
Rámcová dohoda
pre havarijné poistenie motorových vozidiel

(d'alej ako,,rámcová dohoda'')

uzavretá v súlade s ustanoveniami zákona č. 343l2oI5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpĺsov a v zmysle s 262 a 269 ods. 2

zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpĺsov, ako aj podl'a 5 7BB
a nasl. zákona č.40/L964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (d'aĺej ako

občiansky zákonník")

medzi nasledovnými zmIuvnými stranami:

1. obiednávatel'om:
Názov organizácie: Mesto šaľa
So sídlom: Námestie Svätej Trojice č.7, g27 15 Šaľa
V zastúpení: Mgr' Jozef Belický, primátor mesta
lČo: oo 306 1B5
DIč: 2o2].o24o4g
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: SK4B 1111 oooo 0066 2784 goo5

(d'alej ako ,,poistník" alebo aj ,,poistený")
a

2. Poskvtovatel'om:
obchodné meno: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Sídlo (miesto podnikanĺa): štefanovičova 4, BL6 23 Bratislava
Zastúpený: Jakub Janso, na základe oprávnenia konať za spoločnosť

Kamila Backová, na základe oprávnenia konať za spoločnosť
lČo: oo 5B5 441
lč opn: SK7o2oooo746
Bankové spojenie: Slovenská sporitelňa, a.s.
číslo účtu: SK25 o9oo oooo ooo1 75t2 6457
Regĺstrovaný: v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,

Vložka č' 79/B

(dälej ako ,,poisťovatel^' alebo v zmysle občĺanskeho zákonníka aj ako ,,poistitel^' a spolu
s poistníkom d'alej ako ,,zmluvné strany" alebo ,,strany dohody'')

PľeambuIa
Táto rámcová dohoda na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu sa uzatvára ako
výsledok verejného obstarávania v zmysle s 7I2-LI4a) zákona č. 343/2075 Z. z. o verejnom
obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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3.18

3'I2 Poisťovatel' nebude vyžadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do
poistenia.

3.13 Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené zvieratami.
3.74 Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na predmete poistenia alebo jeho časti

požiarom alebo výbuchom, pokial'sa preukáže neoprávnený zásah ĺnej osoby.
3'15 Sadzby pre výpočet poistného a spoluúčasti sú záväzné a nemenné počas celej doby

poistenia.
3.16 Výška poistného za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej

jazdy za použitĺa výstražného zvukového a svetelného zariadenia, autoškoly,
autopožičovne, taxislužby a pre vozidlá určené na prepravu nebezpečných vecí bude
jedennásobok základného poistného, t.j. poisťovatel' nebude uplatňovať zvýšenú
sadzbu poistného za tieto vozidlá.

3'I7 V rámci poistenia je dojednané aj úrazové poistenie nemenovaných osôb
prepravovaných poistenými motorovými vozidlami.
Poistenie úrazu zahŕňa tieto druhy poistenia:

a) poistenie pre pľípad smrti následkom úrazu (smrť úľazu)
b) poistenie pľe prípad trvalého telesného poškodenia následkom

úľazu (trva!é následky úrazu)
Poistenie sa vzťahuje na úrazy nemenovaných osôb prepravovaných motorovým

vozidlom, ktoré vznikli na území Európy:

o pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred jazdou motorovým vozidlom,
. pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho motorového vozidla,
. počas jazdy motorového vozidla alebo pri jeho havárii,
. pri krátkodobých zastávkach, pokial'k úrazu príde vo vozidle alebo v jeho blízkosti v

priestore určenom pre jazdu,
. pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla vzniknutých v priebehu jazdy

(výmena kolesa, žiarovky a pod.)

Pokial'bolo motorovým vozidlom prepravovaných viac osôb, ako je počet sedadiel v

MV,zníži sa poistná suma za jednu prepravovanú osobu V pomere počtu sedadiel k
počtu prepravovaných osôb.

smľť úrazom . 6 640'00 €
trva!é následky úrazu . . . . 13 3oo,oo €
Poistná suma na riziká smrť úrazu a trvalé následky úrazu je stanovená na každé
jedno sedadlo.

Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.

Prehl'ad poistných súm, spoluúčasti a zoznam motorových vozidiel pre havarijné poistenie
je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súčasťou tejto Rámcovej dohody.

č!ánok III.
Miesto poskvtnutia sIužbv

Havarijné zmluvné poistenie motorových vozidiel sa vzťahuje na škodové udalosti pre celé
geografické územie Európy.

1
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Riziko Ročné poistné v EUR
Havarijné zmluvné poistenie motorových
vozidiel

9 802,54

Celkom ročné poistné - spolu 9 802,54
Celkové poistné za dobu trvania rámcovej
dohody 48 mesiacov

39 2r0,L6

4. Poistné sadzby pre výpočet poistného a spoluúčasti uvedené v prílohe č. 1 a č. 2 k tejto
rámcovej dohode sú záväzné a nemenné po celú dobu trvania zmluvy.

5. Cena za predmet tejto rámcovej dohody zahŕňa všetky náklady poistitel'a vrátane akýchkolVek
daní, poplatkov a iných súvisĺacich služieb alebo dälších nákladov poistitel'a alebo inej tretej
osoby spojených s plnením tejto rámcovej dohody.

6. Poistitel' vyhlasuje, že takto stanovená cena zahŕňa všetky jeho predpokladané náklady a
primeraný zisk. Poistitel' súčasne vyhlasuje, že nepredpokladá
s prihliadnutím na všetky okolnosti akékolVek d'alšĺe náklady, ktoré nie sú zahrnuté v tejto
rámcovej dohode a ktoré by musel znášať poistník.

7 ' Poĺstník bude ročné poistné uhrádzať poistitelbvi na základe faktúľ s 3o - dňovou
lehotou splatnosti počítanej odo dňa riadneho doručenia faktúry poistníkovi.

B. Forma platenia poistného: bezhotovostný platobný styk, bez zálohovej platby. Poistitel'
nemá nárok na preddavok na poistné.

9. Spôsob platenĺa poistného: pľevodným príkazom na úhradu, VS: číslo návrhu poistnej
zmluvy alebo číslo poistky

10. Platenie poistného: štvrt'ročne, bez prirážky za področnosť
11. Faktúra musí obsahovať:

a) číslo čiastkovej poistnej zmluvy,
b) špecifikáciu ceny predmetu čiastkovej poistnej zmluvy,
c) rozdelenie poistného za jednotlivé motorové vozidlá.

72. v prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto rámcovej dohode, poistník
je oprávnený vrátiť faktúru poistitelbvi na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú
odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť dňom 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 5 3 nariadenia vlády SR
č. 87/1995 Z. Z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia občianskeho zákonníka'

14. Poistitel' nie je oprávnený ;ednostranným úkonom započítať akúkolVek svoju pohl'adávku
vyplývajúcu z čiastkovej poistnej zmluvy proti pohl'adávke poistníka.

článok vI.
Tľvanie rámcovei dohodv

1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie48 mesiacov' a to od 01.0L'2o22
o 00:00 hod. do 3L.L2'2025 24:oo hod. alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v čl.
V ods. 2 tejto dohody, podl'a toho, čo nastane skôr.

2. Poistenie začína od dátumu účinnosti jednotlivých poistných zmlúv ako začiatok poistenia
a dojednáva sa na dobu určitú počas účinnosti Rámcovej dohody, resp. podl'a ustanovení
nasledujúceho bodu.

3. Lehota poskytnutia služby/poistenia:
a) začiatok poistenia odo dňa nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy (čiastkovej zmluvy

pod|'a rozsahu a podmienok tejto rámcovej dohody (od 00:00 h),
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3. V prípade potreby zmeny subdodávatel'a oproti subdodávatelbm uvedeným v bode 2, je
poisťovatel'povinný predložiť poistníkovi 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.

4. Poisťovatel' je povinnÝ každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme, na základe
ktorej bude zabezpečované plnenie predmetu plnenia tejto rámcovej dohody a s poistníkom
uzavrie dodatok k tejto rámcovej dohode, ktorou dôjde k zmene údajov uvedených v bode 2
rámcovej dohody.

5. Poisťovatel' je povinný pri výbere subdodávatel'a postupovať tak, aby vynaložené náklady na
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli hospodárne a tak, aby
subdodávatelia podiel'ajúci sa na poskytovaní predmetu rámcovej dohody boli dostatočne
kvalifikovaní a mali potrebné oprávnenia a osvedčenia potrebné k poskytovaniu predmetu
rámcovej dohody.

6. 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' svojim subdodávatelbm
ani žiadnym tretím osobám poskytovanie celého predmetu tejto RD.

