
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôso-
benú prevádzkou motorového vozidla (ïalej len „poiste-
nie“) dojednané v UNIQA poisťovni a.s. (ïalej len „pois-
ťovate¾“) sa riadi ustanoveniami zákona è. 381/2001 Z.z. 
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení ne-
skorších predpisov (ïalej len „zákon o PZP“), príslušnými 
ustanoveniami zákona è. 40/1964 Zb. Obèianskeho zákon-
níka v znení neskorších predpisov (ïalej len „OZ“), súvi-
siacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito 
Všeobecnými poistnými podmienkami (ïalej len „poistné 
podmienky“) a zmluvnými dojednaniami, ktoré sú neod-
delite¾nou súèasťou poistnej zmluvy a poistnou zmluvou.
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Èlánok 1
Definície pojmov
1.  Poisťovate¾ je UNIQA poisťovòa, a.s., IÈO: 00 653 501, 

ktorá je oprávnená vykonávať toto poistenie na území 
Slovenskej republiky na základe osobitného predpisu 
5) a licencie è. UFT-034/2001/VPP zo dòa 18. 10. 2001.

2.  Poistná zmluva je zmluva o poistení medzi poisťova-
te¾om a poistníkom. Neoddelite¾nou súèasťou poistnej 
zmluvy sú poistné podmienky a zmluvné dojednania.

3.  Poistné plnenie je náhrada škody, ktorá je poskytnu-
tá poisťovate¾om v prípade, ak nastala poistná udalosť 
a boli splnené všetky podmienky jej poskytnutia uvedené 
v zákone, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, 
v týchto poistných podmienkach a poistnej zmluve.
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4.  Potvrdenie o poistení zodpovednosti je písomné po-
tvrdenie poisťovate¾a vydané poistníkovi v zmysle § 11 
odsek 1 zákona o PZP.

5.  Poistka je písomné potvrdenie poisťovate¾a o prijatí ná-
vrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy a je zároveò potvr-
dením o uzavretí poistnej zmluvy.

6.  Zelená karta je Medzinárodná karta automobilového 
poistenia vystavená poisťovate¾om.

7.  Motorovým vozidlom je samostatné neko¾ajové vozidlo 
s vlastným pohonom, ako aj iné neko¾ajové vozidlo 
bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedèenie 
o evidencii vozidla, technické osvedèenie vozidla alebo 
obdobný preukaz.

8.  Tuzemským motorovým vozidlom je motorové vozidlo, 
ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike; 
za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové 
vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlast-
ník, držite¾ alebo prevádzkovate¾ majú trvalý pobyt alebo 
sídlo2) na území Slovenskej republiky, alebo motorové vo-
zidlo, ktoré bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného 
èlenského štátu, ak je Slovenská republika miestom urèe-
nia, a to po dobu 30 dní odo dòa, keï kupujúci prevzal 
motorové vozidlo, aj keï motorové vozidlo nebolo regis-
trované v Slovenskej republike.

9.  Cudzozemským motorovým vozidlom je motorové vo-
zidlo, ktoré je evidované v cudzine; za cudzozemské 
motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, kto-
ré nepodlieha evidencii vozidiel, ale je vo vlastníctve 
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá ma trvalý 
pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

10.  Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisťovate¾om zmluvu 
o poistení zodpovednosti (ïalej len „poistná zmluva“) 
a na koho sa vzťahuje povinnosť platiť poistné.

11.  Poisteným je ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpo-
vednosti, resp. má právo, aby v prípade poistnej uda-
losti pod¾a poistných podmienok poisťovate¾a za neho 
nahradil škodu, za ktorú poistený zodpovedá.

12.  Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou motorové-
ho vozidla škodu a má nárok na náhradu škody pod¾a 
príslušných právnych predpisov (zákona, všeobecne 
záväzných právnych predpisov), týchto poistných pod-
mienok a poistnej zmluvy.
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13.  Prevádzkovate¾om motorového vozidla je fyzická osoba 
alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú 
možnosť disponovať s motorovým vozidlom.

14.  Splátka poistného je dohodnutá èasť poistného za prís-
lušnú èasť poistného obdobia.

15.  Slovenská kancelária poisťovate¾ov (ïalej len „kancelá-
ria“) je právnická osoba zriadená zákonom o PZP.

16.  Predbežné poistenie zodpovednosti je dohoda uzavre-
tá pod¾a § 14 odseku 1 zákona o PZP medzi poisťovate-
¾om a osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť 
poistnú zmluvu, pod¾a ktorej sa poisťovate¾ zaväzuje 
nahradiť škodu v zmysle ustanovení zákona, poistných 
podmienok a zmluvných dojednaní.

17.  Kalendárny rok zaèína nultou hodinou 1. januára 
a konèí 24. hodinou 31. decembra toho istého roku.

18.  Èlenským štátom je èlenský štát Európskej únie alebo 
èlenský štát Európskej dohody o vo¾nom obchode, 
ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom 
priestore.

19.  Škodovou udalosťou je skutoènosť, ktorá môže byť dô-
vodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie 
poisťovate¾a alebo kancelárie.

20.  Poistnou udalosťou je skutoènosť, s ktorou je spojená 
povinnosť poisťovate¾a alebo kancelárie poskytnúť po-
istné plnenie. Ak o náhrade škody rozhoduje súd, platí, 
že poistná udalosť nastala až dòom, keï rozhodnutie, 
pod¾a ktorého má poisťovate¾ plniť, nadobudlo právo-
platnosť.

21.  Poistné obdobie je jeden rok, pokia¾ v poistnej zmluve 
nie je uvedené inak.

22.  Územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla na-
chádza je:

     územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evidenè-
né èíslo, osobitné evidenèné èíslo alebo zvláštne evi-
denèné èíslo,

     územie štátu, v ktorom mu bola pridelená znaèka po-
isťovate¾a alebo iná rozlišovacia znaèka, ak ide o mo-
torové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel,

     územie štátu, v ktorom má držite¾, vlastník alebo 
prevádzkovate¾ motorového vozidla trvalý pobyt 
alebo sídlo, ak sa motorovému vozidlu nepride¾uje 
evidenèné èíslo, znaèka poisťovate¾a alebo iná rozli-
šovacia znaèka.

23.  Povinná osoba je osoba, na ktorú sa v zmysle § 3 ods. 
1 zákona o PZP vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú 
zmluvu.

24.  Evidenciou vozidiel je informaèný systém o motoro-
vých vozidlách evidovaných v Slovenskej republike ve-
dený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod¾a 
osobitného predpisu.

Èlánok 2
Predmet poistenia
Predmetom poistenia je zodpovednosť každého, kto zod-
povedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vo-
zidla uvedeného v poistnej zmluve tretím osobám.

Èlánok 3
Rozsah poistenia
1.  Poistený má z poistenia právo, aby poisťovate¾ za neho 

nahradil uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
 a)  škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj prís-

lušným subjektom13) uplatnené, preukázané a vypla-
tené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské 
dávky, dávky nemocenského zabezpeèenia, úrazové 
dávky, dávky úrazového zabezpeèenia, dôchodkové 
dávky, dávky výsluhového zabezpeèenia a dôchodky 
starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je 
povinný ich nahradiť týmto subjektom,

 b)  škody vzniknutej poškodením, znièením, odcudze-
ním alebo stratou veci,

 c)  úèelne vynaložených nákladov spojených s právnym 
zastúpením pri uplatòovaní nárokov pod¾a písmen 
a), b) a d), ak poisťovate¾ nesplnil povinnosti uvede-
né v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) zákona o PZP 
alebo poisťovate¾ neoprávnene odmietol poskytnúť 
poistné plnenie alebo neoprávnene krátil poskytnuté 
poistné plnenie,

 d)  ušlého zisku.
2.  Poistený má právo, aby poisťovate¾ za neho poskytol 

poškodenému poistné plnenie v rozsahu pod¾a ods. 1., 
ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za 
ktorú poistený zodpovedá, došlo v èase trvania poiste-
nia, ak zákon resp. tieto všeobecné poistné podmienky 
nestanovujú inak.

3.  Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského mo-
torového vozidla na území iného èlenského štátu, po-
škodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu po-
istenia zodpovednosti pod¾a právnych predpisov èlen-
ského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, 
ak sa pod¾a zákona alebo na základe poistnej zmluvy 
neposkytuje poistné plnenie v širšom rozsahu.

4.  Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
obèanovi èlenského štátu, na území cudzieho štátu, 
v ktorom nepôsobí príslušná kancelária poisťovate¾ov, 
poèas jeho cesty z územia jedného èlenského štátu na 
územie iného èlenského štátu sa vzťahujú právne pred-
pisy èlenského štátu, na ktorého území sa motorové vo-
zidlo spravidla nachádza. 

Èlánok 4
Výluky z poistenia
1.  Týmto poistením nie je krytá zodpovednosť za škodu:
 a)  ktorú utrpel vodiè motorového vozidla, ktorého pre-

vádzkou bola škoda spôsobená,
 b)  pod¾a èl. 3. ods. 1., písm. b) až d) poistných podmienok,
  ba)  za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi 

alebo osobám, ktoré s ním v èase vzniku škodovej 
udalosti žili v spoloènej domácnosti 3), 

+  bb)  vzniknutú držite¾ovi, vlastníkovi alebo prevádz-
kovate¾ovi motorového vozidla, ktorého prevádz-
kou bola škoda spôsobená,

  bc)  vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvore-
nej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom 
s výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou 



iného motorového vozidla, alebo ak ide o spoje-
nie motorových vozidiel vleèným lanom alebo 
vleènou tyèou pri poskytovaní pomoci, ktoré nie 
je vykonávané v rámci podnikate¾skej èinnosti,

 c)  na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola ško-
da spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných tým-
to motorovým vozidlom s výnimkou škody spôsobenej 
na veciach, ktoré mali dopravované osoby, okrem osôb 
pod¾a písmen a) a b) ods. 1. tohto èlánku, v èase, keï 
k dopravnej nehode došlo na sebe alebo pri sebe,

 d)  ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad 
rámec ustanovený osobitnými predpismi4) alebo nad 
rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade 
škody alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým 
bola schválená dohoda úèastníkov konania, ak pois-
ťovate¾ nebol jedným z týchto úèastníkov, 

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

 f)  vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostli-
vosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského 
zabezpeèenia, úrazových dávok, dávok úrazového 
zabezpeèenia, dôchodkových dávok, dávok výslu-
hového zabezpeèenia a dôchodkov starobného dô-
chodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody 
na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou 
motorového vozidla,

  fa)  ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
  fb)  vodièovi motorového vozidla, prevádzkou ktoré-

ho bola táto škoda spôsobená,
 g)  spôsobenú pracovnou èinnosťou motorového vozidla 

ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríèine-
ných jeho jazdou,

 h)  ktorej vznik nie je v príèinnej súvislosti s poistnou 
udalosťou,

 i)  vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
 j)  spôsobenú jadrovou energiou alebo v dôsledku jad-

rovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádioaktívne-
ho zamorenia,

 k)  vzniknutú v dôsledku vojny, napadnutia alebo èinu 
vonkajšieho nepriate¾a, nepriate¾skej akcie (bez oh¾a-
du na to, èi už bola vojna vyhlásená alebo nie), ob-
èianskej vojny, hromadných násilných nepokojov, re-
volúcie, povstania, terorizmu, vzbury, demonštrácie, 
štrajku, výluky z práce, vojenskej èi inej ozbrojenej 
moci, èinov osôb konajúcich zákerne, násilného ko-
nania motivovaného politicky, sociálne, ideologicky 
alebo nábožensky, sprisahania, zabavenia, rekvirácie 
pre vojenské úèely, nariadenia akejko¾vek vlády de 
jure alebo de facto alebo zásahu akejko¾vek verejnej 
alebo štátnej moci,

 l)  ktorá je priamo alebo nepriamo spôsobená, vyplýva 
z, alebo je v spojitosti s akýmko¾vek druhom teroristic-
kej 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 podmien-
kami je vylúèená zodpovednosť za 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 potláèa-
ním teroristickej akcie alebo teroristického èinu, alebo 
ktoré sa nejakým spôsobom na ne vzťahujú, 

  la)  Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa pova-
žujú také konania, ktoré napåòajú skutkovú pod-
statu niektorého z nasledovných trestných èinov: 
teroru, záškodníctva, sabotáže pod¾a príslušných 
ustanovení Trestného zákona Slovenskej republiky 
ako aj èiny vymenované v èl. 1 Európskeho doho-
voru )o potlaèovaní terorizmu z 27. 1. 1977.

  lb)  Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa okrem 
konaní uvedených pod bodom (la) považuje tiež 
každý èin osoby alebo skupiny osôb, ktorý bol vy-
konaný za úèelom dosiahnutia politických, nábo-
ženských, etnických, ideologických alebo podob-
ných cie¾ov, ktoré sú zamerané na šírenie strachu 
a ohrozenia medzi obyvate¾stvom alebo èasťami 
obyvate¾stva a tým na získanie vplyvu na vládu 
alebo štátne zriadenie, alebo poškodenie ústav-
ného zriadenia alebo poškodenie hospodárskeho 
života v Slovenskej republike alebo v inom štáte.

2.  Za škodu spôsobenú vlastníkovi motorového vozidla sa 
nepovažuje prípad, ak bola škoda na motorovom vo-
zidle vo vlastníctve leasingovej spoloènosti spôsobená 
prevádzkou iného motorového vozidla v jej vlastníctve, 
ktoré v èase vzniku škody bolo v prenájme inej osoby 
a nebolo riadené zamestnancom leasingovej spoloè-
nosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvis-
losti s ním.

3.  Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovate¾ je 
oprávnený plnenie sèasti alebo úplne odmietnuť, ak 
poistený:

 a)  bez súhlasu poisťovate¾a uzná povinnosť nahradiť 
škodu alebo jej èasť nad rámec poistného plnenia, 
ktoré by inak poisťovate¾ bol povinný poskytnúť pod-
¾a zákona o PZP,

 b)  sa zaviaže uhradiť premlèanú poh¾adávku,
 c)  neposkytne poisťovate¾ovi potrebnú súèinnosť v súd-

nom konaní.
4.  Právo na poistné plnenie nevznikne, ak v dôsledku poru-

šenia niektorej z povinností uvedených v èl. 9 odseku 1. 
a 2. poistných podmienok bude poisťovate¾ovi znemož-
nené jednoznaène urèiť vznik nároku na poskytnutie po-
istného plnenia a/alebo rozsah jeho povinnosti plniť.

Èlánok 5
Rozsah územnej platnosti poistenia
Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie platí na území všet-
kých èlenských štátov; poistenie platí aj na území iných štátov, 
ktoré poisťovate¾ oznaèil v zelenej karte.

Èlánok 6
Vznik poistenia a predbežné poistenie
1.  Poistenie zodpovednosti vzniká okamihom uzavretia po-

istnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Na uzavretie po-
istnej zmluvy je potrebné, aby bol návrh na uzavretie po-
istnej zmluvy prijatý v lehote urèenej povinnou osobou 
(na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmlu-
vu pod¾a zákona o PZP) a ak táto lehota nie je urèená, 
tak do jedného mesiaca odo dòa obdržania návrhu na 
uzavretie poistnej zmluvy poisťovate¾om. Poistná zmluva 



je uzavretá okamihom, keï osoba, na ktorú sa vzťahuje 
povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu pod¾a zákona o PZP 
obdrží oznámenie o prijatí svojho návrhu, za predpokla-
du splnenia podmienok uvedených v návrhu na uzavre-
tie poistnej zmluvy.

2.  Pred uzavretím poistnej zmluvy môže poisťovate¾ dohod-
núť s povinnou osobou, (na ktorú sa vzťahuje povinnosť 
uzavrieť poistnú zmluvu pod¾a § 3 ods. 1 zákona o PZP), 
predbežné poistenie zodpovednosti. Týmto spôsobom 
nie je možné dojednať poistenie pre cudzozemské moto-
rové vozidlá.

3.  Predbežné poistenie zodpovednosti vzniká dòom zaèiatku 
poistenia uvedenom v návrhu na uzavretie poistnej zmlu-
vy za podmienky, že prvá splátka bola zaplatená v plnej 
výške najneskôr k tomuto dòu a návrh na uzavretie poist-
nej zmluvy bol podpísaný zástupcom poisťovate¾a, pokia¾ 
nie je dohodnuté inak. V prípade, ak dôjde k uzavretiu po-
istnej zmluvy, je zaèiatok poistenia zhodný s dòom zaèiat-
ku predbežného poistenia zodpovednosti.

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

5.  Zmeny poistnej zmluvy je možné uskutoèniť len písom-
nou dohodou obidvoch zmluvných strán.

6.  Predbežné poistenie zodpovednosti zaniká uplynutím 
doby, na ktorú bolo dojednané, alebo uzavretím poist-
nej zmluvy.

7. Poistenie zodpovednosti môže vzniknúť:
 a)  Okrem postupov uvedených vyššie je možné poistenie 

dojednať tak, že poistník akceptuje Návrh poistite¾a na 
uzavretie poistnej zmluvy (ïalej iba „Návrh poistite-
¾a“), toto platí najmä v prípadoch dojednávania pois-
tenia elektronicky cez ONLINE aplikácie alebo poiste-
nie na dia¾ku alebo poistenie cez webservice a pod. 

 b)  Poistenie pod¾a Návrhu poistite¾a vzniká za predpokla-
du, že v lehote uvedenej na Návrhu poistite¾a je splne-
ná nižšie uvedená podmienka:

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

 c)  Návrh poistite¾a prijme poistník zaplatením prvej 
splátky poistného* vo výške uvedenej v Návrhu pois-
tite¾a. Pri úhrade poistného je poistník povinný uviesť 
variabilný 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 zaèiat-
ku poistenia uvedeného v Návrhu poistite¾a. Poistná 
ochrana/krytie sa vzťahuje aj na obdobie odo dòa 
zaèiatku poistenia do pripísania poistného na úèet 
poistite¾a, ak bolo poistné pripísané na úèet poistite-
¾a najneskôr v 7. deò odo dòa zaèiatku poistenia. Ak 
bude poistné pripísané na úèet poistite¾a po uvede-
nej lehote, Návrh poistite¾a zanikne a nedôjde k uzav-
retiu poistnej zmluvy.

 e)  Pokia¾ bude prvá splátka poistného zaplatená v le-
hote splatnosti 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).

 f)  Poistenie na základe Návrhu poistite¾a nevznikne, 
ak prvá splátka poistného nebude uhradená vo výške 
a lehote uvedenej na Návrhu poistite¾a.

Èlánok 7
Poistné
1.  Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú je po-

istník povinný zaplatiť ako protihodnotu za dohodnutú 
poistnú ochranu.

2.   V zmysle zákona sa poistné stanovuje vo výške  zabez-
peèujúcej splnite¾nosť všetkých záväzkov poisťovate¾a 
vyplývajúcich z poistenia vrátane tvorby rezerv pod¾a 
osobitného predpisu5).

3.  Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté poist-
né obdobie, ktoré ak nie je v poistnej zmluve uvedené 
inak, je splatné prvým dòom poistného obdobia.

  V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie poistné-
ho za poistné obdobie dojednané v splátkach, platí, že 
splátka poistného je splatná prvým dòom príslušnej 
èasti poistného obdobia. V prípade nezaplatenia splát-
ky poistného sa dòom nasledujúcim po dni jej splatnos-
ti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie.

4.  Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť  poistnú 
zmluvu pod¾a § 3 ods. 1 zákona o PZP má v prípade pred-
bežného poistenia zodpovednosti povinnosť zaplatiť prvú 
splátku v plnej výške ku dòu zaèiatku poistenia uvedeného 
v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, pokia¾ nie je do-
hodnuté inak.

5.  Poistné zaplatené za predbežné poistenie zodpoved-
nosti sa zapoèíta do poistného za poistenie dojednané 
poistnou zmluvou.

6.  Poisťovate¾ je oprávnený jednostranne prispôsobiť výš-
ku poistného. O tejto skutoènosti je poisťovate¾ povinný 
poistníka vopred informovať.

7.  Poisťovate¾ má právo predpísať poistné v novej výške 
pod¾a predchádzajúceho odseku k prvému dòu nasle-
dujúceho poistného obdobia.

8.  Výška poistného je stanovená v poistnej zmluve; odsek 
6. a 7. tohto èlánku týmto nie sú dotknuté.

9.  Ak je poistený v omeškaní s platením poistného, je povin-
ný zaplatiť poisťovate¾ovi úrok z omeškania za každý deò 
omeškania vo výške stanovenej osobitným predpisom 
a platnej k prvému dòu omeškania s platením poistného.

10.  Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poist-
ného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené 
poistné a v tomto poistnom období došlo ku škodovej 
udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovate¾a nahradiť 
škodu, má poisťovate¾ právo na poistné až do konca toh-
to poistného obdobia.

11.  Jednorazové poistné patrí poisťovate¾ovi vždy celé.
12.  Všetky platby poistného/splátky sa zúètujú pod¾a poradia 

najskôr na krytie najstarších nedoplatkov poistného/splát-
ky a úrokov z omeškania a potom na splatenie samotného 
predpisu poistného/splátky.

