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Oddiel I
Všeobecné ustanovenia
Èlánok 1
Úvodné ustanovenia
1.  Poistený je osoba, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje.
2.  Poistník je ten, kto uzavrel s poistite¾om poistnú zmluvu. 

Poistník je oprávnený na prevzatie plnení od poistite¾a len 
na základe písomného súhlasu poisteného. V prípade, ak 
poistený sám dojednáva poistnú zmluvu, je zároveò aj po-
istníkom.

3.  Poistná zmluva je zmluva o poistení uzavretá medzi po-
istite¾om a poistníkom. Neoddelite¾nou súèasťou poistnej 
zmluvy sú poistné podmienky.

4.  Škodová udalosť je náhla a nepredvídaná skutoènosť, kto-
rá môže byť dôvodom vzniku práva poisteného na poistné 
plnenie.

5.  Poistná udalosť je náhla a nepredvídaná udalosť bližšie 
definovaná v oddieli II – Poistenie materiálnej škody, èl. 2 
– Poistené nebezpeèia a v dojednaniach poistnej zmluvy, 
v súvislosti s ktorou dôjde k poškodeniu, znièeniu alebo 
odcudzeniu predmetu poistenia, prièom takéto poškode-
nie, znièenie alebo odcudzenie musí nastať na mieste pois-
tenia uvedenom v poistnej zmluve poèas doby jej trvania. 

6.  Poistné plnenie je náhrada, ktorá je pod¾a poistnej zmluvy 
poskytnutá poistenému v prípade, že nastala poistná uda-
losť a boli splnené všetky ïalšie podmienky jej poskytnu-
tia uvedené v týchto poistných podmienkach a v poistnej 
zmluve.

KASKO – balík C

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
pre poistenie KASKO – 2017/2

Základné poistenie      Pripoistenia 

   havária vozidla       Asistenèné služby v rozšírenej verzii
   zrážka alebo stret vozidla so zverou
   poškodenie alebo znièenie vozidla pri jeho parkovaní    Pripoistenie èelného skla
   poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolaèných 

materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo 
prehryznutím hlodavcami

   poškodenie alebo znièenie zasklenia vozidla
   vandalizmus
   živelná udalosť
   krádež (ïalej aj odcudzenie)
   lúpež v zmysle trestného zákona (ïalej aj odcudzenie)
   èinnosť pracovného stroja
   lom stroja
   iné, v poistnej zmluve uvedené nebezpeèie, v dôsledku 

ktorých dôjde ku vzniku škody na predmete poistenia.



7.  Poistka je písomné potvrdenie poistite¾a o prijatí návrhu 
na uzavretie poistnej zmluvy a slúži ako potvrdenie o uza-
tvorení poistnej zmluvy.

8.  Poistník je oprávnený uzavrieť s poistite¾om poistnú zmluvu 
iba na základe písomného súhlasu poisteného a taktiež po-
istite¾a. V prípade, ak poistník v èase dojednávania poistnej 
zmluvy takýmito súhlasmi nedisponuje, je dojednaná po-
istná zmluva neplatná. 

9.  Oprávnený vodiè je osoba, ktorá vedie vozidlo so súhla-
som poistníka alebo poisteného.

10.  V prípade, ak v èase dojednávania  poistenia  alebo v èase 
zaèiatku poistenia existuje u poistite¾a platná poistná 
zmluva dojednaná rovnakým poistníkom alebo poisteným 
na rovnaký predmet poistenia, potom každá  následne do-
jednaná poistná zmluva vznikne až s odkladnou  úèinnos-
ťou ku dòu zániku predchádzajúcej poistnej zmluvy.

Èlánok 2
Miesto poistenia
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na 
území uvedenom v poistnej zmluve.

Èlánok 3
Zaèiatok, zmeny a doba trvania poistenia
1.  Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol návrh 

na uzavretie poistnej zmluvy prijatý v lehote urèenej poist-
níkom a ak ju neurèí poistník, tak do jedného mesiaca odo 
dòa, keï poistite¾ návrh dostal. Poistná zmluva je uzavre-
tá okamihom, keï poistník/poistený dostane oznámenie 
o prijatí svojho návrhu za predpokladu splnenia podmie-
nok uvedených na návrhu poistnej zmluvy.

2.  Pokia¾ nie je v poistnej zmluve uvedené inak, poistným 
obdobím je jeden rok.

3.  Doba trvania poistenia, t.j. zaèiatok a koniec poistenia, je 
urèená v poistnej zmluve.

4.  Zmeny poistnej zmluvy možno uskutoèniť len písomnou do-
hodou zmluvných strán, ak nie je v zákone alebo v týchto 
poistných podmienkach ustanovené inak.

 a)  Okrem postupov uvedených vyššie je možné poistenie 
dojednať poistníkovým akceptovaním Návrhu poistite¾a 
na uzavretie poistnej zmluvy (ïalej iba „Návrh poisti-
te¾a“) zaplatením poistného, platí najmä v prípadoch 
dojednávania poistenia na dia¾ku cez prostriedky dia¾-
kovej komunikácie (internet, telefón). 

 b)  Poistenie pod¾a Návrhu poistite¾a vzniká za predpokla-
du, že v lehote uvedenej v Návrhu poistite¾a sú splnené 
obe nižšie uvedené podmienky:

   poistník zaplatí prvú splátku poistného v lehote a vo 
výške uvedenej v Návrhu poistite¾a,

   oprávnený pracovník poistite¾a vykoná obhliadku 
predmetu poistenia a obhliadka potvrdí, že poisťova-
né vozidlo nie je poškodené.

 c)  Návrh poistite¾a prijme poistník zaplatením prvej splát-
ky  poistného* vo výške uvedenej v Návrhu poistite¾a. 
Pri úhrade poistného je poistník povinný uviesť variabil-
ný symbol, ktorým je èíslo Návrhu poistite¾a.

  *  Poistným pod¾a tohto bodu sa rozumie suma uvedená 
v Návrhu poistite¾a ako „výška prvej splátky poistného“.

 d)  Návrh poistite¾a je platný do 7 dní odo dòa zaèiatku po-
istenia uvedeného v návrhu poistite¾a. Poistná ochrana/
krytie sa vzťahuje aj na obdobie odo dòa zaèiatku pois-
tenia do pripísania poistného na úèet poistite¾a, ak bolo 
poistné pripísané na úèet poistite¾a najneskôr v 7. deò 
odo dòa zaèiatku poistenia. Ak bude poistné pripísané 

na úèet poistite¾a po uvedenej lehote, návrh poistite¾a 
zanikne a nedôjde k uzavretiu poistnej zmluvy.

 e)  Poistník je povinný v lehote uvedenej v riadku „Splatnosť 
prvého poistného“ pristaviť na vlastné náklady predmet 
poistenia na obhliadku oprávnenému zamestnancovi 
poistite¾a, ktorý vykoná obhliadku v rozsahu predpísa-
nom poistite¾om. Oprávnený zamestnanec poistite¾a 
zhotoví z obhliadky zápis a vyhotoví fotodokumentáciu 
predmetu poistenia.

 f)  Predmet poistenia musí v èase obhliadky spåòať všetky 
podmienky uvedené vo VPP-KASKO 2017 (týchto poist-
ných podmienkach), Oddiel II – Poistenie materiálnej ško-
dy, Èlánok 1 – Predmet poistenia, ods. 1., písm. a) až f).

 g)  Pokia¾ bude prvá splátka poistného zaplatená v leho-
te splatnosti a v tejto lehote bude vykonaná obhliadka 
predmetu poistenia potvrdzujúca, že vozidlo nie je po-
škodené, vzťahuje sa poistné krytie aj na dobu odo dòa 
zaèiatku poistenia uvedeného v Návrhu poistite¾a do 
pripísania poistného na úèet poistite¾a v zmysle bodu c).

 h)  Poistenie na základe Návrhu poistite¾a nevznikne, ak:
  a.  Prvá splátka poistného nebude uhradená vo výške 

a lehote uvedenej na Návrhu poistite¾a alebo
  b.  V predpísanej lehote nebola vykonaná obhliadka 

predmetu poistenia oprávneným pracovníkom pois-
tite¾a alebo

  c.  V èase vykonania obhliadky je predmet poistenia po-
škodený.

 i)  V prípade splnenia všetkých podmienok uvedených 
v Návrhu poistite¾a doruèí poistite¾ poistníkovi, ako 
písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, poistku.

Èlánok 4
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
Okrem dôvodov zániku v zmysle všeobecne záväzných práv-
nych predpisov, platia nasledovné ustanovenia.
1.  Poistenie zaniká:
 a)  uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
 b)  výpoveïou ku koncu poistného obdobia; výpoveï sa 

musí dať aspoò šesť týždòov pred jeho uplynutím,
 c)  výpoveïou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov 

od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osem 
dní, jej uplynutím poistenie zanikne,

 d)  zmenou držite¾a, 
 e)  zánikom predmetu poistenia (napr. jeho likvidáciou, 

stratou, znièením) alebo skonèením užívania predmetu 
poistenia,

 f)  ak poistník alebo poistite¾ písomne vypovedali poistenie 
do 3 mesiacov od oznámenia škodovej udalosti. Poiste-
nie zaniká v tomto prípade uplynutím jedného mesiaca 
od doruèenia výpovede druhému úèastníkovi,

 g)  poistenie zanikne ukonèením èinnosti poistníka/pois-
teného, vstupom poistníka/poisteného do likvidácie, 
vyhlásením konkurzu, podaním návrhu na vyrovnanie 
alebo zamietnutím návrhu na konkurz pre nedostatok 
majetku. Pod pojmom ukonèenie èinnosti poistníka/po-
isteného sa rozumie:

  a)  u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do zákonom ur-
èeného registra, výmaz z tohto registra alebo

  b)  u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do registra, 
zrušenie právnickej osoby alebo

  c)  u podnikate¾ov - fyzických osôb, ktoré sú zapísané v zá-
konom urèenom registri, výmaz z tohto registra alebo

  d)  u podnikate¾ov - fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané 
v registri, zánik oprávnenia na podnikate¾skú èinnosť.



2.  V zmysle § 801 Obèianskeho zákonníka poistenie zaniká ne-
zaplatením jednorazového poistného alebo poistného za 
prvé poistné obdobie do troch mesiacov od jeho splatnosti. 
Poistenie zanikne ïalej tým, že poistné za ïalšie poistné ob-
dobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dòa doru-
èenia výzvy poistite¾a na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné 
zaplatené pred doruèením tejto výzvy. Výzva poistite¾a musí 
obsahovať upozornenie, že poistenie zanikne v prípade jeho 
nezaplatenia. To isté platí, ak bola zaplatená len èasť poist-
ného. Výzva sa považuje za doruèenú, ak ju adresát prijal, 
odmietol prijať alebo dòom, keï ju pošta vrátila odosielajú-
cej strane ako nedoruèenú.

3.  Pri porušení povinností poistníka odpovedať pravdivo 
a úplne na všetky písomné otázky poistite¾a týkajúce sa do-
jednania poistenia, môže poistite¾ odstúpiť od zmluvy, ak 
pri pravdivom a úplnom odpovedaní na otázky týkajúce 
sa dojednania poistenia, prípadne jeho zmeny, by zmluvu 
neuzatvoril alebo zmenu nedojednal. 

4.  Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveï, odstúpenie od zmluvy 
alebo odmietnutie poistného plnenia sa považuje za doruèe-
nú dòom, kedy ju adresát prijal, odmietol prijať alebo dòom, 
keï ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoruèenú. 

5.  V prípade, ak dôjde k znièeniu alebo odcudzeniu predme-
tu poisteného v doplnkovom poistení, dôjde k zániku po-
istenia tohto rizika. Ak u doplnkového poistenia zvláštnej 
výbavy a špeciálnej batožiny v prípade poistenia viacerých 
predmetov poistenia dôjde k zániku niektorého z predme-
tov poistenia, nezaniká konkrétne doplnkové poistenie ako 
celok, ale je predmetný zaniknutý predmet poistenia vyòa-
tý z doplnkového poistenia a zároveò sa upraví aj predpis 
poistného na ïalšie poistné obdobie.

6.  V prípade, ak nastane zánik základného poistenia vozidla 
v dôsledku škodovej udalosti, zanikajú aj všetky doplnkové 
poistenia uzatvorené spolu s týmto vozidlom, poistite¾ovi 
však patrí poistné z týchto doplnkových poistení do konca 
poistného obdobia.

Èlánok 5
Poistné
1.  Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú musí 

zaplatiť poistník ako protihodnotu za dohodnutú poistnú 
ochranu.

2.  Poistník je povinný platiť za dohodnuté poistné obdobie 
poistné, ktoré ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, 
je splatné prvým dòom poistného obdobia. V prípade, ak 
v poistnej zmluve bolo platenie poistného za poistné ob-
dobie dojednané v splátkach platí, že splátka poistného je 
splatná prvým dòom príslušnej èasti poistného obdobia.

3.  Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach platí, že 
nezaplatením splátky poistného sa 30-tym dòom nasledujú-
cim po dni splatnosti nezaplatenej splátky stáva splatným po-
istné za celé poistné obdobie. 

4.  Výška poistného je stanovená v poistnej zmluve. Podkla-
dom pre výpoèet poistného sú poistné sumy uvedené 
v poistnej zmluve.

5.  Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, je povinný 
zaplatiť poistite¾ovi úrok z omeškania za každý deò omeš-
kania v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.  Ak nastala poistná udalosť a dôvod ïalšieho poistenia tým 
odpadol, patrí poistite¾ovi poistné do konca poistného obdo-
bia, v ktorom poistná udalosť nastala.

7.  Jednorazové poistné patrí poistite¾ovi vždy celé.
8.  Všetky platby poistného/splátky poistného sa zúètujú pod-

¾a poradia najskôr na krytie najstarších nedoplatkov poist-
ného/splátky poistného a úrokov z omeškania a potom na 
splatenie samotného predpisu poistného/splátky poistného.

9.  Poistite¾ má voèi tomu, kto je povinný platiť poistné, právo 
na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doru-
èením výzvy na zaplatenie dlžného poistného.

