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Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím poistenia a zmluvné informácie o produkte 
sú uvedené v ďalších dokumentoch (ktoré sú súčasťou návrhu) predovšetkým v Poistnej zmluve a Všeobecných poistných podmienok pre poistenie KASKO (ďalej len „VPP KASKO“). 

 

O aký typ poistenia ide? 
Havarijné poistenie motorových vozidiel. Toto poistenie poskytuje náhradu vzniknutej škody na vlastnom vozidle v súvislosti s používaním tohto vozidla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Čo je predmetom poistenia? 

 
 Predmetom poistenia sa rozumie vozidlo, jeho časti 

a príslušenstvo tvoriace povinnú a štandardnú výbavu 
uvedené v poistnej zmluve, ktoré spĺňa všetky ďalej 
uvedené podmienky vo VPP KASKO Oddiel II čl.1 bod1 
(ak nebolo písomne dohodnuté inak) 
 

 Ak je v poistnej zmluve dojednané, môže byť 
predmetom poistenia aj: 

 Zvláštna výbava 
 Batožina 
 Špeciálna batožina 
 Smrť a trvalé následky osôb prepravovaných v poistenom 

vozidle 
 Náklady na vyprostenie a odťah 
 Pripoistenie čelného skla 
 Finančnej straty v prípade totálnej škody resp. krádeže 

poisteného vozidla 

 
 Poisteným rizikom môže byť jedno alebo viacero 

z nasledovných nebezpečí, ktoré musia byť uvedené v 
poistnej zmluve: 

 Havária vozidla 
 Zrážka alebo stret vozidla so zverou 
 Poškodenie alebo zničenie vozidla pri jeho parkovaní 
 Poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných 

materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo 
prehryznutím hlodavcami 

 Poškodenie alebo zničenie zasklenia vozidla 
 Vandalizmus 
 Živelná udalosť 
 Krádež (ďalej aj odcudzenie) 
 Lúpež v zmysle trestného zákona (ďalej aj odcudzenie) 
 Iné, v poistnej zmluve uvedené nebezpečie, v dôsledku 

ktorých dôjde ku vzniku škody na predmete poistenia 

 

   Čo nie je predmetom poistenia? 

 Následné škody ako sú pokuty, manká a penále 
 Pohonné hmoty 

   Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
 

! Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o poškodenie, 
zničenie, krádež alebo lúpež priamo alebo nepriamo 
spôsobené, vyplývajúce alebo zvýšené v dôsledku: 

! Úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti poistníka, 
poisteného alebo oprávneného vodiča poisteného vozidla  

! Jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádioaktívneho 
zamorenia 

! Vojny, napadnutia alebo činu vonkajšieho nepriateľa, 
nepriateľskej akcie, občianskej vojny, nepokojov, revolúcie, 
povstania, vzbury, demonštrácie, štrajku, výluky z práce, 
vojenskej či inej ozbrojenej moci, činov osôb jednajúcich 
zákerne alebo v mene alebo v spojení s nejakou politickou 
organizáciou, sprisahania, zabavenia, rekvirácie pre vojenské 
účely alebo deštrukcie alebo poškodenia majetku nariadením 
akejkoľvek vlády de jure alebo de facto, alebo akejkoľvek 
verejnej moci 
 

! Právo na poistné plnenie nevznikne, ak v dôsledku porušenia 
niektorej z povinností uvedených vo VPP KASKO Oddiel I, 
článok 7 - Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poistiteľa, 
ods. 1. alebo 2. bude poistiteľovi znemožnené jednoznačne 
určiť vznik nároku na poskytnutie poistného plnenia a/alebo 
rozsah jeho povinnosti plniť 
 
 

! Poistiteľ neposkytne poistné plnenie v prípadoch uvedených vo 
VPP KASKO Oddiel I článok 8 bod 5 
 

! Poistiteľ je oprávnený primerane znížiť poistné plnenie v 
prípadoch uvedených vo VPP KASKO Oddiel II článok 4 bod 7 
 
 

 

   Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
 

 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území uvedenom v poistnej zmluve  
(Slovenská Republika alebo geografické územie Európy) 
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   Aké mám povinnosti? 
 

– Odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávania poistenia, ako aj zmeny poistenia. Túto 
povinnosť má aj ten, na ktorého majetok sa má poistenie vzťahovať, aj keď zmluvu sám neuzatvára 

– Dodržiavať ustanovenia poistných podmienok a ďalšie povinnosti uložené mu poistnou zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi 
– Platiť poistné včas a v stanovenej výške 
– Bezodkladne oznámiť každé jemu známe okolnosti zmeny rizika, a to aj vtedy, ak k nej dôjde mimo jeho vôle 
– Bezodkladne informovať poistiteľa o tom, že nastali skutočnosti uvedené vo VPP KASKO Oddiel I, článok 4 - Zánik poistenia a výpovedné 

lehoty 
– Riadne sa starať o predmety poistenia, predovšetkým udržiavať ich v dobrom technickom stave, používať ich podľa návodu na obsluhu a 

údržbu a na účel, na ktorý ich výrobca určil. 
– V prípade dojednaného poistenia u iného poistiteľa, povinný oznámiť poistiteľovi názov a sídlo poistiteľa, druh poistenia ako aj výšku 

poistnej sumy. To isté platí, ak poistený uzavrie poistenie rovnakých predmetov poistenia proti tomu istému nebezpečiu u iného poistiteľa 
pre prípad škody, ktorá presahuje rámec poistných podmienok poistiteľa 

– Dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré 
sú mu právnymi predpismi uložené alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou a ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany 
tretích osôb 

– Nezveriť vozidlo osobe, ktorá nie je držiteľom predpísaného vodičského oprávnenia 
– Počas prerušenia jazdy uložiť batožinu tak, aby nebola umiestnená vo vozidle na viditeľnom mieste. 
– Pred opustením vozidla zaistiť vozidlo, ako aj všetky predmety poistenia(napr. disky kolies, strešné nosiče, autorádia, a pod.)proti 

odcudzeniu homologovanými zabezpečovacími zariadeniami podľa týchto poistných podmienok 
– Používať vozidlo výlučne na účely stanovené výrobcom a dohodnuté v poistnej zmluve 
– Pri strate alebo odcudzení kľúča alebo ovládača od vozidla okamžite vykonať zábranné opatrenia zamedzujúce odcudzeniu vozidla, 

zabezpečiť výmenu uzamykacieho systém a súčasne ihneď túto skutočnosť písomne oznámiť poistiteľovi 
– Batožinu a náklad správne a bezpečne uložiť a zabezpečiť na/vo vozidle 
– Po zániku poistenia odovzdať poistiteľovi asistenčnú kartu a na požiadanie poistiteľa aj iné doklady, ktoré mu poistiteľ poskytol 
– Zabezpečiť dodržiavanie hore uvedených povinností aj zo strany tretích osôb, ktorým bol predmet poistenia zo strany poisteného 

prenechaný do užívania 
– V prípade krádeže(poisteného vozidla, povinnej, štandardnej, zvláštnej výbavy alebo batožiny) preukázať a doložiť nadobúdacími dokladmi 

existenciu v poistnej zmluve dohodnutých zabezpečovacích zariadení 
 

– Povinnosti poisteného po vzniku poistnej udalosti sú uvedené v: 
– VPP KASKO Oddiel  I, článok 7, bod 7.2 

   Kedy a ako uhrádzam platbu? 
 

Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia (ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak). 

Klient si volí spôsob platenia poistného z možností: poštovou poukážkou, príkazom  na úhradu, trvalým  príkazom  alebo inkasom. 

Klient si volí periodicitu platenia z možností: ročne, polročne alebo štvrťročne. 

   Kedy začína a končí krytie? 
 

Začiatok a koniec poistenia je určený v poistnej zmluve. 

Poistné krytie zanikne aj z dôvodov bližšie špecifikovaných vo VPP napr. zmenou vlastníka predmetu poistenia, zánikom predmetu poistenia 
alebo z iných vo VPP KASKO Oddiel I, článok 4 uvedených dôvodov. 

   Ako môžem zmluvu vypovedať? 
 

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. 
Písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím 
poistenie zanikne. 
 
Ostatné dôvody zániku poistnej zmluvy sú uvedené vo VPP KASKO Oddiel I, článok 4. 

 



Postenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
Informačný dokument o poistnom produkte 
 

Spoločnosť: UNIQA pojišťovna, a.s.,  Produkt: AUTO & VOĽNOSŤ PZP 

                       pobočka poisťovne z iného členského štátu 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím poistenia a zmluvné informácie o produkte 
sú uvedené v ďalších dokumentoch (ktoré sú súčasťou návrhu) predovšetkým v Poistnej zmluve a Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „VPP PZP MV“). 

