MESTSKÝ URAD

l 0 -ll-

Datum

202ĺ

Rámcová dohoda
\/P. povinné zmluvné poistenae zodpovednosti
za škĺ u spôsobenú prevádzkou motorových vozidie!

(d'alej ako,,rámcová dohoda")
<ti)
uzavretá v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2oL5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle s 262 a 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj podl'a s 7BB
a nasl. zákona č. 40/t964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (d'alej ako
,,občia nsky zákonník")

)ccacĺeÓĺslo:
ĺĺiohĺiis1yl

44a51

,1

Crslo spisu:

\'lylavule'

Úéj4

medzi nasledovnými zm!uvnými stranami:
1. obiednávatel'om:
Názov organizácie: Mesto šaľa
So sídlom:
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
V zastúpení: Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 šaľa
lčo:
oo 306 1B5
DIč:
2o2Lo24o4g
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovania, a.s.
čísloúčtu:
sK4B 1111 oooo 0066 2784 9oo5
(d'alej ako ,,poistník'' alebo aj ,,poistený")

a

2. Poskvtovatel'om:
Qvlqe pojišťovna' a.s.' so sídlom Evľopská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika,
ICo: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom ľegistľi Mestského súdu v Pľahe, oddiel B,
vložka č.2012, podnikajúca v Slovenskej ľepublike prostredníctvom otganízačnejzložky
IJNIQA pojišťovna,a.s., pobočka poistbvne ziného členskéhoštáfu
So sídlom: Krasovského 3986115,851 01 Bratislava, Slovenskáľepublika
V zasfupení: Mgr. Rastislav Havľan -člen pľedstavenstva
Ing. Peteľ Socha-člen pľedstavenstva
53 8l2 948
Zapísanáv obchodnom registri okľesného súdu Bratislaval,
Bankové spojenie: Tatra banka' a.s. / TATRSKBX
Číslo
sK98 1100 0000 0026 2300 5034

IČo:

oddielPo,

vloŽka č.8726lB

účtu:

(d'alej ako ,,poisťovatel^' alebo v zmysle občianskeho zákonníka
s poistníkom dälej ako,,zmluvné strany" alebo ,,strany dohody")

aj ako

,,poistitel^' a spotu

Preambula
Táto rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára ako
výsledok verejného obstarávania v zmysle s 1I2-LI4a) zákona č. 343/2oL5 Z. z. o verejnom
obstarávaní a doplnení nĺektoých zákonov v znení neskorších predpisov.

č!ánor l.
Pľedmet rámcovei dohodv
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1.

2.
3.
4.
5.

Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok poisťovatel'a/poistitel'a zabezpečiť poistníkovi
možnosť uzavrieť spôsobom a podl'a podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode
čiastkovépoistné zmluvy, predmetom ktorých bude povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidĺel, ktoých vlastníkom a/alebo držitelbm je
poistník.
Poisťovatel'sa za týmto účelomzaväzuje v súlade s podmienkami rámcovej dohody v rámcijej
účinnostiuzavrĺeťs poistníkom čiastkovépoistné zmluvy, predmetom ktoých bude poistenie
definované v čl. II tejto rámcovej dohody.
Poistné zmluvy budú uzavreté na základe výzvy (požiadavky) poistníka.
,,Poisteným" je V zmysle občianskeho zákonníka okrem poistníka aj ten, na ktorého majetok,
život alebo zdravie, alebo na ktorého zodpovednosť za škody, sa po podpísaní poistnej zmluvy
poistenie vzťahuje.
Spolupoĺstení: organizácie spadajúce do pôsobnosti Mesta Šaľa

čtánok rr.
Predmet a rozsah ooistenia - oovinné zmluvné ooistenie zodpovednosti za škodu
soôsobenú prevádzkou motorového vozidla

1.

2.

3.

4.
5.
6.

V zmysle zákona č. 381/200I Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov - poistený
ma nárok aby poĺsťovatel'za neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky
na náhrad:
a) škody na zdraví alebo usmrtením,
b) škody vzniknuté poškodením, zničenímalebo stratou veci,
c) účelnevynaložených nákladov spojených s právnym zastúpenímpri uplatňovaní
nárokov podlä písmen a), b) a d), ak poisťovatel'nesplnil povinnosti uvedené v $11
ods.6 písm. a) alebo písm. b) zákona č.381/2007Z.z. o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla alebo
poisťovatel'neoprávnene odmietol poskytnúťpoistné plnenie, alebo neoprávnene krátil
poskytnuté poistné plnenie,
d) ušléhozisku.
V zmysle $ 4 ods. 3 zákona č. 3B1 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má poistený z poistenia zodpovednosti
právo, aby poisťovňa za neho nahradila príslušnýmsubjektom uplatnené, preukázané
a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského
zabezpečenia, úrazovédávky, dávky úrazovéhozabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky
výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je
povinný ich nahradiť týmto subjektom.
Výška poistného za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej jazdy
za použitia výstražnéhozvukového a svetelného zariadenia, autoškoly, autopožičovne,
taxislužby a pre vozidlá určenéna prepravu nebezpečných vecí bude jedennásobok
základného poistného, t.j. poisťovatel'nebude uplatňovať zvýšenúsadzbu poistného za tieto
vozidlá.
V rámci poistenia sú dojednané asistenčné služby pre motorové vozidlá do 3,5 tony'
Motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu platnosti Rámcovej dohody, budú
zaradené do Poistnej zmluvy a budú poistené za rovnakých podmienok ako je uvedené
v Rámcovej dohode.
V prípade zakúpenia motorového vozidla bude vozidla bude vozidlo automaticky poistené
okamihom prevzatia vozidla s tým, že túto skutočnosť poistený nahlási do 10 pracovných
dní od zakúpenia motorového vozidla.
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7.

Poistený je povinný oznámiť Poisťovatelbvi skutočnosť,ktorá ma za následok zánik poistenia
najneskôr do 30 dní odo dňa jej vzniku. oznámenie uvedenej skutočnosti sa vykoná
zaslaním dokladu preukazujúcim príslušnúskutočnosť (d'alej len ,,doklad"), pričom zaslanie
dokladu je možnévykonať elektronickou formou (e-mailom) alebo zaslaním poštou.
B. Poisťovatel'vydá poistenému na každévozidlo súboru potvrdenie o poistení zodpovednosti
(zelenú kartu) pred začiatkom účinnostipoistnej zmluvy.
9. Sadzby pre výpočet poistného uvedené v Rámcovej dohode sú záväzné po celú dobu
poistenia.
10. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.
11. Prehl'ad výšky poistného, spoluúčastia zoznam motorových vozidiel pre povinne zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je uvedený
v prílohe č. 1 Rámcovej dohody.
12. Minimálne limity poistného plnenia pre škody na zdraví alebo usmrtení _ 5 24o 000,- € pre
vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia _ 1 050 000,- €.

č!ánok III.
Miesto ooskvtnutia službv

1.

Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla sa vzťahuje na škodovéudalosti, ktoré nastali na územíSlovenskej republiky a/
alebo cudzieho štátu, s ktoým Slovenská kancelária poisťovatelbv uzavrela dohodu
o vzájomnom Vyrovnaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou motorového
vozidla.

čIánok Iv.
Spôsob a oodmienky doiednávania poistnÝch zmlúv' poistenia

1.
2.

3.

4.

I

Na základe tejto rámcovej dohody budú uzatvorené čiastkovépoistné zmluvy pre poistníka
v súlade s rámcovou dohodou, pričom v každej poistnej zmluve budú použitépoistné sadzby
a rozsah poistených rizík dohodnuté v tejto rámcovej dohode.
čiastkovépoistné zmluvy budú uzatvárané v súlade s príslušnýmiustanoveniami občianskeho
zákonníka a touto rámovou dohodou. Súčasťoupoistných zmlúv budú vždy všeobecné poistné
podmienky poisťovatel'a pre tento druh poistenia, ktoré sú zároveň aj Prílohou č. 2 teito
rámovej dohody, pričom dojednania tejto rámcovej dohody majú prednosť pred ustanoveniami
všeobecných poistných podmĺenok poisťovatel'a pre jednotlivé druhy poistenia.
Súčasťoučiastkových poistných zmlúv budú aj zoznamy poistených motorových vozidiel
a kompletný sadzobník poistného na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky vozidlá s evidenčným čísloma niektoré
špeciálne vozidlá bez čísla,pohybujúce sa po cestných komunikáciách (vysokozdvižnévozíky,
polhohospodárske stroje a stavebné stroje) s uplatnením rovnakej výšky zl'avy a bonusov ako
sa uplatnili v rámci ponuky - Príloha č. 2 tejto rámcovej dohody. Sadzobník predložíuchádzač.
Poisťovatel' nemôže znížitpožadovaný rozsah poistenia svojimi všeobecnými poistným
podmienkami, osobitnými poistnými podmienkami (d'alej len ,,oPP") ani zmluvnými
dojednaniami (d'alej len ,,Zmluvné dojednania"). V prípade ak by všeobecnépoistné
podmienky, oPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkolVek spôsobom
menili alebo obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podl'a čl. II. tejto
rámcovej dohody, majú ustanovenia definované v rozsahu podl'a tejto rámcovej dohody
prednosť pred akýmikolVek ustanoveniami a výlukami obsiahnutými vo všeobecných poistných
podmienkach, oPP a Zmluvných dojednaniach.
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5.

Počet poistených motorových vozidiel sa môže priebežne meniť podl'a potreby a požiadavky
poistníka' Poistník si vyhradzuje právo pripoistiť, resp. odpoistiť motorové vozidlá v súlade
s aktuálnym stavom.
6. Poisťovatel' sa zaväzuje, že na žiadosť poistníka/poisteného vystaví potvrdenie o poistení za
škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel poistníka/poistenéhopoistených poistnou
zmluvou.
7. Zaradenie motorového vozidla do poistných zmlúv bude realizované formou prihlášky do
poistenia - zaradenky.
B. Vyradenie motorového vozidla zo súboru bude realizované zaslaním dokladu, ktorý preukazuje
skutočnosťzániku poistenia.
9' Poistné plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
sa poukazuje poškodenému.Vybavovací list - oznámenie o poistnom plnení bude zaslaný
poškodenému a na vedomie poistenému.
10. Poisťovatel' je povinný zasielať zoznam poistných udalostí poistníkovi štvrtročne do lO-tich
kalendárnych dní nasledovného miesiaca. Súčasťoutohto zoznamu je vyhodnotenie aktuálnej
škodovosti.

čIánok v.
Poistné' olatobné oodmienkv a faktuľácia

1. Cena za pľedmet rámcovej dohody bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č' 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, výsledkov verejného

2.

3.

obstarávania, ktorého úspešnýmuchádzačom sa stal poistitel', a v súlade s cenovou ponukou
predloženou poistitelbm, ako cena maximálna.
Maximálna celková hodnota všetkých plnení počas trvania platnosti a účinnostitejto
rámcovej dohody za všetky poskytnuté poistenia v rámci plnenia predmetu rámcovej dohody
čiastkovými PZ, ktoré sa predpokladajú, je stanovená ako konečná a nesmie prekročiť sumu
8 644rOO Eur.
Cena poĺstnéhostanovená na základe výsledkov verejného obstarávania za obdobie trvania
rámcovej dohody, t.j. za obdobie 48 mesiacov, za predmet poistenia a všetky riziká podl'a
prílohy č. 1 k tejto rámcovej dohode predstavuje 6 90B,16,- EUR (slovom:
šesťtisícdeväťstoosema 16/100 eur). (doptní uchádzač)

Ročnépoistné v EUR

Riziko

Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
Celkom ročnépoistné
Celkové poistné za dobu trvania rámcovej
dohody 48 mesiacov

4.
5.

6.

Ĺ727,o4
6 908,16

Poistné sadzby pre výpočet poistného a spoluúčastiuvedené v prílohe č. 1 a č. 2 k tejto
rámcovej dohode sú záväzné a nemenné po celú dobu trvania zmluvy.
Cena za predmet tejto rámcovej dohody zahŕŕta všetky náklady poistitelä vrátane
akýchkolVek daní, poplatkov a iných súvisiacich služieb alebo d'alšíchnákladov poistitel'a
alebo inej tretej osoby spojených s plnením tejto rámcovej dohody.
Poistitel'vyhlasuje, že takto stanovená cena zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady a
primeraný zisk. Poistitel' súčasne vyhlasuje, že nepredpokladá
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s prihliadnutím na všetky okolnosti akékolVek d'alšie náklady, ktoré nie sú zahrnuté v tejto
rámcovej dohode a ktoré by musel znášať poistník.
7. Poistník bude ročnépoistné uhrádzať poistitelbvi na základe faktúr s 3o - dňovou
lehotou splatnosti počítanejodo dňa riadneho doľučeniafaktúry poistníkovi.
8. Forma platenia poistného: bezhotovostný platobný styk, bez zálohovej platby. Poistitel'
nemá nárok na preddavok na poistné.
platenia poistného: pľevodným príkazom na úhradu, VS: číslopoistnej zmluvy
Spôsob
9.
1o.Platenie poistného: štvrt'ročne, bez prirážky za področnosť
11.Faktúra musí obsahovať:
a) čísločiastkovej poistnej zmluvy,
b) špecifikáciu ceny predmetu čiastkovej poistnej zmluvy,
c) rozdelenie poistného za jednotlivé motorové vozidlá.
prípade,
12.V
že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto rámcovej dohode,
poistník je oprávnený vrátiťfaktúru poistitelbvi na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré
sa majú odstrániť. V tomto prípade sa prerušíplynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúťdňom riadneho doručenia opravenej faktúry poistníkovi.
13.V prípade omeškania poistníka so zaplatením poistného z jednotlivej faktúry má poistitel'
nárok na uplatnenie úroku z omeškania vo výške určenej ustanovením $ 3 nariadenia vlády
sR č. B7l1995 z. z., ktoým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka.
14.Poistitel'nie je oprávnený jednostranným úkonom započítaťakúkolVek svoju pohl'adávku
vyplývajúcu z čiastkovej poistnej zmluvy proti pohl'adávke poistníka'

článok vI.
Trvanie rámcovei dohodv

1.
2.
3.