13.  Poisťovate¾ má voèi tomu, kto je povinný platiť poistné, 
právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislos-
ti s doruèením výzvy na zaplatenie dlžného poistného.

14.  Pri urèení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení 
zodpovednosti pod¾a zákona o PZP je poisťovate¾ povin-
ný zoh¾adòovať celkový predchádzajúci škodový priebeh 
poistenia zodpovednosti poistníka, a to z¾avou na poist-
nom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, 
alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie 
z poistenia zodpovednosti.



15.  Výška poistného za každé poistné obdobie je urèená 
pre každé vozidlo pod¾a príslušnej triedy poistného, do 
ktorej je vozidlo zaradené v závislosti od doby bezško-
dového priebehu pred zaèiatkom každého poistného 
obdobia (systém bonus/malus). Zaradenie vozidla do 
triedy poistného sa pre nasledujúce poistné obdobie 
uskutoèòuje pod¾a nasledovných pravidiel:

 a)  Z¾ava na poistnom – t.j. Bonus sa urèuje vždy zo základ-
ného poistného platného pre príslušné vozidlo. Z¾ava 
na poistnom sa poskytuje vždy pri nepretržitej, minimál-
ne 12 mesiacov trvajúcej dobe poistenia u poisťovate¾a 
s bezškodovým priebehom. Pre urèenie výšky po-
istného na nasledujúce poistné obdobie sa pri bez-
škodovom priebehu za predchádzajúce poistné ob-
dobie vozidlo zaradí vždy o triedu poistného vyššie. 
Triedy poistného s príslušnou výškou zníženého po-
istného, ktoré je vyjadrené percentuálnou sadzbou 
zo základného poistného, sú uvedené v tabu¾ke 
è. 1. Prirážka k poistnému – t.j. Malus sa urèuje vždy 
zo základného poistného platného pre príslušné 
vozidlo. Pre nasledujúce poistné obdobie sa priráž-
ka k poistnému uplatòuje v závislosti od škodového 
priebehu vozidla v predchádzajúcom poistnom ob-
dobí, prièom za každú nahlásenú poistnú udalosť sa 
vozidlo zaradí vždy o tri triedy poistného nižšie, ma-
ximálne však do triedy M05 pokia¾ nie je v ïalšom 
texte tohto odseku uvedené inak.

Tabu¾ka è. 1 - Trieda poistného

Doba bezškodového 
priebehu

Trieda 
poistného

Percento zo 
základného
poistného

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

B09 50 %

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

B08 55 %

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

B07 60 %

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

B06 65 %

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

B05 70 %

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

B04 75 %

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

B03 80 %

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

B02 85 %

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

B01 90 %

10. 0 – 11 mesiacov 
(bez dokladu o bezškodo-
vom priebehu)

B00 100 %

11. Žiadna bezškodová doba M01 110 %

12. Žiadna bezškodová doba M02 120 %

13. Žiadna bezškodová doba M03 130 %

14. Žiadna bezškodová doba M04 140 %

15. Žiadna bezškodová doba M05 150 %

 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 
poslednej poistnej udalosti alebo od zaèiatku poistenia 
ak k poistnej udalosti nedošlo.

 c)  Za poistnú udalosť majúcu vplyv na zníženie bezško-
dového obdobia sa nepovažuje:

  ca)  poistná udalosť, za ktorú poistený, prípadne iná 
osoba poskytne náhradu vyplateného poistného 
plnenia do jedného mesiaca od oznámenia po-
isťovate¾a o výške poskytnutého plnenia poško-
denému, s výnimkou prípadov uvedených v § 12 
zákona o PZP.

  cb)  poistná udalosť, pri ktorej došlo k nároku na vrá-
tenie vyplatenej sumy poisťovate¾ovi v zmysle 
ustanovenia § 13 zákona o PZP.

 d)  Pri uzavretí poistnej zmluvy sa motorové vozidlo zara-
dí do príslušnej triedy systému bonus/malus na zá-
klade platného potvrdenia o dobe trvania poistenia 
a poète poistných udalostí majúcich vplyv na rozho-
dujúce obdobie, vydaného poisťovate¾om, u ktorého 
bolo vozidlo naposledy poistené. 

 e)  V prípade, ak poistník mal v predchádzajúcom ob-
dobí dojednané poistenie zodpovednosti vozidla, 
poisťovate¾ môže po predložení potvrdenia o bezško-
dovom priebehu poistenia vozidla (Zápoètový list) 
zoh¾adniť dosiahnutú dobu bezškodového priebe-
hu pri výpoète výšky poistného. Doba, poèas ktorej 
môže poistník požiadať o uplatnenie nároku na z¾avu 
na poistnom pod¾a potvrdenia od iného poisťovate¾a 
(èas od ukonèenia poistnej zmluvy u iného poisťova-
te¾a do prijatia návrhu poistenia zodpovednosti vo-
zidla poisťovate¾om) nesmie presiahnuť 12 mesiacov. 
V prípade, ak mal poistník poistenie zodpovednosti 
vozidla poistené u poisťovate¾a, doba prerušenia po-
istenia nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

 f)  Bezškodový priebeh je možné previesť, resp. škodový prie-
beh je možné uplatniť v prípade zániku poistenia v zmysle 
èlánku 11 ods. 1. a 2. poistných podmienok na iné moto-
rové vozidlo toho istého druhu, na ktoré nemá poistník 
doposia¾ uzatvorenú poistnú zmluvu u poisťovate¾a. 

 g)  Zaradenie vozidla do vyššej alebo nižšej triedy poist-
ného pre nasledujúce poistné obdobie sa uskutoèní 
na základe doby bezškodového priebehu alebo poè-
tu poistných udalostí, ktoré nastali poèas posudzova-
ného poistného obdobia. Nové zaradenie vozidla do 
príslušnej triedy poistného sa uskutoèní vždy k prvé-
mu dòu nasledujúceho poistného obdobia.

 h)  V prípade, ak vozidlo bolo pre urèenie výšky poist-
ného na nasledujúce poistné obdobie zaradené do 
triedy poistného na základe nesprávnych údajov 
o škodovom priebehu v predchádzajúcom poistnom 
období a neskôr sa preukáže, že v tomto poistnom 
období došlo k poistnej udalosti, ktorá bola poisťo-
vate¾ovi  nahlásená, poisťovate¾ má voèi poistníko-
vi nárok na doplatenie rozdielu na poistnom, ktorý 
vznikol neoprávneným zaradením vozidla do triedy 
poistného na základe nesprávnych údajov o škodo-
vom priebehu v predchádzajúcom poistnom období.

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



 j)  Systém bonus/malus sa neuplatòuje pri dobrovo¾-
nom doplnkovom poistení „PLUS“. 

16.  Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom 
poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť za-
platené poistné, má poisťovate¾ nárok na pomernú èasť 
poistného ku dòu, kedy poistenie zodpovednosti zanik-
lo. Zostávajúcu èasť poistného je poisťovate¾ povinný 
poistníkovi vrátiť, ak suma presiahne èiastku 1,66 eur.

17.  Ak poistník nesplnil povinnosť pod¾a §9 ods. 5. zákona 
o PZP, nie je poisťovate¾ povinný do splnenia tejto po-
vinnosti vrátiť poistné pod¾a ods. 16. tohto èlánku.

Èlánok 8
Poistné plnenie
1.  Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného 

plnenia poisťovate¾a pri jednej škodovej udalosti. Limity 
poistného plnenia sú dohodnuté v poistnej zmluve.

2.  Pokia¾ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, limit poist-
ného plnenia z jednej škodovej udalosti je:

 a)  5 000 000 eur za škodu pod¾a èl. 3 ods. 1. písm. a) 
týchto poistných podmienok bez oh¾adu poètu 
zranených alebo usmrtených,

 b)  1 000 000 eur za škodu pod¾a èl. 3 ods.1. písm. b), 
c) a d) týchto poistných podmienok bez oh¾adu na 
poèet poškodených.

3.  Ak je súèet nárokov viacerých poškodených vyšší ako li-
mit poistného plnenia pod¾a tohto èlánku odseku 2.) 
písmen a) alebo b) alebo poistnej zmluvy, poistné pl-
nenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poist-
ného plnenia k súètu nárokov všetkých poškodených.

4.  Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu 
škody priamo proti poisťovate¾ovi 6) a je povinný tento 
nárok preukázať 7). 

5.  Poistné plnenie uhrádza poisťovate¾ poškodenému. Ak 
poistený nahradí škodu alebo jej èasť priamo poškode-
nému, má právo, aby mu poisťovate¾ uhradil ním na-
hradenú škodu, a to do výšky, v akej by bol poisťovate¾ 
povinný nahradiť škodu poškodenému. 

6.  Pre premlèanie nároku na náhradu škody proti  poisťo-
vate¾ovi platí rovnaká úprava ako pre premlèanie nároku 
proti osobe, ktorá škodu spôsobila 8).

7.  Poisťovate¾ poskytne poistné plnenie v slovenskej mene. 
Ak je poškodeným cudzozemec, môže byť poistné 
plnenie poskytnuté aj v inej mene v zmysle dohôd 
o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody, 
ktoré uzavrela kancelária.

8.  V prípade, že nedodržanie alebo porušenie povinností 
uložených poistenému poistnou zmluvou a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi malo podstatný vplyv 
na vznik poistnej udalosti alebo na zväèšenie rozsahu  
následkov poistnej udalosti, je poistený povinný uhradiť 
poisťovate¾ovi až do výšky vyplateného poistného plne-
nia sumu primeranú tomu, aký vplyv malo toto nedodr-
žanie alebo porušenie na rozsah povinnosti poisťovate-
¾a poskytnúť poistné plnenie. 

9.  V prípade, keï fyzická osoba, ktorá spôsobila škodu je 
osobou odlišnou od poisteného a poistený uhradí po-
škodenému premlèaný nárok na náhradu škody, je pois-
ťovate¾ oprávnený poistenému odmietnuť poskytnutie 
poistného plnenia.

10  Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území 
Slovenskej republiky má nárok na náhradné poistné plne-

nie z poistného garanèného fondu, ak do troch mesiacov 
odo dòa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti po-
isťovate¾ neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie 
k uplatneným nárokom na náhradu škody. Poškodený 
nemá nárok na náhradné poistné plnenie z poistného 
garanèného fondu, ak si uplatnil nárok na náhradu ško-
dy proti príslušnému i poisťovate¾ovi žalobou na súde.