článok VIII.
Zmena dohodv

Túto dohodu je moŽné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými
dodatkami, pokial'tieto nebudú v rozpore s $ 1B ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a
nezmení sa charakter tejto rámcovej dohody, a ktoré sa po podpísaní stranami dohody a
po nadobudnutí ich účinnosti stávajú jej neoddeĺitelhou súčasťou.
Túto dohodu je možné zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto dohode počas jej 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 vyššia moc alebo z dôvodu
vznĺku nepredvídaných prekážok zo strany poistníka,

c) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného poisťovatel'a novým poisťovatelbm,
za podmienky, že tento poisťovatel'spíňa pôvodne určené podmienky účasti a je
právnym nástupcom pôvodného poisťovatel'a v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane
zlúčenia a splynutia alebo úpadku,

d) poisťovatel'uplatní ustanovenie čl. VII ods. 3 tejto dohody.
e) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny dohody (napr.

Zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).
f) poisťovatel' v priebehu plnenia ponúkne nižšiu ročnú sadzbu za jednotlivé druhy

poistenia uvedených v prílohe č. 1 k tejto dohode.
Každá strana dohody je povinná písomne (faxom, e-mailom alebo doručovatelbm listových
zásielok) nahlásiť a špecifikovať druhej strane dohody všetky prípadné zmeny týkajúce sa
ustanovení tejto dohody, a to najneskôr v lehote piatich pracovných dní odo dňa, ked'sa o
zmene dozvedel.

1

2

3
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9 Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že táto rámcová dohoda je povinne
zverejňovanou zmluvou a poistník túto zmluvu v zmysle zákona č. 2tI/20oo Z' z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení nĺektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
zverejní na svojom webovom sídle.
Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť nadobudne v zmysle $ 47a občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poistníka.
Táto rámcová dohoda je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží 2 rovnopisy
a poisťovatel'obdrží 1 rovnopis ' Každý rovnopis má hodnotu originálu.
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.
Prílohami tejto rámcovej dohody, ktoré tvoria jej neoddelitelhú súčasť, sú:
Príloha č. 1 _ Ročné sadzby a zoznam vozidiel
Príloha č' 2 - Kompletný sadzobník poistného pre havarijné poistenie motorových vozidiel
Príloha č' 3 - Všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania poĺsťovatel'a

V šaĺi dňa V Bratislave dňa

Za poistníka Za poisťovatel'a:

Mgr. ,--*.

10.

11.

T2

13

i

Jakub Jä]ĺlsD
na zátladeľoprávnenia konať za spoločnosť
KOOPqR{TIVA poisťovňa, a's'
Vienna\ Iňsurance Group

Kamila u".LNvvq t

na základe oprávneniá ronať za spoločnosť
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

A
n{Gr}í}Bíätivĺi&,
VI Nĺt' lN5URANCE GR0(lP

ĺl

ťll

Strana 9 z 9



Vercin obstaŕávateÍ: Mesto ŠaÍa, Námestie svätei Ťroiice č. 7. 927 $ Šara
Pŕéd et2ákazkv: zabezpečenie poistn ch 5lužieb pŕe Méso šala
časŕ ll: Havaŕiiné poistenie moto.ov ch vozidiel

PÍĺlohač.1kRD

Ročné sadzby poistenia
obchodné meno uchádzača: (oopERAŤlVA poasíov a, a.s. Vi nna lnsuÍan.e Gíoup
Adŕsa sídb: štefanovičova 4, E16 23 8ntislava
lČo: oo 585 441

Dlč:2o2o5273oo

štatutáÍny zástupca: JakubJanso, na Žáklade opŕávnenia konaŕza 
'potočnosťa 

Kamila Backová, na základe oprávnenia konaťza spoločnosŕ
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Príloha č. 2 - Kompletn sadzobník poistného pre havarijné poistenie

V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čeln ch skiel s nulovou spoluričasťou.

V rámci poistenia je dojednané aj poistenie batožiny v osobn ch motorornich vozidlách do 1 000,00 EUR; bez spoluričasti

Ročná sadzba v %

1 t 50

'ĺ'50

Spolu čast'

5% min.65,00

5% min.65,00

Sp sob poistenia

nova cena

nová cena

Predmet poistenia

osobn automobil, dodávkov a
mal nákladn automobil s
celkovou hmotnosťou do 3,5 t

Nákladné vozidlá s celkovou
hmotnosťou nad 3,5 t, autobusy,
traktory, prívesy a náVesy



KooperativaÄ
K00PERAI|VA poistbvňa, a.s. Vienna lnsuÍance GÍoUP
ŠteÍanovĺčova 4,816 )3 BÍatiíava 1, Slovenská ĺepublika
lto,00 5s5 44], DlČ, 2020527]00, lČ oPH: 5K7020000746

5poloĺnosť je členom skupiny pĺe DPH.

Regis{ĺácia: 0bchodný ĺeqisteĺ okĺesného sÚdu Bralislava l', 0ddiel, 5a, vloŽka a. 79/8VIENNIA INSURANCE GROUP

čúľĺox l

Úvodné ustanovenia

Znlluvné poĺstenie majetku, ktoré uzaviera K00PERAT|VA
pcistbvňa, a.s. Vienna lnsurance Group (dalej len

,,Kc0PERATIVA" ), upravujÚ prÍslušné ustanovenia 0bčian-
skeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre
poistenie ma|etku č. ]06 (dälej len ,,VPP MP 106")' prĹ

slušné osobitné poistné podmĺenky (d'aleĺ len 
'OPP"),

prĺslušné zmluvné dojednania a poistná zmluva.

2' Uvedené poistné podmienky sú súčastbu poĺstne1 zmluvy

CLANOK II

Predmet poistenia

Polstenie sa vzt'ahuje na hnutel'ný alebo nehnutel'ný maje-

tok, bliŽšie určený a špeciÍikovaný v poistnej zmluve alebo
jej prílohách, ktorý nie 1e vylúčený v týchto VPPM 106

a|ebo v príslušných OPP

2' Pcistiť je možné veci, ktoré Íyzická alebo právnická osoba:
a) má vo vlastnĺctve alebo v správe,
b) oprávnene má u seba,
c) uŽÍva na základe písomne| dohody, ak je podlä nej

povinná uŽívanÚ vec opraviť, zaobstarať vec novú
aĺebo poskytnúť peňažnú náhradu, ak bude Vec po-

škodená, zničená odcudzená alebo stratená,
d) prevzala pri poskýovaní sluŽby na základe platnej

zmluvy (cudzie veci prevzaté).

3. Veci podlä bodu 2 sÚ predmetom poistenia, len ak:

a) boli odovzdané do riadneho uŽÍvania na základe napr.

kolaudačného rozhodnulia alebo na základe Úspeš-
ného absolvovania preberacích testov,

b) v čase uzatvorenia poistenia, ako aj čase vzniku poist_

ne1 udalosti vyhovujú prĺslušným bezpečnostným
a technickým normám, sÚ v prevádzkyschopnom
stave' riadne udrŽiavané,

c) ich poistený riadne využíva na mieste poistenia na
Účely, pre ktoré sú dané predmety určené.

Ustanovenia podlä písmena a), b)' c) sa nevzt'ahujÚ na
predmety poistenia počas doby vykonávania stavebno_
montáŽne; činnosti na lýchto predmetoch (napr.: počas
výstavby, rekonštrukcie, prestavby, prístavby alebo nad_

stavby),

VPP MP 106

VŠEoBECNE PolsTNE PoDM|ENKY PRE PolsTENlE MAJETKU
právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

4' Poistiť 1e možné vec |ednotlivo určenÚ, vyber alebo súbor
vecí. Určené veci, vyber vecÍ alebo sÚbor vecí na ktoré sa
poistenie vztahuje, sú vymedzené v poistnej zmluve (dälej

len ,,poislené veci').

5. Ak bolo dojednané poistenie sÚboru vecí, vztahuje sa
poistenie aj na veci, ktoré sa stali súčastbu poisteného

súboru až po uzavretí poistnej zmluvy' Veci, ktoré v prie_

behu trvania poistenia prestali byť sÚčastbu sÚboru,
prestávajÚ byt poistené okamihom svojho vyradenia zo
súboru.

6. Predmelom poistenia sÚ v poistnej zmluve predmety ako:

a) budovy, stavby, haly a ich súčasti,

b) vyrobné a prevádzkovo-obchodné zariadenia' t.j' hnu_

tel'ný hmotný majetok, ktorý poistený pouŽíva na za-

bezpečenie plynulého chodu svojej prevádzky (napr.

tlýpočtová a kancelárska technika, stroje, prístroje

a zariadenia, inventár, dopravné prostriedky bez rČU,
c) zásoby, t.j. skladovaný materiál, suroviny, palivo ur-

čené na ýrobu, nedokončená r,nýroba _ polotovary

vlastnej Wroby (okrem nedokončenej stavebnej ý_
roby), holové ýrobky a lovar, s ktorým poistený ob-

choduje. 7a zásoby sa nepovaŽujú predmely poiste_

nia uvedené v bode 7,

d) sklo, ktorého poistením je krýe nepredvídané a náhle
poškodenie, ktoré obmedzuje, alebo vylučuje jeho

Íunkčnosť, t,j. lom skla' Za rozbitie skla sa povaŽuje

kaŽdá náhodná udalosť, ktorá nie je vo VPPM 106,

OPP alebo v poistnej zmluve vylúčená,

e) stavebné Úpravy, sÚčasti stavby, čiže prvky, ktoré

upravujú priesiory na chod prevádzky, ako napr.

prĺečky, sanita, nátery, malbvky, obklady, dlaŽby

a pod. Poistenie takýchto predmetov sa dojednáva
v tých prípadoch, ak poistený nie je vlastníkom, ale
nájomníkom budovy, resp. časti budovy.