4.
5.

Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú,na obdobie 48 mesiacov, a to od o1-.ot.2o22
o 00:00 hod. do 3L.I2.2025 24:00 hod. alebo do vyčerpania finančnéholimitu
uvedeného v čl. V ods. 2 tejto dohody, podlb toho, čo nastane skôr.
Poistenie začínaod dátumu účĺnnostijednotlivých poistných zmlúv ako začiatok poistenia
a dojednáva sa na dobu určitúpočas účinnostiRámcovej dohody, resp. podl'a ustanovení
nasledujúceho bodu.
Lehota poskytnutia služby/poistenia:
a) začiatok poistenia odo dňa nadobudnutia účinnostipoistnej zmluvy (čiastkovej zmluvy
podl'a rozsahu a podmienok tejto rámcovej dohody (od 00:00 h),
b) koniec poistenia do dňa ukončenia účinnostitejto rámcovej dohody (do 24:00 h),
v odôvodnených prípadoch termín ukončenia poistnej zmluvy/rámcovej dohody sa môže
preoížiťdo doby podpísania novej rámovej dohody, najviac však jeden rok.
Poistným obdobím je jeden kalendárny rok.
Túto rámcovú dohodu možno predčasne ukončiť:
5.1 písomnou dohodou zmluvných strán,
5.2 poistenie zaniká v súlade s ustanoveniami s 800 a nasl. občianskeho zákonníka.
Poistenie môže zároveň vypovedať poisťovatel'ako aj poistník do dvoch mesiacov po uzavretí
rámcovej dohody/poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a výpoved' musí byt
urobená písomne doporučenou zásielkou alebo prvou triedou prípadne inou primeranou cestou
na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v tejto rámcovej dohode/ poistnej zmluve. Výpoved'
začínaplynúťdňom nasledujúcim po dni jej doručenia druhej zmluvnej strane, resp. dňom
nasledujúcim po dniodmietnutia druhej zmluvnej strany túto výpoved'prevziať. Rk sa v prípade
doručovania prostredníctvom pošty vráti zásielka s výpovedbu ako nedoručená alebo
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6.

7.

nedoručitelhá, považuje sa takáto zásielka za doručenúdňom, v ktorom pošta vykonala jej
doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre
doručovanie je rozhodné sídlo poistitel'a zapísanév príslušnomobchodnom registri a adresa
poistníka uvedená v tejto rámcovej dohode/ poistnej zmluve.
5'3 písomným odstúpenímod rámcovej dohody v zmysle zákonných ustanovení alebo
ustanovení tejto rámcovej dohody.
Poistník je oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody z nasledovných dôvodov:
6.1. strata nevyhnutnej kvalifikácie poisťovatelä, vrátane, ale nielen, strata oprávnenia na
vykonávanie činností,ktorá bezprostredne súvisís predmetom tejto rámcovej dohody,
6.2. poskytnutie plnenia V rozpore s čl. II tejto rámcovej dohody,
6'3. neposkytnutie súčinnostipoisťovatel'a, v dôsledku čoho sa podstatným spôsobom sťažilo
alebo obmedzilo plnenie povinností poistníka podl'a tejto rámovej dohody alebo sa toto plnenie
znemožnilo'
odstúpenie zmluvnej strany od tejto rámcovej dohody musí mať písomnúformu, musí byť
doručenédruhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak
je neplatné. Povinnosť doručiťodstúpenie od tejto rámcovej dohody sa považuje v konkrétnom
prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia alebo odmietnutím toto odstúpenie prevziať
druhou zmluvnou stranou. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom pošty vráti zásielka
s odstúpenímako nedoručená alebo nedoručitelhá, považuje sa takáto zásielka za doručenú
dňom, v ktorom pošta vykonala jej doručovanie (usilovala sa o doručenie v mieste uvedenom
na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo poistitel'a zapísané
v príslušnom obchodnom registri a adresa poistníka uvedená v tejto rámcovej dohode.

čtánok vII.
Vvužitie su bdodávateI'ov
1

2.

Poisťovatel' je oprávnený plniť túto rámcovú dohodu aj prostredníctvom tretích subjektov a to
subdodávatelbv, pričom poisťovatel'v takom prípade zodpovedá za včasnéa riadne
poskytovanie plnenia predmetu tejto dohody ako by ho poskytoval sám. Na subdodávatel'a sa
vzťahuje povinnosť zápisu zo Registra partnerov verejného sektora, ak je relevantné.
Zoznam všetkých známych subdodávatelbv v čase uzatvorenia tejto rámcovej dohody je:

obchodný názov, sídlo
osoba oprávnená konať za
subdodávatel'a (meno,
priezvisko a adresa pobytu):
Dátum narodenia
3

4

5

V prípade potreby zmeny subdodávatel'a oproti subdodávatelbm uvedeným v bode 2, je
poisťovatel'povinný predložiťpoistníkovi najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, kedy sa o
tejto skutočnosti dozvedel, informácie o novom subdodávatelbvi v rozsahu uvedenom v bode
2 tejto rámcovej dohody.
Poisťovatel' je povinnÝ každúzmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme, na základe
ktorej bude zabezpečované plnenie predmetu pĺnenia tejto rámcovej dohody a s poistníkom
uzavrie dodatok k tejto rámcovej dohode, ktorou dôjde k zmene údajov uvedených v bode 2
rámcovej dohody.
Poisťovatel' je povinný pri výbere subdodávatel'a postupovať tak, aby vynaloženénáklady na
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne a tak, aby
subdodávatelia podiel'ajúci sa na poskytovaní predmetu rámcovej dohody boli dostatočne
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kvalifikovaní a mali potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k poskytovaniu predmetu
rámcovej dohody.
Poisťovatel'nie je oprávnený bez súhlasu poistníka meniť o/o podiel subdodávok u svojich
subdodávatelbv uvedených v bode 2 rámcovej dohody. Zároveň je povinný zabezpečiť,aby
subdodávatelia uvedení v bode 2 rámcovej dohody nezadali svoju subdodávku resp. jej časť
žiadnemu inému subdodávatelbvi. Poisťovatel'nie je oprávnený zadaÍ. svojĺm subdodávatelbm
anĺ žiadnym tretím osobám poskytovanie celého predmetu tejto RD.

6

Clánok VIII.
Zmena dohodv

Túto dohodu je možnépočas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanýmipísomnými
dodatkami, pokial'tieto nebudú v rozpore s $ 18 ods' 2 zákona o verejnom obstarávaní a
nezmení sa charakter tejto rámcovej dohody, a ktoré sa po podpísanístranami dohody a
po nadobudnutí ich účinnostistávajú jej neoddelitelhou súčasťou.
Túto dohodu je možnézmeniť vo forme písomnéhododatku k tejto dohode počas jej
b.
trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
a)
ide o úpravu ceny uvedenej v Čl. v ods. 3 tejto dohody smerom nadol,
b)
nastane neočakávaná potreba dojednať medzi stranami dohody zmenu termínu
plnenia z dôvodov vzniku skutočností definovaných ako vyššiamoc alebo z dôvodu
vzniku nepredvídaných prekážok zo strany poistníka,
c)
nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného poisťovatelä novým
poisťovatelbm, za podmienky, že tento poisťovatel'spíňa pôvodne určené
podmienky účastia je právnym nástupcom pôvodného poisťovatel'a v dôsledku jeho
reorganizácie, vrátane zlúčeniaa splynutia alebo úpadku,
poisťovatel'uplatní ustanovenie čl. VII ods. 3 tejto dohody.
d)
e)
nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny dohody (napr.
zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena číslabankového účtua pod.).
poisťovatel'v priebehu plnenia ponúkne nižšiuročnúsadzbu za jednotlivé druhy
f)
poistenia uvedených v prílohe č. 1 k tejto dohode.
c.
Každá strana dohody je povinná písomne (faxom, e-mailom alebo doručovatelbm
listových zásielok) nahlásiť a špecifikovať druhej strane dohody všetky prípadnézmeny
týkajúce sa ustanovení tejto dohody, a to najneskôr v lehote piatich pracovných dní odo
dňa, ked'sa o zmene dozvedel.
a

článok Ix.
Záverečnéustanovenia

1.

2

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosťv akejkolÝek forme, urobia všetky
potrebné úkony a budú postupovať tak, aby bol v čo najlepšej možnej miere naplnený predmet
tejto rámcovej dohody a neboli porušené alebo ohrozené práva druhej zmluvnej
strany/účastníkatejto rámcovej dohody.

a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Vo veciach neupravených
touto rámcovou dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych
predpisov.

Tento záväzkový vzťah sa spravuje občianskym zákonníkom

Strana7

z9

3

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že finančnésprostredkovanie v zmysle ustanovenia 5 2
zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene
a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva pre poistníka/
poisteného pri tejto rámcovej dohode o poskytnutí poisťovacích služieb a poistných zmluvách
uzatvorených na základe tejto rámcovej dohody o poskytnutí poisťovacích služieb (d'alej
spolu len ,,poistná zmluva") samostatný finančný agent. Samostatného finančnéhoagenta
oznámi poistený poisťovatelbvi po uzavretí rámcovej dohody. Zmluvné strany sa dohodll na
tom, že správa tejto rámcovej dohody, poistnej zmluvy a likvidácia poistných udalostíz tejto
poistnej zmluvy bude realĺzovaná pre poistníka/poisteného výlučne prostredníctvom
samostatného finančnéhoagenta.

4.

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiťprípadné spory' vyplývajúce z tejto rámcovej dohody,
obligatórne formou zmieru prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor
sa nevyrieši zmierom, ktorákolVek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na
rozhodnutie príslušnémusúdu Slovenskej republiky. Každá zo zmluvných strán sa týmto
výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto
rámcovej dohody, resp' jej časti, na iný subjekt bez predchádzajúceho písomnéhosúhlasu
druhej zmluvnej strany. V prípade porušenĺatejto povinnostijednou zo zmluvných strán bude
zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana
bude oprávnená od tejto rámcovej dohody odstúpiť,a to s účinnosťouodstúpenia ku dňu, ked'
bolo písomnéoznámenie o odstúpení od tejto rámcovej dohody doručenédruhej zmluvnej
strane.

5.

Ak niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účĺnné
alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť,nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť
ostatných ustanovení tejto rámcovej dohody. Namiesto neplatných alebo neúčinných
ustanovení tejto rámcovej dohody a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá,
pokial'je to právne možné,sa čo najviac približuje zmyslu a účelutejto rámcovej dohody, pokial'
pri uzatváraní teito rámcovej dohody zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

6'

Pokial'v tejto rámcovej dohode nie je dohodnuté inak, zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná
strana' ktorá sa rozhodla doručiťsvoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej strane, je povinná
odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej strane alebo zaslať svoj písomný prejav
vôle na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody. Zmluvné
strany sa dohodli, že v prípade, ak zmluvná strana doporučenúpoštovúzásielku od druhej
zmluvnej strany z akéhokolVek dôvodu neprevezme' považuje sa táto zásielka za doručenú
uplynutím troch dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany,
ktorej bola zásielka určená a odoslaná.

7

B.

9.

Meniť alebo aopíňaťobsah tejto rámcovej dohody je možnélen v súlade so zákonom č.
343/20L5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskoršíchpredpisov, a to formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o
podmienkach uzavretia tejto rámcovej dohody v súlade s opatrením Národnej banky
Slovenska č. 8/2018 z 29. mája 2018 v zmysle ustanovenia $ 70 ods. 4 zákona č. 39/2oL5 z.
z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť,že táto rámcová dohoda je povinne
a poistník túto zmluvu v zmysle zákona č. zIL/2oOo Z. z. o

zverejňovanou zmluvou
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slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o
slobode informácií) zverejní na svojom webovom sídle.

10. Táto

rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosťnadobudne v zmysle $ 47a občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle poistníka.

Táto rámcová dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktoých poistník obdrží2 rovnopisy
a poisťovatel'obdrží 1 rovnopis. Každý rovnopis má hodnotu origĺnálu.

11

72'

Zmluvné strany vyhlasujú, že túto rámcovú dohodu uzavreli na základe slobodnej vôle, táto
rámcová dohoda nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto
rámcovú dohodu si riadne prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

13. Prílohami tejto rámcovej dohody, ktoré tvoria jej neoddelitelhú súčasť,sú:
Príloha č. 1 _ Ročnésadzby a zoznam vozidiel
Príloha č. 2 - Kompletný sadzobník poistného pre povinne zmluvné poistenĺe zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozĺdla
Príloha č. 3

-

a. IPID UNIQA PZP

b.Všeobesnépoistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za
škoduspôsobenú prevádzkou motorového vozidla _ 2019/t - obsiahnuté v dokumente VPP PZP
MV
c.Zmluvné dojednnia pre doplnkové poistenie asistenčných služieb UNIQA
AssIsTANCE - obsiahnuté v dokumente ZD Assistance

V šali dňa

V Bratislave dňa
..

Za poistníka:

*

i
l,

t

:-.,

l.'' r ,

l

t.1

Za poisťovatel'a:

!

'{J
M9r.

yzer

Eielickx' primátor

Mgr. Rastislav Havran

člen predstavenstva
UNIQA pojišťovna, a.s

Ing. Peter Socha
člen predstavenstva
UNIQA pojišťovna, a.s
UNtqA pojlšíovna, a.3'

_o-

UNIOA
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pobďka poiíovne

z

@

iného členského štátu

KresoYského 3986/15' E51 01 Bratislava

slrvEnská republlka
lčo: 53 812 948, olč: erzotorggz,
lČ DPHl s(7020000471
obchodný ar8lÍar olrciného sÚdu Bretlslaya
vlolta č, 8726/B
oddlol

l

Pŕlloha č. í k rámcowl dohode
verc|ď obsta.árďer: M sto šaÍa,Nám sťe sv!t ŤÍo|le Ĺ 7, 927
PÍ dmď
z6be4Ečenl polstrdt služĺeb'pre Mesto šala
'ákilky! tmlMé polgtenle mďďov ch Wzldlel
čaď llt: P@lnné

$

šara

Ročnésadzby poistenia
obchodné meno udtádrača: UNIQA poJlšíma, a.$ podnna|rl6 na zemí slmElc, Íepub|lkY
pÍostrednĺctvom oBanlačnel dďky UNnA
a.a, pobočka polďwn z lného člcmtého šátu
sÍdla: Knského 3986^5,85t 01 BEtklila
lčo: 53 8'.2 94a
DlČ:
štafutárnY oBán: ln8. Marun Žáček csc. - redrid oÍ8anlačíe| Jďky

AdlH

po|lím,

Ú:raxĺĺra
Plrerrla'Ílt it:

L(,
Mgr. Rastislav Havran

člen predstavenstva

UN|Q]A pojišťovna' a's.