11.  Poisťovate¾ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 
dní po skonèení prešetrovania potrebného na zistenie 
rozsahu povinnosti poisťovate¾a poskytnúť poistné pl-
nenie alebo po doruèení právoplatného rozhodnutia 
súdu o výške náhrady škody poisťovate¾ovi, ak z tohto 
rozhodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie po-
istného plnenia. Poisťovate¾ je povinný bez zbytoèné-
ho odkladu zaèať prešetrovanie potrebné na zistenie 
rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie 
a do troch mesiacov odo dòa oznámenia poškodeného 
o škodovej udalosti:

 a)  skonèiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu 
jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť 
poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol roz-
sah povinnosti poisťovate¾a poskytnúť poistné plne-
nie a nárok na náhradu škody preukázaný,

 b)  poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvo-
dov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo, pre ktoré 
znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému 
písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na 
náhradu škody, u ktorých nebol v ustanovenej lehote 
preukázaný rozsah povinnosti poisťovate¾a poskytnúť 
poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné 
vysvetlenie sa považuje za doruèené dòom, kedy ho 
adresát prevzal, odmietol prevziať alebo dòom, kedy 
ho pošta vrátila ako nedoruèené.

12.  V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poskytnutie 
poistného plnenia závisí od výsledku vyšetrovania orgá-
nov èinných v trestnom konaní, hasièov a pod., vyšetre-
nie poisťovate¾a v zmysle odseku 11. nie je možné skon-
èiť skôr, ako doruèením rozhodnutia orgánov èinných 
v trestnom konaní, hasièov a pod. poisťovate¾ovi.

Èlánok 9
Práva a povinnosti poistníka, poisteného 
a poisťovate¾a
1.  Poistník/poistený je okrem povinností, ktoré mu vyplýva-

jú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, prísluš-
ných ustanovení týchto poistných podmienok a zmluv-
ných dojednaní, povinný aj:

 a)  pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťova-
te¾a týkajúce sa dojednávania poistenia ako aj zmeny 
poistenia;

 b)  bez zbytoèného odkladu oznámiť poisťovate¾ovi 
každú zmenu údajov uvedených v poistnej zmlu-
ve (najmä zmenu identifikaèných údajov fyzických 
osôb a právnických osôb) a doplatiť poistné súvisiace 
s oznámenou zmenou; 

 c)  oznámiť skutoènosti týkajúce sa zániku poistenia zod-
povednosti a po zániku odovzdať poisťovate¾ovi prís-
lušné doklady v zmysle zákona o PZP, a to potvrdenie 
o poistení zodpovednosti, zelenú kartu, potvrdenie 
o predbežnom poistení zodpovednosti a kartu asis-
tenèných služieb;



 d)  dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie po-
rušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmen-
šeniu nebezpeèenstva a nesmie trpieť porušovanie tých-
to povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnic-
kej osoby sa za tretie osoby pokladajú tiež fyzické osoby 
a právnické osoby, ktoré konajú v jej mene);

 e)  zabezpeèiť dodržiavanie hore uvedených povinností 
aj zo strany tretích osôb, ktorým bolo motorové vo-
zidlo zo strany poistníka prenechané do užívania;

 f)  v súvislosti so vznikom škodovej udalosti poskytnúť 
poisťovate¾ovi potrebnú súèinnosť a postupovať pod¾a 
jeho pokynov poisťovate¾a, najmä:

  fa)  písomne oznámiť poisťovate¾ovi vznik škodovej 
udalosti - do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na 
území Slovenskej republiky - do 30 dní po jej vzni-
ku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky,

  fb)  predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si 
poisťovate¾ vyžiada,

  fc)  oznámiť, že bol proti nemu uplatnený nárok na 
náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhra-
de a jej výške,

  fd)  oznámiť že v súvislosti so škodovou udalos-
ťou bolo zaèaté trestné stíhanie alebo konanie 
o priestupku a zabezpeèiť, aby bol poisťovate¾ 
informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má 
poistený právneho zástupcu je povinný oznámiť 
poisťovate¾ovi jeho meno, priezvisko a trvalý po-
byt alebo jeho obchodné meno a sídlo,

  fe)  oznámiť uplatnenie práva na náhradu škody,
  ff)  povinný urobiť všetky nevyhnutné opatrenia sme-

rujúce k tomu, aby jeho právo proti poškodenému 
alebo inej osobe na vrátenie vyplatenej sumy, na 
jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty zostalo 
zachované. Poisťovate¾ uhradí primerané náklady 
poisteného pri uplatòovaní opatrení smerujúcich 
k zachovaniu tohto práva. 

 g)  Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytoè-
ného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodené-
ho na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä :

  ga)  meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo 
jeho obchodné meno a sídlo,

  gb)  obchodné meno a sídlo poisťovate¾a, u ktorého 
bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,

  gc)  èíslo poistnej zmluvy.
2.  Poistník/poistený nie je oprávnený bez predchádzajú-

ceho súhlasu poisťovate¾a zaviazať sa k náhrade škody a 
nemôže uzavrieť bez súhlasu poisťovate¾a súdny zmier. 
Proti rozhodnutiam príslušných orgánov, ktoré sa týkajú 
náhrady škody, je povinný vèas podať odvolanie, pokia¾ 
v odvolacej lehote neobdrží od poisťovate¾a iný pokyn. 
Poistník/poistený nemôže bez predchádzajúceho sú-
hlasu poisťovate¾a uznať alebo uspokojiť akýko¾vek ná-
rok zo zodpovednosti za škodu.

3.  Poisťovate¾ je povinný:
 a)  po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zby-

toèného odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti 
a zelenú kartu; za tým úèelom je poisťovate¾ povinný 
zabezpeèiť, aby potvrdenie o poistení zodpovednos-
ti obsahovalo ochranný prvok v zmysle všeobecne 
záväzného právneho predpisu vydaného Národ-
nou bankou Slovenska . Poisťovate¾ vedie evidenciu 
o vydaných potvrdeniach o poistení zodpovednosti;

 b)  do 15 dní od doruèenia žiadosti poisteného o vydanie 
dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednos-
ti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ale naj-
menej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov trva-
nia zmluvného vzťahu;

 c)  na základe jeho písomnej žiadosti poisteného usta-
noviť právneho zástupcu 9) v konaní o náhradu škody 
pred súdom, na ktorú sa vzťahuje poistenie;

 d)  vrátiť poistníkovi a poistenému doklady, ktoré si pred-
tým od nich vyžiadal. Poisťovate¾ má právo vyhotoviť 
si z predložených originálov dokladov kópie; 

 e)  poisťovate¾ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie 
v prípade, ak poistník, poistený alebo poškodený uve-
die poisťovate¾a do omylu v otázke splnenia podmie-
nok na jeho poskytnutie;

 f)  zaplatiť poškodenému úroky z omeškania pod¾a oso-
bitného predpisu 1) v prípade nesplnenia povinnosti 
v súvislosti s lehotami poskytnutia poistného plnenia 
pod¾a èlánku 8 týchto poistných podmienok;

 g)  poisťovate¾ má proti poistníkovi/poistenému nárok na 
náhradu poistného plnenia alebo jeho èasti, ktoré za 
neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou 
motorového vozidla, ak:

  ga)  spôsobil škodu úmyselne alebo viedol motorové 
vozidlo po požití alkoholického nápoja, alebo inej 
návykovej látky alebo lieku, po užití ktorého je zaká-
zané viesť motorové vozidlo,

  gb)  viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodiè-
ského oprávnenia alebo v dobe zákazu èinnosti 
viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo 
iným príslušným orgánom 10),

  gc)  spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom 
vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpove-
dá podmienkam na používanie v cestnej premáv-
ke pod¾a osobitného predpisu 11) a tento stav bol 
v príèinnej súvislosti so spôsobenou škodou,

  gd)  vedome zveril vedenie motorového vozidla oso-
be, ktorá nespåòa podmienky pre vedenie moto-
rového vozidla pod¾a osobitného predpisu 15), 

  ge)  porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu pod¾a 
osobitného predpisu 16), ktorá je poistnou udalosťou,

  gf)  v dobe, kedy nastala poistná udalosť bol 
v omeškaní s platením poistného; v omeškaní 
s platením poistného je aj ten, kto zaplatil nižšie 
poistné, ako je dohodnuté v poistnej zmluve,

  gg)  použil motorové vozidlo na iný úèel, ako ustano-
vujú podmienky na urèenie výšky poistného,

  gh)  neoznámil poisťovate¾ovi vznik škodovej udalosti 
v rámci povinností poistníka/poisteného zmysle 
tohto èlánku poistných podmienok,

  gi)  spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dô-
vodov hodných osobitného zrete¾a porušil svoje 
povinnosti uvedené vyššie,

  gj)  spôsobil škodu prevádzkou vozidla, ktoré použil 
neoprávnene,

  gk)  bezdôvodne odmietol ako vodiè vozidla podrobiť sa 
na výzvu skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej 
alebo psychotropnej látky,

  gl)  porušil ïalšie základné povinnosti týkajúce sa pre-
vádzky na pozemných komunikáciách v zmysle 
zákona o cestnej premávke v platnom znení a toto 
porušenie bolo v príèinnej súvislosti so škodou.



 h)  po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez 
zbytoèného odkladu na úèel zabezpeèenia náhrady 
vzniknutej škody tlaèivo na vypísanie údajov o do-
pravnej nehode alebo škodovej udalosti, ich úèastní-
koch, zúèastnených vozidlách a ich poškodení, pois-
tení zodpovednosti a zavinení; poisťovate¾ je povinný 
vydať poistníkovi tlaèivo aj na požiadanie;

 i)  písomne oznámiť poistníkovi najneskôr desať týž-
dòov pred uplynutím poistného obdobia:

  ia)  výšku poistného pod¾a § 8 zákona o PZP na nasle-
dujúce poistné obdobie,

  ib)  dátum skonèenia poistného obdobia,
  ic)  termín, do ktorého je možné podať výpoveï prísluš-

nej poistnej zmluvy pod¾a osobitného predpisu 14).
 j)  do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať 

poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia 
zodpovednosti;

 k)  poisťovate¾ je povinný bez zbytoèného odkladu pí-
somne oznamovať kancelárii údaje o vzniku, zmene a 
zániku poistenia zodpovednosti a o poistných zmluvách, 
ktoré uzavrel vrátane údajov pod¾a § 25 ods. 2 písm. 
a) a b) zákona o PZP;

 l)  právo poisťovate¾a na náhradu poistného plnenia 
alebo jeho èasti pod¾a ods. 4 písm. g) tohto èlánku sa 
premlèí do troch rokov odo dòa vyplatenia poistného 
plnenia;

 m)  výška náhrady poistného plnenia alebo jej èasti, 
na ktorú vznikne poisťovate¾ovi nárok pod¾a ods. 4 
písm. g) tohto èlánku, nesmie presiahnuť úhrn po-
istných plnení, ktoré poisťovate¾ vyplatil z dôvodu 
poistnej udalosti.