10.  Výška poistného za každé poistné obdobie je urèená pre kaž-
dé vozidlo pod¾a príslušnej triedy poistného, do ktorej je vo-
zidlo zaradené v závislosti od doby bezškodového priebehu 
pred zaèiatkom každého poistného obdobia (systém bonus/
malus). Zaradenie vozidla do triedy poistného sa pre nasle-
dujúce poistné obdobie uskutoèòuje pod¾a nasledovných 
pravidiel:

   Bonus – t.j. z¾ava na poistnom (triedy poistné-
ho B00 – B09) sa urèuje vždy zo základného po-
istného platného pre príslušné vozidlo. Z¾ava na 
poistnom sa poskytuje vždy pri nepretržitej, mi-
nimálne 12 mesiacov trvajúcej dobe poistenia 
u poistite¾a s bezškodovým priebehom. Pre urèe-
nie výšky poistného na nasledujúce poistné ob-
dobie sa pri bezškodovom priebehu za pred-
chádzajúce poistné obdobie vozidlo zaradí 
vždy o triedu poistného vyššie. Triedy poistného 
s príslušnou výškou zníženého poistného, ktoré je vyjad-
rené percentuálnou sadzbou zo základného poistného, 
sú uvedené v tabu¾ke è. 1.

   Malus – t.j. prirážka k poistnému (triedy poistného M01 a 
M02) sa urèuje vždy zo základného poistného platného pre 
príslušné vozidlo. Pre nasledujúce poistné obdobie sa pri-
rážka k poistnému uplatòuje v závislosti od škodového prie-
behu vozidla v predchádzajúcom poistnom období, prièom 
za každú nahlásenú poistnú udalosť sa vozidlo zaradí vždy 
o dve triedy poistného nižšie, pokia¾ nie je v ïalsom texte 
tohto odseku alebo v poistnej zmluve uvedené inak. 

 a) Tabu¾ka tried poistného: (Tabu¾ka è. 1) 
Doba 
bezškodového priebehu

Trieda 
poistného

Percento z 
poistného

1. 108 a viac mesiacov 
(min. 9 rokov bez škody)

B09 50 %

2. 96 – 107 mesiacov 
(min. 8 rokov bez škody)

B08 60 %

3. 84 – 95 mesiacov 
(min. 7 rokov bez škody)

B07 65 %

4. 72 – 83 mesiacov 
(min. 6 rokov bez škody)

B06 70 %

5. 60 – 71 mesiacov 
(min. 5 rokov bez škody)

B05 75 %

6. 48 – 59 mesiacov 
(min. 4 roky bez škody)

B04 80 %

7. 36 – 47 mesiacov 
(min. 3 roky bez škody)

B03 85 %

8. 24 – 35 mesiacov 
(min. 2 roky bez škody)

B02 90 %

9. 12 – 23 mesiacov 
(min. 1 rok bez škody)

B01 95 %

10. 0 – 11 mesiacov 
(bez dokladu o bezškodovom prie-
behu)

B00 100 %

11. Malus M01 110 %

12. Malus M02 120 %

 b)  Pre zaradenie vozidla do príslušnej triedy poistného je 
rozhodujúcim obdobím doba bezškodového priebehu 
vozidla vyjadrená v mesiacoch, resp. rokoch, prièom 
musí ísť o dobu neprerušeného trvania poistenia od po-
slednej poistnej udalosti alebo od zaèiatku poistenia.



 c)  V prípade, ak poistník mal v predchádzajúcom období 
dojednané havarijné poistenie vozidla, poistite¾ môže po 
predložení potvrdenia o bezškodovom priebehu vozidla 
(Zápoètový list) zoh¾adniť dosiahnutú dobu bezškodo-
vého priebehu pri výpoète výšky poistného. Doba, poèas 
ktorej môže poistník požiadať o uplatnenie nároku na 
z¾avu na poistnom pod¾a potvrdenia od iného poistite¾a 
(èas od ukonèenia poistnej zmluvy u iného poistite¾a do 
prijatia návrhu havarijného poistenia vozidla poistite¾om) 
nesmie presiahnuť 6 mesiacov. V prípade, ak mal poistník 
vozidlo havarijne poistené u poistite¾a, doba prerušenia 
poistenia nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Poistite¾ môže 
vozidlo zaradiť v závislosti od doby bezškodového priebe-
hu do príslušnej triedy poistného pod¾a tabu¾ky è. 1. 

 d)  V prípade, ak poistník nemal v predchádzajúcom období 
dojednané havarijné poistenie vozidla, poistite¾ môže po 
predložení potvrdenia o dobe bezškodového priebehu 
vozidla vystaveného poistite¾om, u ktorého je (bolo) do-
jednané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pre-
vádzkou motorového vozidla priznať z¾avu na poistnom, 
prièom zaradenie vozidla do niektorej z tried poistného 
urèuje poistite¾ výluène pod¾a svojho uváženia. 

 e)  Zaradenie vozidla do vyššej alebo nižšej triedy poistné-
ho pre nasledujúce poistné obdobie (systém bonus/ma-
lus) sa uskutoèní na základe doby bezškodového priebe-
hu alebo poètu poistných udalostí, ktoré nastali poèas 
posudzovaného poistného obdobia. Nové zaradenie 
vozidla do príslušnej triedy poistného sa uskutoèní vždy 
k prvému dòu nasledujúceho poistného obdobia. 

 f)  Poistné obdobie s bezškodovým priebehom je poistné 
obdobie, v ktorom nevznikla žiadna poistná udalosť 
a poistný vzťah trval minimálne dvanásť mesiacov. 

 g)  Za každú poistite¾ovi hlásenú poistnú udalosť, ktorá vznikla 
v priebehu poistného obdobia, za ktorú bolo alebo bude 
poskytnuté poistné plnenie, sa pre urèenie výšky poistné-
ho pre nasledujúce poistné obdobie zaradí vozidlo vždy 
o dve triedy poistného nižšie (napr. z B06 do B04), prièom 
v prípade, ak súèet vyplatených poistných plnení a otvore-
ných rezerv za poistné obdobie presiahne trojnásobok výš-
ky poistného urèeného pre toto poistné obdobie, vozidlo 
sa zaradí ešte do nižšej triedy poistného pod¾a ustanovení 
písmena h) tohto odseku.

 h)   Ak súèet vyplatených poistných plnení a otvorených re-
zerv za poistné obdobie presiahne trojnásobok výšky 
poistného urèeného pre toto poistné obdobie, pre ur-
èenie výšky poistného na nasledujúce poistné obdobie 
bude vozidlo zaradené vždy ešte o jednu triedu poistné-
ho nižšie ako je uvedené v písm. g) tohto odseku.

 i)  V prípade, ak vozidlo bolo pre urèenie výšky poistného na 
nasledujúce poistné obdobie zaradené do triedy poistné-
ho na základe nesprávnych údajov o škodovom priebehu 
v predchádzajúcom poistnom období a neskôr sa preuká-
že, že v tomto poistnom období došlo k poistnej udalosti, 
ktorá bola poistite¾ovi nahlásená, poistite¾ má voèi poistní-
kovi nárok na doplatenie rozdielu na poistnom, ktorý vzni-
kol neoprávneným zaradením vozidla do triedy poistného 
na základe nesprávnych údajov o škodovom priebehu 
v predchádzajúcom poistnom období.

 j)  V prípade, ak vozidlo bolo pre urèenie výšky poistného 
na nasledujúce poistné obdobie zaradené do triedy po-
istného na základe výšky otvorenej rezervy na poistnú 
udalosť, ktorá nastala v predchádzajúcom poistnom ob-
dobí, a neskôr sa preukáže, že výška skutoène poskytnu-
tého poistného plnenia je vyššia ako bola výška otvore-
nej rezervy, poistite¾ má voèi poistníkovi nárok na do-

platenie rozdielu na poistnom, ktorý vznikol zaradením 
vozidla do triedy poistného na základe výšky otvorenej 
rezervy na poistnej udalosti, ktorá nastala v predchádza-
júcom poistnom období. 

 k)  Zmena poistenia vozidla v rozhodujúcom období nemá 
vplyv na zapoèítanie neprerušeného trvania poistenia 
a zaradenie vozidla do triedy poistného.

 l)  Systém bonus/malus sa neuplatòuje pri poistení osob-
ných prívesov, nákladných prívesov a návesov a pri do-
plnkovom poistení (pokia¾ nie je v poistnej zmluve uve-
dené inak).

 m)  Systém bonus/malus sa neuplatòuje poèas doby trva-
nia leasingovej zmluvy k predmetnému vozidlu v prí-
pade, ak poistenie vozidla bolo dojednané leasingo-
vou spoloènosťou, resp. poistenie sa riadi rámcovou 
zmluvou o spolupráci v oblasti poistenia motorových 
vozidiel uzatvorenej medzi leasingovou spoloènosťou 
a poistite¾om.

 n)  Poistite¾ je povinný poskytnúť poistníkovi na jeho žiadosť 
písomné potvrdenie o škodovom priebehu vozidla poèas 
doby poistenia vozidla u poistite¾a (Zápoètový list).

11.   Vplyv na ukonèenie bezškodovej doby alebo zmenu zara-
denia do triedy poistného nebude mať taká poistná uda-
losť, ktorá je spôsobená:

 a)  haváriou vozidla v prípade, ak je jednoznaène známy pá-
chate¾/škodca na základe „Správy polície“ alebo medzi-
národného tlaèiva „Správa o nehode“ s výnimkou prípa-
dov, keï páchate¾ alebo škodca je poistník/poistený ale-
bo tretia osoba, ktorej bol predmet poistenia prenechaný 
do užívania,

 b)  zrážkou alebo stretom vozidla so zverou,
 c)  poškodením alebo znièením vozidla pri jeho parkovaní, 

ak je jednoznaène známy páchate¾/škodca na základe 
„Správy polície“ alebo medzinárodného tlaèiva „Sprá-
va o nehode“ s výnimkou prípadov, keï páchate¾ alebo 
škodca je poistník/poistený alebo tretia osoba, ktorej bol 
predmet poistenia prenechaný do užívania,

 d)  poškodením káblov, hadíc, obkladov alebo izolaèných 
materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo 
prehryznutím hlodavcami,

 e)  poškodením alebo znièením zasklenia vozidla, ak bolo 
spôsobené odletujúcimi kamienkami od vpredu idúce-
ho vozidla a nebolo možné jednoznaène urèiť vozidlo 
škodcu,

 f)  vandalizmom na zaparkovanom vozidle za podmienky, 
že škodovú udalosť poistník nahlásil na polícii s výnimkou 
prípadov, keï páchate¾ alebo škodca je poistník/poistený 
alebo tretia osoba, ktorej bol predmet poistenia prene-
chaný do užívania,

 g)  živelnou udalosťou, 
 h)  pri ktorých sa zaregistrovaná škodová udalosť oznaèí ako 

uzatvorená bez plnenia, alebo uzatvorená bez plnenia 
odmietnutím. 

12.  Poistite¾ je  oprávnený upraviť (zvýšiť alebo znížiť) výšku 
poistného ku dòu zaèiatku najbližšieho poistného obdobia, 
v prípade zmien podmienok rozhodujúcich pre urèenie výšky 
poistného, najmä z dôvodu: 

 a)  zavedenia a/alebo zmeny odvodu z poistného alebo 
dane z poistného alebo inej obdobnej povinnosti, ktorá 
bude uložená poistite¾ovi všeobecne záväzným práv-
nym predpisom alebo rozhodnutím orgánu doh¾adu,

 b)  zmeny právnych predpisov, ktoré majú vplyv na podni-
kate¾skú èinnosť poistite¾a,

 c)  ak z poh¾adu poistnej matematiky dôjde z iných dôvo-
dov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistite¾a alebo



 d)  ak pod¾a Harmonizovaného indexu spotrebite¾ských 
cien (HICP) dôjde za sledované obdobie k rastu cien 
v Slovenskej republike o viac ako 5 %. 

13.  V prípade, ak poistite¾ upraví poistné pod¾a predchádzajú-
ceho odseku, oznámi poistníkovi najneskôr desať týždòov 
pred uplynutím poistného obdobia:

 a)  novú výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie, 
 b)  dátum skonèenia poistného obdobia,
 c)  termín, do ktorého môže poistník podať výpoveï poist-

nej zmluvy pod¾a § 800 ods. 1 Obèianskeho zákonníka, 
ak nesúhlasí s novou výškou poistného.

Èlánok 6
Splatnosť poistného plnenia
1.  Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len èo poistite¾ skonèil 

vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisti-
te¾a plniť. 

2.  Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytoèného odkladu; ak sa 
nemôže skonèiť do jedného mesiaca po tom, keï sa poistite¾ 
o poistnej udalosti dozvedel, je poistite¾ povinný poskytnúť 
poistenému na základe písomnej žiadosti primeraný predda-
vok z predpokladanej výšky škody, ak je preukázaný právny 
základ nároku poisteného na poskytnutie poistného plnenia.

3.  V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poskytnutie po-
istného plnenia závisí od výsledku vyšetrovania orgánov èin-
ných v trestnom konaní, hasièov a pod., vyšetrenie poistite¾a 
v zmysle ods. 1. nie je možné skonèiť skôr ako doruèením roz-
hodnutia orgánov èinných v trestnom konaní, hasièov a pod. 
poistite¾ovi.