_Q.

UNIOA

/--,

lng. Peter

člen predstavensta
UN|oA pojišťovna' a's'

uľKlA po|lšíoma,t.a,

@

pobďka poisíovne z iĺÉho
členskéhoštátu
(rasotslého 3986/rt
ESI 0t Bratislara
Slorrenská ĺepubllla
Éo:53El2 9.l8, DlČ 4r2orol997'
ŕDPH: sp020oq)471
Obchodn ÍedstcÍolĺcsnélto
sÚdu Bratlslaye l
oddi l Po, vložla č.t726lB

Tabul'ka sadzieb poistného prePZP
Klient:

Mesto

Éo:

Druh

vozidla

Šďa

00 306 1 85

ccM

KG

Popis

základná sadzba

K dvstupného
rabatu

Vstupn rabat

slaviac

škodami a

xL^J^r

A
A
A
A
A

motocvkel.
motocvkel.
motocvkel.
motocvkel.
motocvkel.

kolka.
troikolka.
troi kolka.
troikolka.
troikolka.
troi

elektrické
elektrické

do 50
51 - 350
351 a viac
do skw
nad SkW
0

c
c
c
c

osobné vozidlo, nákladné vozldlo

autobus*
autobus*

t{

autobus MHD*
troleibuselektromobil
nákladné vozidlo
nákladné vozidlo
oracovnÝ stroi
oracovnÝ stroi
oracovn' stroi
oracovnÝ stroi
pracovn, stroi
oracovnÝ stroi

H

pracovn stroj

D

G

G
H

H
H

H
H

I

I

J

Kĺ

_

do 3500

do 5000

ĺĺ00

ĺ300
ĺ30ĺ_ ĺ400
_

ĺ40ĺ- ĺ600
1601 - 1900
1901 - 2300
230'ĺ a viac

M
N

3500
nad
do
do
do
do
3500
nad

- 12000
12000
3500
3500
3500
350O

.

317.64
60,36

90.24
261.84

130ĺ _ ĺ800
ĺ801 - 2500
nad 2500

.

61452

.

K5
K6

484.68

458,96

.
.

do'1300

nad 1300
nad 130O

do 750
nad 750

obvtné vozidlo

do 10000

bez B/M
bez B/M
bez B/M

Aĺ
Aĺ
Aĺ
A't

A1

Mĺ

c9

240.00
400.80
676.08
1

0.6ĺ46

K3

408j2

879.72

M3
M4

Mĺ

.

240.00
1 495.32

do 1300

M2

0.675
o.675
0.675
0.675
0.675
0.6
0.68

K7

.

261.84
366.00
366.00

1

- 12000
12000
S pridelen m zvláštnym evidenčn m
číslomobsahujtĺlcim "Z''

onves
náves

90.24

2470,32.

sanitné, záchranné
sanitné
záchranné
ťahačnávesov*

Dríves

K7
K7
K7
K7

60.36

2290.20
2247.24

nad 5000

K2

L
L

Rďné

pol'sné

B00
štvorkolka
štvorkolka
štvorkolka
štvorkolka
štvorkolka

1'l01

B,F

i Ltt^-.t

,

49s.32

Aĺ
Aĺ
Aĺ
Aĺ
Aĺ
A1

'ĺ12'56

Aĺ
Aĺ
Aĺ

326.04
544.56
520,92
3 405.36

A1

K7

ĺ ĺ2.56

Aĺ

66,60
38.04
76.56

A1

426.24
498,60

A8
A8

.

A8

Aĺ

o-54í

4t .68

214.32

177.96
ĺ98.00

208.20

0-598
0.648
0.75
0.75
o-75
0.75
0.75
o.6
0.5
0.75
o-75
0.75
0.75
0.75
0.75

2a r-80
398.16

0.75
0.75
0.75

ĺ

o-75
0.75

.

4 .68
60.84
157.08

0.569

0,75

20.28
30,36

60.84

250.92

't

20.28
30.36

78,8
.

.

88.92
99,00
104,04
125,40

144.U
199,08
547.08
858.72

I

17 7.56

í 685.40

u2.ď

1 852.68

).oo

1

107.ĺ6

897.12.

1025.28

180.00
300,60
507.00
659.76
1 121.40

s26,28
90.00
.148.56

512,U
90.00
150.24

253,M

1537.92

329,88
560.64
768,96

84,36

42,12

)t

4.M

408.36
390.60
3 405.36
84.36
49.92

.

12,.16

äJ4i2
195,24

3m0.00
42.12

24,96

o-37

4-O4

ĺ4.M

0.37
0.37
0.75

28.32

%.32

1s7.68

157,68

373.92

ĺ86'96

Postenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motoľového vozidla
lnformačný dokument o poistnom produkte
Produkt: AUTo & VoĽNosT PzP

Spoločnost': UNlQA pojišt'ovna' a.s.'
pobočka poist'ovne z iného členského štátu

KL
UNIOA

sú uvedené v ďalšĺďl dďumentoch (ktoré sú súčasťounávňu) predovšetkým v Poishej zmluve a Všeobecných pcĺshýďt podmienok pre poistenie zďpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla (ďalej len
PZP M!ľ).

'VPP

O alqy typ poistenia ide?

Povinné zmluvné poistenie - poistenie kryje zodpovednosť za škodu spÔsobenú prevádzkou motorového vozidla tretÍm osobám.

čo nie je predmetom poistenia?

čo je predmetom poistenta?

r'
/
{
r'
/
r'
,/
r'
ĺ

{
ĺ

r'

Zodpovednosťza Škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla wedeného v poistnej zmluve tretĺm osobám
Ak le v polstne| zmluve dojednané' môže byť prcdmetom
poIstenIa ldoplnkové polstenla k polstenlu PzPMv:
Urazové poistenie (smrť vodiča poisteného vozidla, resp.
následky po úraze spÔsobeného prevádzkou poisteného
vozidla vodičoM EURoOOHRANA)
Poistenie právnej ochrany
Doplnkové poistenie čelnéhoskla
RozšlrenéasistenčnésluŽby UN|QA AsslsTANcE
Pripoistenie čelnéhoskla poisteného vozidla

tľalé

Pobtený má z polstenla právo, aby polsťovateľza neho
nahradll uplatnené a preukfuané nároky na náhradu:
Škody na zdravÍ a nákladov pri usmrtenĺ, ako aj uplatnené,
preukázané a Wplatené náklady zdravotnej starostlivosti,
nemocenské dávky' dávky nemocenského zabezpečenia,
úrazovédávky' dávky úrazovéhozabezp€čenia' dôchodkové
dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky
starobného dÔchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich
nahradiť týmto subjektom
Škody \zniknutej poškodenĺm, zničenlm, odcudzenlm alebo
stratou veci
Účelne WnaloŽených nákladov spojených s právnym
zastúpenĺm pri uplatňovanĺ nárokov pďľa pĺsmen a)' b) a d)'
ak poisťovateľ nesplnil povinnosti zákona o PZP alebo
poisťovaleľ neoprávnene odmĺetol pos$nÚť poistné plnenie
alebo neoprávnene krátil poslqĺtnutépoistné plnenie

ušléhozisku

t

Škoda, ktorú utrpel vodlč motorového vozidla, ktorého
prevádzkou bola škoda spôsobená
Škoda, za ktorú poistený zodpovedá svojmu manŽelovi alebo
osobám, ktoré s nĺm v čase wniku škodoveJ udalosti žili v
spoločneJ domácnosti
Škoda, ľzniknutá džiteľovi, vlastnĺkovi alebo prevádzkovaterovi
motorového vozidla' ktorého prevádzkou bola škoda
spôsobená' na motorovom vozidle' ktorého prevádzkou bola
Škoda spÔsobená' ako aj na vecĺach dopravovaných týmto
motorovým vozidlom
škoda' ktorú poĺstený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad
rámec u$tanovený osobitnými predplsmĺ
Náhrada nemajetkovej ujmy

Týkajú sa krytia neiaké obmedzenia?
Llmit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia
poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného
plnenia musia byť wedené v poistnej zmluve

Poistná suma je určená v poĺstnej zmluve ako najvyššia hranica
poistného plnenia pre kaŽdé doplnkové poistenie za jedno
poĺstnéobdobie
Upozomenie: Kompletný zoznam výluk a obmedzenÍ sa
nachádza v čl.4 VPP

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

so
s

Poistenie platĺ na územl všetkých členských štátov; resp. iných štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte'

Aké mám povlnnosti?
Povinnosť uzavrieť poistnú zmlwu má pri tuzemskom motorovom Vozidle ten, kto je ako dŽiteľ motorového vozidla zapĺsaný v dokladoch
vozidla alebo ten na ktorého sa džba motorového vozidla previedla, v ostatných prlpadoch vlastnĺk motorového vozidla alebo jeho
prevádzkovateľ. Ak na vozidlo je uzatvorená nájomná zmlwa povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.
Poislnĺk je povinný platiť poistné za dohodnuté poistné obdobie'

Polstnlk/polstený Je okrem povinnosti, ktoré mu vyplývaJú zo všeobecne záväzných právnych predplsov, prislušných ustanovenĺ
polstných podmIenok a zmluvných dolednanl, povlnný aJ:
Pravdivo a úplne na všetky pĺsomnéotázky poisťovateľa ýkajÚce sa dojednávania poistenia ako aj zmeny poistenia
Bez zbýočnéhoodkladu oznámiť poĺsťovateľovi kaŽdú zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve (najmä zmenu ĺdentifikačnýchúdajov
ffzických osôb a právnických osôb) a doplatiť poistné súvisiace s oznámenou zmenou
oznámiť skutočnosti ýkajúce sa zániku poistenia poistenia zodpovďnosti
Dbať' aby poistná udalosť nenastala

zabezpečiť dodžiavanie hore uvedených povinnostÍ aj zo strany tretích osÔb, ktoým bolo motorové vozidlo zo strany poistnĺka
prenechané do uŽlvania
V súvlslosti so vznlkom škodovej udalostl poskytnúť polsťovateľovl potrebnú súčlnnosťa postupovať podľa Jeho pokynov
poIsťovateľa' natmä:
oznámiť poisťovateľovi wnik škodovej udalosti - do 'l5 dnÍ po jej rzniku' ak wnikla na územĺSlovenskej republĺky - do 30 dnl po jej vzniku,
ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky
PredloŽiť v dohodnutej lehote doklady' ktoré si poisťovateľ vyŽiada
oznámĺť, Že bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody' oznámĺť Že v súVĺslostiso škodovou udalosťou bolo začatétrestné
stĺhanie alebo konanie o prieslupku a zabezpečiť' aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch
Na žiadosť poškodeného |e polstený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaJe potrebné pre poškodeného na uplatnenle

náľoku na náhradu škody' najmä:
Meno, priezvisko a tNalý pobý poisteného alebo jeho obchodné meno a sÍdlo
obchodné meno a sĺdlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavrďé poistenie zodpovednosti

ČÍslopoistnej zmlwy

Poistnĺlďpoistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa zavlazať sa k náhrade škody a nemÔŽe uzavrieť bez
súhlasu poisťovateľa súdny zmier

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je splatné pruým dňom poistného obdobia (ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak).
Klient si volÍ spÔsob platenia poistného z moŽnostĺ: poštovou poukáŽkou, prÍkazom na úhradu, trvalým prĺkazom alebo inkasom.
Klient si volĺ periodicitu platenia z moŽnostĺ: ročne, polročne alebo štvrťročne'

Kedy začínaa končíkrytie?
Zaéiatok a konĺec poistenia je určený v návrhu poistnej zm|uvy.

oslatné podmienky vzniku poistenia a zániku sú popĺsané vo VPP PZP MV
Zánik poistenia a výpovedné lehoý.

_

článok 6 Vznik poistenia a predbeŽné poistenie

,

resp. článok 1í

Ako môžem zmluvu vypovedat'?
PÍsomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesťýŽdňov pred jeho uplynutĺm.

PÍsomnou uýpoveďou kaŽdej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluyy; výpovedná lehota je osem dnĺ, jej uplynutĺm
poistenie zanikne.

-GL
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VSEOBECNE POISTNE PODMIENKY
pre poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla _ 2ol9/|

Povĺnnézmluvné poĺstenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozĺdla (dälej len
,,poistenĺe") ktoré uzavrela UN|QA pojišťovna, a.s.,
pobočka poĺsťovne z iného členskéhoštátu (ďalej len
,,poĺsťovatel"') sa

riadi ustanoveniami zákona

381l2oo"| Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škod u spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla v znení neskoršíchpredpĺsov (ďalej len ,,zákon
o PZP"), príslušnými ustanoveniami zákona č. 4011964
Zb. občianskeho zákonníka v znenĺ neskorších predpisov (ďalej len ,,OZ"), súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, ýmito Všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len ,,poistné podmienky")
a zmluvnými dojednaniami, ktoré sú neoddelitel'nou
súčasťoupoistnejzmluvy a poistnou zmluvou.

Článok 1:
Clánok 2:
Clánok 3:
Článok 4:
Clánok 5:
Článok 6:
Clánok 7:
Článok 8:
Clánok 9;

Definícĺe pojmov
Predmet poistenia
Rozsah poistenia
Výluky z poistenia
Miesto poĺstenia
Vznik poistenia a predbežnépoistenie

4.

č.