 

O aký typ poistenia ide? 
Povinné zmluvné poistenie - poistenie kryje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tretím osobám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Čo je predmetom poistenia? 

 
 Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 

vozidla uvedeného v poistnej zmluve tretím osobám 
 

 Ak je v poistnej zmluve dojednané, môže byť predmetom 
poistenia i doplnkové poistenia k poisteniu PZPMV: 

 Úrazové poistenie (smrť vodiča poisteného vozidla, resp. trvalé 
následky po úraze spôsobeného prevádzkou poisteného 
vozidla vodičovi EUROOCHRANA) 

 Poistenie právnej ochrany 
 Doplnkové poistenie čelného skla 
 Rozšírené asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE 
 Pripoistenie čelného skla poisteného vozidla 

 
 Poistený má z poistenia právo, aby poisťovateľ za neho 

nahradil uplatnené a preukázané nároky na náhradu: 
 Škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj uplatnené, 

preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, 
nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, 
úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové 
dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky 
starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich 
nahradiť týmto subjektom 

 Škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo 
stratou veci 

 Účelne vynaložených nákladov spojených s právnym 
zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), 
ak poisťovateľ nesplnil povinnosti zákona o PZP alebo 
poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie 
alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie 

 Ušlého zisku 
 

   Čo nie je predmetom poistenia? 

 Škoda, ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého 
prevádzkou bola škoda spôsobená 

 Škoda, za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo 
osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v 
spoločnej domácnosti 

 Škoda, vzniknutá držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi 
motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda 
spôsobená, na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola 
škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto 
motorovým vozidlom 

 škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad 
rámec ustanovený osobitnými predpismi 

 Náhrada nemajetkovej ujmy 

   Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
 

! Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia 
poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného 
plnenia musia byť uvedené v poistnej zmluve 

! Poistná suma je určená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica 
poistného plnenia pre každé doplnkové poistenie za jedno 
poistné obdobie 

! Upozornenie: Kompletný zoznam výluk a obmedzení sa 
nachádza v čl.4 VPP 
 

 

   Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
 

 Poistenie platí na území všetkých členských štátov; resp. iných štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.  
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   Aké mám povinnosti? 
 

– Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch 
vozidla alebo ten na ktorého sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch vlastník motorového vozidla alebo jeho 
prevádzkovateľ. Ak na vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. 

– Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté poistné obdobie.  
 

– Poistník/poistený je okrem povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných ustanovení 
poistných podmienok a zmluvných dojednaní, povinný aj: 

– Pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávania poistenia ako aj zmeny poistenia 
– Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve (najmä zmenu  identifikačných údajov 

fyzických osôb a právnických osôb) a doplatiť poistné súvisiace s oznámenou zmenou 
– Oznámiť skutočnosti týkajúce sa zániku poistenia poistenia zodpovednosti 
– Dbať, aby poistná udalosť nenastala 

 
– Zabezpečiť dodržiavanie hore uvedených povinností aj zo strany tretích osôb, ktorým bolo motorové vozidlo zo strany poistníka 

prenechané do užívania 
 

– V súvislosti so vznikom škodovej udalosti poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť a postupovať podľa jeho pokynov 
poisťovateľa, najmä: 

– Oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti - do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky - do 30 dní po jej vzniku, 
ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky 

– Predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada 
– Oznámiť, že bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody, oznámiť  že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté trestné 

stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch 
 

– Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie 
nároku na náhradu škody, najmä: 

– Meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo 
– Obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti 
– Číslo poistnej zmluvy 

 
– Poistník/poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa zaviazať sa k náhrade škody a nemôže uzavrieť bez 

súhlasu poisťovateľa súdny zmier 
 

   Kedy a ako uhrádzam platbu? 
 

Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia (ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak). 

Klient si volí spôsob platenia poistného z možností: poštovou poukážkou, príkazom  na úhradu, trvalým  príkazom  alebo inkasom. 

Klient si volí periodicitu platenia z možností: ročne, polročne alebo štvrťročne. 

   Kedy začína a končí krytie? 
 

Začiatok a koniec poistenia je určený v návrhu poistnej zmluvy. 

Ostatné podmienky vzniku poistenia a zániku sú popísané vo VPP PZP MV - článok 6 Vznik poistenia a predbežné poistenie , resp.  článok 11 
Zánik poistenia a výpovedné lehoty. 

 

   Ako môžem zmluvu vypovedať? 
 

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. 

Písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím 
poistenie zanikne. 

 


