
doplnkové poistenie skiel, doplnkové poistenie asistenčných služieb).
4. „Výsledné ročné poistné" je určené ako súčet „výsledného ročného poistného pre jednotlivé
vozidlá".
5. Poistník a Union sa dohodli na ročnej frekvencii platenia poistného. Poistník platí poistné na
základe avíza, ktoré mu zasiela Union v zmysle bodu 6 tohto článku.
3

5.1 Pri zaradení vozidla do poistenia počas platnosti tejto zmluvy sa „výsledné ročné poistné"
v poistnom období, v ktorom je vozidlo zaradené do / vyradené z poistenia zvýši / zníži
o alikvotnú časť „výsledného ročného poistného pre jednotlivé vozidlá", prislúchajúcu na
obdobie od zaradenia / vyradenia vozidla do konca tohto poistného obdobia. Táto alikvotná
časť „výsledného ročného poistného pre jednotlivé vozidlá" vzťahujúca sa na novozaradené
vozidlo, sa v prípade platenia poistného v splátkach rozloží pomerne do jednotlivých splátok,
a to tak, že do 15. dňa od zaradenia vozidla do poistenia je splatná pomerná časť alikvotného
„výsledného ročného poistného pre jednotlivé vozidlá" za obdobie od zaradenia vozidla do
najbližšej splátky a ďalšie pomerné časti alikvotného poistného sú splatné vždy k dátumu
splatnosti príslušnýchsplátok. V prípade, že „výsledné ročné poistné" za poistné obdobie,
v ktorom je vozidlo zaradené do poistenia je v čase zaradenia vozidla už zaplatené, je
alikvótna časť „výsledného ročného poistného pre jednotlivé vozidlá" splatná 15. deň od
zaradenia vozidla do poistenia.
5.2. V ďalších poistných obdobiach sa „Výsledné ročné poistné" zvyšuje / znižuje o „výsledné
ročné poistné pre jednotlivé vozidlá" (zaradené do/vyradené z poistenia).
Prvú úhradu poistného za prvé poistné obdobie uhrádza poistník bezhotovostne po podpise
zmluvy na základe prílohy č.l na číslo účtu IBAN: SK72 0200 0000 0000 0033 1555, BIC:
SUBASKBX 331555/0200 vedeného vo VÚB Banke ako variabilný symbol sa uvádza číslo
tejto zmluvy.
6. Union zasiela poistníkovi avíza v zmysle bodu 5 tohto článku listom zaslaným poštou na
adresu poistníka uvedenú v poistnej zmluve. Avízo obsahuje výšku poistného, dátum
splatnosti, obdobie, za ktoré je poistné stanovené, počet vozidiel, ku ktorým poistné
prislúcha. Súčasťou avíza je zoznam vozidiel, ktorý obsahuje: značku vozidla, model, VIN číslo vozidla, EČV a dátum začiatku poistenia.
7. V prípade vyradenia vozidla z poistenia Union vráti poistníkovi nespotrebovanú časť
poistného do 15 pracovných dní odo dňa doručenia odhlášky Unionu.
Článok 8
Vznik a zánik poistenia
1. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú so začiatkom od 01.01.2015 a s poistným
obdobím jeden rok.
2. Na základe prihlášky motorových vozidiel od poistníka sú do poistenia zaraďované ďalšie
vozidlá. Prihlášku vozidiel a kópiu/oskenovanú kópiu osvedčenia o evidencii/technický
preukaz zasiela poistník poštou na alebo e- mailom na adresu Unionu uvedenú v tejto zmluve.
Začiatkom poistenia vozidiel zaraďovaných do poistenia je deň uvedený v prihláške vozidla;
ak je takýto deň skorší ako piaty deň pred doručením prihlášky do Unionu, je začiatkom
poistenia deň doručenia prihlášky do Unionu.
3. Na základe odhlášky motorových vozidiel (príloha č. 7) od poistníka sú z poistenia
vyraďované tie vozidlá, pri ktorých zaniklo poistenie.
4. Zánikom poistenia vyraďovaného vozidla je deň, v ktorom nastala jedna zo skutočností
uvedená vo VPP PMV čl.3 bod 1 písm. e), h), i).
5. Pre zánik poistnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ustanovenia
VPP PMV čl. 3 ods. 1 písm. a), b),c),d) í), g),j) k), ods.2, 3.

Článok 9
Likvidácia poistných udalostí
1. Vznik poistnej udalosti ohlási poistník/poistený bezodkladne Unionu priamo na havarijnú
infolinku číslo 0850111211, zo zahraničia 00421 2 2081 1811.
4

2. Poistník/poistený je povinný bezodkladne oznámiť policajným orgánom každú vecnú škodu,
to neplatí, ak ide o škodovú udalosť v zmysle ustanovení zákona o cestnej premávke, alebo
škoda vznikla v dôsledku živelnej udalosti.
3. Likvidácia poistných udalostí sa riadi VPP PMV a likvidačnými smernicami Unionu.
4. Obhliadky MV prebiehajú na území SR podľa regiónu a rozsahu poškodenia. Miesto
obhliadky určí poistník/poistený po telefonickej dohode s Unionom. Union garantuje
poistníkovi/poistenému, že vykoná obhliadku poškodeného vozidla do 24 hodín od
telefonickej dohody.
Článok 10
Vyhlásenie poistníka
Poistník vyhlasuje, že všetky ním vyššie uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Potvrdzuje, že
mu boli oznámené Všeobecné poistné podmienky poistenia motorových vozidiel VPP PMV
/1013, Osobitné dojednania o asistenčnej službe ODAS/O712 ku Všeobecným poistným
podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a Všeobecným poistným podmienkam poistenia
motorových a prípojných vozidiel a svojim podpisom potvrdzuje ich prevzatie. Súčasne
potvrdzuje, že bol oboznámený s údajmi podľa § 792a ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Článok 11
Záverečné ustanovenia
1. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
obidvoma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená
po vzájomnej dohode podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne zrozumiteľne a nie
v tiesni za inak nevýhodných podmienok.
3. Osoba, ktorá s Unionom uzavrela poistnú zmluvu, svojím podpisom potvrdzuje, že jej bol(i)
pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdaný(é) formulár(e) o dôležitých zmluvných
podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy.
4. Zmluva sa uzatvára v 3 rovnopisoch, pričom Union obdrží jeden rovnopis, druhý rovnopis
poistník a tretí rovnopis dojednávateľ poistenia.
Kontaktné osoby:
za Union : Ing. Andrea Repáňová
tel.:
02/20815 342
e mail:
andrea.repanova@union.sk
za poistníka: Mgr. Peter Antal
tel.:
e mail:
Prílohy k hromadnej poistnej zmluve poistenia motorových vozidiel:
- príloha č. 1 Prihláška motorových vozidiel
- príloha č. 2 Všeobecné poistné podmienky poistenia motorových vozidiel VPP PMV/1013
- príloha č. 3 Osobitné dojednania o asistenčnej službe ODAS/O712 ku Všeobecným poistným
podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a Všeobecným poistným podmienkam poistenia motorových a prípojných
vozidiel
5

- príloha
- príloha
- príloha
- príloha
- príloha
- príloha

č. 4 Sadzobník KASKO pre flotily
č. 5 Záznam o výbave
č. 6 Fotografie vozidiel
č. 7 Odhláška motorových vozidiel
č. 8 Osvedčenia o evidencií poisťovaných vozidiel
č. 9 Oznámenie škodovej udalosti z havarijného poistenia

V Bratislava dňa

poistník
Mesto Žiar nad Hronom
Mgr. Peter Antal

Union
Ing. Elena Májeková

členka predstavenstva

primátor mesta

Union
Ing. Boris Masloviec
člen predstavenstva
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Union
Poisťovňa

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
POISTENIA MOTOROVÝCH A PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL VPP PMV/1013
Úvodné ustanovenie
Pre poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo straty vozidla (ďalej len „havarijné poistenie"), krádeže vozidla (ďalej len „poistenie pre prípad krádeže"), pre prípad úrazu osôb prepravovaných vozidlom (ďalej len „doplnkové úrazové poistenie"), pre prípad
poškodenia, zničenia, straty a krádeže batožiny (ďalej len „doplnkové poistenie batožiny") a pre prípad poškodenia alebo zničenia skiel
(ďalej len „doplnkové poistenie skiel"), ktoré uzaviera Union poisťovňa, a.s., IČO 31 322 051 (ďalej len „Poisťovateľ"), platia príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel VPP PMV/1013 (ďalej
len „VPP PMV"), osobitné dojednania a poistná zmluva.
ČASŤ A
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Výklad pojmov
1. Doplnkovou výbavou je príslušenstvo a doplnky uvedené
v Zázname o výbave, ktorými môže byť vozidlo vybavené nad
rámec štandardnej výbavy, pričom jej použitie vo vozidle nie je
povinné a jej cena nieje predávajúcim zahrnutá v cene vozidla.
2. Krádež je akékoľvek prisvojenie si predmetu poistenia jeho
zmocnením sa.
3. Oprávnená osoba je osoba(y), ktorú určil poistník, a ktorej má
vzniknúť právo na plnenie v prípade, že poistnou udalosťou je
smrť poisteného. Pokiaľ nie je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie,
nadobúdajú toto právo osoby podľa Občianskeho zákonníka.
4. Poistený je fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok
sa poistenie vzťahuje, a ktorá má v prípade poistnej udalosti
právo na poistné plnenie.
5. Poistená osoba je fyzická osoba, na ktorej zdravie alebo
smrť sa vzťahuje doplnkové úrazové poistenie podľa časti C
týchto VPP PMV.
6. Poistník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela
s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.
7. Poisťovateľ je Union poisťovňa, a.s.
8. Poistná suma je v poistnej zmluve dohodnutá suma, ktorá je
základom pre výpočet výšky poistného. Poistná suma je najvyššou hranicou poistného plnenia.
9. Poistné je cena za poistenie, dohodnutá v poistnej zmluve,
ktorú musí poistník zaplatiť poisťovateľovi za krytie rizika.
10. Poistné obdobie je časové obdobie, za ktoré sa platí
poistné. Poistné obdobie je jeden rok. Prvé poistné obdobie
začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a každé ďalšie poistné obdobie začína vždy v deň, ktorý
je číselným označením dňa a mesiaca zhodný s dňom začiatku poistenia. Koniec poistného obdobia je deň, ktorý predchádza dňu, ktorý je číselným označením dňa a mesiaca
zhodný s dňom začiatku poistenia.
11. Poistná doba je doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej
zmluve. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s poistným
obdobím jeden rok, ak sa v poistnej zmluve nedohodne inak.
12. Poistná udalosť je náhodná škodová udalosť bližšie označená v týchto VPP PMV a v poistnej zmluve, ku ktorej došlo
počas poistnej doby a s ktorou je spojený vznik povinnosti
poisťovateľa plniť.
13. Poistné plnenie je suma, ktorú je podľa týchto VPP PMV
a poistnej zmluvy poisťovateľ povinný vyplatiť v prípade poistnej udalosti poistenému.
14. Povinné zabezpečenie sú technické prostriedky, ktoré sú
pevne spojené s karosériou vozidla a sú určené na zaistenie
vozidla blokovaním jeho funkčných častí proti jeho neoprávnenému použitiu.
15. Poškodenie je zmena stavu poisteného predmetu, ktorú je
objektívne možné odstrániť opravou.
16. Prekonanie prekážky je násilné vniknutie do zabezpečeného priestoru, pokiaľ po vniknutí zostali stopy.
17. Priemerná nová hodnota vozidla je cena nového vozidla
vrátane štandardnej a doplnkovej výbavy a vrátane DPH
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v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, určená na základe porovnania vozidiel rovnakého typu s porovnateľným stupňom
výbavy a opotrebovania.
18. Spoluúčasť je suma, ktorou sa poistený podieľa na poistnom plnení, pri každej poistnej udalosti.
19. Strata je stav, keď poškodený nezávisle od svojej vôle stratil
možnosť disponovať poisteným predmetom s výnimkou
krádeže.
20. Škodová udalosť je skutočnosť, z ktorej vznikla škoda, a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie.
21. Štandardnou výbavou vozidla je príslušenstvo a výrobky
dodávané výrobcom pre konkrétny typ a model vozidla a jej
cena je predávajúcim zahrnutá v cene vozidla.
22. Doplnkovou výbavou je príslušenstvo a doplnky uvedené
v Zázname o výbave, ktorými môže byť vozidlo vybavené nad
rámec štandardnej výbavy, pričom jej použitie vo vozidle nieje
povinné a jej cena nieje predávajúcim zahrnutá v cene vozidla.
23. Všeobecná hodnota vozidla je hodnota vozidla, pri stanovení ktorej sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy
trhu. Vyjadruje cenu vozidla pri jeho predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu v deň vzniku škody.
24. Vozidlo je motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo poistené
poistnou zmluvou.
25. Základné ročné poistné je ročné poistné za havarijné poistenie a poistenie pre prípad krádeže, ak bolo v poistnej
zmluve dojednané.
26. Záznam o výbave vozidla je samostatné tlačivo, na ktorom
je zaznamenaná štandardná výbava, doplnková výbava
vozidla a technický stav vozidla.
27. Zničenie je zmena stavu poisteného predmetu, keď nie je
možné poistený predmet používať na pôvodný účel a pôvodný účel poisteného predmetu nie je možné prinavrátiť.
Článok 2
Začiatok poistenia
1. Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, ak nie je ďalej uvedené inak.
2. V prípade, že poistenie vzniká v deň uzavretia poistnej zmluvy, hodina a minúta vzniku poistenia je totožná s hodinou
a minútou uzavretia poistnej zmluvy a je uvedená v poistnej
zmluve. Pokiaľ v takomto prípade nieje v poistnej zmluve uvedená hodina a minúta uzavretia, tak poistenie začína nultou
hodinou dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy.
3. Poistenie môže vzniknúť aj na základe prijatia návrhu poistnej zmluvy poistníkom. Poisťovateľ na základe údajov uvedených poistníkom v on-líne formulári poisťovateľa vyhotoví
návrh poistnej zmluvy, ktorý zašle poistníkovi. Návrh poistnej
zmluvy prijme písomne poistník vyhlásením pri obhliadke,
pričom poistenie začína dňom uvedeným v návrhu poistnej
zmluvy, najskôr však dňom vykonania obhliadky vozidla.
Článok 3
Zánik poistenia
1. Poistenie zaniká:
a) uplynutím osemdennej výpovednej lehoty, ak poistník
alebo poisťovateľ vypovie poistnú zmluvu do 2 mesiacov
od jej uzavretia. Výpovedná lehota začína plynúť prvým
dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej strane,
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2. Ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, je jednorazové
poistné splatné dňom začiatku poistenia a bežné poistné je
splatné prvým dňom poistného obdobia. V poistnej zmluve je
možno dohodnúť platenie poistného v splátkach.
3. Poistné sa platí v mene platnej na území Slovenskej republiky.
4. Poistné sa považuje za zaplatené, ak je pripísané na účet
poisťovateľa v plnej výške.
5. Poisťovateľ má právo na poistné od vzniku do zániku poistenia.
6. Poisťovateľ má právo na úroky z omeškania vo výške podľa
platných predpisov, pokiaľ je poistník v omeškaní s platením
poistného.
7. Ak zanikne poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo
poistné zaplatené, je poisťovateľ povinný alikvotnú časť poistného vrátiť, s výnimkou uvedenou v ods. 8 tohto článku.
8. Ak odpadol dôvod ďalšieho poistenia v dôsledku poistnej
udalosti, má poisťovateľ nárok na poistné do konca poistného
obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala. V týchto prípadoch má poisťovateľ nárok na jednorazové poistné v plnej
výške.
9. Ak dôjde k poistnej udalosti v dobe omeškania s platením
poistného, má poisťovateľ právo znížiť poistné plnenie
o dlžné poistné a úrok z omeškania.