Poistné
Poistné plnenie
Práva a povinnosti poistníka, poisteného
a poisťovatelh
Clánok 10: Prechod práva

5.

Článok 11:Zánik poistenĺa a výpovedné lehoty
12: Vysvetlivky
13: Záverečnéustanovenia

Óánok t
Definície pojmov
1. Poisťovatel' je UNIQA

Potvrdenie o poistení zodpovednosti (zelená karta)

je písomnépotvrdenie poisťovatel'a vydané poistníkovi v zmysle 5 11 odsek 1 zákona o PZP.

Poistka je písomnépotvrdenie poĺsťovateläo prijatí návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy a je
zároveň potvrdením o uzavretí poistnej zmluvy.
6. Zelená karta je Medzinárodná karta automobilového poistenia vystavená poisťovatelbm.
7. Motorovým vozidlom je samostatné nekol'ajové
vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekol'ajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa
vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické
osvedčenĺevozidla alebo obdobný preukaz.
8. Tuzemským motoroým vozidlom je motorové vozidlq ktoré podlieha evidencii vozĺdiel v Slovenskej
republĺke; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozĺdlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, drŽiteľ alebo prevádzkovatel' majú trvalý pobyt alebo sídlo2) na území
SIovenskej republiky, alebo motorové vozidlo, ktoré

-

Clánok
Clánok

poskytnutia uvedené v zákone, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, v ýchto poistných
podmienkach a poistnej zmluve.

bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak je Slovenská republika miestom určenia, a to po dobu 30 dní odo dňa, keď kupujúci
prevzal motorové vozidlq aj keď motorové vozidlo
nebolo registrované v Slovenskej republike.

9. Cudzozemským motorovým vozidlom je motorové vozĺdlo, ktoré je evidované v cudzĺne; za
cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj
motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii

vozidiel, ale je vo vlastníctve ýzickej osoby alepojišťovna, a.s., so sídlom
bo právnickej osoby, ktorá ma trvalý pobyt alebo
Evropská 81 o l 136, 1 60 00 Praha 6, Česká republi ka,
sídlo mimo územia Slovenskej republiky.
lCo: 492 40 48o, spoločnosť zapisaná v obchod- 10.Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisťovatelbm
nom registri Mestského súdu v Prahe, oddĺel B,
zm]uvu o poistení zodpovednosti (dälej len ,,povložka č.2o"l2, podnikajúca v Slovenskej republike
istná zmluva") a na koho sa vzťahuje povĺnnosť
prostredníctvom organizačnej zložky: UNlQA poplatiť poistné.
jišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského 11. Poisteným je ten, na koho sa vztahuje poistenie zodpovednosti, resp. má právo, aby v prípade poĺstnej
štátu, so sídlom Krasovského 3986ĺ'15,851 01 Bratĺslava, Slovenská repubtika, lČo: 53 812 948, zapísaudalosti podlä poistných podmienok poisťovatelä za
ná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava
neho nahradil škodu, za ktorú poistený zodpovedá.
l, oddiel Po, vložka č.8726lB, ktorá jektorá je opráv12. Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou moto_
nená vykonávaťtoto poistenie na územíSlovenskej
rového vozidla škodu a má nárok na náhradu ško-

N
6

š

republiky na základe osobĺtnéhopredpĺsu 5) a
dy podl'a príslušných právnych predpisov (zákolicencĺe č. UFr434l2001 /VPP zo dňa 1 8. 10. 2001.
na, všeobecne záväzných právnych predpisov),
2. Poistná zmluva je zmluva o poistení medzi poĺsťotýchto poistných podmienok a poistnejzmluvy.
vatelbm a poistníkom. Neoddelitel'nou súčasťou 13. Prevádzkovatelbm motorového vozidla je ýzická
poistnej zmluvy sú poistné podmienky a zmluvné
osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu
dojednania.
alebo faktĺckúmožnosť disponovať s motoroým
3. Poistné plnenie je náhrada škody, ktorá je poskytvozidlom.
nutá poisťovatelbm v prípade, ak nastala poist- 14.Splátka poistného je dohodnutá časťpoistného
ná udalosť a boli splnené všetky podmienky jej
za príslušnúčasťpoistného obdobĺa.
UNIQA linka +421 232 600

lOO

e-mail:

info@uniqa,sk

www.uniqa.sk

UN|QA po|išťovna, a's., so sÍdlom Evropská 810/136, ió0 0o Praha 6, Česká republika, lČo:492 40 480, spoločnosťzapĺsaná
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2o1| podnika|úca v Slovenskei republike prostrednĺctvom organizačne| zložky:
UNlQA pojišťovna.a.s', pobočka poisťovne z iného členskéhoštátu, so sĺdlom Krasovského 3986/15, 85l 0'l Bratislava.S|ovenská republika.
lCo: 53 812948, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel Po. vložka č.872618

]5.5lovenská kancelária poisťovatelbv (ďalej len
,,kancelária") je právnická osoba zriadená zákonom o PZP.
16.Predbežné poistenie zodpovednosti je dohoda uzavretá podlä $ 14 odseku 1 zákona o PZP
medzi poisťovatelbm a osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, podl'a ktorej sa poisťovatel' zaväzuie nahradiť škodu
v zmysle ustanoven ízákona, poistných pod mienok
a zmluvných dojednaní.
17. Kalendárny rok začÍnanultou hodinou 1. januára a
končí24. hodinou 31. decembra toho istého roku.
18.Členským štátom je členský štát Európskej únie
alebo členský štát Európskej dohody o vol'nom
obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom

zabezpečenia, úĺazovédávky, dávky úrazového
zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného
dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradĺť ýmto subjektom,
b)škody vzniknutej poškodením,zničením, odcudzením alebo stratou Veci,

c) účelnevynaložených nákladov spojených s práv-

2.

nym zastúpenímpri uplatňovaní nárokov podlä
písmen a), b) a d), ak poĺsťovatel'nesplnil povin_
nostĺ uvedené v 5 11 ods. 6 písm. a) alebo písm.
b) zákona o PZP alebo poisťovatel'neoprávnene
odmietol poskytnúťpoistné plnenie alebo neo_
právnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d)ušlého zisku.

Poistený má právo, aby poisťovatel'za neho poskytol poškodenémupoistné plnenie v rozsahu
podl'a ods. 1., ak ku škodovej udalosti, pri ktorej
táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá,
doš]o v čase trvania poistenia, ak zákon resp. tieto
všeobecnépoistné podmienky nestanovujú inak.
3. Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na územíiného členského štátu, poškodenému sa poskytne poistné plisťovatel' pl niť, nadobudlo právoplatnosť.
nenie v rozsahu poĺstenia zodpovednosti podl'a
21.Poistné obdobie je jeden rok, pokial'v poistnej
právnych predpisov členskéhoštátu, na ktorého
zmluve nie je uvedené inak.
územíbola škoda spôsobená, ak sa podl'a záko22.Uzemím, na ktorom sa motorové vozidlo sprana alebo na základe poĺstnej zmluvy neposkytuje
vidla nachádza je:
poistné plnenie v širšom rozsahu.
r územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evi- 4. Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vodenčnéčíslo,osobitné evidenčnéčísloalebo
zidla občanovi členského štátu, na územícudziezvláštne evidenčnéčíslo,
ho íátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária
r územie štátu, v ktorom mu bola pridelená značpoisťovatelbv, počas jeho cesty z územia jedného
ka poisťovatelä alebo ĺná rozlišovacia značka,
členskéhoštátu na územie ĺnéhočlenskéhoštátu sa
ak ĺde o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha
vztahujú právne predpisy členskéhoštátu, na ktoréevidencii vozidiel,
ho územísa motorové vozidlo spravidla nachádza.
r územie štátu, v ktorom má držitel', vlastník alebo prevádzkovatel' motorového vozĺdla trvalý čtánok +
pobyt alebo sÍdlo, ak sa motorovému vozidlu Výluky z poistenia
hospodá rskom priestore.

19.Škodovou udalosťou je skutočnosť,ktorá môže
byť dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie poĺsťovatel'a alebo kancelárie.
2O.Poistnou udalosťou je skutočnos{ s ktorou je
spojená povinnosť poisťovatelä alebo kancelárĺe
poskytnúťpoistné plnenie. Ak o náhrade škody
rozhoduje súd, platí, že poistná udalosť nastala
až dňom, keď rozhodnutie, podlä ktorého má po-

nep

ri

delfu

je evi denčn é číslo, zn ačka poisťovate-

alebo iná rozlišovacia značka.
23.Povinná osoba je osoba, na ktorú sa v zmysle $ 3
ods. 1 zákon a o PZP vaahuje povinnosť uzavrĺeť
poistnú zmluvu.
24. Evidenciou vozĺdiel je informačný systém o motoroých vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky podlä osobitného predpisu.

1. Týmto poistením

nie je krytá zodpovednosťza škodu:
a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého

l'a

článok z
Predmet poistenia

Predmetom poistenia je zodpovednosť každéhq kto

zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve tretím osobám'

č!ánok l
Rozsah poistenia
1. Poistený má z poistenia právo, aby poisťovatel'za
neho nahradil uplatnené a preukázané nároky na
náhradu:
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako ai

príslušným subjektom13) uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivostĺ, nemocenské dávky, dávky nemocenského

+

prevádzkou bola škoda spôsobená,
b)podl'a čl. 3. ods. 1., písm. b) až d) poistných
podmienok,
ba)za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase
vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej
domácnosti 3),
bb)vzniknutú držitelbvĺ, vlastníkovĺalebo prevádzkovatelbvi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
bc) vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy
tvorenej motorovým vozidlom a prípojným
vozidlom s výnĺmkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla, alebo ak ide o spojenie motoroých
vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré nie je vykonávané v rámci podnikateltkej činnosti,
c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou
bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných ýmto motorovým vozidlom s ýnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré malĺ

dopravované osoby, okrem osôb podlä písmen

a) a b) ods.'l. tohto článku, V čase, keď k dopravnej nehode došlo na sebe alebo pri sebe,
d)ktorú poistený uhradi| alebo sa zaviazal uhradiť
nad rámec ustanovený osobitnými predpismia)
alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia
súdu o náhrade škody alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda
účastníkovkonania, ak poisťovatel' nebol jed-

ným z ýchto účastníkov,
e)vzniknutú pretekárom, alebo súťažiacimúčastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach
alebo pri prípravných iazdách k nim, aniškodu
na motorových vozidlách pri nich použiých,
s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný do-

bo ktoré sa nejakým spôsobom na ne vzťahujú,
la) Za teroristickú akciu alebo teroristický čin sa
považujú také konania, ktoré napĺňa|ú skut-

kovú podstatu niektorého z nasledovných
trestných činov: teroru, záškodnícwa, sabotáže podl'a príslušnýchustanovení Trestného zákona Slovenskej republiky ako aj činy
vymenované v čl. 1 Európskeho dohovoru )
o potlačovaní terorizmu z 27. 1. 1977.

lb) Zateroristickú akciu alebo teroristický čin sa
okrem konaní uvedených pod bodom (la)

považuje tiež každý čĺnosoby alebo skupiny osôb, ktorý bol vykonaný za účelom
dosiahnutia politických, náboženských,
etnických, ideologĺckých alebo podobných cielbv, ktoľésú zamerané na šírenie
d ržiavať pravid lá cestnej premávky,
strachu a ohrozenia medzi obyvatelltvom
f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej staalebo časťamiobyvatelttva a ým na zĺskarostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemonie vpIyvu na vládu alebo štátne zriadenie,
cenského zabezpečenia, úrazoých dávok, dávok úrazovéhozabezpečenia, dôchodkových
alebo poškodenĺe ústavného zriadenĺa alebo poškodenie hospodárskeho života v Slodávok, dávok ýsluhového zabezpečenia a dôvenskej
republike alebo v inom štáte.
chodkov starobného dôchodkového sporenia
poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo 2. Za škodu spôsobenú vlastníkovi motorového vozidla sa nepovažuje prípad, ak bola škoda na mousmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla,
torovom vozidle vo vtastníďve leasingovej spoločnosti spôsobená prevádzkou iného motorového
fa) ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
vozidla v jej vlastníctve, ktoré v čase vzniku škody
fb) vodičovi motorového vozidla, prevádzkou
ktorého bola táto škoda spôsobená,
bolo v prenájme inej osoby a nebolo riadené zag)spôsobenú pracovnou činnosťou motorovémestnancom leasingovej spoločnosti pri plnení
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
ho vozidla ako pracovného stroja. s výnimkou
jeho
jazdou,
poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovatel'
Ak
zapríčinených
3.
škôd
je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmieth)ktorej vznik nie je v príčinnejsúvislosti s poistnou udalosťou,
nuĹ ak poistený:
i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho
a)bez súhlasu poisťovatel'a uzná povinnosť nahradiť škodu a|ebo jej časťnad rámec poistnévozidla,
j) spôsobenú jadrovou energĺou alebo v dôsledho plnenia, ktoré by inak poisťovatel'bol povinku jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo
ný poskytnúť podlä zákona o PZP,
b)sa zaviaže uhradiť premlčanúpohlädávku,
rádioaktívneho zamorenia,
c) neposkytne poisťovatelbvi potrebnú súčinnosť
k)vzniknutú v dôsledku vojny, napadnutia alebo
v súdnom konaní.
či n u vo n ka jšieh o nepriatel'a, nepriatel'skej a kcie
(bez ohlädu na to, či už bola vojna vyhlásená 4. Právo na poistné plnenie nevznikne, ak v dôsledalebo nie), občianskej vojny, hromadných náku porušenia niektorej z povinností uvedených
v čl. 9 odseku 1. a 2. poistných podmienok bude
siIných nepokojov, revolúcie, povstania, teropoisťovatelbvi znemožnenéjednoznačne určiť
rizmu, vzbury, demonštrácie, štrajku, výluky
z práce, vojenskej či inej ozbrojenej moci, činov
vznik nároku na poskytnutie poĺstnéhoplnenia a/
alebo rozsah jeho povinnosti plniť.
osôb konajúcich zákerne, násilného konania
politicky,
motivovaného
sociálne, ideologicky
alebo nábožensky, sprisahanĺa, zabavenĺa, rek- čtánok s
virácie pre vojenské účely,nariadenia akejkol'- Rozsah územnej platnosti poistenia
vek vlády de jure alebo de facto alebo zásahu Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie platí na území
všetkých členských štátov; poistenie platí aj na území
akejkol'vek verejnej alebo štátnej moci,
l) ktorá je priamo alebo nepriamo spôsobená, iných štátov, ktoré poisťovatel'označil v zelenej karte.
vyplýva z, alebo je v spojitosti s akýmkol'vek
druhom teroristickej akcie alebo teroristického č!ánok o
činu, bez ohl'adu na iné spolupôsobiace príči- Vznik poistenia a predbežnépoistenie
ny alebo udalosti, ktoré sa udĺali v rovnakom 1. Poistenie zodpovednosti vzniká okamihom uzavretia poistnej zmluvy', ak nie je dohodnuté inak.
čase alebo v slede nesúvisiacom so škodou.
Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol
Z poĺstenia, ktoré sa riadĺ týmito poistnými
podmienkami je vylúčená zodpovednosť za
návrh na uzavretie poistne| zmluvy prijaý v lehote určenej povinnou osobou (na ktorú sa vzťahuje
všetky škody, straty, výdavky alebo náklady,
povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podl'a zákona
ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené,
o PZP) a ak táto lehota nie je určená, tak do jednévyplývajú z, alebo sú spätés činmĺspojenými
ho mesiaca odo dňa obdržania návrhu na uzavres obmedzením, prevenciou alebo potláčaním
tie poistnej zmluvy poĺsťovatelbm. Poĺstná zmluteroristickej akcie alebo teroristického činu, ale-

ne, ak prvá splátka poistného nebude uhradená
vo ýške a lehote uvedenej na Návrhu poistitelä.