7. Ak je v zmluve uislovne dojednané, poistenie sa vzt'ahuje

aj na:

a) peniaze,

b) cenné veci,

c) vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné po_

dobné dokumenty, cenné papiere,

d) ceniny,

e) veci zvláŠtnej hodnoty,

Í) pĺsomnosti, plány, obchodné knihy a podobnÚ doku_

mentáciu, kartotéky, ýkresy, nosiče,
g) vzorky, nazorné modely, prolotypy a predmety na ý_

stavY.



a

m) poislenĺe prevádzky v dÔsledku infekčných chorôb a/
alebo ake;kolvej Íormy nákazy, a to ani v prípade, že

sÚ súčastbu sÚboru vecí uvedených v článku lĺ.

CLANOK V
Územná platnosť poistenia, miesto poistenia

]. Poistenie sa vzthhuje na poistné udalosti, ktoré nastanÚ na

Území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve

dohodnuté inak'

2. Miestom poistenia je budova, priestory alebo pozemok

vyrnedzený v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym

Územím s číslom parcely. Ak je v poistnej zmluve dojedna-

ných viac miest poistenia, vztahuje sa poistenie na všetky

tieio miesta poistenia.

3. Poistenie sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré vznik-

nÚ na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto
poistenia (adresa rizika).

CLANOK VI

Začiatok, zmeny' doba trvania a zánik poistenia

Polstná doba, t.j' časoui Úsek od začiatku do konca lrva-

nia poistenia, je určená v poisĺnej zmluve. Časť poistnej

doby dohodnutej v poistnej zmluve, za ktorú sa platí po-

istné,1e poistné obdobie' Poistným obdobím je jeden rok,

zak\orý sa povaŽuje 365, resp. 366 po sebe nasledujú-

cich kalendárnych dnĺ. Pri krátkodobých poisteniach
(poistná doba kratšĺa ako jeden rok) sú poistná doba
a poistné obdobie toloŽné.

2. Poistenĺe sa dojednáva na dobu neurčitú, pokial' nie je

v poistnej zmluve uvedené inak'

3. Povinnosť K00PERAT|VY nahradiť škodu a 1e1 právo na
porstné (začiatok poistenia) vznikne nuĺtou hodinou prvé_

ho dňa nasleduiúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak

nelrolo v zmluve dohodnuté, Že vznikne uŽ uzavretím poist
ne; zmluvy alebo neskôr.

4. KOOPERAT|VA má právo v súvislosti so zmenamĺ pod-

mi:nok rozhodujÚcich pre stanovenie uýšky poistného

upraviť vyšku poistného k ýročnému dátumu poistnej

zrnluvy. Ak poistený nebude so zvyšením poislného sÚ-

hlasiť, môže poistenie vypovedať odchylne od ustanovenia

S B00 ods. ] Občianskeho zákonníka do jedného me-

siaca od doručenia oznámenia K00PERAT|VY o z4lšení
poistného. Poistenie zanikne dňom, kedy bola
KOOPERAT|VE preukázalel'ne doručená písomná vypo-

ved' zo slrany poisteného.

5. Poistenie zanikne:

a) uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,

b) písomnou vypovedbu jednej zo zmluvných strán ku

koncu poistného obdobia, pričom vypoved'musí byt

doručená druhej zmluvnej strane najneskôr šesťtýžd-
ňov pred koncom poistného obdobia,

c) písomnou rĺypovedbu jednej zo zmluvných strán do
dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy;

vypovedná lehota 1e osemdenná a začína plynÚť nul-

tou hodinou dňa nasledujÚceho po dni doručenia vy-

povede druhej zmluvne1 strane, uplynutím vypovednej

lehoty poislenie zanikne, pričom KoOPERAT|VA má
právo na pomernú časť poistného zodpovedajÚcu

dĺŽke trvania poistenia,

d) ak poistné zaprvé poistné obdobie alebo jednorazové

poislné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnosti, poistenie zaniká uplynutím tejto lehoty,

e) ak poistné za dälŠie poĺstné obdobie nebolo zapla-

tené do jedného mesiaca odo dňa doručenia r,nizvy

K00PERAT|VY na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné

zaplatené pred doručenĺm teito u,ízvy. Výzva poistitelä

musĺ obsahovať upozornenie, Že poistenie zanikne
v prípade jeho nezaplatenia. To isté platí, ak bola za-

platená len časť poistného. Výzva sa povaŽuje za do-

ručenÚ, ak ju adresát prijal, odmietol prijať alebo
dňom, ked' ju pošta vrátila odosielatelbvi ako nedoru-

čenÚ,

Í) vypovedbu jednej zo zmluvných strán do jedného

mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia

alebo jeho zamietnulia, pričom ýpovedná lehota je

osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne
g) ukončenĺm činnosti poisteného, resp. poistníka' zru-

šením oprávnenia na podnikatelskú činnosť, zánikom
poisteného,

h) ak odpadla moŽnosť, Že poistná udalosť nastane,

i) na základe písomnej dohody K00PERAT|VY a poiste-

ného, resp. poistníka.

6, Ak dÔjde v priebehu poistného obdobia k zmene sposobu
alebo druhu podnikatelskej činnosti, ktorá má za následok
zmenu poisteného rizika, je poistený, resp. poistník po-

vinný bez zbytočného odkladu pÍsomne o tejto skutoč-

nosti písomne informovať KOOPERAT|VU' V prípade zvy-

šenia poĺstného rizika je K00PERAT|VA oprávnená dňom

nasledujúcim po dni prijalia písomne1 inÍormácie o ruyšenĺ
poistného rizika Účtovať zvýšené poistné, alebo do jed-

ného mesiaca odo dňa, ked'sa o zmene dozvedela, pois-

tenie vypovedať. Výpovedná lehota 1e osemdenná, jej

upĺynutím poistenie zanikne'

7. V prípade vzniku poistnej udalosti je KOOPERAT|VA po-

istnú zmluvu oprávnená vypovedať odo dňa poskytnutia
poistného pĺnenia. Výpovedná lehota je 30 dní a začína
plynÚť odo dňa doručenia ýpovede poistenému, resp.
poistníkovi na poslednú známu korešpondenčnú adľesu'

8, Poĺstenie môŽe zaniknúť aj zmenou osoby vlastníka hnu-

tel'nej alebo nehnutel'nej veci. Poistenie zanikne aj zme-

nou správy veci alebo uŽívania veci.

9. Pri poistení veci, ktorá bola v bezpodielovom spoluvlast-

nÍctve manŽelov, ktoré zaniklo smrlbu alebo vyhlásením za
mŕtveho toho z manŽelov, ktorý uzavrel poislnÚ zmluvu

o poistení veci, patriace| do bezpodielového spoluvlastníc-
tva manŽelov, vstÚpi do poistenia na 1eho miesto ten

3



g) dbati aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať pri-

merané opatrenia na jej odvrátenie.

2. Ak nastane poistná udalosť, 1e poistený, resp. poistník

okrem všetkých povinností slanovených právnymi pred-

pismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky
v zákonných ako a1 podzákonných právnych normách
dhlej povinný:

a) bezodkladne K00PERAT|VE oznámiť na Centrálny
dispečing škÔd (0850 111 577) vznik akejkolVek po-

istnej udalosti najneskÔr do 5 pracovných dní od
vznĺku poistnej udalosti, zároveň však najneskôr do
3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,

b) vykonať všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu,

aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala, vykonávať pri-

merané opatľenia na zmiernenie následkov poistnej

udalosti, ktorá uŽ nastala a podlä moŽnosti si k tomu

vyŽiadať pokyny KOOPERAT|VY a postupovať v sú-

lade s nimi,

c) nemeniť stav spôsobený poistnou udalostbu bez sú-

hlasu KOOPERAT|VY To neplatí, ak bolo potrebné

z dôvodov bezpečnostných, hygienických, ekologic_

kých alebo iných závaŽných dôvodov s opravou ma_

jetku alebo odslránením jeho zvyškov začať skôr,

V týchto prípadoch je poistník, resp. poistený povinný

zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu a príčine
poškodenia, napr' vyšetrovaním políciou alebo inými

vyšetrovacím i orgán mi, Íotog raÍickým al ebo Íi lmovym

záznamom,
d) poskytnúť KOOPERAT|VE dôkaz o vzniku poistnej

udalosti a o rozsahu a príčine jej následkov a predloŽiť

potrebné doklady, ktoré si KOOPERAT|VA vyŽiada
(napr. doklady preukazujúce vlastníctvo alebo opráv_