b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ak poistník alebo
poisťovateľ písomne vypovie poistnú zmluvu najneskôr
šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia,
c) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
d) odmietnutím poistného plnenia alebo odstúpením od
poistnej zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka,
e) nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie alebo jednorazového poistného do troch mesiacov od jeho splatnosti,
f) nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na
jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa musí obsahovať
upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho nezaplatenia. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,
g) zmenou držiteľa alebo vlastníka vozidla s výnimkou uvedenou v čl. 4 ods. 3 a 4 tejto časti VPP PMV,
h) skončením zmluvy, ktorej predmetom je dočasné užívanie
vozidla,
i) likvidáciou, stratou, zničením alebo krádežou vozidla, alebo
j) výpoveďou poistníka alebo poisťovateľa po každej poistnej udalosti, a to najneskôr do jedného mesiaca od výplaty
alebo zamietnutia poistného plnenia poisťovateľom. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede,
k) písomnou dohodou zmluvných strán dňom, ktorý je v dohode uvedený.
2. V prípade zániku havarijného poistenia, ale aj havarijného
poistenia spolu s poistením pre prípad krádeže zanikajú aj
všetky doplnkové poistenia.
3. Doplnkové poistenia je možné samostatne vypovedať.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na
území Európy v geografickom zmysle, pokiaľ v poistnej zmluve
nie je uvedené inak. Pri preprave poisteného vozidla loďou sa
poistenie neprerušuje, pokiaľ miestom nakladania a vykladania
vozidla je územie Európy. V ostatných prípadoch končí poistenie
ukončením nakladania vozidla na loď.

Článok 4
Zmena poistenia

Článok 8
Všeobecné vylúčenia z poistenia

1. Žiadosť o akúkoľvek zmenu v poistnej zmluve musí mať písomnú formu.
2. Ak fyzická osoba zomrie alebo ak zanikne právnická osoba,
ktorá dojednala poistenie vzťahujúce sa na majetok inej
osoby, vstupuje táto osoba do poistenia na miesto toho, kto
s poisťovateľom poistnú zmluvu uzavrel.
3. Ak poistený, ktorým je fyzická osoba, zomrie, vstupuje do
poistenia ten z dedičov, ktorý nadobudol vlastníctvo k vozidlu.
Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov inak ako
smrťou, vstupuje do poistenia ten z manželov, ktorý nadobudol vlastníctvo k vozidlu.
4. Ak dôjde k zlúčeniu alebo splynutiu poisteného, ktorý je právnickou osobou, vstupuje do poistenia spoločnosť, na ktorú
prechádza vlastníctvo k vozidlu.

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) vedením vozidla osobou, ktorá nemá predpísané vodičské
oprávnenie, s výnimkou, ak došlo ku krádeži vozidla,
b) vojnou, inváziou, ozbrojenými udalosťami akéhokoľvek
druhu s vyhlásením alebo bez vyhlásenia vojny, občianskou vojnou, rebéliou, vzburou, občianskym nepokojom,
vojenským alebo iným nezákonným pučom, štátnym prevratom, stanným právom, vojnovým stavom, štrajkom,
výlukou z práce, terorizmom,
c) jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo rádioaktívnym
zamorením,
d) zásahom úradnej alebo štátnej moci,
e) pohybom nesprávne uloženej alebo zaistenej batožiny
alebo nákladu,
f) výbuchom prepravovaného materiálu,
g) použitím vozidla na iné účely, ako je uvedené v poistnej
zmluve,
h) úmyselným konaním poisteného, poistníka či iného oprávneného užívateľa vozidla alebo inej osoby konajúcej na
podnet niektorej z týchto osôb, alebo ak vozidlo bolo
použité v čase škodovej udalosti na trestnú činnosť vyššie
citovaných osôb,
i) akoukoľvek osobou, ktorá viedla vozidlo pod vplyvom alkoholu, liekov alebo návykových látok alebo, ktorá sa odmietla podrobiť skúške alebo vyšetreniu na zistenie požitia
týchto látok s výnimkou, ak došlo ku krádeži vozidla,
j) osobou, ktorej poistený zveril vedenie vozidla, pričom si
neoveril jej spôsobilosť na vedenie vozidla,
k) pri pretekoch, súťažiach a pri prípravných jazdách k nim,
ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
I) spreneverou vozidla, ktorej sa dopustila tretia osoba v súvislosti s užívaním vozidla (napr. vypožičiavate!', nájomca).
2. Poisťovateľ nie je povinný plniť za následné škody vzniknuté
v súvislosti s nemožnosťou užívania poisteného predmetu
(napr. ušlý zisk, poštovné, náklady s uplatnením nároku na
náhradu škody).

Článok 5
Výška poistného
1. Výška poistného je určená podľa rozsahu a obsahu poistenia
a ohodnotenia rizika.
2. V prípade poistenia vozidiel so špeciálnou prevoznou
značkou „M" sa výška základného poistného vypočíta z hodnoty najdrahšieho modelu danej značky vozidla a hodnoty
plnej doplnkovej výbavy.
3. Za bezškodový priebeh havarijného poistenia a poistenia pre
prípad krádeže môže poisťovateľ priznať bonus v zmysle
časti B, čl. 9 týchto VPP PMV.
4. Poisťovateľ je oprávnený každoročne upravovať dohodnutú
výšku základného ročného poistného o mieru inflácie stanovenú na základe vývoja indexu spotrebiteľských cien, vyhláseného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za
predchádzajúci rok. Novú výšku ročného poistného je
povinný poisťovateľ písomne oznámiť poistníkovi najneskôr
dva mesiace pred ukončením príslušného poistného obdobia. Táto zmena výšky poistného nadobudne účinnosť od
nasledujúceho poistného obdobia.
Článok 6
Platenie poistného
1. Poistné sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu (jednorazové poistné) alebo opakovane počas poistnej doby za dohodnuté poistné obdobia (bežné poistné).

Článok 7
Územná platnosť poistenia

Článok 9
Poistné plnenie
1. Poisťovateľ je v prípade vzniku poistnej udalosti povinný poskytnúť poistné plnenie tomu, kto má právo na plnenie z poistenia.

2. Poistné plnenie je splatné v mene platnej na území Slovenskej republiky.
3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za opravu poisteného
predmetu v zahraničí tak, ako keby sa oprava vykonala
v Slovenskej republike. Náklady na opravu sa prepočítajú
kurzom ECB platným v deň vzniku poistnej udalosti.
4. Právo na plnenie, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané
inak, má poistený alebo oprávnená osoba.
Článok 10
Výplata poistného plnenia
1. Ak vzniklo právo na poistné plnenie, je poisťovateľ povinný
poskytnúť ho do 15 dní po skončení šetrenia poistnej udalosti
potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť.
Šetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu a považuje sa za skončené vtedy, ked poisťovateľ oznámil poistenému výšku poistného plnenia alebo jeho zamietnutie. Ak
nie je možné šetrenie ukončiť do 1 mesiaca od oznámenia
poistnej udalosti, je poisťovateľ povinný na písomné požiadanie poisteného vyplatiť primeraný preddavok.
2. V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poistné plnenie
závisí od výsledku vyšetrovania orgánov činných v trestnom
konaní, šetrenie poisťovateľa podľa ods. 1 tohto článku nieje
možné skončiť skôr ako doručením rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní poisťovateľovi a za podmienky, že
poistený podpísal vyhlásenie pre prípad nájdenia vozidla,
ktorým sa poistený zaväzuje vrátiť poisťovateľovi poistné plnenie alebo previesť nájdené vozidlo do vlastníctva poisťovateľa.
3. Pred vyplatením poistného plnenia má poisťovateľ právo na
obhliadku vozidla po jeho oprave.
Článok 11
Povinnosti poistníka a poisteného
1. Poistník a poistený je povinný pri uzatváraní poistnej zmluvy,
ako aj počas doby jej trvania:
a) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky
poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia, najmä
označiť a predložiť všetky doklady potrebné na stanovenie
poistnej sumy,
b) platiť poistné riadne a včas v stanovenej výške,
c) dbať, aby poistná udalosť nenastala, predovšetkým neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi,
alebo ktoré prevzal na seba poistnou zmluvou, ani nesmie
strpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb,
d) riadne sa starať o predmety poistenia a používať ich len
na účel a spôsobom stanoveným výrobcom,
e) používať na cestnú premávku len vozidlo, ktoré je podľa
osobitných právnych predpisov na túto premávku technicky spôsobilé,
f) oznámiť poisťovateľovi zmeny na vozidle a na štandardnej
a doplnkovej výbave, ktoré by boli v rozpore s údajmi zapísanými v technickom preukaze vozidla, alebo v osvedčení o evidencii,
g) ak je dojednané poistenie proti krádeži, vybaviť poistené
vozidlo povinným zabezpečením podľa čl. 8 v časti B
a v čase opustenia vozidla zaistiť vozidlo proti krádeži
a neoprávnenému používaniu,
h) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu stratu
originálnych kľúčov od vozidla, mechanickej ochrany
alebo zabezpečovacieho zariadenia a vykonať opatrenia
smerujúce k zamedzeniu rizika ich zneužitia, vrátane výmeny uzamykacieho alebo zabezpečovacieho systému,
i) neprepravovať osoby vo vozidle, ktoré nie je určené na
prepravu osôb,
j) neprekročiť povolený počet prepravovaných osôb vo
vozidle určenom na prepravu osôb,
k) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu zmenu
týkajúcu sa technického stavu vozidla, štandardnej a doplnkovej výbavy,
I) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie proti
tomu istému riziku, oznámiť meno iného poisťovateľa
a výšku poistnej sumy,
nedodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa na
používanie vozidla v cestnej premávke,

n) umožniť obhliadku vozidla pred uzavretím poistenia v dohodnutom termíne,
o) nezveriť vozidlo na prevádzku osobe, ktorá nie je držiteľom predpísaného vodičského oprávnenia.
2. V prípade vzniku poistnej udalosti je poistník/poistený povinný:
a) bez zbytočného odkladu oznámiť písomne poisťovateľovi,
že nastala škodová udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o j e j
vzniku a rozsahu jej následkov, odovzdať poisťovateľovi
potrebné doklady a podať dôkaz o vzniku a rozsahu škody,
b) bezodkladne po vzniku škodovej udalosti oznámiť túto
udalosť policajným orgánom, to neplatí, ak ide o škodovú
udalosť v zmysle ustanovení zákona o cestnej premávke
alebo škoda vznikla v dôsledku živelnej udalosti,
c) pri poškodení vozidla uskutočniť primerané opatrenia
smerujúce k odstráneniu alebo k zníženiu rizika krádeže
vozidla; rovnaké opatrenia je povinný uskutočniť takisto
v prípade straty alebo krádeže originálnych kľúčov od vozidla, všetkých ovládacích prvkov elektronického zabezpečovacieho zariadenia (ďalej len „EZZ") a mechanickej
ochrany,
d) umožniť poisťovateľovi obhliadku poškodeného predmetu
poistenia a počkať s opravou poškodeného predmetu
poistenia alebo s odstraňovaním zvyškov zničeného predmetu poistenia na pokyn poisťovateľa, ak z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov nie je
nutné s opravou alebo s odstraňovaním zvyškov predmetu
poistenia začať bez omeškania. V takom prípade je však
poistený povinný existenciu týchto dôvodov preukázať
a uschovať dôkazy o veci poškodenej poistnou udalosťou
do doby vykonania obhliadky poisťovateľom,
e) predložiť poisťovateľovi faktúry za opravu predmetu poistenia v slovenskom jazyku a na požiadanie poisťovateľa aj
doklady o nadobudnutí náhradných dielov použitých pri
oprave vozidla; v prípade opravy predmetu poistenia
v zahraničí je povinný zabezpečiť ich úradný preklad.
f) oznámiť poisťovateľovi bez omeškania, že v súvislosti so
škodovou udalosťou bolo začaté trestné alebo súdne konanie,
g) v prípade krádeže, zničenia alebo straty vozidla odovzdať
poisťovateľovi všetky originálne kľúče od vozidla a mechanickej ochrany, vrátane štítkov, všetky ovládacie prvky
EZZ a imobilizéra, originál osvedčenia o evidencii vozidla
alebo technického preukazu.
3. Ak poistený zistí po nahlásení ukradnutého vozidla, že sa toto
vozidlo našlo, je povinný túto skutočnosť poisťovateľovi
oznámiť bez zbytočného odkladu.
Článok 12
Zníženie poistného plnenia
1. Poisťovateľ môže primerane znížiť poistné plnenie:
a) v prípade vedomého porušenia tých povinností poistníka
a poisteného uvedených v čl. 11 časti A týchto VPP PMV,
ktorých porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo zväčšenie rozsahu následkov poistnej
udalosti,
b) v prípade porušenia povinností poisteného podľa čl. 11
ods. 2 písm. b), d) alebo g) časti A týchto VPP PMV,
c) ak došlo k poškodeniu alebo k zničeniu poisteného predmetu v priamej súvislosti s technickým stavom vozidla,
d) ak poistník, poistený alebo nimi poverená osoba nepravdivo alebo neúplne uvedie podstatné skutočnosti, týkajúce
sa vzniku nárokov na plnenie alebo jeho výšky,
e) ak sa pri krádeži poisteného predmetu zistí, že poistený
nepoužíval povinné zabezpečenie vozidla (čl. 8 v časti B).
Článok 13
Daň z pridanej hodnoty
1. Poistné plnenie tomu, kto nie je platiteľom DPH, vyplatí
Poisťovateľ vrátane DPH.
2. Poistné plnenie platiteľovi DPH z dôvodu krádeže alebo
zničenia vozidla vyplatí poisťovateľ vrátane DPH, v ostatných
prípadoch bez DPH. Poistený, ktorý je platiteľom DPH, je
povinný opravovať vozidlo u opravcu, ktorý je platiteľom
DPH. V opačnom prípade bude poistné plnenie vyplatené
bez DPH.