Va ie uzavretá okamĺhom, ked'osoba, na ktorú sa
vztahuje povinnosť uzavrieť poistnú zm!uvu podlä

2.

3.

4.
5.

6.
7.

zákona o PZP obdržíoznámenie o prijatí svojho
návrhu, za predpokladu sp|nenia podmĺenok uve_
dených v návrhu na uzavretie poistnejzmluvy.
Pred uzavretím poistnej zmluvy môže poisťovatel'
dohodnúťs povinnou osobou, (na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podlä 5 3
ods. 1 zákona o PZP), predbežnépoistenie zodpovednosti. Týmto spôsobom nie je možnédojednať
poistenĺe pre cudzozemské motorové vozidlá.
Predbežnépoistenie zodpovednosti vzniká dňom
začiatku poistenĺa uvedenom v návrhu na uzavretie
poistnej zmluvy za podmienky, že prvá splátka bola
zaplatená v plnej ýške najneskôr k tomuto dňu
a návrh na uzavretĺe poistnejzmluvy bol podpísaný
zástupcom poisťovatel'a, pokial' nie je dohodnuté
inak. V prípadg ak dôjde k uzavretiu poistnejzmluvy, je začiatok poistenia zhodný s dňom začiatku
pred bežnéhopoistenia zodpovednosti.
Doba trvania poistenia, t. j. začiatok a koniec poistenia, je určená v poistnej zmluve.
Zmeny poistnej zmluvy je možnéuskutočniťlen
písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.

Predbežnépoistenie zodpovednosti zanĺká uply-

nutím doby, na ktorú bolo dojednané, alebo

uzavretím poĺstnej zmluvy.
Poistenie zodpovednosti môže vzniknúť:
a)okľem postupov uvedených vyššieje moŽné
poistenie dojednať tak, že poistník akceptuje
Návrh poistitel'a na uzavretie poĺstnej zmluvy
(ďalej iba ,,Návrh poistĺtel'a"), toto platí najmä

v prípadoch dojednávania poistenia

elektronicky cez oNL!NE aplikácie alebo poistenie na
dial'ku alebo poistenie cez webservice a pod.
b)Poistenie podlä Návrhu poistitel'a vzniká za

predpokladu, že v lehote uvedenej na Návrhu
poĺstitelä je splnená nižšieuvedená podmienka:
r poistník zaplatí prvú splátku poistného v !ehote a vo výške uvedenejv Návrhu poistitel'a,
c) Návrh poistĺteläprijme poistník zaplatením

prvej sp!átky poistného* vo ýške uvedenej
v Návrhu poistitelä. Pri úhrade poĺstnéhoje

poistník povinný uviesť variabilný symbol, ktorým je čísloNávrhu poistitel'a.
* Poistným podľa tohto bodu sa rozumie sumo
uvedenó v Nóvrhu poistiteľo ako ,,výško prvej
splótky poistného".

d)Návrh poistitel'a je platný do 7 dní odo dňa
začiatku poistenia uvedeného v Návrhu poistitelä. Poistná ochrana/krytie sa vzťahuje aj na
obdobie odo dňa začiatku poĺstenĺado pripísania poistného na účetpoistitel'a, ak bolo
poistné pripísanéna účetpoistitel'a najneskôr
v 7. deň odo dňa začiatku poistenĺa. Ak bude
poistné prĺpísanéna účetpoistĺtel'a po uvede-

nej lehote, Návrh poistitelä zanikne a nedôjde
k uzavretiu poistnej zmluvy.
e) Pokial' bude prvá splátka poistného zaplatená
v lehote splatnosti vzťahuje sa poistné krytie aj

na dobu odo dňa začiatku poistenĺa uvedeného v Návrhu poĺstitelädo pripísania poistného
na účetpoistitel'a v zmysle bodu c).
f) Poistenie na základe Návrhu poistitelä nevznik-

článok z
Poistné

1.
2.

Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú je poistník povinný zaplatiť ako protihodnotu
za dohodnutú poistnú ochranu.
V zmysle zákona sa poistné stanovuje vo výške

5.

začiatku poistenia uvedeného v návrhu na uzavretie
poistnej zmluyy, pokial' nie je dohodnuté inak.
Poistné zaplatené za predbežné poistenie zodpo-

zabezpečujúcejsplnitel'nosť všetkých záväzkov
poisťovatel'a vyplývajúcich z poistenia vrátane
tvorby rezerv podlh osobitného predpisus).
3. Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté
poĺstné obdobie, ktoré ak nĺe je v poistnej zmluve
uvedené inak, je splatné prvým dňom poistného
obdobia.
V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie
poistného za poistné obdobĺe dojednané v splátkach, platí, že splátka poistného je splatná prvým
dňom príslušnejčasti poistného obdobia. V prĹ
pade nezaplatenia splátky poistného sa dňom
nasledujúcim po dnĺjej splatnosti stáva splatným
poistné za celé poistné obdobie.
4. osoba, na ktorú sa vÍahuje povinnosť uzavrieť
poistnú zmluvu podlä 5 3 ods. 'l zákona o PZP má
v prípade predbežného poistenia zodpovednosti
povĺnnosťzaplatiťprvúsplátku v plnejýške ku dňu

vednosti sa započítado poistného za poistenie
dojednané poistnou zmluvou.
6. Poisťovatel' je oprávnený jednostranne prispôsobiťýškupoistného. o tejto skutočnostije poisťovatel' povin ný poistn íka vopred nformovať.
7. Poisťovatel' má právo predpísať poistné v novej
ýške podlä predchádzajúceho odseku k prvému
dňu nasledujúceho poistného obdobia.
8. Výška poistného je stanovená v poĺstnej zmluve;
odsek 6. a 7. tohto článku týmto nie sú dotknuté.
9. Ak je poistený v omeškanÍ s platením poistného,
je povinný zaplatiť poisťovatelbvi úrok z omeškania za každý deň omeškania vo ýške stanovenej
osobĺtným predpisom a platnej k prvému dňu
omeškania s platením poistného.
10.Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom
poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byt
zaplatené poistné a V tomto poistnom období došlo ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť
i

poisťovatelä na h rad iť škod u, má poisťovatel' p rávo
na poĺstnéaž do konca tohto poistného obdobĺa.
11. Jednorazové poistné patrí poisťovatelbvi vždy celé.
12.Všetky platby poistného/splátky sa zúčtujúpodlä
poradia najskôr na krytie najstarších nedoplatkov
poistného/splátlry a úrokov z omeškania a potom
na splatenie samotného pred pĺsu poistného/splátky.
13. Poĺsťovatel' má voči tomu, kto je povinný platiť
poistné, právo na náhradu nákladov, ktoré mu

vzniknú v súvislosti s doručenĺm ýzvy na zaplatenie dlžnéhopoistného.
14. Pri určenívýšky poistného v poistnej zmluve pri
poistení zodpovednosti podlh zákona o PZP je poisťovatel' povinný zohlädňovať celkový predchádzaiÚcl škodový

p rie

beh poisten ĺa zod poved nostĺ

poistníka, a to zl'avou na poistnom, ak je priebeh
poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie
z poistenia zodpovednosti.
15.Výška poĺstného zakaždépoistné obdobie je určená pre každévozidlo podlä príslušnej triedy poĺstného, do ktorej je vozidlo zaradené v závislosti
od doby bezškodového priebehu pred začiatkom
každéhopoistného obdobia (systém bonus/malus). Zaradenie vozidla do triedy poistného sa pre
nasledujúce poistné obdobie uskutočňuje podlä
nasledovných pravidiel:
a)Zl'ava na poistnom _ t.j. Bonus sa určuje vždy

zo základného poĺstného platného pre

prís-

lušnévozidlo. Zl'ava na poistnom sa poskytuje vždy pri nepretržitej, minimálne 12 mesia-

cov trvajúcej dobe poistenia u poisťovatelä

s bezškodovým priebehom. Pre určenie výšky
poĺstného na nasledujúce poistné obdobie sa
pri bezškodovom priebehu za predchádzajúce
poistné obdobie vozidlo zaradí vždy o triedu
poistného vyššie. Triedy poĺstnéhos prísluš_
nou výškou zníženéhopoistného, ktoré je vyjadrené percentuálnou sadzbou zo základného poistného, sú uvedené v tabul'ke č. 1. Prĺrážka k poistnému - t.j. Malus sa určuje vždy
zo základného poistného platného pre príslušné vozĺdlo. Pre nasledujúce poistné obdobie
sa prirážka k poĺstnémuuplatňuje v závislosti
od škodového priebehu vozidla v predchádzajúcom poistnom období, pričom za každúnahlásenú poistnú udalosťsa vozidlo zaradívždy
o tri triedy poistného nižšie,maximálne však
do triedy M05 pokĺal'nie je v d'alšom texte tohto odseku uvedené inak.

Tabuľkač.1-Trieda

stného

Doba bezškodového
priebehu

Trieda

poistného

Percento zo

ákladného
poistného

'108 a

viac mesiacov
(min. 9 rokov bez škody)

B09

50%

2.

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

808

55%

3.

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

BO7

60%

4.

72-83 mesiacov

BO6

65%

5.

60

-71 mesiacov
(min. 5 rokov bez škody)

805

70%

6.

48

- 59 mesiacov
(min. 4 roky bez škody)

804

75%

7,

36

- 47 mesiacov
(mĺn. 3 roky bez škody)

BO3

80%

8.

24

-35 mesiacov
(min. 2 roky bez škody)

BO2

85%

9.

12-23 mesĺacov
(mĺn. 1 rok bez škody)

B01

9OVo

'to.

0

- l'l mesiacov
(bez dokladu o bezškodovom priebehu)

800

100 %

11

Žiadna bezškodová doba

M0'l

1't0%

(min. 6 rokov bez škody)

12.

Žiadna bezškodová doba

MO2

120%

l3

Žiadna bezškodová doba

M03

130 %

14.

Žiadna bezškodová doba

M04

140%

Žiadna bezškodová doba

M05

150 %
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b)Pre zaradenie vozidla do prĺslušnejtriedy poistného je rozhodujúcim obdobím doba bezškodového priebehu vozidla vyjadrená V mesiacoch, resp. rokoch, prĺčommusí ísťo dobu
neprerušeného trvania poĺstenia od poslednej
poistnej udalosti alebo od začĺatkupoistenia
ak k poistnej udalosti nedošlo.
c)Za poĺstnúudalosť majúcu vplyv na zníženie
bezškodového obdobia sa nepovažuje:
ca) poistná udalosť, za ktorú poistený prípadne iná osoba poskytne náhradu vyplateného poistného plnenia do jedného mesiaca
od oznámenia poisťovatelä o výške poskytnutého plnenia poškodenému, s ýnimkou
prípadov uvedených vS 12 zákonaoPZP.
cb) poistná udalosť, pri ktorej došlo k nároku
na vrátenie vyplatenej sumy poisťovatelbvi
v zmysle ustanovenia 5 13 zákona o PZP.
d)Pri uzavretí poistnej zmluvy sa motorové vozidlo
zaradí do príslušnej triedy systému bonus/
malus na základe platného potvrdenĺa o dobe
trvania poistenia a počte poistných udalostí

majúcich vplyv na rozhodujúce obdobie, vy-

daného poisťovatelbm, u ktorého bolo vozidlo
naposledy poistené.
e)V prípade, ak poistník malv predchádzajúcom ob-

dobí dojednané poistenie zodpovednosti vozid!a,
poisťovatel'môže po predloženípotvrdenia o bezškod ovo m p riebeh u poisteni a vozid a (zápočtoý
list) zohlädniť dosiahnutú dobu bezškodového
priebehu pri ýpočte ýšky poistného. Doba, počas ktorej môže poistník požiadať o uplatnenie
nároku na zlävu na poistnom podl'a potvrdenia
od iného poisťovatelä (čas od ukončenia poistnej
zmluvy u iného poisťovatelh do prijatia návrhu
poistenia zodpovednosti vozĺdla poisťovatelbm)
nesmie presiahnuť 12 mesiacov. V prípade, ak mal
poistník poistenie zodpovednosti vozidla poistené
u poisťovatelä, doba prerušenia poistenia nesmie
l

presiahnuť 12 mesiacov.

f) Bezškodoý prĺebeh je možnépreviesť, resp.

doý

ško-

priebeh je možnéuplatniťv prípade zániku
poistenia v zmysle článku 11 ods. 1 . a 2. poistných
podmĺenok na iné motorové vozĺdlo toho istého
druhu, na ktoré nemá poistník doposial' uzatvorenú poistnú zmluvu u poisťovatel'a.
g)Zaradenie vozĺdla do vyššejalebo nižšejtriedy

poistného pre nasledujúce poistné obdobĺe
sa uskutočni na základe doby bezškodového

priebehu alebo počtu poistných udalostí, ktoré
nastali počas posudzovaného poistného obdobia. Nové zaradenie vozĺdla do príslušnejtriedy poistného sa uskutočnívždy k prvému dňu
nasledujúceho poistného obdobia.

h)V prípade, ak vozidlo bolo pre určenie ýšky poistného 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 poisťovatelbvi
nahlásená, poĺsťovatel' má voči poistníkovi nárok na doplatenie rozdielu na poistnom, ktorý vznikol neoprávneným zaradením vozidla

do triedy poistného na základe nesprávnych

údajov o škodovom priebehu v predchádzajúcom poĺstnom období.
i) Zmena poistenia vozidla v rozhodujúcom ob-

dobí nemá vplyv na započítanie neprerušeného trvania poistenia a zaradenie vozidla

do triedy poistného.
j) Systém bonus/malus sa neuplatňuje pridobrovol'nom doplnkovom poĺstení,,PLUso.
16.Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo
malo byťzaplatené poistné, má poisťovatel' nárok
na pomernú časťpoistného ku dňu, kedy poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časťpoistného je poisťovatel' povinný poistníkovi vrátiť,
ak suma presiahne čiastku 'l,66 eur.
17. Ak poistník nesplnil povinnosť podlä $9 ods. 5.
zákona o PZP, nie je poísťovatel' povinný do splnenia tejto povinnostĺ vrátiť poĺstnépodl'a ods.
16. tohto článku.