nenú drŽbu poistenej veci, účtovné doklady), najmä

však v prĺpade, Že ide o právnrckÚ osobu alebo ĺy_

zĺckú osobu - podnikatelä, viesť účtovnú evidenciu
poistených vecĺ uvedených v zmluve a túto evidenciu
uložiť tak, aby v prípade vzniku poistnej udalostĺ ne_

mohla byt zničená, poškodená, odcudzená alebo
stratená spoločne s poistenými vecami,

e) umožniť KOOPERAT|VE vyholoviť kópĺe dokladov'
ktoré predložil pre zistenie okolností rozhodujÚcich
pre posÚdenie nároku na plnenie a jeho vyšku, ako aj

umožniť vyšetrenie, ktoré je na to potľebné,

Í) oznámiť bez zbytočného odkladu políciívznik poistnej

udalosti, ak má v súvislosti s ňou dôvodné podozre-

nie, Že došlo k trestnému činu a umoŽniť KOOPERA_
T|VE prístup k vyšetrovaciemu spisu polĺcie; zároveň
je povinný oznámiť políciĺ kaŽdú krádeŽ alebo lÚpeŽ,

g) zabezpečiť voči inému pľávo na náhradu škody spÔ-

sobenej poislnou udalostbu a iné obdobné práva

a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči
tomu, kto za škodu zodpovedá,

h) v prípade zničenia alebo straty vkladných alebo šeko-

ých kniŽiek, platobných kariet a iných podobných

dokumentov, cenných papierov a cenín neodkladne
začať umorovanie či iné podobné konanie,

i) bez zbytočného odkladu oznámiť KOOPERATIVE' že

sa našla stratená alebo odcudzená vec, ktorej sa po_

istná udalosť týka; poistený, resp. poistník je povinný

vrátiť KOOPERAT|VE jej plnenie po odpočítaní prime_

raných nákladov na opravu tejto veci, ak sÚ potrebné

na odstránenie vád, ktoré vznikli v čase, ked'bol zba-

vený moŽnosti s vecou zaobchádzať, najmenej však
to, čo by obdržal pri predaji tejto veci realizovanom

v súčinnosti s KOOPERATIVOU'
j) dodrŽiavať technické normy, ustanovenia VPPM 106,

prĺsluŠných OPP a poistnej zmluvy,

k) preukázať hodnolu poistnou udalostbu poškodených

alebo zničených vecí (napr. obstarávacie doklady, pri

cennostiach znalecký posudok)'

3. Ďdšie povinnosti poistníka, resp, poisteného vyplyvajÚce

z jednotlivych druhov poistenia môŽu byt bliŽšie upravené
v OPP a poistnej zmluve.

4' Ak poistený resp. poistník porušil niektorÚ povinnosť uve-

denú v bode 1, pĺsm. a) - c)tohto článku' je KOOPERA-
T|VA oprávnená poistné plnenie primerane zníŽiť.

5. Ak poistený, resp' poistník porušil niektorÚ povinnosť uve-

denÚ v bode ], písm. f), 9), a v bode 2, písm. b) tohto

článku, je KOOPERATIVA oprávnená poistné plnenie pri-

merane zníŽitl

6' Ak poistený, resp. poistník st'aží KOOPERAT|VE vyŠetľenie

škodovej udalosti poruŠením niektorej povinnosti uvede-

nej v bode 2 písm, a), í), g), a j) tohto článku, je K00PERA-
T|VA oprávnená primerane znížiť poistné plnenie.

7. Ak poistený, resp. poistnĺk porušil sÚčasne viac ako jednu

z povinností uvedených v bode ] a 2 tohto článku, ktoré

môŽu mať za následok zníŽenie plnenia v zmysle bodov 3

aŽ 5 tohto článku, je K00PEBAT|VA oprávnená primeľane

znĺžiť poistné plnenie.

B. Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú z povinnostĺ

uvedených v bode 2 písm. c), d), a e) tohto článku, 1e

K00PERAT|VA oprávnená poistné plnenie neposkýnúť'

9. Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností v bode ]

a 2 tohto článku vznikne KOOPERAT|VE škoda aĺebo
K00PERAT|VA vynaloŽí dodatočne vynaloŽené náklady
(napr' náklady na súdny spoľ)' má právo na ich náhradu
proti osobe, ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik

takej škody alebo dodatočne vynaloŽených nákladov.

člÁľĺor x
Povinnosti KOOPERATI\fY

Okrem povinností slanovených všeobecne záväznými práv-

nymi predpismi je KOOPERAT|VA povinná:

a) oznámiť poistníkovi, resp. poistenému poistné podmienky

týkajÚce sa dojednávaného poistenia,

b) umožniť poistníkovi, resp. poistenému nahliadnuť do spi-

souich materiálov týkajúcich sa jeho poistnej udalosti

a umoŽniť mu zabezpečiť si kópiu v stanovenom a vopred



9' Ak bola poškodená, znĺčená, odcudzená alebo stratená
pcistená Vec, pre ktorÚ bolo dojednané poistenie na novÚ

hodnotu a jej opotrebenie alebo iné znehodnotenie s prĹ

hliadnutÍm na prípadné zhodnotenie presĺahlo v čase
bezprostredne pred vznikom poistne1 udalosti 70 oÁ, vy-
platí KOOPERATIVA plnenie v zmysle bodu 6 tohto článku
maximálne do ýšky časovej hodnoly (deÍinovanej v bode
7 lchto článku) poistenej veci v čase bezprostredne pred

vznikom poistnej udalosti.

10' V prípade, Že opotrebenie alebo iné znehodnotenie pois-

tenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej

udalosti presiahlo 70 %, KOOPERAT|VA poskytne poistné

plnenie minimálne vo vyŠke 30 0Á z poistnej sumy, resp'
polstnej hodnoty (platí niŽšia zo sÚm) poistenej veci, znĹ

Žellé o hodnotu použitel'ných zvyškov.

11' Ak bola zničená nehnutel'ná Vec, pre ktorÚ bolo dojed-

nané poislenie na novú hodnotu tĺyplatí KOOPEBAT|VA
plnenie vo vyške časovej hodnoly' ktorú mala nehnutel'ná

vec v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti,

znlŽenú o hodnotu použitel'ných zvyškov. Rozdiel medzi

takto vyplateným plnenÍm a novou hodnotou v čase vzniku
polstnej udalosti ;e KOOPERAT|VA povinná vyplatiť len v
tom prípade, že poistený, resp. poistník do dvoch rokov od
poistnej udalosti preukáŽe, že nehnutel'nú vec opravil

alebo znovuzriadil, alebo Že tak činí. Ustanovenie bodu 'l0

nie je týmto bodom 11 dotknuté.

] 2. Ak došlo k poškodeniu poistených zásob, vyplalí
KOOPERAT|VA sumu potrebnÚ v čase vzniku poistnej

udalosti na ich opravu alebo úpravu, zníŽenÚ o CenU

prĺpadných pouŽitel'ných zvyškov.

13. Ak došlo k znĺčeniu, odcudzeniu alebo strate poistených

zásob' vyplatí K00PE BAT|VA sum u zodpovedajúcu nákla_

dom na ich nové vyrobenie alebo znovuobstaranie (pri_

čom platíniŽšia zo súm), ktoré by poistený vynaloŽil v čase
vzniku poistnej uda|osti. Od vypočÍtaného plnenia sa od-

počíta cena prípadných pouŽitel'ných zvyškov.

]4. Ak došlo k poškodeniu poistených cenných vecí, vyplatí

KOOPERAT|VA sumu potrebnÚ na ich opravu alebo Úpra-

vu v čase vzniku poistnej udalostĺ, zníženú o cenu prĹ

padných pouŽiteĺ'ných zvyŠkov.

15. Ak došlo k zničeniu, odcudzenĺu alebo strate cenných
vecí, vyplatí KOOPERAT|VA sumu zodpovedajÚcu nákla-

dcm na ich nové vyrobenie alebo znovuobstaranie (pri-

čom platí niŽšia zo sÚm), ktoré by poistený vynaložil v čase
vzniku poislnej udalosti, 0d vypočĺtaného plnenia sa od-
pcčíta cena prĺpadných pouŽite|'ných zvyškov.

16' Plnenie KOOPERAT|VY podl?l bodu 12 až 15 tohto článku
neoreuýši sumu, ktorú by poistený obdrŽal pri predaji

zásob alebo cenných vecí v čase bezprostredne pred

vznikom poistnej udalosti.

17' Ak došlo k ukradnutiu peňazí,vzniká právo na plnenie len

vtedy, ak boli ukradnuté z uzamknutej schránky v uza-

mknutej miestnosti azabezpečené podlä Zmluvných do-
jednaní - spôsoby zabezpečenia proti odcudzeniu ZD SZ
a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve.

1B. Ak dÔide k poŠkodeniu, zničeniu, odcudzeniu alebo strate
poistených vkladných a šekoých kniŽiek, platobných ka-

riet a iných podobných dokumentov a cenných papierov,

vyplatí poistbvňa sumu vynaloŽenú na ich umorenie. Ak
boli uvedené veci zneuŽilé, vyplatíKoOPERAT|VA sUmu, o

ktorú sa majetok poisteného týmto zneuŽitím zmenšil' K0-
OPERAT|VA však nehradí ušlé Úroky a ostatné ušlé rný-

n0sy.