ČASŤ B
HAVARIJNÉ POISTENIE
A POISTENIE PRE PRÍPAD KRÁDEŽE
Článok 1
Predmet poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na vozidlo, štandardnú a doplnkovú
výbavu pre prípad ich:
a) poškodenia, zničenia alebo straty (havarijné poistenie),
b) krádeže (poistenie pre prípad krádeže), ak to bolo dohodnuté v poistnej zmluve.
2. Poistenie sa vzťahuje na vozidlo uvedené v Zázname
o výbave vrátane štandardnej výbavy. Na doplnkovú výbavu
sa poistenie vzťahuje len vtedy, ak to bolo osobitne dojednané v poistnej zmluve.
3. Poistenie je možné dojednať pre:
a) motorové vozidlá: dvojstopové motorové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t, elektromobily, nákladné motorové
vozidlá, traktory a motocykle,
b) prípojné vozidlá: prívesy a ich nadstavby, návesy a ich
nadstavby.
Článok 2
Poistná suma
1. Poistná suma zodpovedá
a) výške kúpnej ceny vozidla vrátane štandardnej a doplnkovej výbavy (ak je táto predmetom poistenia) uvedenej
v nadobúdacom doklade vystavenom autorizovaným
predajcom danej značky vozidla, bez odpočítania predajných zliav a vrátane DPH vozidla, alebo
b) v prípade, ak nie je možné hodnotu vozidla vrátane štandardnej a doplnkovej výbavy určiť spôsobom podľa
písmena a) tohto odseku, hodnote vozidla určenej kalkulačným systémom poisťovateľa.
2. Pri vozidle staršom ako 36 mesiacov od dátumu výroby je
poistnou sumou priemerná nová hodnota vozidla vrátane
štandardnej a doplnkovej výbavy bez odpočítania predajných
zliav a vrátane DPH.
3. Za správne stanovenie poistnej sumy zodpovedá poistník.
Článok 3
Vylúčenia z poistenia
1. Okrem vylúčení uvedených v časti A, článku 8 týchto VPP
PMV, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za poškodenie,
zničenie, stratu a krádež vozidla a štandardnej a doplnkovej
výbavy, ak škoda vznikne v dôsledku:
a) funkčného namáhania, trvalého vplyvu prevádzky, korózie,
erózie, prirodzeného opotrebovania alebo v dôsledku
únavy materiálu,
b) nesprávnej obsluhy (napr. nesprávne radenie prevodov,
nedostatok pohonných hmôt, technických kvapalín a mazív určených na prevádzku vozidla, použitím nevhodných
palív, mazív, technických kvapalín, alebo iných prevádzkových materiálov, prehriatie a zadretie motora, prevodovky, rozvodovky, nasatím vody alebo inej kvapaliny do
spaľovacieho priestoru motora, nedostatočným zabezpečením vozidla proti samovoľnému pohybu vozidla),
c) uskutočňovaných opráv alebo nesprávnym uzavretím
priestorov vozidla,
d) nesprávne vykonanej opravy alebo údržby vozidla, alebo
v priamej súvislosti s týmito prácami,
e) neoprávneným zásahom do výrobných čísel vozidla (VIN,
výrobného čísla rámu, podvozka, motora),
f) skratu,
g) vplyvu elektrického alebo elektromagnetického poľa alebo
výboja,
h) využitia vozidla ako pracovného stroja.
2. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie, zničenie, stratu
alebo krádež mobilných telefónov, rádiostaníc, odnímateľných navigácií, nosičov dát, výpočtovej techniky, audiovizuálnej techniky a uloženej batožiny, ak nebolo v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
3. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie, zničenie, stratu
a krádež vozidla a štandardnej a doplnkovej výbavy, ak sa
zistí, že vozidlo a/alebo štandardná a doplnková výbava
pochádza z trestnej činnosti.

4. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie, zničenie, stratu
a krádež doplnkovej výbavy inštalovanej po uzavretí poistnej
zmluvy, ak táto skutočnosť nebola písomne oznámená
poisťovateľovi a poisťovateľ písomne neakceptoval prijatie
doplnkovej výbavy do poistného krytia.
5. Poškodenie alebo zničenie pneumatík je poistnou udalosťou
iba vtedy, ak k nemu došlo pri prevádzke vozidla a súčasne
došlo z rovnakej príčiny aj k poškodeniu inej časti poisteného
vozidla, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné
plnenie. Poškodenie alebo zničenie elektrického alebo elektronického zariadenia vozidla skratom nie je poistnou udalosťou.
6. Poistenie sa nevzťahuje na stratu alebo odcudzenie pohonných hmôt v palivovej nádrži vozidla.
7. Pokiaľ do poistenia vstupuje vozidlo s poškodeniami, pri
ktorých výrobca v rámci technologického postupu opravy nariaďuje výmenu poškodeného dielu za nový diel, sú tieto
poškodené diely uvedené v Zázname o výbave vozidla a sú
vylúčené z poistenia.
8. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenia vozidla, ktoré vznikli
pred účinnosťou zmluvy.
9. Poisťovateľ má právo poistné plnenie sčasti alebo úplne
odmietnuť, pokiaľ poistený neumožnil obhliadku poškodenej
veci pred opravou.
10. V poistnej zmluve môžu byť dohodnuté ďalšie vylúčenia.
Článok 4
Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou v prípade havarijného poistenia je poškodenie, zničenie alebo strata vozidla a jeho štandardnej alebo
doplnkovej výbavy zabudovanej vo vozidle alebo na ňom
pripevnenej, spôsobené:
a) stretom vozidla s iným vozidlom, nárazom do iného vozidla
alebo nárazom iným vozidlom do poisteného vozidla, alebo
nárazom do iného predmetu, t.j. udalosťou, ktorá pôsobí
na vozidlo bezprostredne zvonku, nečakane a mechanicky,
b) úmyselným konaním tretej osoby (vandalizmus),
c) nasledujúcimi živelnými udalosťami:
- priamym pôsobením blesku,
- zosuvom kamenia, zrútením skál, zosuvom pôdy, lavínami, tlakom snehu,
- krupobitím,
- povodňami alebo záplavami,
- víchricou (rýchlosť vetra vyššia než 75 km/h),
- zemetrasením,
- pádom alebo nárazom predmetov na vozidlo alebo
proti vozidlu,
d) požiarom alebo výbuchom,
e) poškodením káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných
materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo
prehryznutím hlodavcami.
2. Poistnou udalosťou v prípade poistenia pre prípad krádeže je:
- krádež vozidla, štandardnej a doplnkovej výbavy,
- neoprávnené používanie vozidla.
Článok 5
Poistné plnenie
1. Podľa ustanovení týchto VPP PMV a dojednaní v poistnej
zmluve vzniká právo na poistné plnenie, ak došlo k poškodeniu, zničeniu, krádeži alebo strate vozidla a/alebo jeho
štandardnej alebo doplnkovej výbavy. Podľa rozsahu poškodenia a po posúdení ekonomickej účelnosti opravy na základe porovnania nákladov za opravu s výškou poistného
plnenia poskytne Poisťovateľ poistné plnenie za škodu, ktorá
vznikla na poistenom vozidle, štandardnej a doplnkovej
výbave, po odpočítaní spoluúčasti nasledujúcim spôsobom:
1.1. Poistné plnenie pri zničení
Výšku poistného plnenia pri zničení určí poisťovateľ tak,
že od všeobecnej hodnoty vozidla v dobe poistnej udalosti
odpočíta cenu zvyškov, t.j. použiteľných náhradných dielov
a doplnkovej výbavy ako celku (ak bola predmetom poistenia). Zvyšky zostávajú vo vlastníctve poisteného.
1.2. Poistné plnenie pri poškodení
Ak je oprava poškodeného vozidla ekonomicky účelná, t.j.
ak náklady na opravu nepresiahnu 85 % všeobecnej hod-

noty vozidla, hradí poisťovateľ náklady na opravu podľa
predložených faktúr za opravu vozidla, po zohľadnení platných cenníkov prác a pracovných pozícií odporučených
výrobcom poisteného vozidla. V prípade plnenia rozpočtom, poisťovateľ poskytne poistné plnenie s cenou normohodiny práce vo výške 10 € a cenou náhradných dielov
vo výške 80 % z ceny náhradných dielov určené podľa
kalkulačného programu používaného poisťovateľom.
1.3. Poistné plnenie pri krádeži:
a) pokiaľ nebolo vozidlo a/alebo štandardná alebo doplnková výbava nájdená po ohlásení jeho krádeže
v lehotách, ktoré sú stanovené pre orgány činné v trestnom konaní, určuje sa výška poistného plnenia zo
všeobecnej hodnoty vozidla v čase poistnej udalosti,
b) v prípade krádeže štandardnej alebo doplnkovej výbavy
vzniká poistenému právo na poistné plnenie iba za
predpokladu, že škodca prekonal prekážky alebo opatrenia, ktoré chránili predmet poistenia pred krádežou,
c) ak dôjde ku krádeži celého vozidla, poskytne poisťovateľ poistné plnenie po splnení podmienok uvedených
v časti A, článok 10, ods. 2 týchto VPP PMV a doručení
potvrdenia polície o negatívnom výsledku pátrania
a doručení originálu rozhodnutia obvodného úradu,
odboru dopravy o vyradení vozidla z cestnej premávky,
originálu potvrdenia o vyradení vozidla z evidencie vozidiel a doručení originálu osvedčenia o evidencii, alebo
technického preukazu za účelom vyhotovenia kópie.
1.4. Poistné plnenie v prípade vrátenia ukradnutého vozidla:
a) poistený je povinný do 3 pracovných dní od oznámenia
o nájdení alebo od vrátenia ukradnutého vozidla túto skutočnosť oznámiť poisťovateľovi, inak musí sám znášať
náklady na úschovu a stráženie vráteného vozidla,
b) poistený je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť
poisťovateľovi celé poistné plnenie v prípade, ak už
bolo poistné plnenie vyplatené a nájdené vozidlo je
nepoškodené,
c) ak bolo vozidlo v čase krádeže poškodené, je poistený
povinný vrátiť poisťovateľovi rozdiel medzi nákladmi na
opravu a vyplateným poistným plnením. O rozsahu
poškodenia a výške škody je povinný písomne informovať poisťovateľa,
d) ak poistné plnenie nebolo ešte vyplatené a nájdené
vozidlo nie je poškodené, nevzniká poistenému nárok
na poistné plnenie,
e) ak poistné plnenie nebolo ešte vyplatené a nájdené
vozidlo je poškodené, vzniká poistenému nárok na
poistné plnenie v súlade s ods. 1.2. tohto článku,
f) poisťovateľ a poistený môžu dohodnúť aj iné riešenie
pre vybavenie poistnej udalosti spôsobenej krádežou
vozidla.
1.5. Poistné plnenie pri strate vozidla sa určí primeraným
použitím písmena a) a c) bodu 1.3. tohto odseku.
1.6 Poistený má právo na náhradu zachraňovacích nákladov. Zachraňovacími nákladmi sa rozumejú účelne
vynaložené náklady, ktoré poistený:
a) vynaložil na vyprostenie, naloženie, odťah, zloženie
a uskladnenie vozidla. Odťah vozidla je hradený do
najbližšej vhodnej opravovne. Uskladnenie vozidla
je hradené po dobu max. 30 dní, denný poplatok za
uskladnenie vozidla v sume max. 3,32 EUR,
b) vynaložil na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej poistnej udalosti,
c) vynaložil na zmiernenie následkov, ktorá už nastala.
Ak nie je v PZ dohodnuté inak, poisťovateľ hradí
zachraňovacie náklady najviac do 10 % poistnej
sumy dohodnutej v poistnej zmluve, najviac však do
1.700 EUR.
2. Ods. 1.2 a 1.3 tohto článku sa primerane vzťahujú tiež na
štandardnú alebo doplnkovú výbavu poisteného vozidla.
3. Ak boli pri oprave poškodeného vozidla vykonané zmeny,
ktoré viedli k zlepšeniu stavu vozidla oproti stavu pred poistnou udalosťou, náklady na tieto zmeny nie sú súčasťou poistného plnenia.
4. Ak je v dobe vzniku poistnej udalosti poistná suma vozidla
nižšia ako priemerná nová hodnota vozidla v čase poistenia,