Èlánok 10
Prechod práva
1.  Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe 

právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženie ale-
bo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo na 
poisťovate¾a, ak za poisteného túto sumu vyplatil alebo 
vypláca. Toto právo prechádza na poisťovate¾a ak za po-
isteného túto sumu zaplatil alebo ju za neho vypláca.

2.  Poistený je povinný bez zbytoèného odkladu poisťova-
te¾ovi oznámiť, že nastali skutoènosti, na ktoré sa viaže 
vznik práva uvedeného v ods. 1. a zároveò odovzdať po-
isťovate¾ovi všetky doklady potrebné k uplatneniu týchto 
práv poisťovate¾om. Ak poistený nesplní tieto povinnosti 
je poisťovate¾ oprávnený požadovať od poisteného pri-
meranú náhradu až do výšky poskytnutého poistného 
plnenia. Poistený je povinný urobiť všetky opatrenia po-
trebné k tomu, aby právo poisťovate¾a voèi poškodené-
mu alebo inej osobe zostalo zachované.

Èlánok 11
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
1.  Poistenie zodpovednosti 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 mesia-

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

 d)  dohodou zmluvných strán.

2.  Poistenie zaniká aj:
 a)  zánikom motorového vozidla,
 b)  zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú 

osobu v evidencii vozidiel 11),
 c)  vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel 11),
 d)  prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla 

príslušným orgánom 12),
 e)  vrátením potvrdenia o poistení zodpovednosti pri 

motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii 
vozidiel,

 f)  vyradením motorového vozidla z cestnej premávky 11),
 g)  zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá 

nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.
3.  Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keï nastala 

skutoènosť uvedená v odseku 2. tohto èlánku.
  O týchto skutoènostiach je poistník povinný bez zbytoè-

ného odkladu informovať poisťovate¾a.
4.  Po vzniku škodovej udalosti môžu poisťovate¾ a poist-

ník vypovedať poistnú zmluvu (poistenie) do jedného 
mesiaca odo dòa oznámenia vzniku škodovej udalosti 
poisťovate¾ovi. V takomto prípade je výpovedná lehota 
jeden mesiac odo dòa doruèenia písomného oznáme-
nia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej stra-
ne. Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.

5.  Pokia¾ nebolo dohodnuté inak, poistenie zanikne, ak 
poistné/splátka poistného nebolo/a zaplatené/á do jed-
ného mesiaca od dátumu jej splatnosti. Poistenie zanik-
ne uplynutím tejto lehoty. Túto lehotu je možné predåžiť 
v poistnej zmluve maximálne na tri mesiace.

6.  So zánikom poistenia zaniká povinnosť poisťovate¾a po-
skytnúť poistné plnenie aj v prípade, ak je v potvrdení o 
poistení zodpovednosti, zelenej karte vyznaèená dlhšia 
doba trvania poistenia.

7.  Pri porušení povinnosti poistníka odpovedať pravdivo 
a úplne na všetky písomné otázky poisťovate¾a týkajú-
ce sa dojednania poistnej zmluvy, prípadne jej zmeny, 
môže poisťovate¾ odstúpiť od poistnej zmluvy, ak pri 
pravdivom a úplnom zodpovedaní na otázky týkajúce 
sa dojednania poistnej zmluvy, prípadne jej zmeny, by 
poistnú zmluvu alebo jej zmenu nedojednal. 

8.  Ak sa poisťovate¾ dozvie až po poistnej udalosti, že jej 
príèinou je skutoènosť, ktorú pre vedomé nepravdivé 
alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojedná-
vaní poistenia a ktorá pre dojednanie poistnej zmluvy 
bola podstatná, je oprávnený poistné plnenie odmiet-
nuť. Odmietnutím poistného plnenia poistenie zanikne.

9.  Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveï, odstúpenie od 
zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa pova-
žuje za doruèenú dòom, kedy ju adresát prevzal, od-
mietol prevziať alebo dòom, keï ju pošta vrátila odosie-
lajúcej strane ako nedoruèenú.

Èlánok 12
Vysvetlivky
1.  § 517 ods. 2 Obèianskeho zákonníka
2.  § 21 Obchodného zákonníka
3.  § 115 Obèianskeho zákonníka
4.  Napríklad Obèiansky zákonník, zákon è. 437/2004 o ná-

hrade za bolesť a sťaženie spoloèenského uplatnenia 
5.  Zákon è. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve
6.  § 823 Obèianskeho zákonníka
7.  § 799 Obèianskeho zákonníka



8.  § 106 Obèianskeho zákonníka
9.  § 22 Obèianskeho zákonníka
10.  § 14 a 52 zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch
11.  Zákon è. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej premávke 
12.  § 158 ods. 1 Trestného poriadku
13.  § 80 a 81 zákona 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpe-

èení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení zákonov 
v znení zákona è. 732/2004 Z.z. § 120 zákona è. 437/2004 
Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
§44 zákona è. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom 
sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §4 
zákona è. 578/2004 Z.z. o poskytovate¾och zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14.  § 800 ods. 1 Obèianskeho zákonníka
15.  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

è. 315/1996 Z.z.
16.  § 51 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

è. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Èlánok 13
Závereèné ustanovenia
Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto poiste-
ním budú riešené súdnymi orgánmi Slovenskej republiky, 
pokia¾ zo všeobecne platných právnych predpisov alebo 
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika 
viazaná nevyplýva iné. Tieto poistné podmienky nadobú-
dajú úèinnosť 1. 10. 2017.



Doplnkové poistenia pre vodièa poisteného vozidla, ktoré uza-
viera UNIQA poisťovòa, a.s., sa riadia príslušnými ustanovenia-
mi Obèianskeho zákonníka (ïalej aj „OZ“), týmito všeobecnými 
poistnými podmienkami (ïalej len „VPP“), Oceòovacími tabu¾-
kami pre trvalé následky úrazu (ïalej len „OT pre TNÚ“) a uzav-
retou poistnou zmluvou o Povinne zmluvnom poistení zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Oddiel I
Všeobecné ustanovenia

Èlánok 1
Všeobecné ustanovenia – doplnenie VPP-PZPMV
1.  Doplnkové poistenie (ïalej aj „DP“) v zmysle týchto VPP 

je možné dojednať iba k platnej poistnej zmluve pre povin-
né zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla, ktorá sa riadi VPP-PZPMV.

2.  Poistené motorové vozidlo pre úèely týchto VPP je vo-
zidlo, na ktoré poistník dojednal PZPMV u poisťovate¾a 
pod¾a ods. 1. tohto èlánku.

3.  Poisteným pre úèely týchto DP je osoba, na ktorú sa vzťa-
huje poistenie a pre jednotlivé druhy DP je uvedená v Od-
dieli II alebo v Oddieli III (ïalej aj „poistená osoba“).

4.  Poistná udalosť je náhodná udalosť dojednaná v poistnej 
zmluve, s ktorou je spojená povinnosť poisťovate¾a po-
skytnúť poistné plnenie, prièom definícia pojmu poistná 
udalosť pre jednotlivé druhy DP je uvedená v Oddieli II 
alebo v Oddieli III.

5.  Definícia pojmu poistné plnenie pre jednotlivé druhy DP 
je uvedená v Oddieli II alebo v Oddieli III.

6.  Poistná suma je urèená v poistnej zmluve ako najvyššia 
hranica poistného plnenia pre každé DP za jedno poistné 
obdobie.

7.  Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
má pod¾a uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie 
z DP dojednaných v zmysle týchto VPP.

8.  Úraz je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neoèa-
kávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších 
síl (s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunoto-
xických látok) spôsobila objektívne zistite¾né alebo vidite¾né 
ujmy na zdraví, alebo smrť. Za úraz v zmysle týchto VPP sa 
považuje iba úraz, ktorý utrpel poistený v priamej súvislosti 
s dopravnou nehodou poisteného motorového vozidla.

9.  Telesné poškodenie je lekársky zistite¾né fyzické poškode-
nie tela poisteného v dôsledku úrazu, ak k takémuto poško-
deniu došlo poèas trvania poistenia.

10.  Oceòovacie tabu¾ky. Slúžia k výpoètu poistného plnenia 
za trvalé následky úrazu.

  Obsahujú percentuálne ohodnotenie rozsahu trvalých 
následkov úrazu poisteného v zmysle Oddielu II, èlánok 6 
týchto VPP. Oceòovacie tabu¾ky vydáva poisťovate¾ a tieto 
sú poistníkovi a poistenému odovzdané v písomnej for-
me pred podpisom poistnej zmluvy a po uzavretí poistnej 
zmluvy sa stávajú jej neoddelite¾nou súèasťou.

  Poisťovate¾ poskytne poistenému alebo poistníkovi na ich 
písomnú žiadosť informáciu o percentuálnom ohodnote-
ní rozsahu konkrétnych trvalých následkov úrazu. 

11.  Poškodenie zdravia zahàòa: úraz, ktorý vznikol poèas tr-
vania poistenia; úmrtie, ku ktorému došlo v ktorejko¾vek 
dobe a ktoré bolo následkom úrazu, ktorý nastal poèas 
trvania poistenia.

12.  Materiálna škoda znamená poškodenie, znièenie alebo 
stratu veci.

13.  Sťažnosť. Poistník, poistený, resp. oprávnená osoba má 
možnosť v prípade potreby podať písomne sťažnosť na 
adrese: UNIQA poisťovòa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Brati-
slava 27, Slovenská Republika. Sťažnosť sa v rámci UNIQA 
poisťovne, a.s., pridelí na vybavenie pod¾a jej vecnej prís-
lušnosti. Sťažovate¾ bude o výsledku vybavenia sťažnosti 
písomne informovaný do 30 dní.

14.  Právo platné pre poistnú zmluvu. Pre doplnkové poistenie vo-
dièa poisteného vozidla, ktoré uzaviera UNIQA poisťovòa, a.s., 
platí právo Slovenskej republiky.

15.  Doba platenia poistného. Je zhodná s poistnou dobou, po-
kia¾ nebolo dohodnuté inak.

Èlánok 2
Predmet a rozsah poistenia
1.  V tomto DP je možné dojednať nasledujúce druhy poistenia:
 a)  úrazové poistenie, bližšie definované v Oddieli II týchto 

VPP,
 b)  poistenie právnej ochrany, bližšie definované v Oddieli III 

týchto VPP.
2.  Výška poistných súm je stanovená v poistnej zmluve.

Èlánok 3
Miesto poistenia
1.  V tomto DP sa ako miesto poistenia stanovuje pre:
 a)  úrazové poistenie – územná platnosť je zhodná 

s územnou platnosťou PZPMV poisteného motorového 
vozidla,

 b)  poistenie právnej ochrany – územie Európskej únie vrá-
tane Švajèiarska, Nórska a Chorvátska.