19' Ak dôjde k poškodenĺu, zničeniu, odcudzeniu alebo strate
poistených cenín, vyplatí KOOPERAT|VA sumu zodpove-
dajÚcu primeraným nákladom na ich znovuobstaranie,
najviac však sumu, ktorú by poistený obdrŽal pri ich pre-

daji v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.

20. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu alebo strate
poistených pĺsomností, vyplatí KOOPERAT|VA sumu zod-
povedajÚcu primeraným nákladom na ich opravu alebo
znovuzriadenie, ak ich poistený vynaloŽil. 0d tejto sumy sa
odpočĺta hodnota prípadných pouŽitel'ných zvyškov. Po-

kial' poistený vyššie uvedené náklady nevynaloŽil, vyplatí

KOOPERAT|VA su mu zod povedajúcu hodnote materiál u.

2]. Ak došlo k poškodenĺu, znĺčeniu, odcudzeniu alebo strale

vecízvláštnej hodnoty, vyplatĺ KOOPERAT|VA sumu, zod-
povedajúcu nákladom na ich uvedenie do pôvodného

stavu, Ak to nie je moŽné, vyplatí KOOPERAT|VA dojed-

nanú poistnú sumu zníŽenú o hodnotu prípadných použi-

tel'ných zvyškov'

22. Ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu budov alebo sta-

vieb, nebude sa brať do Úvahy prÍpadná strata ich umelec-

kej alebo historickel hodnoty.

23. Ak došlo k poškodeniu, zničeniu alebo ku strate poiste-

ných vecĺ tvoriacich celok (napr, sÚbor, zbierka), nebude
sa brať do Úvahy znehodnotenie celku, ale iba poškode-

nie, zničenie alebo strata jednotliuých poistených vecí.

24. Zvyšky poškodenej alebo zničenej poistenej veci zostá-

vajú vo vlaslníctve poisteného a ich hodnota sa odpočĹ
tava od poistného plnenia.

25' Poistné plnenie ie splatné do 15 dní po skončenívyšetre-
nia nutného na zislenie rozsahu povinnosti KOOPERA-
TIVY plnitl

26. Ak sa KOOPERAT|VA dozvie aŽ po poĺstne1 udalosti, Že jej

príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé, nepravdivé

alebo neÚplné odpovede nemohla zistiť pri dojednávaní
poistenia a ktorá bola pre uzavretie zmluvy podstatná, je

opľávnená poistné plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť'

Odmietnutĺm poistného plnenia podlä tohto odseku pois-

tenie zanikne.
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čúľĺox xvl
Konanie expeľtov l zna\cou

Poistený, resp. poistník a KOOPERAT|VA sa v prípade ne-

zhody o výške plnenia mÔŽu dohodnÚť' Že výška plnenia

bude stanovená konaním expertov. Konanie expertov

móŽe byt rozšírené i na ostatné predpoklady nárokov na
plrrenie.

2, Zásady konania expertov:

a) Každá zmluvná strana (poistený, resp. poistník i KOO_

PERATIVA) písomne určí jedného experta, ktorý voči
nej nesmie mať Žiadne závázky a bez meškania
o ňom inÍormu|e druhÚ stranu. Námietku voči osobe
experta moŽno vzniesť pred zahájením jeho činnosti.

b) Určení experti sa dohodnú na osobe tretieho experta,

ktorý má rozhodujúci hlas v prípade nezhody.

c) Experti určení poisteným, resp. poistnĺkom a KOOPE-
RATlV0U spracujÚ oddelene znalecký posudok
o sporných otázkach.

d) Experti posudok odovzdajú zároveň poistenému,

resp. poistníkovi a KOOPERATIVE. Ak sa závery ex_

peľtov od seba líšia, dá KOOPERAT|VA oba posudky

expertovi s rozhodujÚcim hlasom. Ten rozhodne
o sporných otázkach a odovzdá svo1e rozhodnutie

sÚčasne K00PERAT|VE a poistenému.

e) KaŽdá strana hradí náklady svojho experta, náklady
na činnosť expeľta s rozhodujúcim hlasom sa hradia

rovnakým dielom.

3. Konanĺm expeľtov nie sú dotknuté práva a povinnosti

KOOPERAT|VY a poisteného, resp. poistnĺka stanovené
pravnymi predpismi, poistnými podmĺenkami, zmluvnými

dolednaniami a poistnou zmĺuvou.

Čúľox xvll
Výklad pojmov

Pre Účely poistenia podlä týchto poistných podmienok platí

nasledrljÚci ýklad pojmov:

'ĺ. Poistník je právnická alebo Íyzická osoba, ktorá

s KOOPERAT|VOU uzavrela poĺstnú zmĺuvu a 1e povinná
platiť poistné.

2. Poistený je právnická alebo Íyzická osoba, na maietok

klorej sa poistenie vztähuje. Poistený a poistník môŽu byt

totoŽnou osobou.

3. Ak poistený a poistník nie sÚ totoŽnou osobou, vzt'ahu|Ú sa
us,anovenia týchto zmluvných dojednaní týkajÚce sa
poĺstníka (resp. poisteneho) aj na poisteného (resp. poist
nĺka)'

4. Poistné obdobie ie jeden poistný rok'

5. Poĺstný ľok 1e obdobie dvanásť po sebe nasledujúcich
mesiacov, ktorého začiatok pripadá na ýročný deň vzniku
porstenia.

6. Súbor vecí tvoria 1ednotlivé veci, ktoré majÚ rovnaký

alebo podobný charakter' alebo sú určené na rovnaký

účel' Poistením nĺe všetkých takýchto, ale len vybraných

vymenovaných vecísa rozumie poistenie t{beru vecí'

7. Za nehnutel'né veci sa povaŽujÚ budovy a ostatné stavby
vrátane stavebných súčastĺ a príslušenstva'

B. Za hnutel'né veci sa povaŽujú zásoby alebo ostatné hnu-

tel'né veci'

9' Za ostatné hnutel'néveci sa nepovaŽujÚ cennosti, cenné
veci' veci zvláštnej hodnoty a písomnosti.

] 0. Za budovy sa povaŽujÚ objekty nehnutel'ného charakteru,

ktoré sÚ prevaŽne uzatvorené obvodovymi stenami a streš-

nými konštrukciami a ktoré sú určené na to, aby chránili

ludí alebo veci pred pôsobením vonka1ších vplyvov.

]]. Stavba je všeobecne širšĺ technický pojem ako budova.

Za ostatné stavby sa povaŽuiÚ objekty nehnutel'ného

charakteru, ktoré sa od budov líšia okrem iného tým, Že sÚ

spravidla nezastrešené (napr. oplotenie, spevnené plochy'

komunikácie' inŽinierske siete).
'l2. Stavbami na vodných tokoch sÚ napr.: mosty, priepusty,

hrádze, nádrže a dhlšie stavby, ktoré tvoria konštrukciu
prietokového proÍilu toku alebo do tohto proÍilu zasahujÚ.

13. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa považuiÚ

veci, ktoré k nej podlä svojej povahy patria a nemôžu byt

oddelené bez toho, aby sa budova alebo stavba tým ne-

znehodnolili. Spravidla ide o veci, ktoré sÚ k budove alebo
stavbe pevne pripojené (napr. okná, dvere, priečky, ob-

klady, inštalácie, podlahy, mal'by stien, tapety).

14. Za príslušenstvo budovy alebo stavby sa povaŽujÚ veci'

ktoré sú určené na to, aby boli s budovou alebo stavbou

trvale uŽívané a sú spravidla vo vnútri alebo vonku budovy
a|ebo stavby odmontovatel'ne pripojené (napr. drevené
obklady stien, antény, EZS' EPS). Za príslušenstvo budovy
sa nepovaŽujú vonkajšie prípojky, komunikácie, spevnené
plochy, studne, septiky a iné stavby či zariadenia mimo

budotĺy.

]5' Za stavebné súčasti a príslušenstvo budov alebo sta-
vieb poistbvané ako samostatný predmet poistenĺa sa
povaŽujú stavebné sÚčasli a príslušenstvo budovy zria-

dené poistnÍkom, ľesp. poisleným uvedeným v poistnej

zmluve na vlasiné náklady v cudzej budove.

16. Zásoby sú materiál, tovar, nedokončená vyroba (okrem

nedokončenej stavebnej uýroby)' pololovary, dokončené
qirobky' Za zásoby sa nepovaŽujÚ cudzie veci, cennosti,

cenné veci, veci zvláštnej hodnoty a písomnosti.

17. Zacennosti sa povaŽu|ú:

a) peniaze,

b) cenné veci,

c) vkladné a šekové kniŽky, platobné karty a iné po-

dobné dokumenty, cenné papiere,

d) ceniny,

e) veci zvláštnej hodnoty,

Í) písomnosti.