poskytne poisťovateľ poistné plnenie, ktoré je ku škode v rovnakom pomere ako poistná suma k priemernej novej hodnote
vozidla (podpoistenie).
5. Pokiaľ disky z ľahkej zliatiny neboli pri vstupe do poistenia
namontované na vozidle a ich vlastníctvo nebolo preukázané
dokladom o nadobudnutí, je hornou hranicou poistného plnenia za jeden kus disku z ľahkej zliatiny suma 50,00 EUR.
6. Ak sú predmetom opravy časti vozidla, ktoré vstupovali do
poistenia už ako poškodené, a sú zdokumentované v Zázname o výbave vozidla alebo priloženej fotodokumentácii má
poisťovateľ právo primerane znížiť poistné plnenie.
Článok 6
Zníženie poistného plnenia
1. Okrem možností poisťovateľa na zníženie poistného plnenia
uvedených v časti A, článku 12 týchto VPP PMV, poisťovateľ
môže primerane znížiť poistné plnenie:
a) ak poisťovateľ zistí akúkoľvek manipuláciu s kľúčom (imobilizérom) od vozidla, a to najmä stopy po kopírovaní
kľúčov,
b) ak poistený neodovzdá poisťovateľovi originál osvedčenia
o evidencii alebo originál technického preukazu k overeniu, všetky originálne kľúče od vozidla a mechanickej
ochrany a všetky ovládacie prvky EZZ a imobilizéra,
c) ak v čase vzniku poistnej udalosti nebolo použité povinné
zabezpečenie v súlade s časťou B, článok 8 VPP PMV,
d) ak v čase vzniku poistnej udalosti poistník nemal účinnú
zmluvu o aktivácii a prevádzkovaní povinného zabezpečovacieho zariadenia v zmysle čl. 8 v časti B týchto VPP PMV.
Článok 7
Spoluúčasť
1. Poistenie je možné dojednať so spoluúčasťou alebo bez
spoluúčasti. Výška spoluúčasti je uvedená v poistnej zmluve.
2. Za poistnú udalosť, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť, sa poistné plnenie neposkytuje.
3. Pokiaľ je poisťovateľovi oznámená škodová udalosť, ale
z charakteru poškodenia je zrejmé, že bola spôsobená viacerými škodovými udalosťami, poisťovateľ bude takúto
udalosť posudzovať tak, že pri výplate plnenia odpočíta
spoluúčasti zodpovedajúce počtu škodových udalostí.
Článok 8
Povinné zabezpečenie vozidiel
1. Poistník/poistený je povinný zabezpečiť poistené vozidlo pre
riziko krádeže nasledujúcimi zabezpečovacími zariadeniami
v závislosti od poistnej sumy vozidla
Poistná suma nového
vozidla
+ doplnkovej výbavy
(s DPH)

Povinné zabezpečenie osobných,
4 a viac miestnych úžitkových
vozidiel do 3 , 5 1 celkovej
hmotnosti a terénnych vozidiel
Imobilizér, alebo

do 25 000 EUR

mechanické zabezpečenie pevne
spojené s karosériou, alebo
alarm s blokovaním funkcií

od 25 000,01
do 85 000 EUR

Imobilizér + mechanické
zabezpečovacie zariadenie pevne
spojené s karosériou, alebo
Imobilizér + alarm s blokovaním funkcii

od 85 000,01 EUR

Imobilizér + alarm s blokovaním
funkcií + mechanické
zabezpečovacie zariadenie pevne
spojené s karosériou, alebo
mechanické zabezpečenie pevne
spojené s karosériou + alarm
s blokovaním funkcií + monitorovací
a vyhľadávací satelitný systém na
báze GPS (Lo Jack, JP Jack), alebo
Imobilizér + alarm s blokovaním
funkcií + monitorovací a vyhľadávací
systém na báze GPS (Lo Jack, JP Jack).

2. V prípade povinného zabezpečenia imobilízérom, alarmom
s blokovaním funkcií alebo monitorovacím a vyhľadávacím
systémom na báze GPS (Lo Jack, JP Jack) je potrebné
vykonať inštaláciu a aktiváciu týchto zariadení pred dojednaním poistenia vozidla. Pri vozidlách s poistnou sumou do

25 000 EUR je možné akceptovať pri dojednávaní poistenia
už nainštalované mechanické zabezpečenie pevne spojené
s karosériou (Mul-t-lock, Defend-lock, Construct, Zederlock,
VAM01.) alebo alarm s blokovaním funkcií.
3. Pri nákladných vozidlách do 3,5 t celkovej hmotnosti
(úžitkových vozidlách), nie starších ako 12 rokov od roku
výroby, s maximálnym počtom miest na sedenie 3 (podľa údajov v osvedčení o evidencii, alebo technickom preukaze
vozidla) a pri nákladných vozidlách nad 3,5 t celkovej hmotnosti, nie starších ako 12 rokov od roku výroby, je požadované
zabezpečovacie zariadenie imobilizér. Pri nákladných vozidlách značky Lublin, AVIAa pri traktoroch, prívesoch, návesoch
a pojazdných pracovných strojoch bez obmedzenia rokom
výroby a pri nákladných vozidlách nad 3,5 t celkovej hmotnosti, starších ako 12 rokov od roku výroby, nieje požadované
žiadne zabezpečovacie zariadenie. Poistený je však povinný
zabezpečiť tieto vozidlá proti vniknutiu a následnej manipulácii
neoprávnenou osobou riadnym uzamknutím.
Článok 9
Bezškodový priebeh
1. Za bezškodový priebeh havarijného poistenia a poistenia pre
prípad krádeže (ďalej len „bezškodový priebeh") sa považuje
doba neprerušeného trvania poistenia, v priebehu ktorej nedošlo k poistnej udalosti.
2. Vplyv na zmenu bezškodového priebehu nemajú:
a) škody spôsobené živelnou udalosťou,
b) škody spôsobené škodcom usvedčeným orgánom činným
v trestnom konaní,
c) poškodením káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím hlodavcami,
d) škody na vozidle v prípade, ak je jednoznačne známy
škodca na základe „Správy polície" alebo medzinárodného tlačiva „Správa o nehode" s výnimkou prípadov, keď
škodca je poistník/poistený alebo tretia osoba, ktorej bol
predmet poistenia prenechaný do užívania,
e) škody spôsobené vandalizmom na zaparkovanom vozidle
za podmienky, že škodovú udalosť poistník nahlásil na
polícii s výnimkou prípadov, keď škodca je poistník/poistený alebo tretia osoba, ktorej bol predmet poistenia
prenechaný do užívania,
f) škody spôsobené cudzím zavinením (iným ako v bodoch
a, b, c, d, e), ktoré boli šetrené políciou,
h) škody preukázateľne nezavinené poisteným, poistníkom ani
osobou, ktorej bolo poistené vozidlo prenechané do užívania,
i) zrážkou alebo stretom vozidla so zverou, ktorá bola šetrená políciou.
3. Na základe bezškodového priebehu môže poisťovateľ prideliť
poistenému zľavu zo základného ročného poistného za
havarijné poistenie a poistenie pre prípad krádeže (ďalej len
„bonus"). Táto zľava je určená úrovňou bonusu 0 až 5, kde
vyššej úrovni prislúcha vyššia zľava na poistnom:
Úroveň bonusu

Bonus

0

0%

1

10 %

2

20 %

3

30%

4

40%

5

50%

4. Prvému poistnému obdobiu prislúcha úroveň bonusu 0. Pre
poistenie vozidiel do 3,5 tony celkovej hmotnosti môže
poisťovateľ pri výpočte poistného za prvé poistné obdobie
zohľadniť dosiahnutú dobu bezškodového priebehu havarijného poistenia, pokiaľ doba prerušenia poistenia neprekročila 12 mesiacov u iného poisťovateľa alebo 18 mesiacov
u poisťovateľa. Na uznanie bezškodového priebehu u iného
poisťovateľa je potrebné predložiť potvrdenie o bezškodovom
priebehu havarijného poistenia (zápočtový list), v ktorom je
jednoznačne bezškodový priebeh určený dobou neprerušeného trvania poistenia, v priebehu ktorej nedošlo k poist-

nej udalosti. Doba bezškodového priebehu poistenia sa
znižuje o dobu prerušenia poistenia. Na základe uznaného
bezškodového priebehu poisťovateľ pridelí pre výpočet poistného za prvé poistné obdobie úroveň bonusu podľa nasledujúcej tabuľky:
Bezškodový priebeh

Úroveň bonusu

menej ako 12 mesiacov

0

od 12 (vrátane) do 24 mesiacov

1

od 24 (vrátane) do 36 mesiacov

2

od 36 (vrátane) do 48 mesiacov

3

od 48 (vrátane) do 60 mesiacov

4

60 a viac mesiacov

5

5. V prípade, že počas prebiehajúceho poistného obdobia
nevznikne u poisteného žiadna poistná udalosť v havarijnom
poistení a poistení pre prípad krádeže, okrem poistných
udalostí podľa ods. 2, pre výpočet poistného na nasledujúce
poistné obdobie pridelí poisťovateľ o stupeň vyššiu úroveň
bonusu, ako bola použitá pre výpočet poistného pre prebiehajúce poistné obdobie (ďalej len „priznaný bonus"), maximálne však bonus 50 %.
6. Výškou škody pre účely stanovenia bonusu pre výpočet
poistného na nasledujúce poistné obdobie je suma vyplatených poistných plnení za obdobie od posledného stanovenia bonusu.
7. V prípade, že počas poistného obdobia vznikne poistná
udalosť, alebo viac udalostí v havarijnom poistení alebo poistení pre prípad krádeže, okrem udalosti podľa ods. 2, poisťovateľ zníži bonus pre výpočet poistného na nasledujúce
poistné obdobie podľa celkovej výšky škôd za poistné
udalosti za dané obdobie nasledovne:
výšky škôd v % z poistnej sumy

zníženie úrovne
bonusu

do 15 % (vrátane)

o 1 stupeň

od 15 % do 30 % (vrátane)

o 2 stupne

od 30 % do 45 % (vrátane)

o 3 stupne

od 45 % do 60 % (vrátane)

o 4 stupne

nad 60 %

o 5 stupňov

8. Vozidlám s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t sa priznáva bonus
len za bezškodový priebeh počas trvania poistenia u poisťovateľa.
9. Potvrdenie o bezškodovom priebehu po ukončení poistenia
sa vystavuje na základe žiadosti poisteného.
ČASŤ C
DOPLNKOVÉ ÚRAZOVÉ POISTENIE
Článok 1
Predmet poistenia
Poistenie sa vzťahuje na úrazy osôb prepravovaných vozidlom,
ak to bolo dohodnuté v poistnej zmluve.
Článok 2
Rozsah poistenia
1. Ak dôjde k poistnej udalosti, poisťovateľ poskytne poistné
plnenie v rozsahu týchto VPP PMV a podmienok dohodnutých v poistnej zmluve v prípade:
a) smrti poistenej osoby v dôsledku úrazu,
b) trvalých následkov úrazu poistenej osoby,
c) hospitalizácie poistenej osoby v dôsledku úrazu.
2. Doplnkové úrazové poistenie sa dojednáva so stanovením
poistnej sumy alebo sumy denného odškodného (v prípade
hospitalizácie v dôsledku úrazu) pre každé miesto na sedenie vo vozidle uvedené v osvedčení o evidencii, alebo technickom preukaze priloženom k poistnej zmluve.
Článok 3
Definícia úrazu
1. Za úraz sa považuje pre účely týchto VPP PMV udalosť
nezávislá od vôle poistenej osoby, ktorá neočakávaným, náh-

lym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov
a imunotoxických látok, spôsobila objektívne zistiteľné alebo
viditeľné ujmy na zdraví, telesné poškodenie alebo smrť
a ktorá vznikla v priamej príčinnej súvislosti s prevádzkou
vozidla:
a) počas jazdy vozidla,
b) pri havárii vozidla alebo za okolností s touto haváriou
bezprostredne súvisiacimi,
c) pri uvádzaní vozidla do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy,
d) pri krátkych zastávkach vozidla za účelom odstránenia
bežných porúch vozidla vzniknutých v priebehu jazdy (výmena kolesa a pod.), predpísaným spôsobom a riadnymi
pomôckami, ak dôjde k úrazu vo vozidle alebo v jeho
bezprostrednej blízkosti na komunikácii.
2. Za úraz sa nepovažujú:
a) samovražda alebo pokus o ňu,
b) úmyselné spôsobenie ujmy na svojom zdraví,
c) infarkt myokardu,
d) akútna cievna mozgová príhoda,
e) choroby z povolania,
f) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením,
g) vznik a zhoršenie prietrži (hernií),
h) vznik nádorov každého druhu a pôvodu,
i) vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev,
svalových úponov, kĺbových vačkov a epikondilitíd,
j) patologické zlomeniny,
k) odlúpenie sietnice.
Článok 4
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je úraz, ktorý utrpí poistená osoba počas
poistnej doby a na základe ktorého podľa týchto VPP PMV
vzniká právo na poistné plnenie.
Článok 5
Poistené osoby
1. Poistenými osobami sú osoby, ktoré sa v čase vzniku poistnej udalosti nachádzajú vo vozidle na miestach na sedenie,
pričom je pre dojednanie poistenia rozhodujúci počet miest
na sedenie uvedený v osvedčení o evidencii, alebo technickom preukaze.
2. Poistenými osobami sú aj osoby, ktoré za účelom odstránenia bežných porúch vozidla vzniknutých v priebehu jazdy (výmena kolesa a pod.) vystúpili z vozidla (článok 3 ods. 1 písm.
d tejto časti).
Článok 6
Vylúčenia z poistenia
1. Okrem vylúčení uvedených v časti A, článku 8 týchto VPP
PMV, poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za:
a) úraz osôb, ktoré použili vozidlo bez vedomia alebo proti
vôli osoby oprávnenej s vozidlom disponovať,
b) zhoršenie už existujúcej choroby následkom úrazu,
c) úrazy, ktoré sa týkajú časti tela postihnutých vrodenými
alebo vývojovými chybami,
d) úrazy, ktoré poistená osoba utrpí následkom poruchy
alebo straty vedomia, porážky, epileptického záchvatu
alebo iných kŕčových záchvatov, ktoré postihnú celé telo,
e) úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní typových a konštrukčných skúšok vozidiel alebo ich častí či výbavy
(rýchlosti, bŕzd, zvratu a stability atď.).
2. Ďalej poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za úrazy poistenej osoby:
a) v súvislosti s jej úmyselným konaním, pre ktoré bola
súdom uznaná za vinnú zo spáchania trestného činu,
b) v dôsledku jej duševnej poruchy,
c) počas aktívneho výkonu služby v ozbrojených silách inej
krajiny ako Slovenskej republiky, ak nieje v poistnej zmluve stanovené inak,
d) ak v čase vzniku úrazu bola poistená osoba, ktorá utrpela
úraz pod vplyvom liekov alebo návykových látok alebo
mala obsah alkoholu vo vydychovanom vzduchu viac ako
0,71 mg/l, príp. obsah alkoholu určený inou metódou ako