Èlánok 4
Zaèiatok a koniec poistenia
Zaèiatok a koniec DP je zhodný so zaèiatkom a koncom PZPMV 
poisteného motorového vozidla.

Èlánok 5
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
1.  Zánik poistenia a výpovedné lehoty sa riadia VPP-PZPMV.
2.  Zánikom PZPMV poisteného motorového vozidla zanikajú 

aj dojednané DP.

Èlánok 6
Poistné
1.  Poistné sa riadi ustanoveniami VPP-PZPMV.
2.  Podkladom pre výpoèet poistného sú poistné sumy uvede-

né v poistnej zmluve.
3.  K DP dojednaným v zmysle týchto VPP sa neuplatòuje sys-

tém bonus/malus.
4.  Ak zanikne PZPMV poisteného motorového vozidla pred kon-

com poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zapla-
tené poistné a v tomto poistnom období došlo ku škodovej 
udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovate¾a nahradiť ško-
du z PZPMV poisteného motorového vozidla alebo poskytnúť 
poistné plnenie z DP dojednaných týmito VPP, má poisťovate¾ 
právo na poistné až do konca tohto poistného obdobia aj z DP.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
pre doplnkové poistenia k poisteniu PZPMV – 2015 



Èlánok 7
Splatnosť poistného plnenia
1.  Poisťovate¾ je povinný poskytnúť plnenie z poistenia v prí-

pade poistných udalostí, ktoré nastanú poèas trvania po-
istenia. Poistné plnenie sa poskytuje na základe dokladov 
vyžiadaných poisťovate¾om, ktoré musia byť v originálnej 
podobe, alebo v podobe overených fotokópií. Ak je doku-
mentácia k poistnej udalosti v cudzom jazyku, je potreb-
né predložiť spolu s originálom alebo overenou kópiou aj 
úradne overený preklad do slovenského jazyka.

2.  Plnenie je splatné v Slovenskej republike v platnej tuzem-
skej mene, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 
Pre peòažné prostriedky v cudzej mene sa vykoná pre-
poèet pod¾a platného kurzového lístka NBS v deò vzniku 
poistnej udalosti.

3.  Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len èo poisťovate¾ 
skonèil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnos-
ti poisťovate¾a plniť.

4.  Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytoèného odkladu; ak sa 
nemôže skonèiť do jedného mesiaca po tom, keï sa pois-
ťovate¾ o poistnej udalosti dozvedel, je poisťovate¾ povinný 
poskytnúť poistenému na základe písomnej žiadosti prime-
raný preddavok z predpokladanej výšky škody, ak je preuká-
zaný právny základ nároku poisteného na poskytnutie poist-
ného plnenia.

5.  V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poskytnutie 
poistného plnenia závisí od výsledku vyšetrovania orgá-
nov èinných v trestnom konaní, hasièov a pod., vyšetrenie 
poisťovate¾a v zmysle ods. 3. tohto èlánku nie je možné 
skonèiť skôr ako doruèením rozhodnutia orgánov èinných 
v trestnom konaní, hasièov a pod. poisťovate¾ovi.

6.  Poistné plnenie z DP dojednanými týmito VPP sa poskytu-
je oprávnenej osobe.

Èlánok 8
Všeobecné výluky
1.  Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o úraz, poško-

denie, znièenie, stratu, odcudzenie alebo právnu ochranu, 
resp. uplatnenie právnych záujmov priamo alebo nepria-
mo spôsobené, vyplývajúce alebo zvýšené v dôsledku:

 a)  úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivos-
ti poisteného alebo ostatných poistených osôb, 
s výnimkou úmyselného konania alebo hrubej nedban-
livosti v úrazovom poistení v zmysle Oddielu II tých-
to VPP. Za hrubú nedbanlivosť sa považuje konanie, 
nekonanie alebo opomenutie konania poisteného, 
alebo ostatných poistených osôb, smerujúce k poru-
šeniu ustanovení èlánku Práva a povinnosti poistníka, 
poisteného a poisťovate¾a, pokia¾ malo takéto konanie 
vplyv na vznik alebo rozsah škody. Úmyselné konanie 
je konanie, nekonanie alebo opomenutie konania, pri 
ktorom bol poistený uzrozumený s tým, že toto môže 
s ve¾kou pravdepodobnosťou viesť ku vzniku škody 
a napriek tomu tento stav riskoval,

 b)  jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádioaktív-
neho zamorenia, ako aj v akejko¾vek priamej alebo ne-
priamej súvislosti s azbestom, formaldehydom alebo 
olovom,

 c)  vojny, napadnutia alebo èinu vonkajšieho nepriate¾a, 
nepriate¾skej akcie (bez oh¾adu na to, èi už bola voj-
na vyhlásená alebo nie), obèianskej vojny, nepokojov, 
revolúcie, povstania, vzbury, demonštrácie, štrajku, vý-
luky z práce, vojenskej èi inej ozbrojenej moci, èinov 
osôb jednajúcich zákerne alebo v mene alebo v spojení 
s nejakou politickou organizáciou, zabavenia, rekvirá-

cie pre vojenské úèely alebo deštrukcie alebo poškode-
nia majetku nariadením akejko¾vek vlády de jure alebo 
de facto, alebo akejko¾vek verejnej moci.

2.  Z poistenia, ktoré sa riadi týmito VPP je vylúèený akýko¾vek 
druh úrazu, škôd, strát, výdavkov alebo nákladov, ktoré sú 
priamo alebo nepriamo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú 
v spojitosti s hocijakým druhom teroristickej akcie alebo te-
roristického èinu, bez oh¾adu na iné spolupôsobiace príèi-
ny 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 úra-
zy, škody, straty, výdavky alebo náklady, ktoré sú priamo 
alebo nepriamo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú späté 
s èinmi spojenými s obmedzením, prevenciou alebo po-
tláèaním teroristickej akcie alebo teroristického èinu, alebo 
ktoré sa nejakým spôsobom 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 konaní 
uvedených pod písm. a) tohto odseku považuje tiež kaž-
dý èin osoby alebo skupiny osôb, ktorý bol vykonaný za 
úèelom dosiahnutia politických, náboženských, etnických, 
ideologických alebo podobných cie¾ov, ktoré sú zamera-
né na šírenie strachu a ohrozenia medzi obyvate¾stvom 
alebo èasťami obyvate¾stva, a tým na získanie vplyvu na 
vládu alebo štátne zriadenie, alebo poškodenie ústav-
ného zriadenia alebo poškodenie hospodárskeho života 
v Slovenskej republike alebo v inom štáte.

3.  Poistenie sa nevzťahuje na následné škody, akými sú naprí-
klad ušlý zisk, manká (schodok na zverených finanèných 
hodnotách), povinnosť zaplatiť pokutu, úroky z omeška-
nia, penále a podobne.

Èlánok 9
Práva a povinnosti poistníka, poisteného
a poisťovate¾a
1.  Ak má poistený dojednané nasledovné poistenia: životné, 

súkromné nemocenské, úrazové, právnej ochrany alebo 
zodpovednosti za škodu u iného poisťovate¾a, je povinný 
oznámiť UNIQA poisťovni, a.s., názov a sídlo iného poisťo-
vate¾a, druh poistenia, ako aj výšku poistnej sumy.

2.  Povinnosti poistníka a poisteného pri vzniku poistnej udalosti:
 a)  Poistený je povinný bez zbytoèného odkladu oznámiť 

poisťovate¾ovi vznik poistnej udalosti.
 b)  Poistený je povinný okamžite, ak vzniklo v súvislosti s po-

istnou udalosťou podozrenie z trestného èinu, podať ozná-
menie príslušným policajným orgánom.

 c)  Poistený je povinný v prípade, ak sa v súvislosti 
s poistnou udalosťou zaèalo proti nemu trestné konanie, 
túto okolnosť okamžite písomne oznámiť poisťovate¾ovi.

3. Práva a povinnosti poisťovate¾a:
 a)  Ak sa poisťovate¾ dozvie až po poistnej udalosti, že jej 

príèinou je skutoènosť, ktorú pre vedomé nepravdivé ale-
bo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní po-
istenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstat-
ná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť.

 b)  Ak poistený jedná s úmyslom uviesť poisťovate¾a do 
omylu v súvislosti s okolnosťami, ktoré majú vplyv na výšku 
alebo dôvod poistného plnenia, má poisťovate¾ právo poistné 
plnenie primerane znížiť alebo odmietnuť.



 c)  V prípade porušenia povinností uvedených 
v týchto VPP alebo povinností uvedených vo VPP-
-PZPMV, má poisťovate¾ právo poistné plnenie prime-
rane znížiť alebo odmietnuť.

 d)  Poisťovate¾ je oprávnený preskúmať zdravotný stav po-
isteného na základe správ vyžiadaných od zdravotníc-
kych zariadení, v ktorých sa poistený lieèil, ako aj od 
lekára, ktorého urèí poisťovate¾.

 e)  Poisťovate¾ je oprávnený skutoènosti, o ktorých sa do-
zvie pri zisťovaní zdravotného stavu poisteného, použiť 
len pre svoju potrebu.

 f)  Poisťovate¾ si vyhradzuje právo prešetriť zdravotný stav 
poisteného lekárom poisťovate¾a a na základe zistených 
skutoèností prípadne upraviť výšku poistného plnenia 
tak, aby zodpovedala skutoènostiam zisteným lekárom 
poisťovate¾a, pokia¾ skutoènosti tvrdené poisteným sú 
v zjavnom rozpore so zisteniami uskutoènenými leká-
rom poisťovate¾a a ide o skutoènosti rozhodujúce pre 
zistenia nároku, resp. výšky poistného plnenia.

Oddiel II
Úrazové poistenie

Èlánok 1
Predmet poistenia
Predmetom poistenia je osoba, na ktorej život alebo zdravie 
sa poistenie vzťahuje.

Èlánok 2
Poistená osoba
Poistenie sa vzťahuje na oprávneného vodièa poisteného mo-
torového vozidla, ktorý v èase dopravnej nehody viedol pois-
tené motorové vozidlo (ïalej aj „poistený“).