18. Za ceniny sa povaŽujÚ pošiové známky, kolky, losy, ces-

tovné lístky a kupóny MHD, dobĺjacie kupóny do mobil-

ných teleÍónov, dialničné známky, stravovacie poukáŽky

a pod.
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5. Poistbvatel' je povinný staŽnosť prešetriť a inÍormovať sťa-

žovatela o spôsobe vybavenia jeho sthŽnosli bez zbýoč-
ného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej doľučenia.
Ak si vybavenie staŽnosti vyŽaduje dlhšie obdobie, je

možné lehotu podlä predchádzajÚcej vety predĺžiť, na1viac

o 30 dní, o čom bude st'aŽovatel'bezodkladne upovedo-

mený. StaŽnosť sa povaŽuje za vybavenÚ, ak bol sťaŽova-

tel' i nÍormovaný o q'sled ku prešetren ia st'ažnosti.

6' Opakovaná st'aŽnosť a dalšia opakovaná st'aŽnosť je st'aŽ-

nosť toho istého sťaŽovatela, v tej islej veci, ak v ne| neu-

vádza nové skutočnosti.

7. Pri opakovanej staŽnosti poistbvatel' prekontroluje správ-

nosť vybavenia predchádzajÚceĺ st'ažnostĺ. Ak bola pred-

chádzajúca stäŽnosť vybavená správne, poistbvatel' túto

sklIočnosť oznámi st'aŽovatelbvi' Ak sa prekontrolovaním

vybavenĺa predchádza1Úcej stäŽnosti zistí, Že nebola vyba-

vená správne, poistbvatel' opakovanÚ sťaŽnosť prešetrí

a vybaví.

B. V prípade nespokojnosti st'aŽovatelä s vybavením jeho

st'aŽnosti má st'aŽovatel' moŽnosť obrátiť sa na Národnú
banku Slovenska a/alebo na príslušný sÚd,"

2, Pod doručením oznámenia KOOPERAT|VY o zuýšení po-

istného podl'a čl. Vl, bod 4 týchto všeobecných poistných

podmienok, sa rozumie aj zaslanie oznámenia o zvýšení
poistného prostredníctvom faxu, ako aj v eĺektronickej

podobe prostredníctvom emailu'

3. Výzva podlä $ 80] zákona č.40l1964 Zb. Občiansky zá-
konník v znení neskorších predpisov a iné písomnosti sa
povaŽujú za doručené, ak ich adresát prijal, odmietol prijať

alebo dňom, ked'ich pošta vrátila odosielajúcej strane ako

nedoručené. Poistbvňa zasiela písomnosti na poslednú

známu adresu poisteného alebo poistníka.

4. Právo na poistné plnenie nevznikne v prípade, ak by jeho

poskýnutie bolo v rozpore so všeobecne záväznými práv-

nymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými
je Slovenská republika viazaná, upravujúcimi medziná-

rodné sankcie za Účelom udrŽania alebo obnovenia med-

zinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných

ludských práv a boja proti terorĺzmu; to neplatí v prípade

ak ide o náhradu škody spôsobenej činnosťou, ktorá

nemá súvislosť s vykonávaním medzinárodne1 sankcie
podlä zákona č. 12612011 Z.z' o vykonávaní medzĺnárod-

ných sankcií v znenĺ zákona č, 394l2011 Z.z,, a navýplatu
poislného s tým spojeného.

CLANOK XIX
Záverečné ustanovenia

Polstník je povinný písomne oznámiť KOOPERAT|VE
kaŽdú zmenu svojej adresy v lehote najneskôr 15 pracov-

ných dní, KOOPERATIVA zasiela písomnosti na poslednú

známu adresu poisteného aĺebo poistníka. Písomnosť
KOOPERAT|VY určená poistníkovi alebo poistenému
(dalej len ,,adresát") sa povaŽuje za doručenÚ dňom pre-

vzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát
prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť

ulcží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, Že si ju

adresát v pľíslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, povaŽuje

sa za doručenÚ v posledný deň tejto lehoty, aj ked'sa ad-

resát o jei uloŽení nedozvedel' alebo dňom, kedy bola pĹ

somnosť vrátená KOOPERAT|VE ako nedoručená pre

zmenu adresy, klorÚ poistnĺk alebo poistený neoznámil,

5. Zmluvné strany si môŽu vzájomné práva a povinnosti upra-

viť v poistnej zmluve dohodou odchylne od týchto Všeo-

becných poistných podmienok, ak to výslovne nie je zaká-

zané a pokial' z povahy ustanovení lýchto podmienok ne-

Wp|Wa, Že sa od nich nie je moŽné odchýliť.

6. Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto VPPM 106, sa
v otázkach Účinnosti, vykladu a vykonávania rladi právom

Slovenskej republĺky. To platía| pre poistené rizikav zahra-

ničí.

7, Tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie ma-
jetku č' 106 MP boli schválené Predstavenstvom
KOOPERATIVY poistbvne, a.s. Vienna lnsurance Group
a nadobúdajú účinnosť dňom 0]. 0.l. 20]5.

EI
L!l
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KoopeÍativaÄ
VIENNA INSURANCE GROUP

K00PERAT|VA poistbvňa, a.s. Vienna lnsurance Group
Šteíanovičova 4,816 23 Bratislava 'l, Slovenská republika
It0:00 585 441, Dlŕ, 2020527]00, lČ Dľll:5K7020000746
5poločnosť je (lenoĺn skupiny pĺe DPH.

Regĺsĺĺácia, 0bchodný ĺegister 0kĺesného sÚdu BÍalĺslava l', oddiel: 5a, vložka t. 79/B

356

OSOBITNE POISTNE PODMIENKY
PoIsTENlE MoToRoVýcH VoztDlEL

všeogecľÉ usrnľoveľle

Pre poistenie vozidiel platia ustanovenĺa Všeobecných
poistných podmienok pre poistenie majetku č. 106 a tieto
osobilné poistné podmienky pre poistenie vozidiel č' 356,
pokial' nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

osoBlTilÉ UsTAllovEl{ lA

článok l
Poistné riziká

1. Základné poistenie vozidiel sa vztahuje na
a) poškodenĺe, znĺčenie vozidla alebo jeho obvyklej

t'nibavy náhodnou udalostbu, s ýnimkou výluk
vyslovne uvedených vo VŠeobecných poistných
podmienkach pre poistenie majetku č. 106 (dalej
len ,,VPP č. 106"), osobitných poistných pod-
mienkach - poistenie veci pre prípad Živelných
udalostí č. 156 (dälej len ,,oPP č. 156') alebo v
pľíslušných zmluvných dojednaniach,

b) krádeŽ,lúpeŽ vozidla alebo jeho obvyklej vybavy
v rozsahu osobitných poistných podmienok -
poistenie pre prípad krádeŽe veci č. 206 (dälej

len ,,oPP č. 206).

Doplnková 4lbava je poĺstená, len ak sa to dohodlo
v poistnej zmluve.

2' Doplnkové poistenie vozidiel sa vzťahuje na
poškodenie, zničenie alebo stratu vozidla spreneverou,
podvodom, zatajenĺm veci, neoprávneným uŽívaním
cudzieho vozidĺa, pokial' bol páchatel' zistený podla
právop|atného rozhodnutia, ktorým sa skončilo trestné
konanie.

čtánok tl
Vymedzenie poistnej udalosti

]' Poistnou udalostbu je náhodná udaĺosť špecifikovaná
v predchádzajÚcom článku, ak je s ňou spojený vznik
povĺnnosti poistbvne plniti

2. Poistnou udalostbu však nie je, ak bola takáto udalosť
sposobená úmyselným konanĺm poisteného, poistníka
ale0o z podneiu niektorého z nich.

článok llt
Výluky z poĺstenia

Právo na plnenie nie je, ak časť vozidla bola poškodená
alebo zničená v dôsledku:
a) prirodzeného opotrebenia, ako aj tľvalého vplyvu

prevadzky, korózie alebo erozie' únavy materiálu,

b) Íunkčného namáhania,
c) chybne1 konštrukcie, Wrobnej alebo materiálovej

chyby,
d) nesprávnej obsluhy s následným poškodením častÍ

vozidla nadmerným funkčným namáhaním,
e) toho, Že vozidlo viedla osoba, ktorá nemala pred-

písané oprávnenie na vedenie vozidla,
f) činnosti vozidla ako pracovného stroja.

2. Poistenie sa nevzt'ahuje na škody vzniknuté pri oprave
alebo údrŽbe vozidla, ak ide o poškodenie aĺebo
zničenie vozidla, za ktoré je zodpovedná opraváreň
alebo dodávatel' zo zákona.

3. Poistenie sa nevzt'ahuje na poškodenĺe alebo zničenie
vozidla pri sÚtaŽiach alebo pretekoch kaŽdého druhu
a pľi sÚťaŽiach s ľýchlostnou vloŽkou' ako aj pri
prípravných jazdách na preteky a sÚt'aŽiach s rýchlost-
nou vložkou.