dychovou skúškou, ktorý je ekvivalentný uvedenej hodnote
a ak táto skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti,
prípadne sa odmietla podrobiť skúške alebo vyšetreniu na
požitie alkoholických nápojov alebo návykových látok,
e) ktoré utrpela počas jazdy na takom mieste vozidla, ktoré
nie je určené podľa technickej špecifikácie vozidla na
prepravu osôb.
3. Ak pri šetrení poistnej udalosti bol preukázaný poisťovací
podvod alebo pokus o poisťovací podvod, poisťovateľ je
oprávnený odmietnuť uhradiť náklady spojené s lekárskymi
vyšetreniami.
4. Oprávnená osoba nemá právo na poistné plnenie, ak spôsobila poistenej osobe smrť úmyselným trestným činom, pre
ktorý bola súdom uznaná za vinnú.
Článok 7
Povinnosti poisťovateľa
Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu poistenej osoby, smie použiť len na účely poistenia,
okrem výnimiek stanovených vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch.
Článok 8
Povinnosti poistenej osoby
Okrem povinností uvedených v článku 11 časti A týchto VPP
PMV je poistená osoba povinná:
a) po úraze bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc, v liečení
postupovať podľa pokynov lekára a dbať na to, aby sa
následky úrazu nezväčšili,
b) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť
vznik úrazu na tlačive poisťovateľa „Oznámenie o úraze",
c) lekárskou dokumentáciou a policajnou správou (príp. policajným potvrdením) preukázať vznik úrazu v čase poistenia. Ak
nastal úraz v zahraničí, poskytnúť poisťovateľovi tieto dokumenty v slovenskom jazyku, preklad musí byť úradne overený,
d) podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu u lekára, ktorého určí
poisťovateľ,
e) vyplniť formuláre a predložiť všetky lekárske nálezy, o ktoré
poisťovateľ požiada,
f) zbaviť mlčanlivosti všetkých lekárov, ktorí poistenú osobu
liečili alebo vyšetrovali aj z iných dôvodov, ako je daný úraz,
a splnomocniť ich na podanie všetkých informácií,
g) poskytovať všetku potrebnú súčinnosť, aby všetky správy
a posudky, ktoré si poisťovateľ vyžiadal, boli bezodkladne vyhotovené,
h) preukázať, že k úrazu došlo.
Článok 9
Poistné plnenie
1. Nárok na poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu
a hospitalizácie v dôsledku úrazu má poistená osoba uvedená v článku 5 tejto časti.
2. Nárok na poistné plnenie pri smrti poistenej osoby v dôsledku
úrazu má oprávnená osoba určená podľa § 817 Občianskeho
zákonníka.
3. Ak sa vo vozidle v čase poistnej udalosti prepravovalo viac
osôb, ako je počet miest na sedenie uvedený v osvedčení
o evidencii, alebo v technickom preukaze, poistné plnenie sa
pre každú poistenú osobu vypočíta v pomere počtu miest na
sedenie k počtu prepravovaných osôb.
Článok 10
Poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu,
ak je to v PZ dohodnuté
1. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, vyplatí poisťovateľ
oprávnenej osobe poistnú sumu pre prípad smrti v prípade
smrti poistenej osoby v dôsledku úrazu do jedného roka odo
dňa vzniku poistnej udalosti.
2. Ak oprávnenej osobe vznikol nárok na plnenie a poisťovateľ
už predtým vyplatil poistné plnenie za trvalé následky toho
istého úrazu, je poisťovateľ povinný vyplatiť len rozdiel medzi
poistnou sumou pre prípad smrti v dôsledku úrazu a už vyplateným poistným plnením za trvalé následky úrazu.
3. K hláseniu poistnej udalosti je potrebné doložiť okrem dokumentov uvedených v článku 8 tejto časti aj overenú kópiu

úmrtného listu a podrobnú lekársku alebo úradnú správu
o príčine smrti. Poisťovateľ je oprávnený požadovať ďalšie
potrebné doklady a vykonávať ďalšie potrebné vyšetrenia.
Článok 11
Poistné plnenie v prípade trvalých následkov úrazu
1. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, vyplatí poisťovateľ poistenej osobe poistné plnenie, ktoré zodpovedá rozsahu trvalých následkov. Trvalé následky úrazu sa vyhodnocujú
najskôr po jednom roku (365 dní) odo dňa úrazu.
2. Rozsah trvalých následkov určí poisťovateľ v spolupráci
s lekárom podľa oceňovacích tabuliek, do ktorých má poistená osoba právo u poisťovateľa nahliadnuť. Pre určenie
rozsahu trvalých následkov je rozhodujúce, v akom rozsahu
bola z lekárskeho hľadiska obmedzená telesná funkčnosť
poistenej osoby.
3. Výška poistného plnenia sa určí percentuálne z poistnej
sumy dojednanej pre prípad trvalých následkov úrazu. Percentuálna výška poistného plnenia zodpovedá rozsahu trvalých následkov, ak nie je v poistnej zmluve dohodnutý iný
spôsob určenia jej výšky.
4. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie, ak je rozsah trvalých
následkov úrazu z lekárskeho hľadiska jednoznačne určený.
5. V prípade, že úraz zanechá viac druhov trvalých následkov,
celkový rozsah trvalých následkov sa určí súčtom rozsahov
pre jednotlivé druhy trvalých následkov, maximálne však do
výšky 100 %.
6. Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu,
ktorého funkčnosť bola znížená z akýchkoľvek príčin už pred
týmto úrazom, Poisťovateľ svoje poistné plnenie zníži
o rozsah funkčného postihnutia pred úrazom.
Článok 12
Denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu,
ak je to v PZ dohodnuté
1. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, vyplatí poisťovateľ
denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu za
každý kalendárny deň, počas ktorého bola poistená osoba
v dôsledku poistnej udalostí hospitalizovaná, ak je hospitalizácia z lekárskeho hľadiska nutná.
2. Výška denného odškodného je uvedená v poistnej zmluve.
3. Denné odškodné poisťovateľ vyplatí za každý úraz najviac
za 60 dní hospitalizácie v priebehu 2 rokov odo dňa úrazu.
K uplatneniu nároku na denné odškodné je nutné predložiť
potvrdenie zdravotníckeho zariadenia o dĺžke hospitalizácie
a priebehu liečby s uvedením diagnózy.
4. Za hospitalizáciu sa považuje pobyt v zdravotníckych zariadeniach, v ktorých je poistenej osobe poskytovaná opatera
pod stálym lekárskym dozorom.
5. Za hospitalizáciu sa nepovažuje pobyt v kúpeľoch, ozdravovniach, liečebniach tuberkulózy, nervových a psychiatrických
liečebniach, domovoch dôchodcov, domovoch opatrovateľských služieb, ústavoch pre dlhodobo chorých, hospitalizácia iba z dôvodu vykonávania rehabilitácie.
6. Poistné plnenie bude vyplatené po skončení hospitalizácie.
Celkový počet dní hospitalizácie sa určí počtom polnocí hospitalizácie.
Článok 13
Zníženie poistného plnenia
1. Okrem možností poisťovateľa na zníženie poistného plnenia
uvedených v časti A, článku 12 týchto VPP PMV, poisťovateľ
môže primerane znížiť poistné plnenie z doplnkového úrazového poistenia:
a) v prípade poistnej udalosti spôsobenej zjavným precenením vlastných telesných síl, schopností a znalostí, prípadne nedbalosťou poistenej osoby,
b) ak k následkom poistnej udalosti prispeli aj choroby alebo
telesné chyby poistenej osoby, v pomere k podielu
spolupôsobenia choroby alebo telesnej chyby,
c) v prípade smrti až o 50 %, ak zomrie poistená osoba
v súvislosti s konaním, pri ktorom spôsobila inému ťažkú
ujmu na zdraví alebo smrť v zmysle Trestného zákona
v platnom znení v čase vzniku poistnej udalosti,
d) ak poistená osoba v čase poistnej udalosti nebola pripú-

taná bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím
zariadením, ktorým výrobca vozidlo vybavil, alebo detským zadržiavacím zariadením,
e) ak poistená osoba poruší niektorú zo svojich povinností
uvedených v článku 8 tejto časti VPP PMV,
f) ak v čase vzniku úrazu mala poistená osoba, ktorá utrpela
úraz, obsah alkoholu vo vydychovanom vzduchu 0,71 mg/l
a menej alebo obsah alkoholu určený inou metódou ako
dychovou skúškou, ktorý je ekvivalentný uvedenej hodnote
a ak táto skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.
2. Zníženie poistného plnenia je poisťovateľ oprávnený uplatniť
len voči osobe, ktorej sa týkajú dôvody zníženia.
ČASŤ D
DOPLNKOVÉ POISTENIE BATOŽINY
Článok 1
Predmet poistenia
Poistenie sa vzťahuje na batožinu osôb prepravovaných vozidlom pre prípad jej poškodenia, zničenia, krádeže a straty (ďalej
len „doplnkové poistenie batožiny"), ak to bolo dohodnuté v poistnej zmluve. Batožinou sa rozumejú veci osobnej potreby, ktoré si
osoba prepravovaná vozidlom vzala so sebou na cestu, zodpovedajúce účelu a dĺžke cesty, a veci, ktoré si osoba prepravovaná vozidlom zakúpila počas cesty.
Článok 2
Rozsah poistenia
1. Z poistenia batožiny vzniká poisťovateľovi povinnosť plniť, ak
došlo:
a) k poškodeniu, zničeniu alebo strate poistenej veci pri
havárii vozidla, pre ktoré bolo poistenie dojednané,
b) k poškodeniu, zničeniu alebo strate batožiny pri živelnej
udalosti, ktorou bolo poškodené vozidlo, pre ktoré bolo
toto poistenie dojednané,
c) ku krádeži batožiny z vozidla, pre ktoré bolo poistenie dojednané,
d) ku krádeži batožiny spolu s vozidlom, pre ktoré bolo poistenie dojednané.
2. V prípade krádeže batožiny podľa ods. 1 písm. c) tohto
článku vzniká povinnosť poisťovateľa plniť, len ak:
a) poistník alebo osoba, ktorá cestovala v poistenom vozidle
a ktorej batožina bola ukradnutá z vozidla, vierohodne
preukáže, že došlo k násilnému vniknutiu do poisteného
vozidla a krádeži batožiny,
b) batožina bola uložená v uzamknutom batožinovom
priestore alebo v uzavretej pevne zabudovanej odkladacej
schránke poisteného vozidla tak, že ju nebolo zvonku vidieť,
a poistené vozidlo bolo riadne zatvorené a uzamknuté
a boli aktivované zabezpečovacie zariadenia brániace
vniknutiu neoprávneným osobám do vozidla, ktorými je
vozidlo vybavené, a následnej manipulácii s ním.
Článok 3
Poistné plnenie
1. Za všetky poškodené, zničené, stratené alebo ukradnuté veci
z poisteného vozidla poskytne poisťovateľ poistné plnenie
maximálne do výšky v poistnej zmluve dojednanej poistnej
sumy.
2. Za jednu vec poskytne poisťovateľ poistné plnenie maximálne vo výške uvedenej v poistnej zmluve pre jednu vec.
3. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie osobe, ktorá cestovala
v poistenom vozidle a na ktorej batožinu sa poistná udalosť
vzťahuje.
4. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie znížiť o náhradu
škody, ktorá bola poskytnutá treťou osobou povinnou škodu
vyplývajúcu z poistnej udalosti nahradiť.
5. Ak bola poistená vec poškodená, poisťovateľ vyplatí sumu
zodpovedajúcu primeraným nákladom, ktoré treba vynaložiť
na opravu veci zníženú o časť zodpovedajúcu stupňu opotrebovania alebo inému znehodnoteniu poškodenej veci z doby
pred poistnou udalosťou a ďalej zníženú o cenu použiteľných
zvyškov nahradzovaných častí poškodenej veci.
6. Ak poistená vec bola zničená, stratená alebo ukradnutá,
poisťovateľ vyplatí sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na znovunadobudnutie veci tej istej značky, toho

istého modelu, typu, prevedenia, alebo nákladom, ktoré treba
vynaložiť na výrobu veci rovnakého druhu a kvality v novom
stave (platí nižšia zo súm), zníženú o časť zodpovedajúcu
stupňu opotrebovania alebo inému znehodnoteniu veci
z doby pred poistnou udalosťou a ďalej zníženú o cenu
použiteľných zvyškov zničenej veci,
7. Výška spoluúčasti je uvedená v poistnej zmluve. Túto poisťovateľ odpočíta pri každej poistnej udalosti zo sumy poistného
plnenia, ktorú má vyplatiť poistenému.
Článok 4
Vylúčenia z poistenia

f) potvrdenie dopravcu o vzniku a rozsahu poškodenia batožiny počas prepravy,
g) policajnú správu.
5. V prípade, že poistený dojedná poistenie tej istej veci na to
isté riziko u iného poisťovateľa, písomne oznámiť iného
poisťovateľa a poistnú sumu v tomto poistení.
ČASŤ E
DOPLNKOVÉ POISTENIE SKIEL
Článok 1
Predmet poistenia
Poistenie sa vzťahuje na sklá vozidiel pre prípad ich poškodenia
alebo zničenia (ďalej len „poistenie skiel"), ak to bolo dohodnuté
v poistnej zmluve.