Èlánok 7
Práva a povinnosti poistníka, poisteného 
a poistite¾a
1.  Povinnosti poistníka a poisteného pri uzavieraní poistnej 

zmluvy a poèas doby jej trvania:
 a)  Poistník je povinný odpovedať pravdivo a úplne na všet-

ky písomné otázky poistite¾a týkajúce sa dojednávania 
poistenia, ako aj zmeny poistenia. Túto povinnosť má aj 
ten, na ktorého majetok sa má poistenie vzťahovať, aj keï 
zmluvu sám neuzatvára.

 b)  Poistník/poistený je povinný dodržiavať ustanovenia 
týchto poistných podmienok a ïalšie povinnosti ulože-
né mu poistnou zmluvou alebo všeobecne záväznými 
predpismi.

 c)  Poistník je povinný platiť poistné vèas a v stanovenej výške.
 d)  Poistník/poistený je povinný bezodkladne oznámiť každé 

jemu známe okolnosti zmeny rizika, a to aj vtedy, ak k nej 
dôjde mimo jeho vôle. Poistite¾ je v danom prípade opráv-
nený upraviť rozsah krytia a výšku poistného. Povinnosť 
poistníka/poisteného informovať o zmene rizika sa týka 
predovšetkým okolností, o ktorých informoval písomne 
poistite¾a pri uzavieraní poistnej zmluvy. Pri nedodrža-
ní tejto povinnosti je poistite¾ v prípade poistnej udalosti 
oprávnený k odmietnutiu alebo k primeranému zníženiu 
poistného plnenia za predpokladu, že okolnosť, ktorá bola 
predmetom porušenia oznamovacej povinnosti, bola príèi-
nou vzniku poistnej udalosti alebo ovplyvnila jej rozsah.

 e)  Poistník/poistený je povinný bezodkladne informovať po-
istite¾a o tom, že nastali skutoènosti uvedené v Oddieli I, 
èlánok 4 - Zánik poistenia a výpovedné lehoty.

 f)  Poistený je povinný riadne sa starať o predmety poistenia, 
predovšetkým udržiavať ich v dobrom technickom stave, 
používať ich pod¾a návodu na obsluhu a údržbu a na úèel, 
na ktorý ich výrobca urèil.

 g)  Ak má poistený dojednané poistenie u iného poistite¾a, je 
povinný oznámiť poistite¾ovi názov a sídlo poistite¾a, druh 

poistenia ako aj výšku poistnej sumy. To isté platí, ak poiste-
ný uzavrie poistenie rovnakých predmetov poistenia proti 
tomu istému nebezpeèiu u iného poistite¾a pre prípad ško-
dy, ktorá presahuje rámec poistných podmienok poistite¾a.

 h)  Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenasta-
la, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k od-
vráteniu alebo zmenšeniu nebezpeèenstva, ktoré sú mu 
právnymi predpismi uložené alebo ktoré vzal na seba 
poistnou zmluvou a ani nesmie trpieť porušovanie tých-
to povinností zo strany tretích osôb.

 i)  Poistník/poistený nesmie zveriť vozidlo osobe, ktorá nie 
je držite¾om predpísaného vodièského oprávnenia. 

 j)  Poistník/poistený je povinný poèas prerušenia jazdy ulo-
žiť batožinu tak, aby nebola umiestnená vo vozidle na 
vidite¾nom mieste.

 k)  Poistník/poistený je povinný pred opustením vozidla zaistiť 
vozidlo, ako aj všetky predmety poistenia (napr. disky kolies, 
strešné nosièe, autorádia, a pod.) proti odcudzeniu homo-
logovanými zabezpeèovacími zariadeniami pod¾a týchto 
poistných podmienok.

 l)  Poistník/poistený je povinný používať vozidlo výluène 
na úèely stanovené výrobcom a dohodnuté v poistnej 
zmluve.

 m)  Poistník/poistený je povinný pri strate alebo odcudze-
ní k¾úèa alebo ovládaèa od vozidla okamžite vykonať 
zábranné opatrenia zamedzujúce odcudzeniu vozidla, 
zabezpeèiť výmenu uzamykacieho systému. Súèasne 
je poistník povinný ihneï túto skutoènosť písomne 
oznámiť poistite¾ovi. V prípade, ak dôjde ku krádeži 
a poistník si túto povinnosť nesplnil, má poistite¾ právo 
poistné plnenie znížiť až o 70 %.

 n)  Poistník/poistený je povinný batožinu a náklad správne 
a bezpeène uložiť a zabezpeèiť na/vo vozidle.

 o)  Poistník je povinný po zániku poistenia odovzdať poisti-
te¾ovi asistenènú kartu a na požiadanie poistite¾a aj iné 
doklady, ktoré mu poistite¾ poskytol. 

 p)  Poistník/poistený je povinný zabezpeèiť dodržiavanie 
horeuvedených povinností aj zo strany tretích osôb, kto-
rým bol predmet poistenia zo strany poisteného prene-
chaný do užívania. 

 r)  Poistník/poistený je povinný v prípade krádeže (poistené-
ho vozidla, povinnej, štandardnej, zvláštnej výbavy alebo 
batožiny) preukázať a doložiť nadobúdacími dokladmi 
existenciu v poistnej zmluve dohodnutých zabezpeèova-
cích zariadení.

2.  Povinnosti poisteného po vzniku poistnej udalosti:
 a)  Ak vznikne poistná udalosť je poistník/poistený povinný 

urobiť všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby 
sa vzniknutá škoda už nezväèšovala a aby sa obmedzil 
rozsah už vzniknutej škody.

 b)  Poistený je povinný okamžite, najneskôr nasledujúci 
pracovný deò po zistení udalosti, ktorá by mohla byť dô-
vodom vzniku práva na poistné plnenie písomne alebo 
akýmko¾vek iným vhodným spôsobom oznámiť poisti-
te¾ovi vznik takejto udalosti a dať pravdivé písomné vy-
svetlenie o jej vzniku a rozsahu s vyèíslením výšky škody.

 c)  Poistený je povinný okamžite po vzniku poistnej udalos-
ti, za ktorú bude požadovať od poistite¾a poistné plnenie 
oznámiť túto udalosť príslušným policajným orgánom. 
Toto neplatí, ak bola naplnená podstata a boli splnené 
podmienky škodovej udalosti v zmysle ustanovení pravidiel 
cestnej premávky alebo poistná udalosť vznikla v dôsledku 
nebezpeèia uvedeného v týchto podmienkach poistenia, 
oddiel II, èlánok 2 – Poistené nebezpeèia, ods. 1., písm. d) 
a g). V prípade vzniku poistnej udalosti v dôsledku živelnej 



udalosti požiar alebo výbuch (oddiel II, èlánok 2 – Poistené 
nebezpeèia, ods. 1., písm. g) je povinný oznámiť túto uda-
losť hasièom.

 d)  Poistený je povinný poskytnúť poistite¾ovi súèinnosť, 
ktorá je potrebná na zistenie príèiny a výšky škody, ako 
aj originály všetkých dokladov vyžiadaných poistite¾om.

 e)  Poistený je povinný písomne oznámiť poistite¾ovi nájde-
nie strateného alebo odcudzeného predmetu poistenia, 
a to bez oh¾adu na to, èi už zaò bolo poskytnuté poistné 
plnenie. Ak sa vrátil stratený alebo odcudzený predmet 
poistenia do vlastníctva poisteného po tom, èo bolo za 
tento predmet poistenia poskytnuté poistné plnenie, je 
poistený povinný poistné plnenie vrátiť alebo dať poisti-
te¾ovi tento predmet poistenia k dispozícii. Poistený má 
právo vo¾by po dobu piatich pracovných dní po obdr-
žaní písomného vyzvania poistite¾om. Po uplynutí tejto 
doby prechádza toto právo vo¾by na poistite¾a. V prípa-
de vrátenia poistného plnenia poistite¾ovi sa z poskyt-
nutého poistného plnenia odpoèítajú primerané nákla-
dy na opravu predmetu poistenia, ak boli potrebné na 
odstránenie závad, ktoré vznikli v èase, keï bol zbavený 
možnosti s predmetom poistenia nakladať.

 f)  Ak poistený má proti inému právo na náhradu škody spô-
sobenej poistnou udalosťou, prechádza jeho právo na po-
istite¾a, a to do výšky plnenia, ktoré mu poistite¾ poskytol. 
Poistník/poistený na náklady poistite¾a urobí všetko preto, 
bude spolupôsobiť a dá súhlas, aby boli podniknuté všetky 
také úkony, aké môžu byť nutné a žiadané poistite¾om v zá-
ujme zabezpeèenia práv a regresov alebo v záujme prijatia 
právnej pomoci alebo odškodnenia od tretích zmluvných 
strán bez oh¾adu na to, èi takéto výkony sú alebo budú 
nutné alebo vyžadované pred alebo po poskytnutí poist-
ného plnenia poistite¾om.

 g)  Poistený je povinný v prípade, že sa v súvislosti s poist-
nou udalosťou zaèalo proti nemu trestné alebo priestup-
kové konanie, túto okolnosť okamžite písomne oznámiť 
poistite¾ovi a zabezpeèiť, aby bol poistite¾ informovaný 
o ich výsledkoch.

 h)  Poistený je povinný po odcudzení vozidla odovzdať po-
istite¾ovi bez meškania nasledujúce doklady, písomnosti 
a predmety:

     potvrdenie polície o nahlásení odcudzenia vozidla,
     originál Osvedèenia o evidencii (alebo technického 

preukazu a osvedèenia o evidencii vozidla, alebo iné-
ho obdobného dokladu), 

     všetky k¾úèe od vozidla dodávané výrobcom alebo pre-
dávajúcim vrátane všetkých duplikátov, 

     všetky k¾úèe od mechanického zabezpeèovacieho 
zariadenia dodávané výrobcom alebo predávajúcim 
vrátane všetkých duplikátov, 

     všetky ovládaèe imobilizéru dodávané výrobcom alebo 
predávajúcim vrátane všetkých duplikátov, 

     všetky ovládaèe elektronického zabezpeèovacieho sys-
tému dodávané výrobcom alebo predávajúcim vráta-
ne všetkých duplikátov, 

      uznesenie vyšetrovate¾a polície o závereènom výsled-
ku vyšetrovania odcudzenia vozidla, 

      originál potvrdenia o vyradení vozidla z evidencie do-
pravného inšpektorátu,

      všetky ïalšie doklady, písomnosti a predmety, ktoré si 
poistite¾ k šetreniu poistnej udalosti od poistníka vyžiada.

   V prípade, že originál technického preukazu sa nachá-
dza u leasingovej spoloènosti alebo ho zadržala polícia, 
ktorá mohla zadržať aj k¾úèe od vozidla, ako i ïalšie 
ovládaèe zabezpeèovacích zariadení, je poistený povin-

ný toto oznámiť poistite¾ovi ihneï pri nahlasovaní poist-
nej udalosti.

 i)  Poistený je povinný po odcudzení súèastí vozidla ako 
napr. autorádio, disk z ¾ahkej zliatiny, strešný nosiè a pod. 
odovzdať poistite¾ovi bez meškania všetky doklady od od-
cudzených súèastí, všetky k¾úèe alebo ovládaèe od bez-
peènostných prvkov ako napr. ovládací panel autorádia, 
kódová karta k autorádiu, všetky k¾úèe k bezpeènostným 
skrutkám alebo maticiam, všetky k¾úèe k bezpeènostným 
uzamykacím systémom odcudzených súèastí a pod.

 j)  Poistený je povinný zaèať s odstraòovaním vzniknutej 
škody až po písomnom oznámení poistnej udalosti po-
istite¾ovi a po obhliadke poškodeného vozidla poistite-
¾om alebo na základe jeho usmernenia. Toto neplatí, ak 
poistník/poistený dostatoène preukáže, že odstránenie 
vzniknutej škody bolo nutné vzh¾adom na bezpeènost-
né, hygienické alebo iné dôvody alebo preto, aby sa 
rozsah škody nezväèšoval a súèasne poistený vie rozsah 
poškodenia vzniknutého poistnou udalosťou dostatoè-
ne preukázať.

 k)  Ak poistite¾ poskytol k poisteniu asistenèné služby, je 
poistený povinný v prípade núdze po poistnej udalosti 
telefonicky kontaktovať centrálu poskytovate¾a asistenè-
ných služieb.

 l)  Ak poistite¾ neposkytol k poisteniu asistenèné služby, je 
poistený pred objednávkou asistenèných služieb v obje-
me prevyšujúcom 200 eur vyèkať na súhlas poistite¾a.

 m)  V prípade odťahu vozidla v zahranièí alebo zo zahrani-
èia alebo v prípade najnutnejšej alebo celkovej opravy 
vozidla v zahranièí je poistený povinný okamžite infor-
movať a požiadať o súhlas poistite¾a alebo poskytovate-
¾a asistenèných služieb.

 n)  Poistený je povinný zabezpeèiť dodržiavanie horeuve-
dených povinností aj zo strany poistníka alebo tretích 
osôb, ktorým bol predmet poistenia zo strany poistené-
ho prenechaný do užívania.

3.  Práva a povinnosti poistite¾a: 
 a)  Poistite¾ má právo kedyko¾vek kontrolovať a skúmať do-

držiavanie zmluvne dohodnutých podmienok a bezpeè-
nostných opatrení. Poistník/poistený je povinný poskyt-
núť za týmto úèelom všetky potrebné informácie.

 b)  Poistite¾ má povinnosť vrátiť poistenému doklady, ktoré 
si predtým od neho vyžiadal. Poistite¾ je oprávnený ori-
ginály dokladov oznaèiť.

 c)  Ak sa poistite¾ dozvie až po poistnej udalosti, že jej prí-
èinou je skutoènosť, ktorú pre vedomé nepravdivé ale-
bo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní 
poistenia a ktorá pre uzatvorenie poistnej zmluvy bola 
podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy od-
mietnuť. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

 d)  Ak poistený koná s úmyslom uviesť poistite¾a do omylu 
v súvislosti s okolnosťami majúcimi vplyv na výšku ale-
bo dôvod poistného plnenia, má poistite¾ právo poistné 
plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť.

 e)  Po obdržaní návrhu poistnej zmluvy oznámiť navrhovate-
¾ovi prijatie alebo odmietnutie jeho návrhu.

 f)  V prípade zániku poistenia je poistite¾ oprávnený via-
zať vrátenie nespotrebovaného poistného a vystavenie 
písomného dokladu o dobe bezškodového priebehu 
(Zápoètový list) na splnenie povinnosti poistníka uvede-
nej v oddieli I, èlánok 7 – Práva a povinnosti poistníka, 
poisteného a poistite¾a, ods. 1., písm. o). 

 g)  V prípade porušenia povinností uvedených v ods. 1. a 2. 
tohto èlánku, má poistite¾ právo poistné plnenie prime-
rane znížiť alebo zamietnuť.



 h)  V prípade, ak poistite¾ v priebehu šetrenia oprávnenosti 
nároku na poistné plnenie alebo jeho výšku zistí, že pois-
teným predložené doklady o oprave vozidla nezodpove-
dajú skutoène vykonanej oprave na poškodenom vozidle 
je oprávnený vypoèítať výšku poistného plnenia systé-
mom AUDATEX pod¾a výsledkov jeho šetrenia a zistení.

Èlánok 8
Všeobecné výluky z poistenia
1.  Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o poškodenie, 

znièenie, krádež alebo lúpež priamo alebo nepriamo spô-
sobené, vyplývajúce alebo zvýšené v dôsledku: 

 a)  úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti poist-
níka, poisteného alebo oprávneného vodièa poistené-
ho vozidla. Za hrubú nedbanlivosť sa považuje konanie 
smerujúce k porušeniu ustanovení v oddieli I, èlánok 7 
- Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistite¾a, 

 b)  jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádioaktívne-
ho zamorenia, 

 c)  vojny, napadnutia alebo èinu vonkajšieho nepriate¾a, ne-
priate¾skej akcie (bez oh¾adu na to, èi už bola vojna vyhlá-
sená alebo nie), obèianskej vojny, nepokojov, revolúcie, 
povstania, vzbury, demonštrácie, štrajku, výluky z práce, 
vojenskej èi inej ozbrojenej moci, èinov osôb jednajúcich 
zákerne alebo v mene alebo v spojení s nejakou politic-
kou organizáciou, sprisahania, zabavenia, rekvirácie pre 
vojenské úèely alebo deštrukcie alebo poškodenia majet-
ku nariadením akejko¾vek vlády de jure alebo de facto, 
alebo akejko¾vek verejnej moci.