4. Ak boli poškodené alebo zničené pneumatiky alebo
plné gumové obruče vozidla alebo ak bolo elektrické
zariadenie vozidla poškodené skratom, vznikne právo
na plnenie len vtedy, ak došlo
a) súčasne aj k inému poškodeniu vozidla, za kloré

je poistbvňa povĺnná plniť,

b) k ich poškodeniu alebo zničeniu zásahom inej osoby
neŽ poisteného, poistníka alebo vodiča.

Pokial' nedošlo z inej príčiny a v rovnakom čase
k inému poškodeniu vozĺdla, za ktoré je poistbvňa
povinná plniť, poĺstenie sa nevzt'ahuje na poškodenĺe
alebo zničenie nosičov záznamov, obrazoviek a iných
zobrazovacích jednotiek.

5' Poisťovňa nie je povinná plniť za následné škody všet
kých druhov (nemoŽnosť pouŽĺvať vozidlo, ušlý zisk a
pod')' vedläjšie vnidavky (právne, poštovné, príplatky
a pod.).

ZAVERECIIE USTANOVEiI IA

Clánok lV
Zmluvné strany si môŽu vzájomné práva a povinnosti upraviť
v zmluve dohodou odchylne od poistných podmienok, ak
to r4ĺslovne nie je zakázané a pokial' z povahy ustanovenĺ
týchto podmienok nevyplyva, Že Sa od nich nie je moŽné
odchýliť.

článok V
Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie vozidiel
nadobúdaiú účĺnnosť dňa 01.09.20]2.

Y
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KoopeľativaÄ
K00PERAT|VA poistbvňa, a's. Vienna lnsurance 6ĺoup
Štefanovičova 4,816 23 Bĺatislava 1, Slovenská republika
Ito, 00 585 ,141, Dl(, 2020527100, lt DPH, 5K7020000746
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Registrátia, 0bchodný register okĺesného sÚdu 8Íalislava l', oddie|: 5a, vloŽka č.79/BVlENľ.lA lNSURANcE GROUP

ČlÁruox l
Úvodné ustanovenia

'l. Poistenie veci pre prípad Živelných udalostí, ktoré uzaviera

KOOPERAT|VA poistbvňa, a.s. Vienna lnsurance Group
(dhlej len "K00PERAT|VA''), upravujÚ príslušné ustanove-

nia Občianskeho zákonnĺka, Všeobecné poistné podmĺ-

enKy pre poislenie majetku VPP MP 106 (dälej len "VPP

MP ] 06")' tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie

veci pre prípad živelných udalostí OPPŽ 156 (dälej len

"OPPŽ 156") a poistná zmluva.

2. Uvedené poistné podmienky sÚ súčastbu poistnej zmluvy

ČlÁruox ll
Poistné riziká

Základné živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie

alebo znĺčenie poistenej veci v dÔsledku poistnej udalosti,

a tc:

1.1 poŽiarom,

1.2. vybuchom,

1'?'. priamym Údeľom blesku,

1.4. narazom alebo zľÚtenĺm lietadla, jeho častíalebo jeho

nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných predme-

tov, ak nie sÚ sÚčastbu poškodenej veci alebo nie sÚ

súčastbu toho istého poisteného sÚboru ako po-

škodená vec (dälei len ''poŽiaľ'').

2. Zť,ružené živelné poistenie je tvorené základným živel-

ným poistením a doplnkouým živelným poĺstením.

Toio poistenie sa vzt'ahuje na všetky Živelné poistn é riziká
uv:dené v bode 1 a 2 tohto článku

2,1. Doplnkové žive]né poistenie sa vzt'ahu1e na po-

škodenie alebo zničenie poistene1 veci v dôsledku
poistnej udalosti, a to:

a) povodňou alebo záplavou (dälel len ''povodeň''),
b) víchricou alebo krupobitĺm (dälel len ''vietoľ''),
c) zosÚvanĺm pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosÚ-

vaním alebo zrÚtením lavín' zemetrasením, a ak 1e

poistenou vecou budova, tieŽ ťarchou snehu

alebo námrazv (dälej len "zosuv''),
d) kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení

a médiom vytekajÚcim z hasiacich zariadení
(dälej len "vodovod'').
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osoBlTNÉ Po|STNE PoDM|ENKY
PRE PolsTENlE VEcl PRE PRíPAD ŽlvelľÝcH UDALoSTĺ

Ak je pľoti tomulo nebezpečenstvu poistená budova,

vzniká právo na plnenie aj za poškodenie alebo

zničenie:

d1) potrubia alebo ohrievacích lelies vodovod-

ných zariadení vrátane armatúr, ak k nemu

došlo pretlakom alebo zamrznulím kvapaliny

v nich,

d2) kotlov, nádrŽí a vymenníkovych staníc vykuro-

vacích systémov, ak k nemu došlo zamrznu-

tím kvapaliny v nich s vynimkou škôd' ku

ktorým došlo nesprávnou obsluhou alebo

údrŽbou'

e) nárazom dopravného prostriedku, dymom, nára-

zovou vlnou pri prelete nadzvukového lietadla
(dalej len ''náľaz'').

Čt-Áľĺox lll
Výluky z poistenia

Okrem Wluk uvedených vo VPP MP 106 poistenie sa ne-

vzt'ahuje na škody spôsobené:
a) vystavením poistenej veci úŽitkovému ohňu a|ebo

teplu,

b) ošl'ahnutím nezapríčineným poŽiarom alebo ýbu-
chom alebo nepriamym Úderom blesku; Škody spÔso-

bené skratom elektrického vedenia sprevádzaného

svetelným prejavom a pôsobením tepla, pokĺal' sa
plameň takto vzniknutý dalej nerozšĺril,

c) na budove v čase vykonávania stavebných prác a na

Škody na veciach v takejto budove uložených, pokial'

vykonávané stavebné práce mali akýkolVek vplyv na

príčinu vznĺku alebo zväčšenie rozsahu následkov

škody.

2' Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej

veci priamym úderom blesku sa nevzťahu1e na škody,

ktoré vznikli počas bÚrky prepätím (prÍpadne ĺndukciou)

na elektronických alebo elektrických zariadeniach.

3. Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej

veci povodňou alebo záplavou sa nevzťahuje na škody

spôsobené:
a) spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia,

okrem prĺpadov, ked'bolo toto vystÚpenie spÔsobené
povodňou alebo záplavou alebo atmosferickými zráŽ-

kami,



2. Právo na plnenie vzniká a| úedy, ak bola poistená Vec po-

škodená, zničená alebo stratená v priame1 vecnej príčinnej

sÚvĺslosti s niektorým poistným rizikom uvedeným v článku

ll, ktoľého poistenie je v poistnej zmluve dojednané.

CLANOK VI

Poistné plnenĺe pri poistení na prvé ľiziko

:.
Zivelné poistenie peňazí a cenín na prvé riziko sa vzt'ahuje

na poškodenie alebo zničenie peňazía cenín niektorou zo

Živelných poistných udalostí, pokiaľ tieto bolĺ uloŽené:

a) v schránke s pevným uzáverom, maximálne však do
uýšky poistnej sumy 1 000 EUB,

b) v uzamknutej Železnej pokladnici s vlastnou hmotnos-

tbu minimálne 90 kg, maximálne však do qÍšky poist-

nej sumy 3 300 EUR,

c) v pokladniciach s vyšším stupňom zabezpečenia (oh-

ňovzdorné, pancierové), maximálne však do vyšky
poistnejsumy 16 600 EUR,

2' Živelné poistenie písomností, plánov, obchodných kníh

a obdobnej dokumentácie, kartoték, vykresov, zvukoých,
obrazoých, dátouých a iných zaznamov a ich nosičov, dälej

vzoĺĺek, názorných modelov a prototypov sa vzt'ahuje na
poškodenie alebo zničenie poĺstených vecí niektorou zo Ži_

velných poistných udalostí, maximálne však do uýšky poĺst-

nej sumy 3 300 EUR.

CLANOK VII

Rozšírená poistná ochľana

Pokial' vzniknuté škody boli spôsobené Živelnou udalostbu

na nehnutel'nosti, napr. na budove, na ktorú bolo dojed-

nané zdľuŽené Živelné poistenie, uhradĺ poistbvňa poistné
plnenie aŽ do tlýšky jedného percenta z poistnej sumy
budovy, maximálne však do uýšky 500 EUR, ak je poŠko-

dené alebo zničené oplotenie súvisiace s poistenou budo-

V0'J.

2. Pckial'vznĺknuté škody boli spôsobené Živelnou udalostbu

na hnutel'ných veciach, na ktoľých bolo dojednané zdru_

Žené Živelné poistenie na prvé riziko, uhradí poistbvňa

poistné plnenĺe aŽ do výšky jedného percenta z poistnej

sumy hnutel'ných vecí, maximálne však do u,'šky 500 EUR,

ak sú poškodené alebo zničené peniaze, ceniny (kupóny

a lĺstky na MHD a pod.), ak tieto boli uzamknuté v bezpeč_

nostnej schránke.

3. Poistbvňa uhradí aŽ do jedného percenta z poistnej sumy
poistenej nehnutel'nosti, napr. budovy, škody na elektroin_

štalácii a svetelne1 inštalácii vrátane príslušných meracích
prĺstrojov, pokial' tieto vznikli v príčinnej sÚvislosti s Úde-

roln blesku.