Okrem vylúčení uvedených v časti A, článku 8 týchto VPP PMV,
poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody na nasledovných veciach:
a) doklady, platobné, čipové, magnetické a členské (klubové)
karty, cestovné lístky, letenky, peniaze v hotovosti, šeky,
vkladné knižky, cenné papiere, ceniny a kľúče,
b) prívesy motorových vozidiel (vrátane obytných), člny, lode
(okrem nafukovacích člnov bez motora), iné dopravné
prostriedky a ich príslušenstvo,
c) veci slúžiace na zárobkové účely alebo na výkon povolania,
tovar určený na ďalší predaj a obchodné vzorky,
d) umelecké predmety, starožitnosti a veci zberateľskej hodnoty,
e) príslušenstvo a zariadenie vozidiel (vrátane detských autosedačiek, snehových reťazí, strešných nosičov a pod.),
f) elektronické hry a ich príslušenstvo vrátane herných konzol,
g) zvieratá a rastliny,
h) hodinky, klenoty a predmety z drahých kovov a kameňov,
perly, kožuchy, predmety z kožušiny,
i) zbrane vrátane ich príslušenstva a streliva,
j) mobilné telefóny vrátane ich príslušenstva, výpočtová technika a jej príslušenstvo,
k) nosiče dát a záznamov,
I) lieky, potraviny, tabakové výrobky, alkohol a iné požívatiny.

Okrem vylúčení uvedených v časti A, článku 8 a časti B, článku
3 sa poistenie nevzťahuje na:
a) ukradnutie skiel vozidla,
b) škody na veciach spojených so sklami vozidla (diaľničné
známky, ochranné fólie, clony a pod.),
c) škody súvisiace s poškodením, zničením alebo ukradnutím
skiel vozidla (poškodenie laku, čalúnenia a pod.).

Článok 5
Povinnosti v prípade poistnej udalosti

Článok 4
Poistné plnenie

1. Okrem povinností uvedených v článku 11 časti A týchto VPP
PMV je poistený povinný dodržať povinnosti uvedené v tomto
článku.:
2. Ak bola batožina nájdená skôr, než bolo poskytnuté poistné
plnenie, je osoba, ktorá cestovala v poistenom vozidle
a ktorej batožina bola stratená alebo ukradnutá z poisteného
vozidla, povinná nájdenú batožinu prevziať späť. Poisťovateľ
uhradí primerané náklady na opravu nájdenej batožiny, ak
boli potrebné na odstránenie poškodení, ktoré vznikli v čase,
keď bola osoba, ktorá bola vozidlom prepravovaná, zbavená
možnosti s batožinou disponovať.
3. Ak bolo poistné plnenie poskytnuté pred nájdením batožiny, je
osoba, ktorá cestovala v poistenom vozidle a ktorej batožina
bola stratená alebo ukradnutá z poisteného vozidla, povinná
nájdenú batožinu prevziať späť a vrátiť poisťovateľovi vyplatené poistné plnenie znížené o prípadné primerané náklady na opravu nájdenej batožiny, ak boli potrebné na
odstránenie poškodení, ktoré vznikli v čase, keď bola poistená osoba zbavená možnosti s batožinou disponovať, najneskôr do 5 dní od vrátenia alebo nájdenia ukradnutej veci.
4. V prípade poistnej udalosti je osoba, ktorej batožina bola
poškodená, zničená, stratená alebo ukradnutá z vozidla,
povinná poisťovateľovi predložiť originály nasledovných dokladov:
a) doklad o úhrade nákladov v hotovosti, alebo faktúru za
opravu poškodenej veci,
b) doklad o tom, že poistenú vec nie je možné opravou
dostať do stavu, v ktorom by ju bolo možné používať na
pôvodný účel,
c) nadobúdací doklad k poisteným veciam,
d) batožinový lístok, ak bola batožina zverená na potvrdenie
dopravcovi na prepravu alebo podľa pokynov prepravcu
uložená v spoločnom batožinovom priestore,
e) cestovný lístok,

Článok 2
Rozsah poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na sklo čelného a zadného okna vozidla
a sklá bočných okien vozidla (ďalej len „sklo vozidla"), ktoré sú
spôsobom stanoveným výrobcom pripevnené k vozidlu
a v dobe dojednania poistenia sú v nepoškodenom stave.
2. Poistenie sa vzťahuje na také poistné udalosti, z ktorých nie
je súčasne uplatňovaný nárok na poistné plnenie z havarijného poistenia.
3. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.
Článok 3
Vylúčenia z poistenia

Poistné plnenie nemá vplyv na bezškodový priebeh poistenia.
ČASŤ F
Záverečné ustanovenia
1. Od ustanovení v častiach A až F týchto VPP PMV sa možno
v poistnej zmluve odchýliť.
2. Pre doručovanie písomných dokumentov platí, že povinnosť
doručiť písomnosť je splnená dňom, keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať, alebo dňom, keď ju pošta vrátila
odosielajúcej strane ako nedoručenú. Písomnosti sa doručujú na poslednú písomne oznámenú adresu.
3. Ak sa zmení, zruší a/alebo nahradí novým ustanovenie
právneho predpisu, na ktorý tieto VPP PMV odkazujú, platnosť príslušného ustanovenia VPP PMV tým nieje dotknutá,
a má sa za to, že ide o odkaz na nové alebo zmenené ustanovenie právneho predpisu v platnom znení.
4. Tieto VPP PMV/1013 nadobúdajú účinnosť dňom 15.10. 2013.
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P o i s ť o v ň a

OSOBITNÉ DOJEDNANIA O ASISTENČNEJ SLUŽBE ODAS/O712
K POVINNÉMU ZMLUVNÉMU POISTENIU ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
A K POISTENIU MOTOROVÉHO A PRÍPOJNÉHO VOZIDLA

Článok 1
Výklad pojmov
Užívateľ asistenčných služieb - je fyzická osoba oprávnene
cestujúca vozidlom v okamžiku vzniku asistenčnej udalosti,
s výnimkou fyzických osôb cestujúcich vozidlom prostredníctvom
autostopu alebo za úplatu.
Poistenie - je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie
motorového a prípojného vozidla na základe poistnej zmluvy
medzi poisteným a Poisťovateľom.
Asistenčné služby - je pomoc v núdzi, ktorú Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb poskytne
užívateľovi asistenčných služieb v prípade vzniku asistenčnej
udalosti.
Asistenčná u d a l o s ť - j e náhodná udalosť, ktorá nastala v dobe
trvania poistenia a s ktorou je podľa týchto osobitných dojednaní
spojená povinnosť Poisťovateľa poskytnúť asistenčné služby užívateľovi asistenčných služieb prostredníctvom poskytovateľa
asistenčných služieb.
Poskytovateľ asistenčných služieb - je zahraničný zmluvný
partner Poisťovateľa.
Vozidlo s asistenčnými službami - je viacstopové motorové
vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony, na ktoré sa vzťahuje
poistenie.
Dopravná nehoda - je udalosť v cestnej premávke, pri ktorej
dôjde v priamej súvislosti s prevádzkou vozidla k usmrteniu alebo
zraneniu užívateľa asistenčnej služby alebo ku škode na vozidle
s asistenčnými službami.
Porucha - je závada, ktorá bráni užívateľovi asistenčných
služieb v jazde za štandardných bezpečnostných podmienok
(mechanická, elektrická alebo elektronická porucha, ťažko ovládateľné vozidlo, závada na stieračoch pri daždi, rozsvietenie červenej kontrolky na prístrojovej doske). Za poruchu sa nepovažuje
závada, pri ktorej môže užívateľ asistenčných služieb pokračovať v jazde (predovšetkým mierne zníženie jazdných výkonov,
závada na stieračoch, pokiaľ neprší, rozsvietenie oranžovej kontrolky na prístrojovej doske a pod.). Poruchou nie je nutnosť
pravidelnej výmeny dielov, hmôt a doplnkov, periodická a iná
údržba a prehliadka, nedostatok v povinnej výbave a príslušenstve. Pokiaľ nie je stanovené inak, za poruchu sa nepovažuje
nedostatok prevádzkových náplní, škoda na vozidle v dôsledku
vandalizmu.
Trvalé bydlisko - je miesto, na ktorom je vozidlo na území
Slovenskej republiky obvykle parkované.
Zahraničie - sú krajiny nachádzajúce sa na území Európy v geografickom zmysle.
Zorganizuje - znamená organizačne zabezpečí úkony a služby,
avšak neuhradí náklady uplatnené treťou osobou za poskytnutie
týchto úkonov a služieb. Všetky náklady na poskytnutie takýchto
úkonov a služieb znáša užívateľ asistenčných služieb.
Článok 2
Asistenčné služby
k povinnému zmluvnému poisteniu
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla pre typ poistenia
Optimum a pre Kasko MINI
Poisťovateľ uhradí náklady za asistenčné služby v zmysle bodov

• tel.: 0850111 211

• www.union.sk

1. až 4.6 tohto článku spolu maximálne v kumulatívnej výške
150,00 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej republiky a 250,00 EUR za asistenčné služby poskytnuté
v zahraničí.
1. Asistenčné služby v prípade dopravnej nehody
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k dopravnej nehode, následkom ktorej sa vozidlo s asistenčnými službami stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 75,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do
najbližšieho servisu maximálne však do vzdialenosti
50 km, ak nie je možná oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky
150,00 EUR pri dopravnej nehode na území Slovenskej
republiky, a pokiaľ dôjde k dopravnej nehode v zahraničí,
zorganizuje odťah vozidla do najbližšieho servisu v SR až
do výšky 250,00 EUR. V prípade dopravnej nehody
v zahraničí, ak náklady na odťah do najbližšieho servisu
v SR presiahnu výšku 250,00 EUR, tak Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do najbližšieho servisu v zahraničí,
c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo najbližšie
k miestu dopravnej nehody a uhradí náklady takejto
úschovy maximálne však za tri dni úschovy, ak nie je
možná oprava na mieste podľa pism. a) ani odťah vozidla
podľa písm. b).
d) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na jednu noc a uhradí náklady takéhoto ubytovania až do výšky 50,00 EUR/osoba.
e) zorganizuje a uhradí náklady na spiatočnú cestu užívateľa
asistenčných služieb z miesta dopravnej nehody do miesta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom
a uhradí cestovné. V prípade, ak užívateľ asistenčných
služieb prejaví záujem, tak Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje a uhradí
náklady na pokračovanie v ceste do cieľa vlakom, autobusom alebo lietadlom a uhradí cestovné. Užívateľ asistenčných služieb má nárok len na zorganizovanie
a úhradu nákladov na jednu cestu,
f) zorganizuje požičanie náhradného vozidla po dobu opravy
vykonávanej na území Slovenskej republiky po dopravnej
nehode a uhradí náklady za požičanie náhradného vozidla,
g) zorganizuje a uhradí náklady za zošrotovanie vozidla.
2. Asistenčné služby v prípade poruchy
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k poruche vozidla s asistenčnými službami, následkom ktorej
sa vozidlo stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 50,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta, kde vznikla porucha,