Èlánok 3
Poistná udalosť
1.  Poistnou udalosťou je úraz. Poistná udalosť v zmysle tých-

to VPP nastáva, ak úraz spôsobil niektorý z uvedených ná-
sledkov v závislosti od dojednaného rozsahu poistenia:

 a)  trvalé telesné poškodenie,
 b)  smrť úrazom.
2. Za úraz sa v zmysle VPP nepovažuje:
 a)  samovražda alebo pokus o òu,
 b)   úmyselné sebapoškodenie,
 c)  infarkt myokardu,
 d)  choroba,
 e)  zhoršenie choroby v dôsledku úrazu,
 f)  vrodené vady, vývojové vady a úchylky,
 g)  vznik nádoru každého druhu a pôvodu,
 h)  vznik a zhoršenie prietrží (hernií), okrem devastaèných 

poranení steny brušnej a prietrží v jazve pri operáciách 
v dôsledku úrazu,

 i)  vznik a zhoršenie aseptických zápalov š¾achových po-
šiev, svalových úponov, epicondylitíd a kåbových vaèkov 
(okrem priamych otvorených poranení kåbových vaèkov),

 j)  infekèné choroby akéhoko¾vek druhu a pôvodu (okrem 
tetanu, besnoty a anaeróbnych infekcií, ktoré vznikli v 
dôsledku úrazu),

 k)  infekcia a smrť spôsobená vírusom HIV,
 l)  strata èastí konèatín alebo strata celých konèatín u dia-

betikov a pacientov s obliteráciami ciev konèatín (okrem 
okamžitých stratových poranení èastí konèatín alebo 
straty celých konèatín spôsobených úrazom),

 m)   patologické zlomeniny,

 n)  úraz, ktorý nastane v dôsledku poruchy alebo straty ve-
domia, porážky, epileptického záchvatu alebo iných kàèo-
vých záchvatov, ktoré postihnú celé telo,

 o)  následok diagnostických, lieèebných a preventívnych zá-
krokov, ak neboli vykonané za úèelom lieèenia následkov 
úrazu, následok estetických a plastických operácií,

 p)  úraz, ku ktorého vzniku dôjde v dôsledku nedodržania 
pokynov ošetrujúceho lekára.

Èlánok 4
Práva a povinnosti poistníka a poisteného pri
vzniku poistnej udalosti
1.  Povinnosťou poisteného je bezprostredne po úraze vyh¾a-

dať lekárske ošetrenie, dbať, aby bol vyšetrený a aby bol vý-
sledok vyšetrenia lekárskou dokumentáciou preukázate¾ný.

2.  V prípade, ak poistený nesplnil povinnosť uvedenú v ods. 
1. tohto èlánku, je poisťovate¾ oprávnený primerane znížiť 
plnenie pod¾a toho, aký vplyv malo nesplnenie tejto po-
vinnosti na rozsah povinnosti poisťovate¾a plniť.

3.  Pre potreby preukázania nároku na poistné plnenie sa na 
doklady vydané lekárom, ktorý je manželom, manželkou, 
súrodencom alebo príbuzným poisteného v priamom 
rade, neprihliada.

4.  V prípade, ak poistený alebo poistník navrhuje vykonanie 
kontrolného vyšetrenia u posudkového lekára poisťovate¾a, 
znáša všetky náklady, ktoré sú s týmto vyšetrením spojené.

Èlánok 5
Poistná udalosť a rozsah poistenia
1.  Poistnou udalosťou je úraz poisteného.
2.  Poistenie sa vzťahuje na nasledovné druhy DP:
 a)  Euroochrana – poistné plnenie za trvalé následky úrazu,
 b)  Smrť úrazom – poistné plnenie v prípade smrti úrazom.
3.  Rozsah plnenia je urèený týmito VPP a obsahom poistnej 

zmluvy.

Èlánok 6
Euroochrana – poistné plnenie 
za trvalé následky úrazu
1.  Oprávnenou osobou na prevzatie poistného plnenia 

z Euroochrany je poistený.
2.  Plnenie sa poskytuje v prípade, ak úraz spôsobil trvalé teles-

né poškodenie, ktoré zanechá poistenému trvalé následky 
úrazu v rozsahu aspoò 50 % pod¾a príslušných Oceòova-
cích tabuliek. Poistné plnenie je vo výške dojednanej poist-
nej sumy pre Euroochranu.

  Ak je rozsah trvalých následkov úrazu poisteného nižší ako 
50 %, poistený nemá nárok na plnenie z poistenia Euroochrana.

3.  Poisťovate¾ je povinný vyplatiť poistnú sumu pre Euro-
ochranu po ustálení trvalých následkov úrazu, najskôr však 
po uplynutí jedného roka odo dòa úrazu.

4.  Poistený má nárok na vyplatenie poistného plnenia pre 
Euroochranu do 15 dní od doruèenia požadovaných do-
kladov k poistnej udalosti, pokia¾ je zmluvným lekárom 
poisťovate¾a potvrdené nevratné telesné poškodenie v roz-
sahu aspoò 50 % pod¾a príslušných Oceòovacích tabuliek.

5.  V prípade, že sa následky neustálili do štyroch rokov odo 
dòa úrazu, je poisťovate¾ povinný vyplatiť poistnú sumu 
pre Euroochranu v prípade, ak ohodnotenie trvalých ná-
sledkov úrazu ku koncu tejto lehoty predstavovalo aspoò 
50 % pod¾a príslušných Oceòovacích tabuliek.

6.  Pre ohodnotenie rozsahu stratových poranení platia usta-
novenia Oceòovacích tabuliek pre uvedené stratové porane-
nia. Pre stratové poranenia neplatí splnenie lehôt stanove-
ných v ods. 3. tohto èlánku.



7.  V prípade èiastoènej straty alebo zníženia funkcie niekto-
rej èasti tela alebo zmyslových orgánov sa rozsah trvalých 
následkov urèí ako zodpovedajúca èasť z percentuálnej 
sadzby pre stratové poranenia uvedenej v OT pre TNÚ.

8.  V prípade, ak ide o trvalé telesné poškodenie spôsobené 
poistenému úrazom a výšku plnenia nemožno urèiť pod¾a 
ods. 6. alebo 7. tohto èlánku, urèí sa výška poistného pl-
nenia odhadom v spolupráci s lekárom, ktorého urèí pois-
ťovate¾.

9.  Ak sa trvalé následky úrazu týkajú tých èastí tela alebo or-
gánu, ktorých funkcie boli z akýchko¾vek príèin znížené už 
pred úrazom, poisťovate¾ zníži ohodnotenie o rozsah fun-
kèného postihnutia pred úrazom.

10.  Percentuálne ohodnotenia za viaceré poranenia spôsobe-
né jednou poistnou udalosťou sa sèítavajú.

11.  V prípade, ak poistený zomrie pred výplatou plnenia za 
trvalé následky úrazu, nie však na následky tohto úrazu, 
vyplatí poisťovate¾ oprávnenej osobe, t.j. jeho dedièom, 
ktorí boli urèení právoplatným dedièským konaním poist-
nú sumu pre Euroochranu, ak posledné známe ohodnote-
nie trvalých následkov úrazu poisteného v èase jeho smrti 
dosahovalo aspoò 50 % pod¾a príslušných Oceòovacích 
tabuliek.

Èlánok 7
Smrť úrazom – poistné plnenie
1.  Poistné plnenie sa poskytuje v prípade smrti poisteného 

následkom úrazu.
2.  Ak bola smrť poisteného v priamej príèinnej súvis-

losti s úrazom a nastala v priebehu jedného roka 
odo dòa úrazu, je poisťovate¾ povinný vyplatiť po-
istnú sumu pre prípad smrti úrazom. Toto neplatí 
v prípade, ak poisťovate¾ už poskytol poistné plnenie z 
Euroochrany.

3.  Oprávnenou osobou na prevzatie poistného plnenia sú 
oprávnení dedièi poisteného, ktorí boli urèení právoplat-
ným dedièským konaním.

4.  Osoba, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na 
poistné plnenie toto právo nenadobudne, ak spôsobila 
poistenému smrť úmyselným trestným èinom, za ktorý 
bola právoplatne odsúdená.

Èlánok 8
Výluky z poistného plnenia
Pokia¾ nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, poisťova-
te¾ neposkytuje plnenie za úraz poisteného, ktorý vznikol pri 
úèasti poisteného na športových motoristických súťažiach, pri 
skúšobných jazdách alebo na rallye a s tým súvisiacich trénin-
gových jazdách.

Èlánok 9
Zníženie poistného plnenia
Poisťovate¾ je oprávnený, pod¾a okolností prípadu, primerane 
znížiť poistné plnenie v závislosti od toho, aký vplyv malo kona-
nie poisteného na poistnú udalosť:
 a)  ak došlo k úrazu poisteného v súvislosti s jeho konaním, za 

ktoré ho súd uznal vinným z trestného èinu,

 b)  ak poistený utrpel úraz v súvislosti s konaním, ktorým iné-
mu spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,

 c)  ak došlo k úrazu alebo úmrtiu poisteného následkom 
požitia alkoholických, toxických, omamných alebo 
iných psychotropných látok.

Oddiel III
Poistenie právnej ochrany

Èlánok 1
Predmet poistenia
Poistenie sa vzťahuje na právnu ochranu v nasledovných ob-
lastiach:
1.  Trestné konanie alebo priestupkové konanie:
 a)  právna ochrana v trestnom konaní zaèatom prís-

lušnými orgánmi proti poistenému v dôsledku jeho 
nedbanlivostného konania, ktorého sa dopustil 
v postavení poistenej osoby a ktoré má za následok 
trestnoprávny postih,

 b)  právna ochrana v priestupkovom konaní zaèatom prís-
lušnými orgánmi proti poistenému v dôsledku ním za-
vineného protiprávneho konania, ktorého sa dopustil 
v postavení poistenej osoby a ktoré má za následok po-
stih pod¾a zákona o priestupkoch.

2.  Právna ochrana poisteného v správnom konaní:
 a)  v súvislosti s udelením, odobratím osvedèenia o eviden-

cii poisteného motorového vozidla alebo vodièského 
oprávnenia poistenému, alebo obmedzením jeho rozsa-
hu, s výnimkou právnych sporov v súvislosti s odobratím 
vodièského oprávnenia udeleného na skúšobnú dobu,

 b)  v súvislosti s evidenciou poisteného motorového vo-
zidla alebo schva¾ovaním jeho technickej spôsobilosti.

3.  Náhrada škody:
  právna ochrana pri uplatòovaní oprávnených nárokov po-

isteného na náhradu škody vyplývajúcej z mimozmluvnej 
zodpovednosti za škodu spôsobenej poistenému v posta-
vení poistenej osoby.

Èlánok 2
Poistené osoby pri poistení právnej ochrany
Poistenými osobami (ïalej aj „poistený“ alebo „spolupoiste-
ný“) pri poistení právnej ochrany sú:
 a)  vlastník alebo oprávnený držite¾ poisteného motorové-

ho vozidla uvedeného v poistnej zmluve,
 b)  oprávnený vodiè poisteného motorového vozidla.