2.  Právo na poistné plnenie nevznikne, ak v dôsledku poruše-
nia niektorej z povinností uvedených v oddieli I, èlánok 7 
- Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistite¾a, ods. 
1. alebo 2. bude poistite¾ovi znemožnené jednoznaène ur-
èiť vznik nároku na poskytnutie poistného plnenia a/alebo 
rozsah jeho povinnosti plniť.

3.  Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými podmienkami je 
vylúèený akýko¾vek druh škôd, strát, výdavkov alebo nákla-
dov, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené, vyplývajú 
z, alebo sú v spojitosti s hocijakým druhom teroristickej akcie 
alebo teroristického èinu, bez oh¾adu na iné spolupôsobiace 
príèiny alebo udalosti, ktoré sa udiali v rovnakom èase alebo 
v slede nesúvisiacom so škodou. Z poistenia, ktoré sa riadi 
týmito poistnými podmienkami sú vylúèené všetky škody, 
straty, výdavky alebo náklady, ktoré sú priamo alebo nepria-
mo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú späté s èinmi spojenými 
s obmedzením, prevenciou alebo potláèaním teroristickej ak-
cie alebo teroristického èinu alebo ktoré sa nejakým spôso-
bom na ne vzťahujú.

 a)  Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa považujú 
také konania, ktoré napåòajú skutkovú podstatu niekto-
rého z nasledovných trestných èinov: teroru, záškodníc-
tva, sabotáže pod¾a príslušných ustanovení Trestného 
zákona Slovenskej republiky ako aj èiny vymenované 
v èl. 1 Európskeho dohovoru o potlaèovaní terorizmu 
z 27. 1. 1977.

 b)  Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa okrem ko-
naní uvedených pod písm. a) tohto ods. považuje tiež 
každý èin osoby alebo skupiny osôb, ktorý bol vykonaný 
za úèelom dosiahnutia politických, náboženských, etnic-
kých, ideologických alebo podobných cie¾ov, ktoré sú 
zamerané na šírenie strachu a ohrozenia medzi obyva-
te¾stvom alebo èasťami obyvate¾stva, a tým na získanie 
vplyvu na vládu alebo štátne zriadenie, alebo poškode-
nie ústavného zriadenia alebo poškodenie hospodárske-
ho života v Slovenskej republike alebo v inom štáte.

4.  Poistenie sa nevzťahuje:
 a)  na následné škody ako sú pokuty, manká a penále,
 b)  na pohonné hmoty.
5.  Poistite¾ neposkytne poistné plnenie:
 a)  ak vozidlo nebolo v èase odcudzenia zabezpeèené proti 

odcudzeniu všetkými spôsobmi dohodnutými v poistnej 
zmluve,

 b)  ak poistník neposkytol poistite¾ovi pri uzatváraní prav-
divé informácie a súèasne ak pri pravdivom a úplnom 
zodpovedaní otázok by poistite¾ poistnú zmluvu neu-
zavrel. V tomto prípade je poistite¾ oprávnený odstúpiť 
od poistnej zmluvy. Ïalej má poistite¾ nárok na úhradu 
všetkých nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uzatvá-
raním poistenia.

 c)  ak sa v priebehu šetrenia poistnej udalosti zistí, že poistník 
neuzatvoril právoplatnú zmluvu o aktivácii a prevádzkova-
ní satelitného monitorovacieho zariadenia alebo lokalizaè-
ného systému s poskytovate¾om týchto služieb, akceptova-
ným poistite¾om,

 d)  ak sa v priebehu šetrenia poistnej udalosti zistí, že do za-
bezpeèovacích zariadení (do k¾úèa alebo ovládaèa zabez-
peèovacieho zariadenia alebo samotného zabezpeèovacie-
ho zariadenia (mechanického, elektronického alebo moni-
torovacieho zariadenia) bol vykonaný akýko¾vek zásah,

 e)  ak vozidlo nespåòa všetky podmienky predmetu poistenia 
uvedené v týchto poistných podmienkach, oddiel II – Pois-
tenie materiálnej škody, èlánok 1 – Predmet poistenia,

 f)  ak sa v priebehu šetrenia poistnej udalosti zistí, že VIN 
poisteného vozidla je pozmeòované alebo s daným VIN 
je registrovaných viacero vozidiel.

Èlánok 9
Znalecké konanie
1.  Poistený a poistite¾ sa v prípade nezhody o výške plnenia 

môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená znalec-
kým konaním. Znalecké konanie môže byť rozšírené aj na 
ostatné predpoklady nárokov na plnenie.

2.  Znalcom alebo expertom v danom odbore (ïalej len „zna-
lec“) sa v zmysle týchto poistných podmienok rozumie 
osoba, ktorá je vzh¾adom k svojej profesii a vzdelaniu po-
važovaná za odborníka v danom odbore, a k poistenému, 
resp. poistite¾ovi nemá žiadne nevyrovnané záväzky alebo 
iné vzťahy, na základe ktorých by mohli byť spochybnené 
výsledky jej znaleckého posudku.

3.  Zásady znaleckého konania:
 a)  poistený a poistite¾ sa písomne dohodnú na urèení znal-

ca v danom odbore, ktorý voèi žiadnej zo strán nesmie 
mať žiadne záväzky. Každá zo strán môže námietku voèi 
osobe znalca vzniesť len pred zaèatím jeho èinnosti,

 b)  urèený znalec vypracuje znalecký posudok o sporných 
otázkach,

 c)  náklady znaleckého konania hradia obidve strany rovna-
kým dielom,

 d)  znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti 
poistite¾a a poisteného stanovené právnymi predpismi, 
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou.

Èlánok 10
Závereèné ustanovenia
1.  Všetky prípadné zmeny v poistnej zmluve musia byť vykona-

né písomnou formou a len po vzájomnej dohode obidvoch 
zmluvných strán, ak nie je v zákone alebo v týchto  poistných 
podmienkach ustanovené inak.

2.  Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto poistením, 
budú riešené súdnymi orgánmi Slovenskej republiky.



Oddiel II
Poistenie materiálnej škody

Èlánok 1
Predmet poistenia
1.  Predmetom poistenia v zmysle týchto poistných podmie-

nok sa rozumie vozidlo (ïalej aj poistené vozidlo), jeho 
èasti a príslušenstvo tvoriace povinnú a štandardnú výbavu 
uvedené v poistnej zmluve, ktoré spåòa všetky ïalej uvede-
né podmienky (ak nebolo písomne dohodnuté inak):

 a)  vozidlo má originálne slovenské Osvedèenie o evidencii 
(alebo slovenský technický preukaz a slovenské osved-
èenie o evidencii vozidla alebo iný obdobný slovenský 
doklad),

 b)  vozidlu je pridelené slovenské evidenèné èíslo vozidla,
 c)  kombinácia výrobných èísiel karosérie a motora je v súla-

de s údajmi o existencii udanými výrobcom vozidla,
 d)  vozidlo je v èase poisťovania nepoškodené, v dobrom tech-

nickom stave a stav vozidla bol sprostredkovate¾om poiste-
nia zdokumentovaný obhliadkou vozidla pred poistením,

 e)  vozidlo je vybavené zabezpeèovacím zariadením v zmysle 
podmienok poistnej zmluvy,

 f)  vozidlo bolo schválené na premávku na pozemných ko-
munikáciách v zmysle platnej legislatívy,

 g)  pokia¾ bolo písomne dohodnuté v poistnej zmluve pri 
dojednávaní poistenia predmetom poistenia môžu byť 
aj iné predmety a súèasti vozidla tvoriace doplnkovú 
výbavu vozidla, a to za predpokladu, že boli uvedené 
v Zápise o stave vozidla pred poistením.

2.  Poistné krytie proti nebezpeèiu krádeže sa vzťahuje iba na pred-
met poistenia, ktorý bol vybavený a zabezpeèený týmito predpí-
sanými zabezpeèovacími zariadeniami:

 a)  osobné, nákladné a terénne vozidlá (kategórie M1, M1G, 
N1, N1G), (t.j. s najväèšou celkovou prípustnou hmot-
nosťou neprevyšujúcou 3 500 kg a do 9 miest na sedenie 
vrátane miesta pre vodièa) 

  s poistnou hodnotou do 22 999,99 eur:
   imobilizér alebo
    mechanické zabezpeèovacie zariadenie pevne spoje-

né s karosériou vozidla,
   s poistnou hodnotou od 23 000,00 eur 
  do 66 999,99 eur:
    imobilizér a elektronický zabezpeèovací systém s plá-

vajúcim kódom alebo
    imobilizér a mechanické zabezpeèovacie zariadenie 

pevne spojené s karosériou vozidla, 
  s poistnou hodnotou od 67 000,00 eur: 
    imobilizér a elektronický zabezpeèovací systém s 

plávajúcim kódom a satelitný monitorovací systém 
akceptovaný poistite¾om (napr. Lo-Jack alebo META-
-SAT) alebo

    imobilizér a mechanické zabezpeèovacie zariadenie 
pevne spojené s karosériou vozidla a satelitný monito-
rovací systém akceptovaný poistite¾om (napr. Lo-Jack 
alebo META-SAT),

 b)  nákladné vozidlá a autobusy (kategórie N1 s max. 3 
miestami na sedenie vrátane miesta vodièa, N2, N3, M2, 
M3, vrátane terénnych vyhotovení, kde pribúda v znaèe-
ní písmeno G) 

    imobilizér alebo
    mechanické zabezpeèovacie zariadenie,
 c)  motocykle, trojkolky a štvorkolky (kategória L)
    mechanické zabezpeèovacie zariadenie pre motocykle 

alebo
    imobilizér,

 d)  u ostatných vozidiel a pracovných strojov sa zabezpeèenie 
nevyžaduje, poisťovate¾ je oprávnený dodatoène pri dojed-
návaní poistenia urèiť ïalší spôsob zabezpeèenia predme-
tu poistenia proti krádeži. Oprávnený vodiè je povinný pri 
každom opustení vozidla toto primerane (vrátane v poistnej 
zmluve dohodnutého zabezpeèenia) zabezpeèiť proti vnik-
nutiu a následnej manipulácii s ním neoprávnenou osobou, 

 e)  v prípade poistenia štandardnej, zvláštnej alebo dopln-
kovej výbavy proti nebezpeèiu krádeže; ako sú napríklad 
disky kolies z ¾ahkej zliatiny, strešné nosièe a pod. je 
podmienkou zabezpeèenie týchto predmetov poistenia 
homologovanými bezpeènostnými uzamykacími systé-
mami, 

 f)  poistník je povinný udržiavať zabezpeèovacie zariade-
nia vo funkènom stave, a ak to ich výrobca požaduje, je 
taktiež povinný s takýmto zariadením absolvovať aj pra-
videlné prehliadky, pri ktorých sa zisťuje ich funkènosť. 
Vynechanie prehliadky v èasovom termíne urèenom 
výrobcom sa bude považovať za fakt, ktorý poukazuje 
na nezabezpeèenie vozidla v èase jeho odcudzenia všet-
kými spôsobmi, ktoré mal poistený v èase uzatvárania 
poistnej zmluvy k dispozícii.

3.  V prípade osobitného dojednania môže byť poistnou 
zmluvou dojedaná poistná ochrana aj iných predmetov 
poistenia.

4.  V prípade vozidiel znaèky Mercedes Benz sa za postaèujú-
ce zabezpeèenie proti krádeži považuje, ak je vozidlo vyba-
vené systémom FBSIII alebo FBSIV.

Èlánok 2
Poistené nebezpeèia
1.  Poisteným nebezpeèím môže byť jedno alebo viacero z na-

sledovných nebezpeèí, ktoré musia byť uvedené v poistnej 
zmluve:

 a)  havária vozidla,
 b)  zrážka alebo stret vozidla so zverou,
 c)  poškodenie alebo znièenie vozidla pri jeho parkovaní,
 d)  poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolaèných 

materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo 
prehryznutím hlodavcami,

 e)  poškodenie alebo znièenie zasklenia vozidla,
 f)  vandalizmus,
 g)  živelná udalosť, 
 h)  krádež (ïalej aj odcudzenie), 
 i)  lúpež v zmysle trestného zákona (ïalej aj odcudzenie),
 j)  èinnosť pracovného stroja,
 k)  lom stroja,
 l)  iné, v poistnej zmluve uvedené nebezpeèie,
   v dôsledku ktorých dôjde ku vzniku škody na predmete 

poistenia.
2.  Poistenie sa nevzťahuje na škody, ak k poškodeniu alebo 

znièeniu predmetu poistenia (vozidla, jeho èastí) došlo:
 a)  pri práci (pracovný stroj),
 b)  v dôsledku funkèného namáhania, prirodzeného opot-

rebenia alebo únavy materiálu,
 c)  v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo údržby,
 d)  pri oprave alebo údržbe alebo v priamej súvislosti 

s týmito prácami,
 e)  pri jeho vedení osobou, ktorá nemá vodièské oprávne-

nie, ktorého rozsah ju oprávòoval na vedenie takéhoto 
predmetu poistenia,

 f)  úmyselným zásahom poistníka alebo oprávneného 
vodièa,

 g)  pri inom používaní, ako bol uvedený spôsob použitia 
v poistnej zmluve,



 h)  nedostatoène upevneným nákladom,
 i)  vplyvom nedostatku palív, mazív, chladiacich kvapalín 

alebo iných prevádzkových materiálov, prípadne použi-
tím nevhodných palív, mazív, chladiacich kvapalín alebo 
iných prevádzkových materiálov,

 j)  v akejko¾vek súvislosti s vojnovými udalosťami každého 
druhu, s inými ozbrojenými konfliktmi po vyhlásení voj-
ny alebo bez neho, s revolúciami, politickými nepokoj-
mi, štrajkami, terorizmom a s tým spojenými vojenský-
mi, policajnými a úradnými opatreniami,

 k)  v èase, keï tieto predmety poistenia neboli zabezpeèené 
proti krádeži dohodnutým zabezpeèovacím systémami 
alebo neboli namontované na vozidle (jedná sa o samot-
né vozidlo, ale aj akéko¾vek súèasti vozidla, ako aj prvky 
štandardnej, povinnej, doplnkovej alebo zvláštnej výbavy 
vozidla).

Èlánok 3
Poistná hodnota, poistná suma
1.  Poistná hodnota je hodnota predmetu poistenia, rozho-

dujúca pre urèenie výšky poistného. Poistnou hodnotou sa 
rozumie nová hodnota predmetu poistenia vrátane DPH v 
èase uzatvorenia poistnej zmluvy, platná v danom mieste.