č!ánok s
Poistné plnenie
1. Limit poistného plnenĺa je najvyššiahranica po-

istného plnenia poisťovatel'a pri jednej škodovej
udalosti. Limity poistného plnenia sú dohodnuté

2.

v poistnejzmluve.
Pokial'nie je v poistnej zm]uve dohodnuté inak, limit poĺstného plnenia z jednej škodovej udalosti je:
a) 5 24o 000 eur za škodu podlä čl. 3 ods. 1. písm.

a) týchto poistných podmienok bez ohlädu

počtu zranených alebo usmrtených,
b)1 050 000 eur za škodu podlä čl. 3 ods.1. písm.

8. V prípadg že nedodržanie alebo porušenie povinností uložených poistenému poistnou zmlu-

vou a všeobecne záväznými právnymi predpismĺ
malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti
alebo na zväčšenierozsahu následkov poistnej
udalosti, je poistený povinný uhradiť poisťovatelbvi až do ýšky vyplateného poistného plnenia
sumu primeranú tomu, aký vplyv malo toto nedodržanie alebo porušenie na rozsah povinnosti
poisťovatel'a poskytn úťpoistné pl nenie.
9. V prípade, ked'ýzická osoba, ktorá spôsobila škodu je osobou odlišnou od poisteného a poistený
uhradí poškodenému premlčaný nárok na náhradu škody, je poisťovatel' oprávnený poistenému
odmietnuť poskytnutie poistného plnenĺa.
10 Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom
na územíSlovenskej republiky má nárok na náhradné poistné plnenĺe z poistného garančného
fondu, ak do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovatel'
neposkytol poškodenému písomnévysvetlenie
k uplatneným nárokom na náhradu škody. Poško_
dený nemá nárok na náhradné poĺstnéplnenie
z poistného garančnéhofondu, ak si uplatnil nárok na náhradu škody proti príslušnémui poisťovatelbvĺ žalobou na súde.
11. Poisťovatel' je povinný poskytnúť poistné plnenie
do 15 dní po skončení prešetrovania potrebné-

ho na zistenie rozsahu povinnosti poisťovatel'a
poskytnúťpoĺstnéplnenie alebo po doručení

právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovatelbvi, ak z tohto rozhodnutia
nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného
plnenia. Poisťovatel' je povinný bez zbytočného
odkladu začaťprešetrovanie potrebné na zistenie
rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenĺe a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodenéhoo škodovej udalosti:
a)skončiťprešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúťpoistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného
plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovatelä
poskytnúť poĺstnéplnenie a nárok na náhradu
škody preukázaný,
b)poskytnúť poškodenémupísomnévysvetlenie
dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo,
pre ktoré znížilpoistné plnenie alebo poskytnúť
poškodenémupísomné vysvetlenie k ým uplatneným nárokom na náhradu škody, u ktoých
nebo! v ustanovenej lehote preukázaný rozsah

b), c) a d) týchto poistných podmienok bez
ohlädu na počet poškodených.
3. Ak je súčetnárokov viacerých poškodených vyššíako lĺmit poistného plnenia podlä tohto článku odseku 2.) písmen a) alebo b) alebo poistnej
zmluvy, poistné plnenie sa každémuz nich znižuje v pomere limĺtu poistného plnenia k súčtu
nárokov všetkých poškodených.
4. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na
náhradu škody priamo proti poisťovatelbvi 6) a je
povĺnný tento nárok preukázať7).
povi n nosti poisťovatelä poskytn úťpoistné pl ne5. Poistné plnenie uhrádza poisťovatel' poškodenému. Ak poistený nahradí škodu alebo jej časťprianie a ýška poistného plnenĺa; pĺsomnévysvetmo poškodenému, má právo, aby mu poisťovalenie sa považuje za doručenédňom, kedy ho
tel'uhradil ním nahradenú škodu, a to do vyšky,
adresát prevzal, odmietol prevziať alebo dňom,
v akej by bol poisťovatel' povĺnný nahradiť škodu
kedy ho pošta vrátila ako nedoručené.
poškodenému.
12.V prípade, ak preukázanie vznĺku nároku na po6. Pre premlčanie nároku na náhradu škody proti poskytnutie poistného plnenia závisí od výsledku
isťovatelbvi platí rovnaká úprava ako pre premlčavyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní,
nĺe nároku proti osobe, ktorá škodu spôsobila 8).
hasičov a pod., vyšetrenie poisťovatel'a v zmysle
7. Poisťovatel' poskytne poistné plnenĺe v slovenodseku 11. nie je možnéskončiťskôr, ako doruskej mene. Ak je poškodeným cudzozemeg môže
čenímrozhodnutia orgánov činných v trestnom
byť poistné plnenie poskytnuté aj v inej mene
konaní, hasĺčova pod. poisťovatelbvi.
vzmysle dohôd o vzájom nom vyrovnávan í ná rokov
na náhradu škody, ktoré uzavrela kancelária.

článok g
Práva a povinnosti poistníka, poisteného

a poisťovateľa
'l. Poistník/poistený je okrem povinností, ktoré mu
vyp lýva j ú zo všeo becn e záväzný ch

p

rávnych

p red -

pisov, príslušnýchustanovení ýchto poistných
2.
podmienok a zmluvných dojednaní, povĺnný aj:
a) pravdivo a úplne na všetky písomnéotázky poĺsťovatel'atýkajúce sa dojednávania poistenia
ako ajzmeny poistenia;
b) bez zbytočnéhood kl ad u ozná miť po isťovate lbvi každúzmenu údajov uvedených v poistnej
zmluve (najmä zmenu identifikačných údajov
ýzických osôb a právnických osôb) a doplatiť
poistné súvĺsiace s oznámenou zmenou;
c) oznámiť skutočnosti ýkajúce sa zánĺku poistenia
zod poved nosti a po záni ku odovzdať poisťovate-

lbvi príslušnédokladyvzmysle zákona oPZP, ato
zelenú kartu, potvrdenie o predbežnom poistení
zodpovednosti a kartu asistenčných služieb;

d)dbaí aby poistná udalosť nenastala,

najmä
nesmie porušovať povinnosti smerujúce k od-

vráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva
n ie ýchto povi n ností zo
strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby

a nesm ie trpieť porušova

sa za tretie osoby pokladajú tiež ýzické osoby
a právnické osoby, ktoré konajú v jej mene);

e)zabezpečiť dodržiavanie hore uvedených povinností aj zo strany tretích osôb, ktorým bolo
motorové vozidlo zo strany poistníka prenechané do užívania;
f) v súvislosti so vznikom škodovej udalosti poskytnúťpoisťovatelbvi potrebnú súčĺnnosť
a postupovať podl'a jeho pokynov poisťovatel'a, najmä:

fa) písomne oznámiť poĺsťovatelbvivznik škodovej udalosti - do 15 dní po iej vzniku,
ak vznĺkla na územíSlovenskej republiky do 30 dní po jej vznĺku, ak vznĺkla mimo
územ ĺa Slovenskej republ iky,

fb) predložiťv dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovatel' vyžiada,

fc) oznámiť, že bol proti nemu uplatnený

ná_

rok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
fd) oznámiť že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začatétrestné stÍhanie alebo
konanie o priestupku a zabezpeči{ aby bol
poisťovatel' informovaný o ich priebehu
a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu je povinný oznámiť poisťovatelbvi
jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo
jeho obchodné meno a sídlo,
fe) oznámiťuplatnenie práva na náhradu škody,
ff) povinný urobiť všetky nevyhnutné opatrenĺa smerujúce k tomu, aby jeho právo protĺ

poškodenémualebo inej osobe na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženiealebo
na zastavenie jej výplaty zostalo zachované. Poisťovatel' uhradí primerané náklady
poisteného pri uplatňovaní opatrení smerujúcich k zachovanĺu tohto práva.
g)Na žiadosť poškodeného je poistený povinný
bez zbytočnéhoodkladu poskytnúťúdaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku

3.

na náhradu škody, najmä:
ga) meno, priezvisko atrvalý pobyt poisteného
alebo jeho obchodné meno a sídlo,
gb)obchodné meno a sídlo poĺsťovatelh, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
gc) číslopoistnej zmluvy.
Poistník/poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisťovatel'a zaviazať. sa k náhrade škody a nemôže uzavrieť bez súhlasu poisťovatel'a súdny zmier. Proti rozhodnutĺam príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody,
je povinný včas podať odvolanie, pokial'v odvolacej lehote neobdržíod poisťovatel'a ĺný pokyn.
Poistn ík/poi ste ný nemô že bez p redchádza j úceho
súhlasu poisťovatel'a uznať alebo uspokojiť akýkol'vek nárok zo zodpovednosti za škodu.
Poisťovatel' je povinný:

a)

po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi

bez zbytočného odkladu zelenú kartu; Poisťovatel' vedie evidenciu o vydaných potvrdeniach

o poistení zodpovednostĺ;
b)do 15 dní od doručenia žiadostĺpoĺsteného o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenĺa
zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vztahu, ale najmenejza obdobie predchádzajúcĺchpiatich rokov trvania zmluvného vnahu;
c) na základe jeho písomnej žiadosti poisteného
ustanoviť právneho zástupcu 9) v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje
poistenĺe;

d)vrátĺť poistníkovi a poistenému doklady, ktoré

si predtým od nich vyžiadal Poisťovatel' má
právo vyhotoviť sĺ z predložených originálov
dokladov kópie;

e) poisťovatel' nie je povĺnný poskytnúťpoistné pl-

nenie v prípade, ak poistník, poistený alebo poškodený uvedĺe poisťovatel'a do omylu v otázke
splnenia podmienok na jeho poskytnutĺe;
f) zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podlä osobitného predpisu ') v prípade nesplnenia

povĺnnosti v súvislosti s lehotami poskytnutia
poistného plnenia podlä článku 8 týchto poistných podmienok;
g)poisťovatel' má proti poistníkovi/poistenému
nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho
časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak:
ga) spôsobil škodu úmyselne alebo viedol motorové vozidlo po požitíalkoholického nápoja,

alebo inej návykovej látky alebo lieku, po uži-

tí ktorého je zakázanéviesťmotorové vozidlo,

gb)viedol motorové vozidlo bez predpísaného
vodičského oprávnenia alebo v dobe zákazu
činnosti viesť motorové vozidlo uloženého
gc)

súdom alebo iným príslušným orgánom 10),

spôsobil škodu motorovým vozidlom,

o ktorom vedel, že jeho technická spôsobi-

losť nezodpovedá podmienkam na použĹ

vanie v cestnej premávke podlä osobitného predpisu l1) a tento stav bol v príčinnej
súvislosti so spôsobenou škodou,
gd) vedome zveril vedenĺe motorového vozid la
osobe, ktorá nespÍňa podmienky pre vedenie motorového vozidla podl'a osobitného

1s),

PredPisu
ge) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podl'a osobitného predpĺsu ta), ktorá je
poistnou udalosťou,
gf) v dobe, kedy nastala poistná udalosť bol
v omeškaní s platením poistného; v omeš-