Èlánok 3
Poistná udalosť a rozsah poistenia
1.  Poistnou udalosťou v zmysle týchto VPP je vznik skutoènos-

ti, ktorá má za následok vznik oprávneného záujmu poiste-
ného právnymi prostriedkami uplatniť svoje práva a nároky 
vyplývajúce z protiprávneho konania tretích osôb, alebo s 
ktorou je spojený oprávnený záujem poisteného právnymi 
prostriedkami odvrátiť alebo zmierniť skutoènosti, za ktoré 
je pod¾a tretích osôb v dôsledku svojho protiprávneho ale-
bo údajne protiprávneho konania zodpovedný.

2.  Poistenie sa vzťahuje len na tie skutoènosti uvedené v ods. 
1. tohto èlánku, ktoré nastali poèas poistného obdobia 
uvedeného v poistnej zmluve.

3.  Poistenie sa ïalej vzťahuje na právnu ochranu a uplatnenie 
právnych záujmov poisteného alebo jeho právnych zástupcov 
v procesno-právnej oblasti na nasledovné konania a úkony, 



pokia¾ neboli vylúèené v konkrétnom prípade z poistenia:
 a)  mimosúdne zmierovacie konanie alebo uzavretie súd-

neho zmieru,
 b)  konanie pred súdom prvého stupòa,
 c)  výkon právoplatného rozhodnutia alebo iného exeku-

èného titulu vydaného súdom alebo iným príslušným 
orgánom, v prípade potreby opatreného doložkou vy-
konate¾nosti.

Èlánok 4
Poistné plnenie
1.  Vznik povinnosti poisťovate¾a poskytnúť poistné plnenie 

sa vzťahuje:
 a)  pri náhrade škody zapríèinenej súbehom viacerých 

skutoèností na prvú skutoènosť, majúcu za následok 
vznik alebo údajný vznik škody,

 b)  vo všetkých ostatných prípadoch na skutoènosť, kedy 
sa poistený, spolupoistený alebo tretia osoba dopustili 
protiprávneho alebo údajne protiprávneho konania.

2.  Pri vzniku a trvaní poistnej udalosti je pre vznik povinnosti 
poisťovate¾a plniť urèujúci jej zaèiatok. Ak v súvislosti s po-
istným plnením je v príèinnej súvislosti viac skutoèností, je 
pre posúdenie vzniku povinnosti poisťovate¾a plniť urèujúca 
prvá skutoènosť, ktorej priamym alebo sprostredkovaným 
následkom je vznik oprávneného záujmu poisteného práv-
nymi prostriedkami uplatniť svoje práva a nároky vyplýva-
júce z protiprávneho konania tretích osôb, alebo oprávne-
ného záujmu poisteného právnymi prostriedkami odvrátiť 
alebo zmierniť skutoènosti, za ktoré je pod¾a tretích osôb v 
dôsledku svojho protiprávneho alebo údajne protiprávneho 
konania zodpovedný.

3.  V zmysle predmetu poistenia pod¾a Oddielu III, èlánok 1 
týchto VPP má poistený právo na úhradu:

 a)  trov predbežného opatrenia a zabezpeèenia dôkazov,
 b)  hotových výdavkov poisteného a jeho advokátov, súd-

nych poplatkov, ako aj právnym predpisom urèených (ta-
rifných) výdavkov a odmien za zastupovanie advokátom,

 c)  trov dôkazov (znaleèné, svedoèné a výdaje osôb, ktorým 
súd v súvislosti s dokazovaním uložil urèitú povinnosť),

 d)  trov alebo na ich pomernú èasť, ktoré protistrana vyna-
ložila na uplatnenie svojich práv a ktoré musí poistený 
uhradiť v dôsledku súdneho rozhodnutia,

 e)  náklady na výkon rozhodnutia, a to jedného návrhu na 
jeden exekuèný titul,

 f)  správnych poplatkov vzniknutých v zmysle správneho 
práva a trov správneho konania. Sumy pod¾a písmena 
a. až d. sa hradia len v súvislosti s konaním pred súdom 
prvého stupòa a mimosúdnym zmierovacím konaním.

4.  Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre jednotlivé 
položky predmetu poistenia predstavuje pre poisteného 
a spolupoistené osoby najvyššiu hranicu poistného plne-
nia na jednu a zároveò všetky poistné udalosti pre jed-
notlivé položky predmetu poistenia poèas jedného po-
istného obdobia. Poistné plnenia v prospech poisteného 
a spolupoistených osôb sa spoèítavajú.

5.  Pri vzniku poistnej udalosti v zahranièí v rámci miesta po-
istenia hradí poisťovate¾ poistenému:

 a)  výdavky a odmeny za zastupovanie advokátom v mies-
te príslušného súdu vo výške taríf urèených právnymi 
predpismi platnými v danej krajine, ako aj súdne trovy 
a poplatky vzťahujúce sa na konanie v zahranièí pred 
súdom prvého stupòa,

 b)  v prípade osobitného dojednania aj náklady znalecké-
ho konania v zahranièí,

 c)  cestovné náklady spojené s úèasťou na konaní pre sú-

dom prvého stupòa, ak bol poistený príslušným súdom 
v zahranièí k úèasti na tomto konaní vyzvaný alebo ak je 
to pre uplatnenie jeho právnych záujmov nevyhnutné. 
Úhrada sa vypoèítava pod¾a zákona o cestovných ná-
hradách platného v Slovenskej republike,

 d)  iné náklady vynaložené poisteným v zahranièí, ak je po-
isťovate¾ povinný ich uhradiť. Tieto náklady budú po-
istenému uhradené v slovenskej mene, a to v prepoète 
pod¾a kurzu platného v deò úhrady týchto nákladov.

6.  Poisťovate¾ na základe plnomocenstva udeleného bez zby-
toèného odkladu po vzniku poistnej udalosti poisteným, 
vykonáva potrebné právne úkony, zastupuje poisteného 
v mimosúdnom konaní, ako aj konaní pred súdom, inkasuje 
finanèné úhrady v prospech poisteného, ktoré mu odovzdá-
va v lehote 8 dní.

Èlánok 5
Výber právneho zástupcu
1.  Ak poskytnutie poistného plnenia v nadväznosti na usta-

novenie, Oddiel III, èlánok 4, ods. 6, vyžaduje, aby pois-
teného zastupoval advokát (ïalej len „právny zástupca“) 
najmä v zastupovaní poisteného pred súdom, má poiste-
ný v sídle miesta prvostupòového súdu alebo správneho 
orgánu právo zvoliť si svojho právneho zástupcu a ozná-
miť poisťovate¾ovi jeho meno.

2.  Ak si poistený v zmysle ods. 1 tohto èlánku nezvolí svojho práv-
neho zástupcu ani po výzve poisťovate¾a, prechádza právo 
vo¾by na poisťovate¾a, prièom poistený je povinný takto zvo-
lenému právnemu zástupcovi udeliť plnomocenstvo.

3.  Ak poistený v zmysle predchádzajúceho ods. neudelí plno-
mocenstvo právnemu zástupcovi zvolenému poisťovate¾om 
a nemá žiadneho právneho zástupcu, môže poisťovate¾ od-
mietnuť poskytnutie poistného plnenia.

4.  Poisťovate¾ nie je zodpovedný za škody vzniknuté práv-
nym zastupovaním.

5.  Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná písom-
ná forma.

6.  Poistený je povinný poskytnúť právnemu zástupcovi prav-
divé, vèasné a úplné informácie potrebné na poskytnutie 
efektívnej právnej pomoci.

Èlánok 6
Všeobecné výluky
1.  Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o právnu 

ochranu, resp. uplatnenie právnych záujmov priamo ale-
bo nepriamo spôsobených, vyplývajúcich alebo zvýšených 
v dôsledku úmyselného konania alebo hrubej nedbanli-
vosti poisteného, alebo ostatných poistených osôb, práv-
ne spory medzi nimi navzájom, ako aj právne spory medzi 
poisteným alebo poistenými osobami a poisťovate¾om. Za 
hrubú nedbanlivosť sa považuje také konanie, zanedbanie 
konania alebo nekonanie, pri ktorom bol poistený uzrozu-
mený s tým, že toto môže s ve¾kou pravdepodobnosťou 
viesť ku vzniku škody a napriek tomu tento stav riskoval. 
Úmyselné konanie je také konanie, zanedbanie konania ale-
bo nekonania pri ktorom poistený chcel spôsobiť škodu.

2.  Poistenie sa nevzťahuje na právnu ochranu, resp. uplatne-
nie právnych záujmov v príèinnej súvislosti:

 a)  s konaním pred ústavným súdom,
 b)  s konaním pod¾a priestupkového zákona vo veci porušenia 

zákazu zastavenia alebo zákazu parkovania,
 c)  s nárokmi a záväzkami, ktoré po vzniku skutoènosti na zák-

lade ktorej vznikli, na poisteného prešli alebo boli prevedené, po-
kia¾ nejde o odstúpené nároky po poistnej udalosti vyplývajúcej 
z náhrady škody z leasingu motorového vozidla,



 d)  s uplatòovaním nárokov iných osôb prostredníctvom 
poisteného alebo ruèením poisteného za záväzky iných 
osôb, vrátane zmenkového ruèenia, pristúpenia k záväz-
ku, prevzatia dlhu poisteným,

 e)  s nákladmi, ktoré poistený prevzal nad rámec svojich 
zákonných povinností,

 f)  s trovami konania, ktorých vznik bol spôsobený zavine-
ným konaním poisteného, spolupoistenej osoby alebo 
jeho zástupcu a ktoré by inak nevznikli,

 g)  s nákladmi mimosúdneho zmieru, pokia¾ pod¾a názoru 
poisťovate¾a nezodpovedá pomeru medzi oèakávaným 
a skutoèným výsledkom urovnania právneho sporu,

 h)  so spormi zo všetkých oblastí, ktoré nie sú uvedené 
v týchto poistných podmienkach,

 i)  s právnymi spormi v súvislosti s riadením motorového 
vozidla, ktoré nebolo evidované v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi alebo riadením motorového vo-
zidla poisteným bez platného vodièského oprávnenia 
alebo riadením motorového vozidla pod vplyvom alko-
holu, omamných alebo nedovolených látok,

 j)  s právnymi spormi v súvislosti s aktívnou úèasťou na 
motoristických športových súťažiach alebo extrémnych 
športových podujatiach,

 k)  s právnymi spormi, ak suma požadovaná navrhova-
te¾om neprevyšuje 165 €,

 l)  s právnymi spormi v súvislosti so škodou na tovare pre-
pravovanom poisteným vodièom alebo poisteným mo-
torovým vozidlom,

 m) s plnením, ktoré poistený dlhuje,
 n)  s právnymi spormi medzi poisteným a poisťovate¾om.

Èlánok 7
Úèinnosť všeobecných poistných podmienok 
Tieto Všeobecné poistné podmienky pre doplnkové poistenia 
k poisteniu nadobúdajú úèinnosť 1. 10. 2015.