Člen skupiny Achmea

do najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
50 km, ak nie je možná oprava na mieste poruchy, a
uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky 100,00 EUR.
3. Asistenčné služby v prípade krádeže vozidla
Ak dôjde na území Slovenskej republiky ku krádeži vozidla
s asistenčnými službami a táto krádež je riadne nahlásená
policajným orgánom Slovenskej republiky, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje
požičanie náhradného vozidla a uhradí náklady za požičanie
náhradného vozidla.
Ak dôjde ku krádeži vozidla v zahraničí a táto krádež je riadne
nahlásená policajným orgánom príslušnej krajiny, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na maximálne dve noci a uhradí náklady takéhoto
ubytovania alebo
b) zorganizuje cestu užívateľa asistenčných služieb do
miesta trvalého bydliska a uhradí cestovné do miesta
trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom.
4. Ostatné asistenčné služby
4.1 Strata kľúčov od vozidla
Ak v priebehu cesty užívateľ asistenčných služieb stratí
kľúče od vozidla alebo dôjde k ich zavretiu vnútri vozidla,
Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných
služieb zorganizuje otvorenie dverí, prípadne výmenu
zámku alebo odťah vozidla do najbližšieho servisu. Náklady za výjazd servisného technika, otvorenie dverí, výmenu zámku, odťah do servisu znáša poistený.
4.2 Nedostatok paliva / zámena paliva
V prípade, že dôjde k nedostatku paliva alebo jeho
zámene pri čerpaní, zorganizuje Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb dodanie
paliva na miesto, kde sa vozidlo nachádza, alebo odťah
vozidla do servisu a odčerpanie paliva z nádrže. Náklady
za výjazd servisného technika, odťah vozidla do servisu
a odčerpanie paliva z nádrže znáša poistený.
4.3 Defekt pneumatiky vozidla
V prípade, že dôjde k defektu pneumatiky vozidla, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
zorganizuje výmenu pneumatiky na mieste alebo odťah
do najbližšieho servisu a uhradí náklady až do výšky
70 EUR.
4.4 Vybitá batéria
V prípade, že dôjde k vybitiu batérie, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje
výjazd servisného vozidla a uhradí náklady za výjazd až
do výšky 70,00 EUR.
4.5 Lekárska starostlivosť po nehode
Ak dôjde pri havárii vozidla s asistenčnými službami k zraneniu užívateľa asistenčných služieb, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
poskytne informáciu o najbližšom mieste hospitalizácie
alebo lekárskeho ošetrenia.
4.6 Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
Ak je zrejmé, že vozidlo s asistenčnými službami bude po
dopravnej nehode alebo po poruche v zahraničí nepojazdné dlhšie ako sedem dní, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje vyzdvihnutie vozidla po oprave alebo odťah vozidla do miesta trvalého bydliska do Slovenskej republiky a uhradí náklady
za vyzdvihnutie opraveného vozidla alebo odťah vozidla
do Slovenskej republiky.
4.7 Finančná tieseň
V prípade, ak v zahraničí dôjde k dopravnej nehode alebo
poruche vozidla s asistenčnými službami PLUS a užívateľ
asistenčných služieb telefonicky oznámi poskytovateľovi
asistenčných služieb finančnú tieseň, t.j. nedostatok
prostriedkov na zabezpečenie opravy alebo na návrat do
miesta trvalého bydliska, poskytovateľ asistenčných
služieb zorganizuje doručenie finančnej hotovosti uží-

vateľovi asistenčných služieb v hotovosti v mene štátu,
v ktorom sa poistený nachádza. Asistenčná služba
zabezpečí doručenie finančnej hotovosti na prekonanie finančnej tiesne poistenému v nim požadovanej výške,
maximálne však vo výške 1000,00 EUR za podmienky, že
tretia osoba zloží sumu rovnajúcu sa požadovanej výške
finančnej hotovosti v hotovosti Asistenčnej službe alebo
Poisťovateľovi.
Článok 3
Asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie
Zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla pre typ poistenia Excellent
Poisťovateľ hradí náklady za asistenčné služby v zmysle bodov
1 až 4.6 tohto článku spolu maximálne v kumulatívnej výške
250 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej
republiky a 650 EUR za asistenčné služby poskytnuté v zahraničí.
1. Asistenčné služby v prípade dopravnej nehody
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k dopravnej nehode, následkom ktorej sa vozidlo s asistenčnými službami stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 120,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do
najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
60 km, ak nie je možná oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky
250,00 EUR pri dopravnej nehode na území Slovenskej
republiky, a pokiaľ dôjde k dopravnej nehode v zahraničí,
zorganizuje odťah vozidla do najbližšieho servisu v SR až
do výšky 650,00 EUR. V prípade dopravnej nehody
v zahraničí, ak náklady na odťah do najbližšieho servisu
v SR presiahnu výšku 650,00 EUR, tak Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do najbližšieho servisu v zahraničí,
c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo najbližšie
k miestu dopravnej nehody a uhradí náklady takejto
úschovy maximálne však za tri dni úschovy, ak nie je
možná oprava na mieste podľa písm. a) ani odťah vozidla
podľa písm. b).
d) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na jednu noc a uhradí náklady takéhoto ubytovania až do výšky 50,00 EUR/osoba na území Slovenskej
republiky a v zahraničí zorganizuje ubytovanie v hoteli na
dve noci až do výšky 50,00 EUR / osoba za jednu noc.
e) zorganizuje a uhradí náklady na spiatočnú cestu užívateľa
asistenčných služieb z miesta dopravnej nehody do
miesta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom a uhradí cestovné. V prípade, ak užívateľ asistenčných služieb prejaví záujem, tak Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje a uhradí náklady na pokračovanie v ceste do
cieľa vlakom, autobusom alebo lietadlom a uhradí cestovné. Užívateľ asistenčných služieb má nárok len na zorganizovanie a úhradu nákladov na jednu cestu,
f) zorganizuje požičanie náhradného vozidla po dobu opravy
vykonávanej na území Slovenskej republiky po dopravnej
nehode a uhradí náklady za požičanie náhradného
vozidla.
g) zorganizuje a uhradí náklady za zošrotovanie vozidla.
2. Asistenčné služby v prípade poruchy
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k poruche vozidla s asistenčnými službami, následkom ktorej
sa vozidlo stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za

výkon servisného technika až do výšky 75,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený,
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta, kde vznikla porucha,
do najbližšieho servisu maximálne však do vzdialenosti
60 km, ak nie je možná oprava na mieste poruchy, a
uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky 150,00 EUR.
3. Asistenčné služby v prípade krádeže vozidla
Ak dôjde na území Slovenskej republiky ku krádeži vozidla
s asistenčnými službami a táto krádež je riadne nahlásená
policajným orgánom Slovenskej republiky, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje
požičanie náhradného vozidla a uhradí náklady za požičanie
náhradného vozidla.
Ak dôjde ku krádeži vozidla v zahraničí a táto krádež je riadne
nahlásená policajným orgánom príslušnej krajiny, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na maximálne dve noci a uhradí náklady takéhoto
ubytovania alebo
b) zorganizuje cestu užívateľa asistenčných služieb do
miesta trvalého bydliska a uhradí cestovné do miesta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom.
4. Ostatné asistenčné služby
4.1 Strata kľúčov od vozidla
Ak v priebehu cesty na území Slovenskej republiky alebo
v zahraničí užívateľ asistenčných služieb stratí kľúče od
vozidla alebo dôjde k ich zavretiu vnútri vozidla, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
zorganizuje otvorenie dverí, prípadne výmenu zámku
alebo odťah vozidla do najbližšieho servisu. Náklady za
výjazd servisného technika, otvorenie dverí, výmenu
zámku, odťah do servisu znáša poistený.
4.2 Nedostatok paliva / zámena paliva
V prípade, že dôjde na území Slovenskej republiky alebo
v zahraničí k nedostatku paliva alebo jeho zámene pri čerpaní, zorganizuje Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb v prípade nedostatku paliva
dodanie paliva na miesto, kde sa vozidlo nachádza, a v
prípade zámeny paliva pri čerpaní odťah vozidla do
servisu a odčerpanie paliva z nádrže. Náklady za výjazd
servisného technika, odťah vozidla do servisu a odčerpanie paliva z nádrže znáša poistený.
4.3 Defekt pneumatiky vozidla
V prípade, že dôjde k defektu pneumatiky vozidla na
území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje výmenu pneumatiky na mieste alebo odťah do
najbližšieho servisu a uhradí náklady až do výšky 70 EUR.
4.4 Vybitá batéria
V prípade, že dôjde na území Slovenskej republiky alebo
v zahraničí k vybitiu batérie, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje výjazd
servisného vozidla a uhradí náklady za výjazd až do výšky
70,00 EUR.
4.5 Lekárska starostlivosť po nehode
Ak dôjde pri havárii vozidla s asistenčnými službami k zraneniu užívateľa asistenčných služieb na území Slovenskej
republiky alebo v zahraničí, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb poskytne informáciu
o najbližšom mieste hospitalizácie alebo lekárskeho ošetrenia.
4.6 Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
Ak je zrejmé, že vozidlo s asistenčnými službami bude
v zahraničí po dopravnej nehode alebo po poruche nepojazdné dlhšie ako sedem dní, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje vyzdvihnutie vozidla po oprave alebo odťah vozidla do miesta trvalého bydliska do Slovenskej republiky a uhradí náklady
za vyzdvihnutie opraveného vozidla alebo odťah vozidla
do Slovenskej republiky.

4.7 Finančná tieseň
V prípade, ak v zahraničí dôjde k dopravnej nehode alebo
poruche vozidla s asistenčnými službami a užívateľ asistenčných služieb telefonicky oznámi poskytovateľovi asistenčných služieb finančnú tieseň, t.j. nedostatok
prostriedkov na zabezpečenie opravy alebo na návrat do
miesta trvalého bydliska, poskytovateľ asistenčných
služieb zorganizuje doručenie finančnej hotovosti užívateľovi asistenčných služieb v hotovosti v mene štátu,
v ktorom sa poistený nachádza. Asistenčná služba
zabezpečí doručenie finančnej hotovosti na prekonanie finančnej tiesne poistenému v ním požadovanej výške,
maximálne však vo výške 1.000,00 EUR za podmienky,
že tretia osoba zloží sumu rovnajúcu sa požadovanej
výške finančnej hotovosti v hotovosti Asistenčnej službe
alebo Poisťovateľovi.
Článok 4
Asistenčné služby pre havarijné poistenie
a havarijné poistenie spolu
s poistením pre prípad krádeže
Poisťovateľ hradí náklady za asistenčné služby v zmysle bodov
1 až 4.6 tohto článku spolu maximálne v kumulatívnej výške
250 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej
republiky a 650 EUR za asistenčné služby poskytnuté v zahraničí.
1. Asistenčné služby v prípade dopravnej nehody
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k dopravnej nehode, následkom ktorej sa vozidlo s asistenčnými službami stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 120,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do
najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
60 km, ak nie je možná oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky
250,00 EUR pri dopravnej nehode na území Slovenskej
republiky, a pokiaľ dôjde k dopravnej nehode v zahraničí,
zorganizuje odťah vozidla do najbližšieho servisu v SR až
do výšky 650,00 EUR. V prípade dopravnej nehody
v zahraničí, ak náklady na odťah do najbližšieho servisu
v SR presiahnu výšku 650,00 EUR, tak Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do najbližšieho servisu v zahraničí,
c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo najbližšie
k miestu dopravnej nehody a uhradí náklady takejto
úschovy, maximálne však za tri dni úschovy, ak nie je
možná oprava na mieste podľa písm. a) ani odťah vozidla
podľa písm b),
d) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na jednu noc a uhradí náklady takéhoto ubytovania až do výšky 50,00 EUR/osoba na území Slovenskej
republiky a v zahraničí zorganizuje ubytovanie v hoteli na
dve noci až do výšky 50,00 EUR/ osoba za jednu noc,
e) zorganizuje a uhradí náklady na spiatočnú cestu užívateľa
asistenčných služieb z miesta dopravnej nehody do miesta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom
a uhradí cestovné. V prípade, ak užívateľ asistenčných
služieb prejaví záujem, tak Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje a uhradí
náklady na pokračovanie v ceste do cieľa vlakom, autobusom alebo lietadlom a uhradí cestovné. Užívateľ asistenčných služieb má nárok len na zorganizovanie
a úhradu nákladov na jednu cestu,
f) zorganizuje požičanie náhradného vozidla po dobu opravy
vykonávanej na území Slovenskej republiky po dopravnej
nehode a uhradí náklady za požičanie náhradného
vozidla,

g) zorganizuje a uhradí náklady za zošrotovanie vozidla.
2. Asistenčné služby v prípade poruchy
Ak dôjde k poruche vozidla s asistenčnými službami, následkom ktorej sa vozidlo stane nepojazdným, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 75,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta, kde vznikla porucha,
do najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
60 km, ak nie je možná oprava na mieste poruchy, a
uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky 150,00 EUR.
3. Asistenčné služby v prípade krádeže vozidla
Ak dôjde na území Slovenskej republiky ku krádeži vozidla
s asistenčnými službami a táto krádež je riadne nahlásená
policajným orgánom Slovenskej republiky, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje požičanie náhradného vozidla a uhradí náklady za
požičanie náhradného vozidla.
Ak dôjde ku krádeži vozidla v zahraničí a táto krádež je riadne
nahlásená policajným orgánom príslušnej krajiny, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na maximálne dve noci a uhradí náklady takéhoto
ubytovania alebo
b) zorganizuje cestu užívateľa asistenčných služieb do
miesta trvalého bydliska a uhradí cestovné do miesta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom.
4. Ostatné asistenčné služby
4.1 Strata kľúčov od vozidla
Ak v priebehu cesty užívateľ asistenčných služieb stratí
kľúče od vozidla alebo dôjde k ich zavretiu vnútri vozidla,
Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných
služieb zorganizuje otvorenie dverí, prípadne výmenu
zámku alebo odťah vozidla do najbližšieho servisu. Náklady za výjazd servisného technika, otvorenie dverí, výmenu zámku, odťah do servisu znáša poistený.
4.2 Nedostatok paliva / zámena paliva
V prípade, že dôjde k nedostatku paliva alebo Jeho
zámene pri čerpaní, zorganizuje Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb dodanie
paliva na miesto, kde sa vozidlo nachádza, alebo odťah
vozidla do servisu a odčerpanie paliva z nádrže. Náklady
za výjazd servisného technika, odťah vozidla do servisu
a odčerpanie paliva z nádrže znáša poistený.
4.3 Defekt pneumatiky vozidla
V prípade, že dôjde k defektu pneumatiky vozidla, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
zorganizuje výmenu pneumatiky na mieste alebo odťah
do najbližšieho servisu a uhradí náklady až do výšky
70 EUR.
4.4 Vybitá batéria
V prípade, že dôjde k vybitiu batérie, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje
výjazd servisného vozidla a uhradí náklady za výjazd až
do výšky 70,00 EUR.
4.5 Lekárska starostlivosť po nehode
Ak dôjde pri havárii vozidla s asistenčnými službami k zraneniu užívateľa asistenčných služieb, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
poskytne informáciu o najbližšom mieste hospitalizácie
alebo lekárskeho ošetrenia.
4.6 Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
Ak je zrejmé, že vozidlo s asistenčnými službami bude po
dopravnej nehode alebo po poruche v zahraničí nepojazdné dlhšie ako sedem dní, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje vyzdvihnutie vozidla po oprave alebo odťah vozidla do miesta trvalého bydliska do Slovenskej republiky a uhradí náklady