2.  Poistná suma je urèená v poistnej zmluve ako najvyššia hra-
nica poistného plnenia pre každý predmet poistenia za jed-
no poistné obdobie.

3.  Poistnú sumu stanovuje na vlastnú zodpovednosť poistník a 
musí zodpovedať poistnej hodnote.

Èlánok 4
Rozsah poistného plnenia
1.  Z poistenia dojednaného v zmysle týchto podmienok pois-

tenia vzniká právo na plnenie, ak došlo k poškodeniu alebo 
znièeniu predmetu poistenia poistnou udalosťou za dodrža-
nia ustanovení v týchto podmienkach poistenia a dojednaní 
v poistnej zmluve.

2.  Pokia¾ došlo k èiastoènej škode a:
 a)  oprava vozidla sa realizuje potom výška poistného plnenia 

sa rovná sume zodpovedajúcej primeraným nákladom na 
opravu zníženým o cenu použite¾ných zvyškov a dojedna-
nej spoluúèasti. Cena normohodiny práce je ohranièená 
limitom opravy dojednaným v poistnej zmluve. 

 b)  oprava vozidla sa nerealizuje (žiadosť poisteného o výpo-
èet výšky poistného plnenia rozpoètom, odpredaj vozidla 
v havarovanom stave a pod.) potom výška poistného pl-
nenia sa rovná sume zodpovedajúcej nákladom na opra-
vu rozpoètom zníženým o cenu použite¾ných zvyškov 
a dojednanej spoluúèasti. Cena normohodiny práce je 
ohranièená limitom pre tento druh výpoètu. 

3.  Pokia¾ došlo k znièeniu alebo odcudzeniu vozidla plnením 
poistite¾a je: 

 a)  suma zodpovedajúca trhovej hodnote vozidla v èase po-
istnej udalosti znížená o hodnotu použite¾ných zvyškov 
vozidla a dojednanú spoluúèasť alebo 

 b)  vecné plnenie (platí iba v prípade odcudzenia vozidla).
4.  Ak je v èase poistnej udalosti poistná suma nižšia ako je poistná 

hodnota predmetu poistenia, poistite¾ poskytne poistné plne-
nie, ktoré je v rovnakom pomere ku škode, ako je poistná suma 
k poistnej hodnote (podpoistenie). 

5.  Ak došlo k poškodeniu alebo znièeniu pneumatík alebo pl-
ných obruèí vozidla alebo ak bolo poškodené elektrické za-
riadenie vozidla skratom, vzniká právo na plnenie len vtedy, 
ak došlo:

 a)  súèasne aj k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je poisti-
te¾ povinný plniť,

 b)  k ich poškodeniu alebo znièeniu zásahom osoby, ktorá nie je 
èinná pri prevádzke alebo obsluhe vozidla.

6.  V prípade, keï poistite¾ poskytol poistníkovi k poisteniu asis-
tenèné služby a ktoré mohol po poistnej udalosti využiť je 
poistite¾ oprávnený odmietnuť alebo znížiť poistné plnenie 
za tieto služby.

7.  Poistite¾ je oprávnený primerane znížiť poistné plnenie v na-
sledujúcich prípadoch:

 a)  ak došlo k poistnej udalosti (havárii) pod vplyvom požitia 
alkoholického nápoja, po užití inej návykovej látky alebo 
schopnosť vodièa bola znížená najmä užitím liekov, úra-
zom, chorobou, nevo¾nosťou alebo únavou,

 b)  ak poistník, poistený alebo oprávnený vodiè poruší svoje 
povinnosti, ktoré mu ukladá zákon, vyhláška, tieto poist-
né podmienky alebo podmienky poistnej zmluvy,

 c)  ak sa v priebehu vyšetrovania odcudzenia vozidla zistí, že 
boli vyhotovené kópie k¾úèov od vozidla, mechanického 
zabezpeèenia alebo ovládaèov zabezpeèovacích zariadení,

 d)  ak si poistník/poistený nesplní svoju povinnosť zabez-
peèenia regresného nároku v prospech poistite¾a pod¾a 
§ 813 Obèianskeho zákonníka a poistných podmienok, 
oddiel I – Všeobecné ustanovenia, èlánok 7 - Práva a po-
vinnosti poistníka, poisteného a poistite¾a, ods. 2.

8.  Spoluúèasť: 
 a)  výška spoluúèasti je uvedená v návrhu na uzavretie poist-

nej zmluvy a v poistke a vyjadruje sumu, ktorou sa poiste-
ný podie¾a na poistnej udalosti,

 b)  spoluúèasť sa odpoèíta od každého jednotlivého poistné-
ho plnenia poistnej udalosti,

 c)  spoluúèasť sa neodèítava pri tých poistných udalostiach, 
pri ktorých výšku poistného plnenia poistite¾ vymôže v pl-
nej miere od toho, kto škodu spôsobil (napr. druhý úèast-
ník nehody),

 d)  v prípadoch, keï je z charakteru nahlásenej poistnej uda-
losti zrejmé, že ide o viacero poistných udalostí, je poisti-
te¾ oprávnený odpoèítať spoluúèasť od každej z nich,

 e)  za poistné udalosti, u ktorých je výška škody nižšia ako 
dojednaná minimálna spoluúèasť sa poistné plnenie ne-
poskytuje. 

9.  Náklady na opravy, ktoré poistník uhradil sám a súèasne 
boli odsúhlasené poistite¾om alebo poskytovate¾om asis-
tenèných služieb budú hradené v slovenskej mene pod¾a 
platného kurzu uvádzaného ku dòu splatnosti faktúry, a to 
v súlade s týmito poistnými podmienkami. 

10.  V prípade požiadavky oprávneného vodièa a splnenia všet-
kých podmienok pre likvidáciu poistnej udalosti uhradí po-
istite¾ prostredníctvom zahranièného partnera náklady na 
opravu vozidla v zahranièí, a to v rozsahu podmienok do-
jednaných v poistnej zmluve.

11.  V prípade, keï náklady na odtiahnutie vozidla zo zahranièia 
spolu s nákladmi na opravu presiahnu trhovú hodnotu vo-
zidla v èase poistnej udalosti, sú celkové náklady uhradené 
v plnej výške, ak bol odťah vozidla odsúhlasený poistite¾om.

12.  Ak sa oprávnený vodiè po dopravnej nehode poisteného 
vozidla odmietne podrobiť skúške na zistenie množstva al-
koholu v jeho krvi, prihliada sa na túto osobu ako na osobu 
pod vplyvom alkoholu. 

Èlánok 5
Definícia pojmov
1.  Poškodenie vozidla alebo ostatných poistených predmetov 

je taká zmena stavu predmetu poistenia alebo ostatných 
poistených predmetov, ktorá si vyžaduje opravu alebo vý-
menu, ktorou možno uviesť predmet poistenia do pôvodné-
ho stavu. (Èiastoèná škoda).



2.  Znièením vozidla alebo ostatných poistených predmetov sa 
rozumie taká zmena stavu vozidla alebo ostatných poiste-
ných predmetov, ktorú už nie je možné odstrániť finanène 
efektívnou opravou a predmet poistenia po škodovej uda-
losti už nie je možné používať. Finanène neefektívnou opra-
vou sa rozumie stav, pokia¾ primerané náklady na opravu 
poškodeného predmetu poistenia dosiahnu alebo presiah-
nu jeho trhovú hodnotu. (Totálna škoda).

3.  Vecné plnenie je plnenie poistite¾a poskytnuté formou ná-
hrady poisteného predmetu poistenia iným predmetom, 
ktorý má rovnaké alebo porovnate¾né parametre ako mal 
poistený predmet poistenia v èase poistnej udalosti.

4.  Trhová hodnota je cena, za ktorú možno predmet poistenia 
rovnakých parametrov kúpiť v danom mieste a v èase vzniku 
škody.

5.  Primeranými nákladmi na opravu sa rozumejú náklady, kto-
ré sú potrebné na uvedenie predmetu poistenia poškode-
ného poistnou udalosťou do pôvodného stavu vypoèítané 
pod¾a údajov o cenách materiálu a èasovej nároènosti vy-
konaných prác poskytovaných výrobcom alebo výhradným 
importérom motorových vozidiel v systéme AUDATEX, pri 
zoh¾adnení obvyklých cien za obdobné výkony pre danú 
oblasť. Ak je poistník/poistený registrovaný platite¾ dane z 
pridanej hodnoty, hodnota zodpovedajúca tejto dani sa do 
primeraných nákladov na opravu nezapoèítava.

6.  Poistite¾ poskytne poistné plnenie formou nákladov na 
opravu rozpoètom, ak poistník/poistený nerešpektoval od-
porúèanie poistite¾a na opravu vozidla zmluvným servisom 
poistite¾a a predložená faktúra za opravu je zjavne neprime-
rané k cenám dielov alebo k cenám prác obvyklým v mieste 
bydliska poisteného alebo nie je v súlade so zákonom o ce-
nách. Nákladmi na opravu rozpoètom sa rozumejú náklady, 
ktoré sú potrebné na uvedenie predmetu poistenia poško-
deného poistnou udalosťou do pôvodného stavu vypoèíta-
né v systéme AUDATEX nasledovne: 

    materiálové náklady do výške cien alternatívnych ná-
hradných dielov, ak tieto nie sú k dispozícii, tak max. 
do výšky 70 % hodnoty ceny originálnych náhradných 
dielov stanovených výrobcom pre danú znaèku,

    náklady na prácu pod¾a èasových noriem a technologic-
kých postupov výrobcov danej znaèky a cenou normoho-
diny práce vo výške 10,00 eur bez DPH,

    náklady na lakovací materiál pod¾a noriem a technologic-
kých postupov pri zoh¾adnení lakovacej konštanty 100 %,

    v prípade výpoètu nákladov rozpoètom sa hodnota 
zodpovedajúca dani z pridanej hodnoty do výpoètu 
nezapoèítava.

7.  Vozidlom motorovým aj nemotorovým v zmysle týchto pod-
mienok poistenia sa rozumie vozidlo s prideleným evidenè-
ným èíslom urèeným na prepravu osôb alebo nákladu na 
pozemných komunikáciách.

8.  Haváriou predmetu poistenia sa v zmysle týchto poistných 
podmienok rozumie škodová udalosť alebo dopravná neho-
da v cestnej premávke (v zmysle pravidiel cestnej premávky), 
pri ktorej dôjde k poškodeniu alebo znièeniu predmetu pois-
tenia v dôsledku zvonku pôsobiacich mechanických síl, ktorá 
nastala v priamej súvislosti s premávkou vozidla a ktorej vznik 
a priebeh, ako aj rozsah a charakter poškodenia vozidla je 
v príèinnej súvislosti s udalosťou pod¾a priebehu nehodové-
ho deja deklarovaného jej úèastníkmi alebo správou polície.

9.  Zrážkou alebo stretom predmetu poistenia so zverou sa 
v zmysle týchto podmienok poistenia rozumie akáko¾vek zráž-
ka alebo stret predmetu poistenia so zverou. 

10.  Poškodením alebo znièením predmetu poistenia pri jeho 
parkovaní sú kryté škody, ktoré boli spôsobené na predmete 

poistenia pri jeho zaparkovaní na miestach na to vyhrade-
ných, urèených, obvyklých a súèasne nebol predmet poiste-
nia zaparkovaný v rozpore s pravidlami cestnej premávky.

11.  Poškodením káblov, hadíc, obkladov alebo izolaèných mate-
riálov na predmete poistenia spôsobených ohryzením alebo 
prehryznutím hlodavcami sa rozumejú škody na definova-
ných èastiach predmetu poistenia spôsobené hlodavcami, a 
to bezprostredným ohryzením alebo prehryznutím.

12.  Zasklením vozidla sa rozumejú všetky z bezpeènostného skla 
vyrobené, zasklené plochy a svetelné zdroje na poistenom 
vozidle. Z tohto nebezpeèia vzniká nárok na poistné plnenie, 
ak k poškodeniu alebo znièeniu zasklenia poisteného vozidla 
došlo v dôsledku zvonku pôsobiacich mechanických síl.

13.  Vandalizmom sa v zmysle týchto podmienok poistenia rozu-
mie úmyselné konanie tretej osoby smerujúce k mechanic-
kému poškodeniu alebo znièeniu predmetu poistenia.

14.  Živelnou udalosťou sa pre úèely tohto poistenia rozumejú:
 a)  požiar – oheò v podobe plameòa, ktorý sprevádza hore-

nie a vznikol mimo urèeného ohniska alebo tak, že ohnisko 
opustil a šíri sa vlastnou silou. Požiarom však nie je žerave-
nie alebo tlenie s obmedzeným prístupom kyslíka, ako aj 
pôsobenie úžitkového ohòa a jeho tepla. Požiarom ïalej 
nie je pôsobenie tepla pri skrate v elektrickom vedení (za-
riadení), ak sa plameò vzniknutý skratom ïalej nerozšíril,

 b)  výbuch – náhly nièivý prejav tlakovej sily spoèívajúcej 
v rozpínavosti plynov alebo pár (ve¾mi rýchla chemická 
reakcia nestabilnej sústavy). Výbuchom však nie je prud-
ké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani aerodynamický 
tresk spôsobený prevádzkou lietadla. Pre úèely týchto 
poistných podmienok nie je výbuchom reakcia v spa¾ova-
com priestore motorov a iných zariadeniach, v ktorých sa 
energia výbuchu cie¾avedome využíva,

 c)  záplava – vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá bola 
spôsobená vystúpením podzemných vôd (stojacich alebo 
teèúcich) zo svojho koryta alebo atmosferickými zrážkami,

 d)  povodeò – zaplavenie väèších èi menších územných cel-
kov vodou, ktorá sa vyliala z brehov vodných tokov alebo 
nádrží alebo tieto brehy a hrádze pretrhla alebo bola spô-
sobená náhlym a neoèakávaným zmenšením prietokové-
ho profilu koryta,

 e)  krupobitie – jav, pri ktorom kúsky ¾adu rôzneho tva-
ru a ve¾kosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére 
dopadajú na predmet poistenia a tým dochádza 
k jeho poškodeniu alebo znièeniu,

 f)  úder blesku – bezprostredný prechod blesku (atmosferic-
kého výboja) predmetom poistenia,

 g)  zosuv pôdy alebo snehu, zrútenie skál alebo zemín – zo-
suv pôdy alebo snehu, zrútenie skál alebo zemín vznik-
nuté pôsobením gravitácie zemského povrchu a vyvolané 
porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemské-
ho povrchu dospeli vývojom. Zosuvom pôdy však nie je 
klesanie zemského povrchu do centra Zeme v dôsledku 
pôsobenia prírodných síl alebo ¾udskej èinnosti,

 h)  zosuv alebo zrútenie lavín - jav, keï masa snehu alebo 
¾adu sa náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do 
údolia,

 i)  pád stromov, stožiarov a iných predmetov – pohyb telesa, 
majúci znaky pádu s deštruktívnymi úèinkami,

 j)  víchrica – pohyb vetra rýchlosťou 20,8 m/s a viac 
(75 km/h a viac). Ak nie je táto rýchlosť pre miesto škody 
zistená, musí poistený preukázať, že pohyb vzduchu spô-
sobil v okolí miesta poistenej udalosti aj iné škody na vo-
zidlách alebo rovnako odolných iných veciach alebo, že 
škoda pri bezchybnom stave predmetu poistenia mohla 
vzniknúť iba v dôsledku víchrice,



 k)  zemetrasenie – zemetrasenie dosahujúce aspoò 5. stupeò 
medzinárodnej stupnice, udávajúcej makroseizmické úèin-
ky zemetrasenia (MCS).