čtánok 1o
Prechod práva
1. Ak má poistený proti poškodenémualebo inej

osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej
zníženiealebo na zastavenie jej ýplaty, prechádza toto právo na poisťovatelä, ak za poistenékaní s platením poistného je aj ten, kto
ho túto sumu vyplatil alebo wpláca. Toto právo
zaplatil nižšiepoistné, ako je dohodnuté
prechádza na poisťovatelä ak za poisteného túto
v poistnejzmluve,
sumu zaplatil alebo ju za neho vypláca.
gg)použil motorové vozidlo na ĺný účel,ako 2. Poistený je povinný bez zbytočnéhoodkladu poisustanovujú podmienky na určenie výšky
ťovatelbvi oznámi{ že nastali skutočnosti, na ktoré
poistného,
sa viaže vznik práva uvedeného v ods. 'l. a zároveň
g h) neozná mil poisťovatelbvi vzni k škodovej udaodovzdať poisťovatelbvi všetky doklady potrebné
losti v rámcĺ povinností poistníka/poĺsteného
k uplatneniu ýchto práv poisťovatelbm. Ak poistezmysle tohto článku poistných podmienok,
ný nesplnĺ tieto povinnosti je poisťovatel'oprávnegi) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez
ný požadovať od poĺstenéhoprimeranú náhradu
dôvodov hodných osobitného zretelä poaž do ýšky poskytnutého poistného plnenia. Porušil svoje povinnosti uvedené vyššie,
istený je povinný urobiťvšetky opatrenia potrebné
gj) spôsobil škodu prevádzkou vozidla, ktoré
k tomu, aby právo poisťovatelävoči poškodenému
použil neoprávnene,
alebo inej osobe zostalo zachované.
gk) bezdôvodne odmietol ako vodič vozidla podrobiťsa naýzĺu skúškena prítomnosťalko- čtánok 11
holu, omamnej alebo psychotropnej látky,
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
gl) porušil ďalšie základné povinnosti ýkajúce 1. Poistenie zodpovednosti zaniká:
sa prevádzky na pozemných komunikácia)uplynutím doby, na ktorú bolo poĺstenie doách v zmysle zákona o cestnej premávke
jednané,
v platnom znenÍ a toto porušenie bolo
b)výpoveďou ku koncu poĺstnéhoobdobia; výv príčinnejsúvislosti so škodou.
poved' sa musí dať aspoň šesťtýždňov pred
h)po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi
jeho uplynutím,
bez zbytočnéhoodkladu na účelzabezpečenĺa
c) ýpovedbu kaŽdej zo zmluvných strán do dvoch
náhrady vznĺknutej škody tlačivo na vypísanie
mesĺacov od uzavretia poistnej zmluvy; ýpoúdajov o dopravnej nehode alebo škodovej
vedná lehota je osem denná, jej uplynutím poisudalosti, ich účastnÍkoch,zúčastnenýchvotenie zanĺkne,
zidlách a ich poškodení, poĺstenízodpovedd)dohodou zmluvných strán.
nosti a zavinení; poisťovatel' je povinný vydať 2. Poistenĺe zaniká ajl.
poistnĺkovĺtlačivo aj na požiadanie;
a) zánikom motorového vozidla,
i) písomne oznámiť poistníkovi najneskôr desať
b)zápisom prevodu držby motorového vozĺdla na
týždňov pred uplynutím poistného obdobia:
inú osobu v evidencii vozidĺel 11}
ia) výšku poistného podl'a $ 8 zákona o PZP
c) vyradením motorového vozĺdla z evidencie vona nasledujúce poistné obdobie,
zidiel 11),
ib) dátum skončenia poistného obdobia,
d)prijatím oznámenia o krádežĺ motorového voic) termín, do ktorého je možnépodať ýpozidla príslušnýmorgánom 1z),
ved'príslušnej poistnej zmluvy podl'a osoe)vrátením potvrdenia o poistení zodpovednosti
bitného predpisu ĺl).
pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú
j) do 'l5 dnÍ po zániku poistenĺa zodpovednosti
evidencii vozidiel,
vydať poistníkovi doklad o škodovom priebehu
f) vyradením motorového vozidla z cestnej prepoistenia zodpoved nosti;
mávky ll),
k) poisťovatel' je povinný bez zbytočnéhoodklag)zmenou nájomcu, ak je na motorové vozĺdlo
du písomne oznamovať kancelárii údaje o vznĺuzavretá nájomná zmluva s právom kúpy preku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti
najatej veci.
a o poistných zmluvách, ktoré uzavrel vrátane 3. Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, ked'
úda|ov podlä $ 25 ods. 2 písm. a) a b) zákona
nastala skutočnosťuvedená v odseku 2. tohto
o PZP;
článku.
|) právo poisťovatelä na náhradu poistného plneo týchto skutočnostiach je poistník povinný bez
nia alebo jeho časti podlä ods. 4 pÍsm. g) tohto
zbytočn é ho od klad u nformovať poi sťovatel'a.
článku sa premlčído troch rokov odo dňa vy- 4. Po vzniku škodovej udalosti môžu poisťovatel'
platenia poistného plnenia;
a poistník vypovedať poĺstnúzmluvu (poistenĺe)
m)výška náhrady poĺstnéhoplnenia alebo jej časdo jedného mesĺaca odo dňa oznámenia vzniku
ti, na ktorú vznikne poisťovatelbvĺ nárok podlä
škodovej udalosti poisťovatelbvi. V takomto prĹ
ods. 4 písm. g) tohto článku, nesmie presiahpade je ýpovedná lehota jeden mesiac odo dňa
nuť úhrn poistných plnení, ktoré poisťovatel'
doručenia pĺsomnéhooznámenia o vypovedaní
vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.
poistnej zml uvy d ru hej zml uvnej strane. Poistenie
zanikne uplynutím tejto lehoty.
i

5. Pokial'nebolo dohodnuté inak,

poistenie zanik-

ne, ak poistné/splátka poistného nebolo/a zapla-

6.

tenélá do jedného mesiaca od dátumu jej splatnosti. Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.
Túto lehotu je možnépredlžiťv poistnej zmluve
maximálne na tri mesiace.

So zánikom poistenia zaniká povinnosťpoisťovatelä
poskytnúť poistné plnenie aj v prípadg ak je v zelenej karte vyznačená dlhšia doba trvania poistenia.

7. Pri porušení povinnosti poistníka odpovedať
pravdivo a úplne na všetky písomnéotázky poisťovatelä týkajúce sa dojednania poistnej zmluvy,

12.s 158 ods. 1 Trestného poriadku
13.s 80 a 81 zákona 32812002Z.z. o sociálnom za_
bezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení zákonov v znení zákona č.732l2oo4 Z.z.
5 120 zákona č. 437ĺ2oo4 Z.z. o sociálnom poistení v znenÍ neskorších predpisou 544 zákona
č. 43l2oo4 Z.z. o staĺobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektoých zákonov,
s4 zákona č. 57812004 Z.z. o poskytovatelbch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracov-

íkoch, stavovských organizáciách v zd ravotníctve
doplnenĺ niektorých zákonov v znení
prípadne jej zmeny, môže poisťovatel' odstúpiť
neskorších predpisov.
od poistnej zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom 14. s 800 ods. 1 občianskeho zákonníka
n

a o zmene a

zodpovedaní na otázky ýkajúce sa dojednania 15.s 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
poistnej zmluvy, prípadne jej zmeny, by poistnú
č.315l'1996 Z.z.
zmluvu alebo jej zmenu nedojednal.
16. s 51 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej repub8. Ak sa poisťovatel'dozvie až po poistnej udalosti,
liky č. 315/1996Z. z. v znení neskorších predpisov.
že jej príčinouje skutočnosť, ktorú pre vedomé
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol článok t3
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre dojed- Záverečné ustanovenia
nanie poistnej zmluvy bola podstatná, je opráv- Prípadnéspor' ktoré vzniknú v súvislosti s týmto
nený poistné plnenie odmietnuť. odmietnutím poistením budú riešenésúdnymi orgánmi Slovenskej
poĺstnéhoplnenia poistenie zanĺkne.
republiky, pokial' zo všeobecne platných právnych
9. Zásielka, ktorou sa oznamuje ýpoved', odstúpenie predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými
od zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia je Slovenská republika viazaná nevyplýva iné. Tieto
sa považuje za doručenú dňom, kedy ju adresát poistné podmienky nadobúdajúúčinnosť1. "lo. 2019.
prevzal, odmietol prevziaťalebo dňom, ked' ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú.

č!ánok 12
Vysvetlivky
1. 5 517 ods.2 občianskeho zákonníka
2. s 2"| obchodného zákonníka

3'
4.

5 115 občianskeho zákonníka
Napríklad občĺanskyzákonník, zákon č. 437 l 2oo4

o náhrade za
uplatnenĺa

bolesť

a sťaženiespoločenského

5. Zákon č.39l2o15 Z.z. o poisťovníctve
6. s 823 občianskeho zákonníka
7. s 799 občianskeho zákonníka
8. s 106 občianskeho zákonníka
9. s 22 občianskeho zákonníka
10.s 'l4 a 52 zákona Slovenskej národnej rady
1"l

.

č.37211990 Zb. o priestupkoch
Zákon č. 7 25 ĺ 2oo 4 Z.z. v znení n esko ršíchp red pisov, Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej
premávke

ZMLuVNÉ oo|goNANlA
pre doplnkové poistenie asistenčýh sluŽieb

-GL

UNIOA

UN|QA ASSTSTANCE

Doplnkové poistenie asistenčných služieb UNlQA Assls- čtánok z
TANCE (dälej aj ,,UNIQA AsslsľANcE"), ktoré uzavrela Ako sa správať pri asistenčnej udaIosti
UNIQA pojišťovn4 a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu (ďalej len ,,poistiteľ"), sa riadi prÍslušnými usta- l V prĺpade zranenia niektorého z účastnĺkovdopravnoveniamiobčĺanskeho zákonnĺka (ďalej aj ,,oZ"), ýmito
néj nehody poskytnite prvú pomog ak si to zdrazmluvnýmidojednaniami (ďatej aj ,,ZD") a uzavretou povoiný stav zranéných vyžad,uje, privotajte rýchlu
istnou zmIuvou o Povĺnne zmluvnom poistení zodpoved- zdravotnÍcku pomoc tel. ll2, (pripadne tel. 150)

vozidla
po- l

nosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
(d'alej aj ,,PzP") alebo poĺstnou zmluvou o havarijnom
istenÍ motorového vozidla (dälej aj ,,l(AsKo").

2.

Predmetom UN|QA AsslsTANcE sú služby UN|QA I Poskytovateľa UNIQA AsslsTANcE pravdĺvo inforAsslsTANcE (definované v čl. 5), ktoré v prípade asismujte o celom mene držiteľa vozidla (podľa osvedtenčnej udalosti na územĺSlovenskej republiky ako
čenia o evidencii), o údajoch, ktoré obsahuje asisĺ v krajinách uvedených v Zelenej karte (ďalej aj
tenčná karta vydaná k vozidlu a o mieste a rozsahu
poškodenia alebo o charaktere vzniknutého problé,,zahraničie") poskytuje oprávneným osobám celoročne, a to 24 hodĺn denne, zmluvný partner poismu a riad'te sa jeho pokynmĺ.
titeľa (dälej aj ,,poskytovatel'UNlQA AsslsTANcE"). l V prÍpade dopravnej nehody vypíšte s druhým účastRozsah služieb UNlQA AsslsTANcE (resp. asistenčný níkom tlačivo ,,SPRÁVA o NEHODE" podlä návodu
program) si volí poistnÍk prĺ dojednávaní základného uvedenom na tomto tlačive. Podľa pravidiel cestnej
poistenĺa a je uvedený v poistnej zmluve k základné- premávý ste povinnĺ maťtoto tlačivo vždy vo vozidle.

zača-

mu poisteniu. (V prípade, ak základné poistenie
Predovšetkým vypÍšte,prÍpadne si zapíšte:
lo pred 1.1.2011 a v poistnej zmluve k základnému
meno, prĺezvisko, dátum narodenia a trvalý popoisteniu nie je dohodnuté inak, potom sa
byt druhého účastnĺkanehody,
ASSlSTANCEvztahujúĺbaprevozidládo3,5tony,ato
menq priezviskq trvaý pobyt držiteľa/vlastnĺka
v rozsahu ákladnejasĺstencie (ods. 3, písm.
motorového vozidla (príp. obchodného mena a
Poistník má možnosťvolby z nasledovných
sÍdlo),
ných programov (pokiaľ v poistnej zmluve nie
obchodné meno a sídlo poisťovatel'a, u ktorého
uvedené
bolo dojednané poistenie zodpovednosti,
a) základná asistencia pre vozidlá do 3,5
číslopoĺstnejzmluvy, ktorou sa dojednalo poisteb) rozšÍrená asistencia pre vozidlá do 3,5
nie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzc) základná asistencia pre nákladné
kou motorového vozidla.
nad 3,5
V prĺpade, ak ste spôsobili škodu a PZP máte dojedd) rozšírená asistencia pre nákladné
nané v našej poisťovni, poskytnite poškodenému
nad 3,5
čÍslopoistnejzmluvy (z Powrdenia o poistenĺ zodpoVznik, trvanieazánik
Vednosti/Zelenejkarty).
a) základná asistencia pre vozidlá do 3,5 tony (čl.
lnformáciu, kde |e možnéškodu nahlásĺť získate na
ods. 3, písm. a) a základná asistencia pre
www.uniqa.sk alebo infolinka: (+421) 232 600 1oo
né vozidlá nad 3,5 tony (čl. 1, ods. 3, písm.
Protokol polĺcie podpĺštelen v prípade, ak súhlasíte
vzniká dojednaním základného poĺstenia a
s jeho znením (pri nehode v zahraničÍpodpíšte protopo dobu platnosti základného poistenia a
kol len vtedy, ak mu rozumiete (máte možnosťpožiav okamĺhu zániku tohto základného
daťo tlmočenie poslýovatelä UN|QA ASstsTANcE),
b) rozšírená asistencia pre vozidlá do 3,5 tony
v opačnom prÍpade v ňom uveďte v slovenčine Váš
1, ods. 3, pÍsm. b) a rozšírená asistencia pre
názor na vznĺk dopravnej nehody).
kladné vozidlá nad 3,5 tony (čl. 1, ods. 3, pĺsm.
d) vzniká dojednaním základného poistenia a
Článok

UN|QA

3.

inak):

tony,

4.

iss.

Kontaktujte poskytovateľa UNIQA AsslsTANcE
na teIefónnom čísle+421 2 582 52188

Článok 1
Úvodné ustanoveniu

1.

a hasičov tel.

oznámte nehodu polĺciĺ-telefón 158.

tony.

t

l
a)).
asistenčje
l

tony,
tony,
vozidlá

vozidlá

r

l

UNlQAAsslsTANcE:
'l, l
nákladc) l
trvá
zaniká
poistenĺa,
(čl'
náaj

l

osobitným dojednaním UNIQA AsslsTANcE _ Definícia poimov pre účelyUN1QA AsstsTANcE
rozšírená asistencia, trvá po dobu platnosti toh- 1. zak1adÄgm poistänÍm sa rózumie u poĺstĺtel,a dojedto poistenja a zaniká v okamihu
nané PZP atebo 114SK9 poistenie.