za vyzdvihnutie opraveného vozidla alebo odťah vozidla
do Slovenskej republiky.
4.7 Finančná tieseň
V prípade, ak v zahraničí dôjde k dopravnej nehode alebo
poruche vozidla s asistenčnými službami PLUS a užívateľ
asistenčných služieb telefonicky oznámi poskytovateľovi
asistenčných služieb finančnú tieseň, t.j. nedostatok
prostriedkov na zabezpečenie opravy alebo na návrat do
miesta trvalého bydliska, poskytovateľ asistenčných
služieb zorganizuje doručenie finančnej hotovosti užívateľovi asistenčných služieb v hotovosti v mene štátu,
v ktorom sa poistený nachádza. Asistenčná služba
zabezpečí doručenie finančnej hotovosti na prekonanie finančnej tiesne poistenému v ním požadovanej výške,
maximálne však vo výške 1.000,00 EUR za podmienky,
že tretia osoba zloží sumu rovnajúcu sa požadovanej
výške finančnej hotovosti v hotovosti Asistenčnej službe
alebo Poisťovateľovi.
Článok 5
Asistenčné služby pre doplnkové poistenie
„Asistenčné služby PLUS"
Ak je v poistnej zmluve dojednané doplnkové poistenie Asistenčné služby PLUS, Poisťovateľ uhradí náklady za asistenčné
služby v zmysle bodov 1. až 4.6 tohto článku spolu maximálne
v kumulatívnej výške 350,00 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej republiky a 850,00 EUR za asistenčné
služby poskytnuté v zahraničí.
1. Asistenčné služby v prípade dopravnej nehody
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k dopravnej nehode, následkom ktorej sa vozidlo s asistenčnými službami PLUS stane nepojazdným, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 170,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do
najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
70 km, ak nie je možná oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky
350,00 EUR pri dopravnej nehode na území Slovenskej
republiky, a pokiaľ dôjde k dopravnej nehode v zahraničí,
zorganizuje odťah vozidla do najbližšieho servisu v SR až
do výšky 850,00 EUR. V prípade dopravnej nehody
v zahraničí, ak náklady na odťah do najbližšieho servisu
v SR presiahnu výšku 850,00 EUR, tak Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej nehody do najbližšieho servisu v zahraničí,
c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo najbližšie
k miestu dopravnej nehody a uhradí náklady takejto
úschovy, maximálne však za tri dni úschovy, ak nie je
možná oprava na mieste podľa písm. a) ani odťah vozidla
podľa písm. b),
d) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na jednu noc a uhradí náklady takéhoto ubytovania až do výšky 50,00 EUR/osoba na území Slovenskej
republiky a v zahraničí zorganizuje ubytovanie v hoteli na
dve noci až do výšky 50,00 EUR/osoba za jednu noc,
e) zorganizuje a uhradí náklady na spiatočnú cestu užívateľa
asistenčných služieb z miesta dopravnej nehody do miesta
trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom
a uhradí cestovné. V prípade, ak užívateľ asistenčných
služieb prejaví záujem, tak Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje a uhradí
náklady na pokračovanie v ceste do cieľa vlakom, autobusom alebo lietadlom a uhradí cestovné. Užívateľ asistenčných služieb má nárok len na zorganizovanie
a úhradu nákladov na jednu cestu,

f) zorganizuje požičanie náhradného vozidla po dobu opravy
vykonávanej na území Slovenskej republiky po dopravnej
nehode a uhradí náklady za požičanie náhradného
vozidla.
g) zorganizuje a uhradí náklady za zošrotovanie vozidla.
2. Asistenčné služby v prípade poruchy
Ak dôjde na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
k poruche vozidla s asistenčnými službami PLUS, následkom
ktorej sa vozidlo stane nepojazdným, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu vozidla
na mieste, ak je taká oprava možná, a uhradí náklady za
výkon servisného technika až do výšky 100,00 EUR. Cenu
náhradných dielov hradí poistený.
b) zorganizuje odťah vozidla z miesta, kde vznikla porucha,
do najbližšieho servisu, maximálne však do vzdialenosti
70 km, ak nie je možná oprava na mieste poruchy, a
uhradí náklady za odťah vozidla až do výšky 200,00 EUR.
3. Asistenčné služby v prípade krádeže vozidla
Ak dôjde na území Slovenskej republiky ku krádeži vozidla
s asistenčnými službami PLUS a táto krádež je riadne nahlásená policajným orgánom Slovenskej republiky, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
zorganizuje požičanie náhradného vozidla a uhradí náklady
za požičanie náhradného vozidla.
Ak dôjde ku krádeži vozidla s asistenčnými službami PLUS
v zahraničí a táto krádež je riadne nahlásená policajným
orgánom príslušnej krajiny, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb
a) zorganizuje ubytovanie užívateľa asistenčných služieb
v hoteli na jednu noc a uhradí náklady takéhoto ubytovania až do výšky 50,00 EUR/osoba na území Slovenskej
republiky a v zahraničí zorganizuje ubytovanie v hoteli na
dve noci až do výšky 50,00 EUR/ osoba za jednu noc,
b) zorganizuje cestu užívateľa asistenčných služieb do
miesta trvalého bydliska a uhradí cestovné do miesta trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo lietadlom.
4. Ostatné asistenčné služby
4.1 Strata kľúčov od vozidla
Ak v priebehu cesty užívateľ asistenčných služieb PLUS
stratí kľúče od vozidla alebo dôjde k ich zavretiu vnútri
vozidla, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje otvorenie dverí, prípadne výmenu zámku alebo odťah vozidla do najbližšieho servisu
a uhradí náklady do max. výšky 50 EUR na území Slovenskej republiky a v zahraničí do max. výšky 80 EUR.
4.2 Nedostatok paliva / zámena paliva
V prípade, že dôjde k nedostatku paliva alebo jeho
zámene pri čerpaní, zorganizuje Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb dodanie
paliva na miesto, kde sa vozidlo nachádza, alebo odťah
vozidla do servisu a odčerpanie paliva z nádrže. Náklady
za výjazd servisného technika, odťah vozidla do servisu
a odčerpanie paliva z nádrže znáša poistený.
4.3 Defekt pneumatiky vozidla
V prípade, že dôjde k defektu pneumatiky vozidla s asistenčnými službami PLUS, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje výmenu
pneumatiky na mieste alebo odťah do najbližšieho servisu
a uhradí náklady do max. výšky 70 EUR EUR na území
Slovenskej republiky a v zahraničí do max. výšky 120
EUR.
4.4 Vybitá batéria
V prípade, že dôjde k vybitiu batérie, Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje
výjazd servisného technika a uhradí náklady do max.
výšky 70 EUR na území Slovenskej republiky a v zahraničí do max. výšky 120 EUR.
4.5 Lekárska starostlivosť po nehode
Ak dôjde pri havárii vozidla s asistenčnými službami PLUS

k zraneniu užívateľa asistenčných služieb, Poisťovateľ
prostredníctvom poskytovateľa asistenčných služieb
poskytne informáciu o najbližšom mieste hospitalizácie
alebo lekárskeho ošetrenia.
4.6 Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
Ak je zrejmé, že vozidlo s asistenčnými službami bude po
dopravnej nehode alebo po poruche v zahraničí nepojazdné dlhšie ako sedem dní, Poisťovateľ prostredníctvom
poskytovateľa asistenčných služieb zorganizuje vyzdvihnutie vozidla po oprave alebo odťah vozidla do miesta trvalého bydliska do Slovenskej republiky a uhradí náklady
za vyzdvihnutie opraveného vozidla alebo odťah vozidla
do Slovenskej republiky.
4.7 Finančná tieseň
V prípade, ak v zahraničí dôjde k dopravnej nehode alebo
poruche vozidla s asistenčnými službami PLUS a užívateľ'
asistenčných služieb telefonicky oznámi poskytovateľovi
asistenčných služieb finančnú tieseň, t.j. nedostatok
prostriedkov na zabezpečenie opravy alebo na návrat do
miesta trvalého bydliska, poskytovatel" asistenčných
služieb zorganizuje doručenie finančnej hotovosti užívateľovi asistenčných služieb v hotovosti v mene štátu,
v ktorom sa poistený nachádza. Asistenčná služba
zabezpečí doručenie finančnej hotovosti na prekonanie finančnej tiesne poistenému v ním požadovanej výške,
maximálne však vo výške 1.000,00 EUR za podmienky,
že tretia osoba zloží sumu rovnajúcu sa požadovanej
výške finančnej hotovosti v hotovosti Asistenčnej službe
alebo Poisťovateľovi.
Článok 6
Všeobecné vylúčenia a povinnosti
1. Nárok na asistenčné služby nevzniká v prípade:
a) ak vozidlo v čase vzniku asistenčnej udalosti bolo vedené
osobou, ktorá nie je držiteľom príslušného vodičského
oprávnenia,
b) ak asistenčná udalosť vznikla v okamihu, keď bolo vozidlo
nedovolene obsadené vyšším počtom cestujúcich, ako je
počet miest na sedenie alebo ak vozidlo bolo zaťažené
nad hmotnostný limit určený výrobcon
c) ak vozidlo bolo pri začatí cesty v stave nespôsobilom na
premávku na pozemných komunikáciách a/alebo neabsolvovalo pravidelnú servisnú údržbu podľa pokynov
výrobcu,
d) ak vozidlo bolo požité pri motoristickej súťaži alebo
pretekoch akéhokoľvek druhu.
2, Povinnosti poisteného pri asistenčnej udalosti
V prípade vzniku asistenčnej udalosti je poistený alebo užívateľ asistenčných služieb povinný ihneď sa telefonicky spojiť s poskytovateľom asistenčných služieb. Ak poistený alebo
užívateľ asistenčných služieb zorganizuje službu, ktorá je
predmetom plnenia poskytovateľa asistenčných služieb,
sám, znáša všetky náklady v plnej výške, t.j. nemá nárok na
plnenie podľa týchto osobitných dojednaní.
Pri telefonickom volaní do ohlasovacieho centra poskytovateľa asistenčných služieb alebo pri akejkoľvek inej forme
spojenia, ktorú poistený alebo užívateľ asistenčných služieb
použije pri svojej žiadosti o asistenčné služby, musí poskytovateľovi asistenčných služieb uviesť nasledujúce informácie:
a)
b)
c)
d)

meno a priezvisko,
údaje, ktoré obsahuje asistenčná karta vydaná k vozidlu,
miesto, kde sa vozidlo nachádza, a telefónne číslo,
stručný popis problému a povahy požadovanej asistenčnej
služby.
Poistený alebo užívateľ asistenčných služieb je povinný
uviesť aj ďalšie informácie, o ktoré operátori poskytovateľa
asistenčných služieb požiadajú, aby tak umožnili zásahovému vozidlu čo najrýchlejšiu dopravu na miesto asistenčnej
udalosti.

Článok 7
Všeobecné ustanovenia
Telefonáty poskytovateľovi asistenčných služieb zo Slovenskej
republiky sú zvýhodnené za cenu miestneho hovoru a telefonáty
zo zahraničia hradí užívateľ asistenčných služieb sám.
V prípade, ak k tomu istému vozidlu s asistenčnými službami je
uzavretá poistná zmluva o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a zároveň poistná zmluva o poistení motorového vozidla, má užívateľ asistenčných služieb nárok na poskytnutie asistenčných
služieb len v rozsahu podľa čl. 4 týchto osobitných dojednaní. Ak

je dojednané doplnkové poistenie asistenčných služieb „Asistenčné služby PLUS" má užívateľ asistenčných služieb nárok na
poskytnutie asistenčných služieb len v rozsahu podľa 61. 5 týchto
osobitných dojednaní.
Výška kumulovaného maximálneho limitu sa vzťahuje na každú
poistnú udalosť.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
Tieto osobitné dojednania sú účinné od 25.6.2012 a sú účasťou
poistnej zmluvy.
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Sadzobník pre osobné a nákladné automobily s platnosťou od 01.04.2010
pre právnické osoby - flotily (951) - v % z poistnej sumy
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Prezentačná pečiatka a čitateľný podpis preberajúceho

P o i s ť o v ň a
Odovzdané prílohy

Oznámenie škodovej udalosti z havarijného poistenia
Číslo poistnej zmluvy

Číslo poistnej udalosti (vyplní Union poisťovňa, a. s.)

1. POISTENÝ
Meno a priezvisko, titul
(obchodné meno)

Rodné číslo / IČO

Ulica, číslo

Mesto / Obec

Telefón / mobil

PSČ

Fax

E-mail

Ste platiteľom DPH?

•

Áno •

Nie

Číslo účtu / kód banky

2. ÚDAJE O VOZIDLE
EČV

Továrenská značka, typ, prevedenie

Rok
výroby

Farba

VIN - výrobné číslo
karosérie al. podvozku

Najazdené
km

Vozidlo na lízing?

•

Áno •

Nie

Názov lízingovej spol. a číslo zmluvy

Vozidlo na úver?

•

Áno •

Nie

Názov poskytovateľa úveru a číslo zmluvy

3. VODIČ POISTENÉHO VOZIDLA V ČASE V Z N I K U Š K O D O V E J UDALOSTI
Meno a priezvisko, titul

Rodné číslo
Mesto / Obec

Ulica, číslo
Telefón / mobil

PSČ
Skupina

Číslo vodičského preukazu

4. POPIS Š K O D O V E J UDALOSTI
Dátum vzniku PU (deň, mesiac, rok)

Miesto, ulica, obec, štát

Uveďte popis vzniku škodovej udalosti

Rozsah poškodenia
Vyšetrovala nehodu polícia?

Q Áno Q Nie

Uvedie policajný útvar, ktorý udalosť vyšetroval

5. CUDZIE ZAVINENIE UDALOSTI
Evidenčné číslo vozidla

Továrenská značka, typ, prevedenie

Farba

Vodič vozidla v čase nehody (meno, priezvisko, adresa)

Držiteľ vozidla

Názov poisťovne, v ktorej má vinník
uzatvorené povinné zmluvné poistenie

Číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia vinníka

6. KAM ŽIADATE Z A S L A Ť N Á H R A D U Š K O D Y ?
Číslo účtu / kód banky

V

Majiteľ účtu

dňa
podpis a pečiatka poisteného
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