15.  Krádežou sa rozumie privlastnenie si predmetu poistenia 
treťou osobou proti vôli poisteného, prièom táto osoba pre-
koná prekážku alebo v poistnej zmluve dohodnuté zabezpe-
èovacie zariadenia.

16.  Lúpež je preukázate¾né použitie násilia alebo hrozby bez-
prostredného násilia proti oprávnenému užívate¾ovi pred-
metu poistenia, prièom:

 a)  k použitiu násilia alebo bezprostredného násilia musí 
dôjsť vždy pred zmocnením sa predmetu poistenia,

 b)  použitie násilia alebo hrozby násilia musí byť v èase vzni-
ku škody skutoèné a v èase zmocnenia sa poistenej veci 
musí trvať.

17.  Èinnosťou pracovného stroja sa rozumie èinnosť predmetu 
poistenia, pri ktorej predmet poistenia vykonáva prácu, na 
ktorú bol vyrobený. (napr. sklápaè, odhàòaè snehu a pod.) 

18.  Lom stroja na predmete poistenia sa primerane riadi Vše-
obecnými poistnými podmienkami uvedenými na návrhu 
na uzatvorenie poistnej zmluvy.

19.  Zvláštnou výbavou vozidla v zmysle týchto podmienok pois-
tenia sa rozumie výbava vozidla, ktorá je dodaná do vozidla 
nad rámec sériového prevedenia vozidla.

20.  Batožinou prepravovanou vozidlom sa pre toto poistenie po-
važujú veci osobnej potreby, t.j. šatstvo, bielizeò, obuv, bežné 
hygienické, kozmetické, zdravotné potreby, potraviny na cestu, 
bežné športové potreby a pod.

21.  Špeciálnou batožinou prepravovanou vozidlom sa pre toto 
poistenie považujú veci nad rámec batožiny prepravovanej 
vozidlom, prièom ich poistenie je osobitne dohodnuté v ná-
vrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy a v poistke.

22.  Za zabezpeèovacie zariadenia v zmysle týchto poistných 
podmienok považujú iba zariadenia, ktoré boli primárne 
vyrobené a urèené na zabezpeèenie poisťovaného predme-
tu poistenia (vozidlo, motocykel, traktor, príves, náves, disk 
z ¾ahkej zliatiny, rádio, stresný nosiè a pod.) proti krádeži 
alebo neoprávnenej manipulácii s predmetom poistenia 
a súèasne takéto zariadenie bolo na uvedenú funkènosť 
schválené príslušnými úradmi, ktoré danému zariadeniu vy-
dali príslušný atest, homologizáciu. 

23.  Za imobilizér v zmysle týchto poistných podmienok sa 
považuje zabezpeèovacie zariadenie, ktoré v prípade ne-
oprávnenej manipulácie s vozidlom zabráni jeho naštarto-
vaniu tým, že blokuje funkcie nevyhnutné k naštartovaniu.

24.  Za elektronický zabezpeèovací systém sa v zmysle týchto 
poistných podmienok považuje zabezpeèovacie zariadenie 
montované priamo výrobcom vozidla alebo také, ktoré má 
všetky nasledovné funkcie:

   snímaè pohybu vo vozidle,
   ochrana motorového priestoru a samostatného batožino-

vého priestoru spínacím kontaktom,
   blokovanie štartovania motora alebo inej základnej funk-

cie automobilu v okamihu spustenia poplašného signálu,
   ochrana proti dekódovaniu ochranného systému s nikdy 

sa neopakujúcim kódom,
   zvuková signalizácia pri nežiadúcej manipulácii s moto-

rovým vozidlom, prípadne kombinácia zvukovej a svetel-
nej signalizácie,

   siréna vybavená zálohovým zdrojom energie.
25.  Za mechanické zabezpeèovacie zariadenie pevne spojené 

s karosériou vozidla sa v zmysle týchto poistných podmie-
nok považuje:

 a)  homologované zariadenie, ktorým je vozidlo dodatoène 
z vnútra mechanicky zabezpeèené nad rámec dodaný vý-

robcom, a to napríklad zámkom radiacej páky a pod. do-
datoène a trvale namontovaným vo vozidle (napr. Mul-T-
-Lock, Construct, Defend-Lock, Zeder) alebo

 b)  v prípade vozidiel s poistnou hodnotou do 40 000 eur 
vrátane DPH znaèenie skiel technológiou VIN PRINT II, 
ktorého dovozcom a distribútorom je spoloènosť SAFE 
SYSTEMS, s.r.o.

26.  Za mechanické zabezpeèovacie zariadenie sa v zmysle tých-
to poistných podmienok považujú:

 a)  pre vozidlá s najväèšou prípustnou hmotnosťou prevy-
šujúcou 3,5 tony homologované zariadenie a schválené 
zariadenie slúžiace výluène na zabezpeèenie príslušného 
druhu vozidla, ktorým je vozidlo dodatoène mechanicky 
zabezpeèené nad rámec dodaný výrobcom, a to naprí-
klad zámkom volantu, pedálov, riadiacej páky montova-
ným do vozidla dodatoène oprávneným vodièom pri kaž-
dom opustení vozidla (napr. Bullock),

 b)  pre motocykle také zariadenie, ktoré je homologované 
a schválené zariadenie slúžiace výluène na zabezpeèenie 
motocyklov, trojkoliek alebo štvorkoliek a ktoré je monto-
vané oprávneným vodièom pri každom opustení moto-
cykla alebo znaèenie všetkých dielov motocykla techno-
lógiou DATATAG, ktorého oficiálnym distribútorom pre 
Slovensko je spoloènosť U.M.S., s.r.o., Bratislava.

27.  Za monitorovací systém akceptovaný poistite¾om sa v zmysle 
týchto poistných považujú výluène aktívne systémy od spo-
loèností Secar Bratislava, s.r.o, alebo Setech, s.r.o., Bratislava.

28.  Poistný produkt Auto & Vo¾nosť – KASKO (prípadne aj Su-
per KASKO) zahàòa poistnú ochranu predmetu poistenia 
voèi nebezpeèiam uvedených v týchto poistných podmien-
kach, oddiel II – Poistenie materiálnej škody, èlánok 2 – 
Poistené nebezpeèia, ods. 1, písm. a) až i) (ïalej aj základné 
poistenie).

29.  Pravidlami cestnej premávky sa rozumejú v èase poistnej 
udalosti platné a úèinné predpisy, ako sú napr. ustanove-
nia Zákona è. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vrátane noviel 
a dodatkov.

Èlánok 6
Doplnkové poistenia
1.  Podmienkou na dojednanie doplnkového poistenia je do-

jednanie základného poistenia vozidla pod¾a oddielu II – 
Poistenie materiálnej škody, èlánok 5 – Definícia pojmov, 
ods. 26.

2.  Doplnkové poistenie zvláštnej výbavy
 a)  Predmetom poistenia je výbava vozidla, ktorá bola do 

vozidla dodaná nad rámec sériového prevedenia vo-
zidla, (pod¾a definície v poistných podmienkach, oddiel 
II – Poistenie materiálnej škody, èlánok 5 – Definícia poj-
mov, ods. 19).

 b)  Poistnú sumu zvláštnej výbavy urèí poistník a doloží ju 
príslušnými dokladmi. Predmety zvláštnej výbavy, pre 
ktoré sa dojednalo poistenie musia byť rozpísané na ná-
vrhu poistnej zmluvy alebo v prílohe k návrhu poistnej 
zmluvy.

 c)  Výška poistného pri doplnkovom poistení zvláštnej vý-
bavy sa urèuje z poistnej hodnoty predmetov poistenia. 
Poistná hodnota predmetu poistenia sa rovná obstará-
vacej hodnote veci novej.

 d)  Pri doplnkovom poistení zvláštnej výbavy sa poistné pl-
nenie poskytuje v èasových cenách (technickej hodno-
te), resp. po odpoète percenta opotrebenia pod¾a nasle-
dujúcej tabu¾ky è. 2.



Vek predmetu 
poistenia

Opotrebenie 
v percentách

Vek predmetu 
poistenia

Opotrebenie 
v percentách

0 až 6 
mesiacov 0 37 až 48 

mesiacov 40

7 až 12 
mesiacov 10 49 až 60 

mesiacov 50

13 až 18 
mesiacov 15 61 až 72 

mesiacov 60

19 až 24 
mesiacov 20 73 až 84 

mesiacov 70

25 až 36 
mesiacov 30 85 a viac 

mesiacov 80

 e)  Pre doplnkové poistenie zvláštnej výbavy platí rovnaká 
výška spoluúèasti a tie isté podmienky uplatòovania 
spoluúèasti ako pri základnom poistení vozidla.

3.  Doplnkové poistenie batožiny a špeciálnej batožiny
 a)  Batožinou prepravovanou vozidlom sa pre toto poiste-

nie považujú veci osobnej potreby, t.j. šatstvo, bielizeò, 
obuv, bežné hygienické, kozmetické,  zdravotné potre-
by, potraviny na cestu, bežné športové potreby a pod. 
(pod¾a definície v oddieli II – Poistenie materiálnej ško-
dy, èlánok 5 – Definícia pojmov, ods. 20.).

 b)  Špeciálnou batožinou prepravovanou vozidlom sa pre 
toto poistenie považujú veci nad rámec batožiny pre-
pravovanej vozidlom, prièom ich poistenie je osobitne 
dohodnuté v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy 
a v poistke, (pod¾a definície v oddieli II – Poistenie 
materiálnej škody, èlánok 5 – Definícia pojmov, ods. 21.).

 c)  Poistná suma pre doplnkové poistenie batožiny a poistné 
pre toto doplnkové poistenie je paušálne urèená postite¾om.

 d)  Poistnú sumu špeciálnej batožiny urèí poistník a doloží 
ju príslušnými dokladmi. Predmety špeciálnej batožiny, 
pre ktoré sa dojednalo poistenie musia byť rozpísané na 
návrhu poistnej zmluvy alebo v prílohe k návrhu poist-
nej zmluvy.

 e)  Výška poistného pri poistení špeciálnej batožiny sa urèu-
je z poistnej hodnoty predmetov poistenia. Poistná hod-
nota predmetu poistenia sa rovná obstarávacej hodnote 
veci novej.

 f)  Pri doplnkovom poistení batožiny a špeciálnej batožiny 
sa poistné plnenie poskytuje v èasových cenách (tech-
nickej hodnote), resp. po odpoète percenta opotrebenia 
pod¾a tabu¾ky è. 2.

 g)  Pri doplnkovom poistení batožiny a špeciálnej batoži-
ny prepravovanej vozidlom sa poistenie nevzťahuje na 
batožiny odcudzené z poisteného vozidla, ktorý bol 
v uzamknutej garáži, vo dvore, na mieste obvyklého par-
kovania (napr. pred domom, pred miestom prechodné-
ho ubytovania oprávneného vodièa, t.j. v prípadoch, keï 
mal možnosť uložiť batožinu na bezpeènejšie miesto). 

 h)  Z doplnkového poistenia batožiny a špeciálnej batožiny sú 
vylúèené: platné tuzemské i zahranièné bankovky, ceniny 
a bežné mince, šekové a vkladné knižky, platobné karty, 
šperky, drahé kovy, perly, drahokamy a predmety z nich 
vyrobené, veci zvláštnej kultúrnej a historickej hodnoty, ume-
lecké diela a zbierky, písomnosti, plány, obchodné knihy 
a podobná dokumentácia, prototypy, predmety na výstavy.

4.  Doplnkové poistenie osôb prepravovaných vozidlom
 a)  Doplnkové poistenia pre prípad smrti v dôsledku havá-

rie a trvalých následkov po havárii sa vzťahujú na neme-
nované osoby prepravované poisteným vozidlom. Tieto 
doplnkové poistenia sa riadia Všeobecnými poistnými 
podmienkami pre úrazové poistenie. 

 b)  Pri doplnkovom poistení pre prípad smrti v dôsledku ha-
várie a trvalých následkov po havárii je pre dojednanie 
poistenia rozhodujúci poèet miest na sedenie uvedený 
v Osvedèení o evidencii (technickom preukaze) od vo-
zidla a nie poèet miest na státie, sedenie, ktorými vozidlo 
naozaj disponuje.

 c)  Poistite¾ neposkytne poistné plnenie za úrazy poiste-
ných, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou jázd, vystupo-
vaním a nastupovaním do vozidla ako aj pri èinnostiach 
spojených s nakladaním, vykladaním a manipuláciou 
s batožinou a nákladom na poistenom vozidle.

 d)  Pri poistení pre prípad smrti v dôsledku havárie sa pois-
tenie nevzťahuje na úrazy s následkom smrti:

    ktoré utrpeli osoby prepravované na mieste, ktoré nie 
je urèené na prepravu osôb alebo boli prepravované 
v rozpore s pravidlami cestnej premávky,

    ktoré utrpeli osoby pri pretekoch alebo súťažiach,
    ku ktorým došlo v èase od odcudzenia do vrátenia 

predmetu poistenia,
    ktoré vznikli z dôvodu samovraždy alebo úmyselného 

sebapoškodenia,
    a ak smrť nastala:
    neskôr ako rok po úraze vzniknutom vplyvom poistnej 

udalosti,
    následkom zhoršenia choroby v dôsledku úrazu,
    diagnostickým, lieèebným a preventívnym zákrokom, 

ktorý nebol urobený za úèelom lieèenia následkov 
úrazu,

    následkom infekènej choroby, aj keï bola prenesená 
v súvislosti s úrazom.

 e)  Ak bolo dojednané doplnkové poistenie osôb prepravova-
ných vozidlom, tak v prípade poistnej udalosti, pri ktorej 
bolo vo vozidle viac osôb ako je poèet sedadiel uvedený 
v Osvedèení o evidencii (technickom preukaze), zníži pois-
tite¾ poistné plnenie každej poistenej alebo oprávnenej oso-
be v pomere poètu sedadiel k poètu prepravovaných osôb. 
Toto neplatí, ak bolo dojednané poistenie iba miesta vodièa.

 f)  Ak bolo dojednané doplnkové poistenie pre prípad smr-
ti, doplnkové poistenie trvalých následkov, vyplatí pois-
tite¾ poistné plnenie osobe urèenej pod¾a § 817 Obèian-
skeho zákonníka.  

 g)  Doplnkové poistenie osôb prepravovaných vozidlom sa 
dojednáva bez spoluúèasti.