N
šš

'íl!Ľľq':T"j
sa 2.
pre základné

lehoty UNlQAASSISTA.NCE

'.lYuy.Výpovedné
riadia podmienkami poistnejzmluvy
poistenie.
v

u",oo oq*,Yľ"'.l1l]i:i'lĺ'J ľ"Ĺ?,ff?J'R' ,.o

Vozidlom sa rozumĺe vozidlo, pre ktoré je dojednané
základné poistenie.

*TľflljĽ::fr:ľJĺ;'.i:,,eo, orľjäľáä,",'ľ"1istlo,ť,upĺ,"ne

obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č.2012, podnika|úca v Slovenskej repubtike prostredníctvom organizačnej zložky:
UNlQA Poiišťovnaua'1ľsliĺ!1,ii,liľiJffii'lf:fJi:'J'EľÍltsii":l*ľ'ĺ!Ti",*'':ľ-:i::'Jjď;::J'jJŕj'i'."J'':|ovenská
republika'

3.

4.

Vozidlami do 3,5 tony sa rozumejú: motocyklg trojkolky, štvorkolky, osobné vozidlá a nákladné vozidlá
do 3,5 tony schválené k prevádzke na pozemných
komunikáciách podľa príslušných zákonov a predpi_
sov Slovenskej republiky.

Vozidlami nad 3,5 tony sa rozumejú: nákladné vozidlá, ťahače,peciálne vozidlá, prÍvesy, návesy a ostatné vozidlá schválené k prevádzke na pozemných
komunikáciách podľa príslušných zákonov a predpi-

5.
6.

7.

sov Slovenskej ľepubliky.

Preferovaným servisom sa rozumĺe servis (autoopravca) uvedený poistnĺkom
pri dojednávanÍ zák|adného poistenia.
Asistenčnou udalosťou je náhodná udalosťdefinova-

v

ná v asistenčnom programe a článku 5 týchto ZD.
Asistenčnou udalosťou môže byt nepojazdnosť vozĺdla spôsobená nehodou alebo poruchou.
Nehodou sa rozumie jedna z nasledovných náhod-

ných udalostí:
a) havárĺa vozidla (napr. stret s iným vozidlom, náraz
vozidla do objektu, vybehnutie mimo cestnej kom un ĺkácie), pri ktorej vpýom von kajšÍch čin ite ľov
príde k poškodeniu, znĺčenĺualebo znehodnoteniu
vozidla, v dôsledku čoho je vozidlo nepojazdné,
b) živelná udalosť_ stav, kedy je vozidlo nepojazdné
v dôsledku požiaľu,ýbuchu, úderu blesku, povodní alebo záplav, vÍchrice, krupobitia, zosuvu
pôdy, zrútenia skál, pádu lavíny a snehu,
c) krádež vozidla v prípade, že je bezprostredne nahlásená polÍcĺivmieste krádeže. Krádežou sa rozumie protiprávne jednanie cudzej osoby/osôb, v
dôsledku ktorého je vozidlo odcudzené a to bud'
vlámaním alebo lúpežnýmprepadnutÍm. Za krádež sa pre účeýtohto poistenia považuje i stav,
kedy vozidlo nebolo v dôsledku pokusu o krádež
odcudzené, ale je nepojazdné alebo nespôsobi-

lé pre prevádzku podlä prĺslušnýchpredpisov

8.

(napr. rozbité čelnésklo, zničená spínacia skľinka, poškodený zámokzapalovania a pod.).
Poruchou sa rozumie stav, kedy je vozidlo nepojazdné alebo nespôsobĺlé k jazde na pozemných komunikáciách podlä prÍslušných predpisov z dôvodu opot-

rebenĺa alebo poškodenia súčastívozidla, spôsobených vlastnou funkcĺou jednotlivých súčastĺvozidla,
chybnou montážou, únavou materiálu. (Poruchou
nie je systematická obnova poĺsteného vozĺdla, jeho
údržba (periodická alebo iná), technická prehliadka,
ĺnštalácia dodatkoých riadení anĺ nedostatok v povinných doplnkoch vozidla.)
9' oprávnenou osobou sa rozumie ýzickáosoba, napr.
vodič ako i osoby prepravované vo vozidle, kedy maximálny počet prepravovaných osôb pri jednej asistenčnej udalosti je daný počtom sedadiel uvedených
v osvedčenío evidencii. oprávnenou osobou nie sú
stopári a ani osoby prepravované za poplatok.
10. odťahom vozidla sa rozumie odťah do na|bližšieho
servisu; v prípade, že vozidlo je v záruke, tak do naj-

l1.

bližšieho autorizovaného seľvisu. Pri odťahu v 5R je to
odťah do zmluvného servisu poistitelä. Pri odťahu zo
zahraničia do SR sa posudzuje ekonomickosťodťahu.
Náhradným vozidlom sa rozumie vozidlo min. kategó_
rie B (Skoda Fabia, VW Polq a pod.). Niektoré auto_
požičovnevyžadujÚ zloženie kaucie v hotovosti, alebo

platobnou (kreditnou) kartou za poslýnutie náhrad-

ného vozĺdla. Túto kauciu hľadĺoprávnená osoba, nie
UNlQA AsslsľANcE. V prípade nezaplatenia kaucie,
autopožičovňanáhradné vozidlo neposýtne.
12. Záloha, pôžička a kaucia (pre účelyprávnejasistencie)

sú finančnéprostriedý, ktoré posýtovateľ UN|QA
AsslsTANcE poskytne oprávnenej osobe. Tieto úhrady budú poslgrtnuté za podmiený riadneho zaistenia

treťou osobou alebo poistitelbm a budú považované
za pôžičkuposkytnutú poskytovatelbm UN lQA ASS|STANCE oprávnenej osobe, ktorá ich poslqytovateľovi

UN|QA AsSlsTANcE vráti v plnej ýške najneskôr do
dvoch mesĺacov odo dňa poslqytnutĺa.
13. Nárok na právnu ochranu pri regresnom vymáhaní
škody a pri prĺpadnom súdnom pojednávanĺ sa usku_
točňuje v prípade škody spôsobenej oprávnenej osobe príslušníkomcudzieho štátu na územítohto štátu.
Poskytovatel'

U N

l

QA Ass STAN cE uskutočn í reg
l

res n

é

vymáhanie škody bez nároku na honorár. V prĺpade
súdneho pojednávania hradÍ oprávnená osoba len
prípadnénáklady na zahranĺčnúprávnu kanceláriu.
14. Slovom ,,HÍadl" sa v každom asistenčnom programe rozu mĺe zorga nizova n ie sl užby prostred n ĺctvo m
poskytovateľa UNlQA AsslsTANcE, pričom služba je
celkom v réžiĺposkytovatelä UNlQA AsslsTANcE.
15. Slovom ,,Zorganizuje" sa v každom asistenčnom
prog ra me rozu m ie zor ganizov an ie s užby p rostred níctvom poskytovatel'a U N lQA Ass lsTANcE. Všetky náklady za poskytnutie takýchto služieb znáša
oprávnená osoba.
l

č!ánok

ĺ

VýIuky z UNlQA AsslsTANcE
1. oprávnená osoba nemá nárok na služby UNIQA
AsslsTANcE v nasledovných prípadoch, ak:

a) nekontaktovala poskytovateľa

UN

l

QA Ass lsTAN

-

CE ihneď po asistenčnej udalosti a nerešpektovala pokyny poskytovatelä UNlQA AsslsTANcĹ
b) vodič vozidla v dobe asistenčnej udalosti nevlastnÍ platný vodičský preukaz alebo vodičskéopráv_
nenĺe nezodpovedá typu riadeného vozidla,
c) k asistenčnej udalosti dôjde v dôsledku preťaženia vozidla (celková hmotnosť vozidla je vyššia,
ako je uvedené v osvedčenÍo evidenciĺ),
d) k asistenčnej udalosti došlo prĺ vojnovom stave
(či už bola vojna vyhlásená, alebo nie), stávke či

občĺanskychnepoko|ov, obmedzením volného
pohybu, ekologickej katastrofe alebo v prÍpade

e)

inej náhodnej udalostĺ alebo zásahu vyšše|moci,
k asistenčnej udalosti došlo v dôsledku úmysel-

ného jednania, trestného činu či samovraždy
alebo stávky,
f) asistenčná udalosť je spôsobená neodborným
zásahom či nedostatočnou údržbou(pokial'nie
je vykonávaná výrobcom predpísaná pravĺdelná
a technĺcká údržba),
g) k asistenčnej udalosti došlo pri súťaži,športovom zápolení resp. pri príprave na ne alebo prehliadkach,
h) asistenčná udalosť bola spôsobená pod vplyvom
alkoholu, omamných látok a drog či iných ob_
dobných látok.

c) vzdialenosť medzi polohou vozidla a preferova-

2. UNlQA AsslsTANcE sa nevzťahuie na:
a) náklady, ktoré sa nevztahujú k asistenčnej udalosti,
b) diaľničnéa tranzitné poplatky a dane, náklady na
pohonné hmoty a parkovné,

ným servisom nie je väčšiaako 500 km (vrátane,
pričom rozhod nutie a prepočet vzdialenostĺ u rčuje ýhradne poskytovateľ UNlQA AsslsTANcE),
d) oprávnená osoba kontaktovala poskytovateľa

c) palivo, mazivá, mýtne poplatky ani prípadné
opravy náhradného vozidla,

d) náklady spojené s následnýmĺ škodamĺ.

článok 5

Rozsah služieb a limity UNIQA AsslsTANcE
1. Rozsah služieb a limitov UNIQA AsslsTANcE je uve-

e)

0
3.

dený v príslušnej tabuľke pre dojednaný asistenčný
program.

2. V

prĺpade posýtovania služby UN|QA AsslsTANCE

vzahraničnej mene sa pre prepočet na EUR použije kuz
NBS v deň poskytnutia služby UNlQA AsslsTANcE.

výbere služby, ktorá bude poskytnutá rozhoduje poskytovateľ UNIQA AsslsTANcE, a to tak, aby

4.
5.
6.

4.

UNtQA ASSTSTANCE.

Náklady za služby, ktoré neboli schváIené a o ktorých
nebol nformova ný posýtovatel' U N lQA Ass STAN cE,
resp. oprávnená osoba si ich organizovala sama, nebudú uhrádzané.
Všetky náklady za služby UN|QA ASS|STANCE prevyšujúce limity a rozsah služieb uvedených v dojednanom asistenčnom programe budú plne hradené
oprávnenou osobou priamo na mieste z jejvlastných
finančných prostriedkov.
l

r
l

uN IQA ASSTSTANCE GARANCTA
Bezplatný lzvýhod nený odťah vozid la

do preferovaného servisu

Služba UN|QA AsslsTANCE CARANC|A (alebo aj
,,B ezplatný l zýhod ne ný odťa h vozĺd a d o p refe roval

2'

ného servisu") je nadštandardná služba nad rámec
limitov uvedených v článku 5.

Nárok na službu UN|QA AsslsTANcE cARANclA

vzniká oprávnenej osobe pri súčasnomsplnení nasledovných podmienok:
a) poistnĺk pri do|ednávaní základného poistenia
alebo doplnkového poistenia asistenčných služieb UNlQA AsslsTANcE uviedol názov preferovaného servĺsu,
b) jedná sa vozidlo do 3,5 tony (vozidlá podl'a čl. 3,
ods. 3 ýchto ZD),

ASSISTANCE.
Pri splnenĺ podmienok uvedených v ods. 2 má oprávnená osoba nárok na zvýhodnený odťah vozidla do
preferovaného servĺsu, ak sa jedná o vozidlo:

hom hradené nasledovne:

článok o

1.

Pri splnenÍ podmĺenok uvedených v ods. 2 má
oprávnená osoba nárok na bezplatný odťah vozidla do preferovaného servisu, ak sa jedná o vozidlo s dojednaným poistením KAsKo a súčasnesa
jedná o asistenčnúudalosť,,nehoda" podľa čl. 3,

a) s dojednaným poistením KASKO a súčasnesa
jedná o asistenčnú udalosť ,,porucha" podľa
čl. 3, ods. 8 ýchto ZD alebo
b) s dojednanýmPZP a súčasnesa jedná o asĺstenčnú udalosť ,,nehoda" alebo ,rporucha" podľa
ýchto ZD.
V tomto prípade sú náklady spojené s ýmto odťa-

me predstavujú horný limit za poskytnutú službu

i

čl. 4 ýchto ZD.

ods. 7 ýchto ZD.
V tomto prĺpade sú náklady spojené s ýmto odťahom hradené v plnej ýške poskytovateľom UNlQA

3. o

celkový priebeh asistencie bol optimálny vo vztahu
k potrebám oprávnenej osoby, počtu asistovaných
osôb a racionálnemu vynaloženiu nákladov nutných
k likvidáciĺ asistenčnej udalosti.
Limity uvedené v dojednanom asistenčnom progra-

UNIQA AsslsTANcĹ

odťah vozidla sprostredku|e a zabezpečuje poskytovateľ UNlQA AsslsTANcĹ
nejedná sa o ýluku z UN|QA ASSISTANCE podľa

5.

náklady do výšky limitov v dojednanom asistenčnom programe hradĺ poskytovatel' UNIQA
ASSISTANCE,

ak, celkové náklady na odťah do preferovaného servisu preýšia dojednané limity, potom na

sumu nad dojednaný limit má oprávnená osoba nárok na poskytnutie zvýhodnených cien,
a to podl'a zmluvných podmienok poskytovalä
UNlQA AsslsTANcE. V tomto prípade sa postupuje podlh ustanovenĺa čl. 5, ods. 6 ýchto ZD.

V prípade bezplatného odťahu vozidla do preferova-

ného servisu podl'a ods. 3 stráca oprávnená osoba nárok na d'alšie služby UNlQAAsslsTANcE, (toto neplatĺ
v prípade, ak náklady na bezplatný odťah neprekročili
limity v dojednanom asistenčnom programe).

Tieto zmluvné dojednania nadobúdajú účinnosť1. 'l ' 20'11.