5.  Doplnkové poistenie nákladov na zapožièanie náhrad-
ného vozidla

 a)  Predmetom poistenia sú náklady na zapožièanie ná-
hradného vozidla. 

 b)  Poistná suma pre doplnkové poistenie nákladov na zapoži-
èanie náhradného vozidla a poistné pre toto doplnkové po-
istenie sú paušálne urèené postite¾om. 

 c)  Pri poistení nákladov na zapožièanie náhradného vozidla 
má poistený nárok na úhradu týchto nákladov pri súèasnom 
splnení nasledovných podmienok:

    k poškodeniu vozidla došlo pri poistnej udalosti spô-
sobenej nebezpeèím uvedeným v oddieli II – Poiste-
nie materiálnej škody, èlánok 2 – Poistené nebezpeèia, 
ods. 1, písm. a) až i), a z tejto poistnej udalosti aj bude 
poskytnuté poistné plnenie,

    poistený zdokladuje zapožièanie vozidla daòovým do-
kladom vystaveným autoservisom alebo autopožièov-
òou, ktorí majú oprávnenie na predmet tejto podnika-
te¾skej èinnosti (toto neplatí, ak bolo poistenie dojed-
nané zmluvným partnerom poistite¾a pod¾a písm. d).

 d)  V prípade, ak toto doplnkové poistenie bolo dojednané 
zmluvným partnerom poistite¾a, za zvýhodnených pod-



mienok a táto skutoènosť je uvedená v návrhu poistnej 
zmluvy, potom ustanovenie ods. 5, písm. c), druhá odráž-
ka tohto èlánku sa upravuje nasledovne: „poistený zdokla-
duje zapožièanie vozidla daòovým dokladom vystaveným 
zmluvným partnerom poistite¾a, ktorý toto doplnkové po-
istenie dojednal“. 

 e)  Pri splnení podmienok uvedených v písm. c) d) uhradí pois-
tite¾ náklady za zapožièané vozidlo poèas doby nevyhnutnej 
na opravu poisteného vozidla, maximálne však za 10 kalen-
dárnych dní a maximálne vo výške, ktorá je uvedená v poist-
nej zmluve.

 f)  Doplnkové poistenie nákladov na zapožièanie náhrad-
ného vozidla sa dojednáva bez spoluúèasti.

6.  Doplnkové poistenie èelného skla
 a)  Predmetom poistenia je èelné sklo vozidla.
 b)  Poistná suma tohto doplnkového poistenia sa stanovu-

je tak, že musí zodpovedať výške min. spoluúèasti do-
jednanej pri základnom poistení vozidla. Ak si poistník 
zvolil spoluúèasť, ktorej min. výška závisí od %-výšky 
z poistnej sumy vozidla, potom sa poistná suma dopln-
kového poistenia èelného skla musí rovnať najbližšej vyš-
šej sume pod¾a sadzobníka poistite¾a.

 c)  Z tohto doplnkového poistenia vzniká nárok na poistné pl-
nenie, ak k poškodeniu alebo znièeniu èelného skla poiste-
ného vozidla došlo v dôsledku zvonka pôsobiacich mecha-
nických síl a právo na plnenie vzniká len vtedy, ak nedošlo 
súèasne aj k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je poistite¾ 
povinný plniť.

 d)  Výška poistného plnenia zodpovedá primeraným nákla-
dom na opravu pod¾a oddielu II – Poistenie materiálnej 
škody, èlánok 5 – Definícia pojmov, ods. 5. 

 e)  V prípade, ak dôjde k plneniu z tohto doplnkového po-
istenia, potom poistený stráca nárok na poistné plnenie 
zo základného poistenia vozidla.

 f)  Poistenie sa dojednáva bez spoluúèasti na vzniknutej 
škode.

7.  Doplnkové poistenie pracovného stroja
 a)  Dojednaním tohto doplnkového poistenia sa poistná 

ochrana rozširuje aj na nebezpeèie uvedené v oddieli II 
– Poistenie materiálnej škody, èlánok 2 – Poistené nebez-
peèia, ods. 1, písm. j). 

 b)  Z tohto doplnkového poistenia vzniká nárok na poistné 
plnenie, ak k poškodeniu alebo znièeniu predmetu po-
istenia (vozidla alebo jeho èasti) došlo pri práci, prièom 
v platnosti ostávajú všetky ostatné výluky uvedené v po-
istných podmienkach.

 c)  V prípade dojednania tohto doplnkového poistenia sa 
neuplatòuje výluka pod¾a oddielu II – Poistenie mate-
riálnej škody, èlánok 2 – Poistené nebezpeèia, ods. 2, 
písm. a).

 d)  Pre doplnkové poistenie pracovného stroja platí rovna-
ký rozsah poistného plnenia, rovnaká výška spoluúèasti 
a tie isté podmienky uplatòovania spoluúèasti, ako aj 
vplyvu na ukonèenie bezškodovej doby ako pri základ-
nom poistení vozidla.

8.  Doplnkové poistenie lomu stroja
 a)  Dojednaním tohto doplnkového poistenia sa poistná 

ochrana rozširuje aj na nebezpeèie uvedené v oddieli II 
– Poistenie materiálnej škody, èlánok 2 – Poistené nebez-
peèia, ods. 1, písm. k). 

 b)  Týmto doplnkovým poistením sa rozsah poistnej ochra-
ny predmetu poistenia rozširuje o nebezpeèie lomu stro-
ja a elektroniky. Z tohto doplnkového poistenia vzniká 
nárok na poistné plnenie, ak došlo k poškodeniu alebo 
znièeniu predmetu poistenia (vozidla alebo jeho èasti), 

prièom pre poistenie sa primerane uplatòujú Všeobecné 
poistné podmienky pre poistenie strojov a následného 
prerušenia prevádzky alebo Všeobecné poistné pod-
mienky pre poistenie elektronických zariadení a násled-
ného prerušenia prevádzky alebo iné zmluvné dojedna-
nia uvedené v návrhu poistnej zmluvy, prièom súèasne 
platí, že nedošlo k poistnému plneniu zo základného 
poistenia vozidla.

 c)  Pri tomto doplnkovom poistení má poistený nárok na 
poistné plnenie pri súèasnom splnení nasledovných pod-
mienok (ak nebolo dohodnuté inak):

    k poškodeniu došlo pod¾a podmienok uvedených 
v písm. b),

    poistený preukáže, že poistené vozidlo, (resp. jeho 
zvláštna výbava) absolvovalo v autorizovanom servi-
se všetky výrobcom predpísané prehliadky, kontroly, 
inšpekcie,

    v èase poistnej udalosti nebolo poistené vozidlo star-
šie ako 6 rokov od dátumu 1. registrácie,

    v èase poistnej udalosti nemalo poistené vozidlo najaz-
dených viac ako 160 000 km alebo 7 000 motohodín,

    poistený predloží faktúru za opravu poisteného vo-
zidla (ak nebolo dohodnuté inak).

 d)  Pri poistnej udalosti z tohto doplnkového poistenia je 
poistite¾ oprávnený poistenému urèiť opravcu poistené-
ho vozidla.

 e)  Pre doplnkové poistenie lomu stroja platí rovnaký rozsah 
poistného plnenia, rovnaká výška spoluúèasti a tie isté 
podmienky uplatòovania spoluúèasti, ako aj vplyvu na 
ukonèenie bezškodovej doby ako pri základnom poiste-
ní vozidla.

9.  Doplnkové poistenie nákladov spojených s vyprostením 
alebo odťahom poisteného vozidla

 a)  Predmetom poistenia sú náklady na vyprostenie alebo od-
ťah poisteného vozidla po poistnej udalosti. 

 b)  Poistná suma pre doplnkové poistenie nákladov spoje-
ných s vyprostením a odťahom poisteného vozidla a po-
istné pre toto doplnkové poistenie sú paušálne urèené 
postite¾om. 

 c)  Pri poistení nákladov spojených s vyprostením alebo od-
ťahom poisteného vozidla má poistený nárok na úhra-
du týchto nákladov pri súèasnom splnení nasledovných 
podmienok:

    k poškodeniu vozidla došlo pri poistnej udalosti spô-
sobenej nebezpeèím uvedeným v oddieli II – Poiste-
nie materiálnej škody, èlánok 2 – Poistené nebezpeèia, 
ods. 1, písm. a) až i), a z tejto poistnej udalosti aj bude 
poskytnuté poistné plnenie,

    poistený zdokladuje vynaložené náklady daòovým 
dokladom vystaveným podnikate¾ským subjektom, 
ktorý má oprávnenie na predmet tejto podnikate¾skej 
èinnosti, prièom výška týchto nákladov musí byť pri-
meraná a musí zoh¾adòovať obvyklé ceny za obdobné 
výkony pre danú oblasť. 

 d)  Pri splnení podmienok uvedených v písm. c) uhradí po-
istite¾ náklady spojené s vyprostením alebo odťahom 
poisteného vozidla, maximálne však do výšky, ktorá je 
uvedená v poistnej zmluve.

 e)  Doplnkové poistenie nákladov spojených s vyprostením 
alebo odťahom poisteného vozidla sa dojednáva bez 
spoluúèasti.

Tieto poistné podmienky nadobúdajú úèinnosť 1. 10. 2017.



Doplnkové poistenie asistenèných služieb UNIQA ASSISTANCE 
(ïalej aj „UNIQA ASSISTANCE“), ktoré uzaviera UNIQA poisťov-
òa, a.s. (ïalej aj „poistite¾“), sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obèianskeho zákonníka (ïalej aj „OZ“), týmito zmluvnými dojed-
naniami (ïalej aj „ZD“) a uzavretou poistnou zmluvou o Povinne 
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz-
kou motorového vozidla (ïalej aj „PZP“) alebo poistnou zmluvou 
o havarijnom poistení motorového vozidla (ïalej aj „KASKO“). 

Èlánok 1
Úvodné ustanovenia
1.  Predmetom UNIQA ASSISTANCE sú služby UNIQA ASSIS-

TANCE (definované v èl. 5), ktoré v prípade asistenènej 
udalosti na území Slovenskej republiky ako i v krajinách 
uvedených v Zelenej karte (ïalej aj „zahranièie“) poskytu-
je oprávneným osobám celoroène, a to 24 hodín denne, 
zmluvný partner poistite¾a (ïalej aj „poskytovate¾ UNIQA 
ASSISTANCE“).

2.  Rozsah služieb UNIQA ASSISTANCE (resp. asistenèný 
program) si volí poistník pri dojednávaní základného poiste-
nia a je uvedený v poistnej zmluve k základnému poisteniu. 
(V prípade, ak základné poistenie zaèalo pred 1. 1. 2011 
a v poistnej zmluve k základnému poisteniu nie je dohod-
nuté inak, potom sa UNIQA ASSISTANCE vzťahujú iba pre 
vozidlá do 3,5 tony, a to v rozsahu základnej asistencie 
(ods. 3, písm. a)).

3.  Poistník má možnosť vo¾by z nasledovných asistenèných 
programov (pokia¾ v poistnej zmluve nie je uvedené inak):

 a) základná asistencia pre vozidlá do 3,5 tony,
 b) rozšírená asistencia pre vozidlá do 3,5 tony,
 c)  základná asistencia pre nákladné vozidlá 
  nad 3,5 tony,
 d) rozšírená asistencia pre nákladné vozidlá 
  nad 3,5 tony.
4. Vznik, trvanie a zánik UNIQA ASSISTANCE:
 a)  základná asistencia pre vozidlá do 3,5 tony (èl. 1, ods. 3, 

písm. a) a základná asistencia pre nákladné vozidlá nad 
3,5 tony (èl. 1, ods. 3, písm. c) vzniká dojednaním zák-
ladného poistenia a trvá po dobu platnosti základného 
poistenia a zaniká v okamihu zániku tohto základného 
poistenia,

 b)  rozšírená asistencia pre vozidlá do 3,5 tony (èl. 1, ods. 
3, písm. b) a rozšírená asistencia pre nákladné vozidlá 
nad 3,5 tony (èl. 1, ods. 3, písm. d) vzniká dojednaním 
základného poistenia a aj osobitným dojednaním UNIQA 
ASSISTANCE – rozšírená asistencia, trvá po dobu plat-
nosti tohto poistenia a zaniká v okamihu zániku poistnej 
zmluvy. Výpovedné lehoty UNIQA ASSISTANCE sa riadia 
podmienkami poistnej zmluvy pre základné poistenie.

Èlánok 2
Ako sa správať pri asistenènej udalosti

 V prípade zranenia niektorého z úèastníkov dopravnej ne-
hody poskytnite prvú pomoc, ak si to zdravotný stav zra-
nených vyžaduje, privolajte rýchlu zdravotnícku pomoc 
tel. 112, (prípadne tel. 150) a hasièov tel. 155.

 Oznámte nehodu polícii – telefón 158.

Kontaktujte poskytovate¾a UNIQA ASSISTANCE 
na telefónnom èísle +421 2 582 52188

 Poskytovate¾a UNIQA ASSISTANCE pravdivo informujte 
o celom mene držite¾a vozidla (pod¾a Osvedèenia o evi-
dencii), o údajoch, ktoré obsahuje asistenèná karta vydaná 
k vozidlu a o mieste a rozsahu poškodenia alebo o charakte-
re vzniknutého problému a riaïte sa jeho pokynmi.

 V prípade dopravnej nehody vypíšte s druhým úèastníkom 
tlaèivo „SPRÁVA O NEHODE“ pod¾a návodu uvedenom na 
tomto tlaèive. Pod¾a pravidiel cestnej premávky ste povin-
ní mať toto tlaèivo vždy vo vozidle. Predovšetkým vypíšte, 
prípadne si zapíšte:

  meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt 
druhého úèastníka nehody,

  meno, priezvisko, trvalý pobyt držite¾a/vlastníka motoro-
vého vozidla (príp. obchodného mena a sídlo),

  obchodné meno a sídlo poisťovate¾a, u ktorého bolo do-
jednané poistenie zodpovednosti,

  èíslo poistnej zmluvy, ktorou sa dojednalo poistenie 
zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou moto-
rového vozidla.

 V prípade, ak ste spôsobili škodu a PZP máte dojednané v na-
šej poisťovni, poskytnite poškodenému èíslo poistnej zmluvy 
(z Potvrdenia o poistení zodpovednosti/Zelenej karty). 

 Informáciu, kde je možné škodu nahlásiť získate na www.
uniqa.sk alebo tel. èísle 0850 111400

 Protokol polície podpíšte len v prípade, ak súhlasíte 
s jeho znením (pri nehode v zahranièí podpíšte protokol len vte-
dy, ak mu rozumiete (máte možnosť požiadať o tlmoèenie po-
skytovate¾a UNIQA ASSISTANCE), v opaènom prípade v òom 
uveïte v slovenèine Váš názor na vznik dopravnej nehody).

Èlánok 3
Definícia pojmov pre úèely UNIQA ASSISTANCE
1.  Základným poistením sa rozumie u poistite¾a dojednané 

PZP alebo KASKO poistenie.
2.  Vozidlom sa rozumie vozidlo, pre ktoré je dojednané zák-

ladné poistenie.
3.  Vozidlami do 3,5 tony sa rozumejú: motocykle, trojkolky, 

štvorkolky, osobné vozidlá a nákladné vozidlá do 3,5 tony 
schválené k prevádzke na pozemných komunikáciách pod-
¾a príslušných zákonov a predpisov Slovenskej republiky.

4.  Vozidlami nad 3,5 tony sa rozumejú: nákladné vozidlá, ťa-
haèe, špeciálne vozidlá, prívesy, návesy a ostatné vozidlá 
schválené k prevádzke na pozemných komunikáciách pod-
¾a príslušných zákonov a predpisov Slovenskej republiky.

5.  Preferovaným servisom sa rozumie servis (autoopravca) uve-
dený poistníkom v  pri dojednávaní základného poistenia.

6.  Asistenènou udalosťou je náhodná udalosť definovaná 
v asistenènom programe a èlánku 5 týchto ZD. Asistenènou 
udalosťou môže byť  nepojazdnosť vozidla spôsobená ne-
hodou alebo poruchou. 

7.  Nehodou sa rozumie jedna z nasledovných náhodných 
udalostí:

 a)  havária vozidla (napr. stret s iným vozidlom, náraz 
vozidla do objektu, vybehnutie mimo cestnej komu-
nikácie), pri ktorej vplyvom vonkajších èinite¾ov príde 
k poškodeniu, znièeniu alebo znehodnoteniu vozidla, 
v dôsledku èoho je vozidlo nepojazdné,

 b)  živelná udalosť – stav, kedy je vozidlo nepojazdné v dô-
sledku požiaru, výbuchu, úderu blesku, povodní alebo 
záplav, víchrice, krupobitia, zosuvu pôdy, zrútenia skál, 
pádu lavíny a snehu,

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
Asistenèné služby



 c)  krádež vozidla v prípade, že je bezprostredne nahlásená 
polícii v mieste krádeže. Krádežou sa rozumie protipráv-
ne jednanie cudzej osoby/osôb, v dôsledku ktorého je 
vozidlo odcudzené a to buï vlámaním alebo lúpežným 
prepadnutím. Za krádež sa pre úèely tohto poistenia 
považuje i stav, kedy vozidlo nebolo v dôsledku pokusu 
o krádež odcudzené, ale je nepojazdné alebo nespôso-
bilé pre prevádzku pod¾a príslušných predpisov (napr. 
rozbité èelné sklo, znièená spínacia skrinka, poškodený 
zámok zapa¾ovania a pod.).

8.  Poruchou sa rozumie stav, kedy je vozidlo nepojazdné 
alebo nespôsobilé k jazde na pozemných komunikáciách 
pod¾a príslušných predpisov z dôvodu opotrebenia alebo 
poškodenia súèastí vozidla, spôsobených vlastnou funkciou 
jednotlivých súèastí vozidla, chybnou montážou, únavou 
materiálu. (Poruchou nie je systematická obnova poistené-
ho vozidla, jeho údržba (periodická alebo iná), technická 
prehliadka, inštalácia dodatkových riadení ani nedostatok v 
povinných doplnkoch vozidla.)

9.  Oprávnenou osobou sa rozumie fyzická osoba, napr. vodiè 
ako i osoby prepravované vo vozidle, kedy maximálny po-
èet prepravovaných osôb pri jednej asistenènej udalosti je 
daný poètom sedadiel uvedených v Osvedèení o evidencii. 
Oprávnenou osobou nie sú stopári a ani osoby prepravova-
né za poplatok.

10.  Odťahom vozidla sa rozumie odťah do najbližšieho servisu; 
v prípade, že vozidlo je v záruke, tak do najbližšieho autori-
zovaného servisu. Pri odťahu v SR je to odťah do zmluvného 
servisu poistite¾a. Pri odťahu zo zahranièia do SR sa posudzu-
je ekonomickosť odťahu.

11.  Náhradným vozidlom sa rozumie vozidlo min. kategórie B 
(Škoda Fabia, VW Polo, a pod.). Niektoré autopožièovne vyža-
dujú zloženie kaucie v hotovosti, alebo platobnou (kreditnou) 
kartou za poskytnutie náhradného vozidla. Túto kauciu hradí 
oprávnená osoba, nie UNIQA ASSISTANCE. V prípade neza-
platenia kaucie, autopožièovòa náhradné vozidlo neposkytne.

12.  Záloha, pôžièka a kaucia (pre úèely právnej asistencie) sú fi-
nanèné prostriedky, ktoré poskytovate¾ UNIQA ASSISTANCE 
poskytne oprávnenej osobe. Tieto úhrady budú poskytnuté 
za podmienky riadneho zaistenia treťou osobou alebo po-
istite¾om a budú považované za pôžièku poskytnutú posky-
tovate¾om UNIQA ASSISTANCE oprávnenej osobe, ktorá ich 
poskytovate¾ovi UNIQA ASSISTANCE vráti v plnej výške naj-
neskôr do dvoch mesiacov odo dòa poskytnutia.

13.  Nárok na právnu ochranu pri regresnom vymáhaní škody a 
pri prípadnom súdnom pojednávaní sa uskutoèòuje v prípade 
škody spôsobenej oprávnenej osobe príslušníkom cudzieho 
štátu na území tohto štátu. Poskytovate¾ UNIQA ASSISTANCE 
uskutoèní regresné vymáhanie škody bez nároku na honorár. 
V prípade súdneho pojednávania hradí oprávnená osoba len 
prípadné náklady na zahraniènú právnu kanceláriu.

14.  Slovom „Hradí“ sa v každom asistenènom programe rozu-
mie zorganizovanie služby prostredníctvom poskytovate¾a 
UNIQA ASSISTANCE, prièom služba je celkom v réžii posky-
tovate¾a UNIQA ASSISTANCE.

15.  Slovom „Zorganizuje“ sa v každom asistenènom progra-
me rozumie zorganizovanie služby prostredníctvom po-
skytovate¾a UNIQA ASSISTANCE. Všetky náklady za po-
skytnutie takýchto služieb znáša oprávnená osoba.

Èlánok 4
Výluky z UNIQA ASSISTANCE
1.  Oprávnená osoba nemá nárok na služby UNIQA ASSISTANCE 

v nasledovných prípadoch, ak:

 a)  nekontaktovala poskytovate¾a UNIQA ASSISTANCE 
ihneï po asistenènej udalosti a nerešpektovala pokyny 
poskytovate¾a UNIQA ASSISTANCE,

 b)  vodiè vozidla v dobe asistenènej udalosti nevlastní plat-
ný vodièský preukaz alebo vodièské oprávnenie nezod-
povedá typu riadeného vozidla,

 c)  k asistenènej udalosti dôjde v dôsledku preťaženia vo-
zidla (celková hmotnosť vozidla je vyššia, ako je uvede-
né v Osvedèení o evidencii),

 d)  k asistenènej udalosti došlo pri vojnovom stave (èi už 
bola vojna vyhlásená, alebo nie), stávke èi obèianskych 
nepokojov, obmedzením volného pohybu, ekologickej 
katastrofe alebo v prípade inej náhodnej udalosti alebo 
zásahu vyššej moci,

 e)  k asistenènej udalosti došlo v dôsledku úmyselného 
jednania, trestného èinu èi samovraždy alebo stávky,

 f)  asistenèná udalosť je spôsobená neodborným zásahom 
èi nedostatoènou údržbou (pokia¾ nie je vykonávaná vý-
robcom predpísaná pravidelná a technická údržba),

 g)  k asistenènej udalosti došlo pri súťaži, športovom zápo-
lení resp. pri príprave na ne alebo prehliadkach,

 h)  asistenèná udalosť bola spôsobená pod vplyvom alko-
holu, omamných látok a drog èi iných obdobných látok.

2. UNIQA ASSISTANCE sa nevzťahuje na:
 a) náklady, ktoré sa nevzťahujú k asistenènej udalosti,
 b)  dia¾nièné a tranzitné poplatky a dane, náklady na po-

honné hmoty a parkovné,
 c)  palivo, mazivá, mýtne poplatky ani prípadné opravy ná-

hradného vozidla,
 d)  náklady spojené s následnými škodami.

Èlánok 5
Rozsah služieb a limity UNIQA ASSISTANCE
1.  Rozsah služieb a limitov UNIQA ASSISTANCE je uvedený 

v príslušnej tabu¾ke pre dojednaný asistenèný program.
2.  V prípade poskytovania služby UNIQA ASSISTANCE 

v zahraniènej mene sa pre prepoèet na euro použije kurz NBS 
v deò poskytnutia služby UNIQA ASSISTANCE.

3.  O výbere služby, ktorá bude poskytnutá rozhoduje posky-
tovate¾ UNIQA ASSISTANCE, a to tak, aby celkový priebeh 
asistencie bol optimálny vo vzťahu k potrebám oprávnenej 
osoby, poètu asistovaných osôb a racionálnemu vynalože-
niu nákladov nutných k likvidácii asistenènej udalosti.

4.  Limity uvedené v dojednanom asistenènom programe 
predstavujú horný limit za poskytnutú službu UNIQA AS-
SISTANCE. 

5.  Náklady za služby, ktoré neboli schválené a o ktorých nebol 
informovaný poskytovate¾ UNIQA ASSISTANCE, resp. opráv-
nená osoba si ich organizovala sama, nebudú uhrádzané.

6.  Všetky náklady za služby UNIQA ASSISTANCE prevyšujúce 
limity a rozsah služieb uvedených v dojednanom asistenè-
nom programe budú plne hradené oprávnenou osobou 
priamo na mieste z jej vlastných finanèných prostriedkov.

Èlánok 6
UNIQA ASSISTANCE GARANCIA
Bezplatný/zvýhodnený odťah vozidla 
do preferovaného servisu
1.  Služba UNIQA ASSISTANCE GARANCIA (alebo aj „Bezplat-

ný/zvýhodnený odťah vozidla do preferovaného servisu“) 
je nadštandardná služba nad rámec limitov uvedených 
v èlánku 5.

2.  Nárok na službu UNIQA ASSISTANCE GARANCIA vzniká 
oprávnenej osobe pri súèasnom splnení nasledovných 
podmienok:



 a)  poistník pri dojednávaní základného  poistenia alebo 
doplnkového poistenia asistenèných služieb UNIQA 
ASSISTANCE uviedol názov preferovaného servisu,

 b)  jedná sa vozidlo do 3,5 tony (vozidlá pod¾a èl. 3, ods. 3 
týchto ZD),

 c)  vzdialenosť medzi polohou vozidla a preferovaným ser-
visom nie je väèšia ako 500 km (vrátane, prièom rozhod-
nutie a prepoèet vzdialenosti urèuje výhradne poskyto-
vate¾ UNIQA ASSISTANCE),

 d)  oprávnená osoba kontaktovala poskytovate¾a UNIQA 
ASSISTANCE,

e)  odťah vozidla sprostredkuje a zabezpeèuje poskytovate¾ 
UNIQA ASSISTANCE,

f)  nejedná sa o výluku z UNIQA ASSISTANCE pod¾a èl. 4 
týchto ZD.

3.  Pri splnení podmienok uvedených v ods. 2 má oprávnená 
osoba nárok na bezplatný odťah vozidla do preferované-
ho servisu, ak sa jedná o vozidlo s dojednaným poistením 
KASKO a súèasne sa jedná o asistenènú udalosť „nehoda“ 
pod¾a èl. 3, ods. 7 týchto ZD. 

  V tomto prípade sú náklady spojené s týmto odťahom hra-
dené v plnej výške poskytovate¾om UNIQA ASSISTANCE.

4.  Pri splnení podmienok uvedených v ods. 2 má oprávnená 
osoba nárok na zvýhodnený odťah vozidla do preferova-
ného servisu, ak sa jedná o vozidlo:

 a)  s dojednaným poistením KASKO a súèasne sa jedná 
o asistenènú udalosť „porucha“ pod¾a èl. 3, ods. 8 tých-
to ZD alebo 

 b)  s dojednaným PZP a súèasne sa jedná o asistenènú uda-
losť „nehoda“ alebo „porucha“ pod¾a týchto ZD.

  V tomto prípade sú náklady spojené s týmto odťahom hra-
dené nasledovne:

 náklady do výšky limitov v dojednanom asistenènom 
programe hradí poskytovate¾ UNIQA ASSISTANCE,

 ak, celkové náklady na odťah do preferovaného servisu 
prevýšia dojednané limity, potom na sumu nad dojed-
naný limit má oprávnená osoba nárok na poskytnutie 
zvýhodnených cien, a to pod¾a zmluvných podmienok 
poskytova¾a UNIQA ASSISTANCE. V tomto prípade sa 
postupuje pod¾a ustanovenia èl. 5, ods. 6 týchto ZD.

5.  V prípade bezplatného odťahu vozidla do preferovaného 
servisu pod¾a ods. 3 stráca oprávnená osoba nárok na ïalšie 
služby UNIQA ASSISTANCE, (toto neplatí v prípade, ak ná-
klady na bezplatný odťah neprekroèili limity v dojednanom 
asistenènom programe).

Tieto zmluvné dojednania nadobúdajú úèinnosť 1. 1. 2011.