čúľĺor vlll
Výklad pojmov

Pre Účely týchto OPPŽ 156 platí nasledovný rlýklad pojmov:

]. Požiaľ je oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza hore-

nĺe a vznikol mimo určeného ohniska, alebo ktorý určené
ohnĺsko opustil, vlastnou Živelnou silou sa rozšÍril alebo

boĺ páchatelbm Úmyselne rozšírený. Zapožiar sa nepova-

Žu1ú Účinky ÚŽĺtkového ohňa a sálavého tepla, ani Žerave-

nie a tlenie s obmedzeným prístupom vzduchu, ani skrat

elektrického vedenia sprevádzaný svetelným prejavom

a pôsobením tepla.

2. Výbuch je náhly ničirlý prejav tlakovej sily spočívajúci

v rozpínavosti plynov a pár (vel'mi rýchla chemická reakcia

nestabilnej sÚstavy)' Za qibuch tlakovej nádoby (kotla,

potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa po-

vaŽuje roztrhnutie ich stien v takom rozsahu, Že došlo
k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnÚtraj_

škom nádoby. Výbuchom nie ie prudké vyrovnanie pod_

tlaku (implózia)' Výbuchom nie je aerodynamický tresk

spÔsobený prevádzkou lietadla. Výbuchom nie je reakcia
v spalbvacom priestore motorov' hlavní strelných zbraní

a iných zariadeniach, v ktorých sa eneľgia uýbuchu cielä_

vedome vyuŽÍva,

3. Zapĺiamy úder blesku sa považuje bezprostredné pôso-

benie energie blesku (atmosÍérického vl'boja) alebo tep_

loly jeho vyboja na poistené veci, pľičom |eho Účinok

a následky sú dostupnými lechnickými prostriedkami jed_

noznačne identifikovatel'né.

4' Pádom stromov, stoŽiarov alebo iných predmetov sa
rozumie taký pohyb telesa, ktoré nie ie súčastbu poškode-

nej poistenej veci a ktorý má znaky vol'ného pádu.

5, Povodeň je zaplavenie Územných celkov vodou, ktorá sa
vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vod-

ných nádrŽĺ, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhla,

alebo zaplavenie Územĺa vodou bolo spÔsobené zmenše-

ním prietoku korýa vodného toku. Za povodeň sa nepova_

Žuje také zaplavenie územia, ktoré bolo spôsobené regu-

lovaným vypúštäním vôd z vodných tokov.

6' Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy,

ktorá po určitÚ dobu v mieste poistenia stojí alebo prÚdi

a spÔsobí na poistenom majetku škodu,

7. Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu dosa_

hujÚce v mieste poistenia rýchlosť min' 75 km/h. Ak nie je

táto rýchlosť v mieste škody zistitel'ná, musí poistený preu_

kázalť,že pohyb vzduchu spÔsobilv okolímiesta poistenia

škody na riadne udrŽiavaných budovách alebo podobne

odolných iných veciach, alebo Že škoda pri bezchybnom
stave poistenej budovy alebo budovy, v ktorej sa nachád_

zajÚ poistené veci, mohla vzniknúť iba v dôsledku vĺchrice.
Za škodu spôsobenú víchricou sa povaŽujÚ aj škody spÔ-

sobené vrhnutím iného predmelu víchricou na poistenú

vec.

B, Krupobitie Je jav, pri ktorom kúsky lädu rôzneho tvaru,

vel'kosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú
na poistenÚ vec a tým dochádza k ich poškodeniu alebo
zničeniu.

J
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čúnox l
Úvodné ustanovenie

Poistenie veci pre prípad odcudzenia aĺebo vandalizmu,

ktoré uzaviera KOOPERAT|VA poistbvňa, a.s. Vienna lnsu_

rance Group (dälei len "K00PERAT|VA'), upravujÚ prĹ

slušné ustanovenia Občianskeho zákonnĺka, Všeobecné
polstné podmienky pre poistenie majetku VPPM ]06 (da-

lej len ''VPPM 'l06''), tieto Osobitné poistné podmienky pre

polstenie veci pre prĺpad odcudzenia alebo vandalizmu

0PP0V 206 (dälej len ''0PP0V 206''), Zmluvné dojedna_

nia - spôsoby zabezpečenia proti odcudzeniu ZD sZ
(dälei len 'ZD s7'l' a poistná zmluva.

2. Uvedené poĺstné podmienky sú súčastbu poistnej zmluvy

čuľox ll
Poistné ľiziká

Základné poistenie pre prípad odcudzenia sa vzthhuje

na odcudzenie poistenej veci, ku ktorému došlo:

a) krádeŽou vlámaním, pri ktorej páchatel'preukázatel'ne

prekonal prekáŽky chrániace poistenÚ vec pred od-

cudzením,

b) lÚpeŽou v mieste poistenia,

c) lÚpeŽou pri prepľave peňazĺ alebo cenĺn, ktoré prepra-

vuje poistený alebo ním poverená osoba (dalei len
"peňaŽný posol'')' Osobou poverenou prepravou pe-

ňazí alebo cenín môŽe byt iba zamestnanec poistníka,

resp. poisteného uvedeného v poistnej zmluve starší

ako ]B rokov, spôsobilý k právnym úkonom, bezÚhon-

ný' spolähliuý' Íyzicky zdatný, ktorý nie je pod vpĺyvom

alkoholu či iných omamných alebo psychotľopných

látok.

2' Doplnkové poistenie pre prípad odcudzenia sa vzt'ahuje

na Úmyse|né poškodenie alebo zničenie poisteneĺ veci

tretbu osobou - vandalizmus' Poistenie je moŽné dojednať

v c]voch Íormách:

a) vandalizmus - nezistený páchateli KOOPERAT|VE

vzniká povinnosť plniť len za podmienky, že škoda

bola oznámená a vyšetrovaná príslušným orgánom
polície,

b) vandalizmus - zistený páchateli K00PERAT|VE vzniká
povinnosť plniť len za podmienky, Že škoda bola ozná-

oPP OV 206

mená a vyšetrovaná príslušným orgánom polície, pri-

čom páchatel' bol zistený podla právoplatného roz_

hodnutia, ktorým bolo ukončené trestné konanie.

čúľox lll
Výluky z poistenia

Okrem vyluk uvedených vo VPPM 106 sa poistenie nevztä-

huje na škody na poistených veciach vzniknutých alebo

spôsobených:
a) Úmyselným poškodením alebo zničením poistených

vecí (vandalizmus), pokial' Škoda nebola oznámená

a riešená príslušným orgánom polície,

b) prostou krádeŽou,

c) estetickým poškodením predmetov (napr.: mal'bami,

graÍfitmi alebo polepenĺm vonkajších častí budovy

alebo stavby),

d) poškodením, znĺčenĺm alebo stratou poistenej vecl

spreneverou, podvodom, zata1ením veci a neoprávne-

ným uŽívaním cudzej veci,

e) lÚpeŽou poistene| veci pri preprave vykonávanej na

základe prepravne1 zmluvy'

2, Pri poškodení alebo znĺčení zábranných prostriedkov

podla čl. V bod 2, b) nevzniká právo na plnenie K00PE-
RAT|VY za škody spôsobené na skle vykladných skríň,

rovnako sa to netýka ani na nich nalepených neodnĺmatel'-

ných snímačov zabezpečovacích zariadení, nalepených

Íólií, nápisov, malieb a inej uizdoby na poškodenom alebo
zničenom skle.

CLANOK IV

Povinnosti poistníka, resp. poisteného

Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi

lvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky a stanove-

ných v poĺstných podmienkach a zmluvných dojednaniach

uvedených v čl. l týchto 0PP0V 206 je poistnĺk, resp' poistený
povinný zabezpečiť poistený majetok voči odcudzeniu v zmysle
ZD SZ do Úrovne zodpovedajúce| ýške poistnej sumy alebo
limitu plnenia dohodnutého v poistnej zmluve.

K00PERAT|VA poistbvňa, a.s. Vienna lnsuĺance Group
ŠteÍanovičova 4,816 23 Bĺatislava 

-l, 
Slovenská repubĺika

lČ0' 00 585 .l41, Dlc' 2020527]00, lC DPH, 5K70Ž0000746

5polo(nosť je Členom skupiny pĺe 0PH.

Re!i\tÍócia,0bchodný ĺeqisteĺ 0kĺesného sÚdu 8Íali5lavô l., oddieĺ:5a, vloŽka č.79/8

OSOBITNE POISTNE PODMIENKY PRE POISTENIE
VEc! PRE PRĺPAD oDcUDzENlA ALEBo VANDALIZMU



5. Poistenie obsahu samostalne umiestnených presklených

vitľín sa vztahuie na poškodenie alebo zničenie skla (oby-

čainé sklo presklenej vitríny) a odcudzenie vystaveného

tor,aru.

6. Po'stenie pre prípad odcudzenia písomností, plánov, ob-

chldných kníh a obdobnej dokumentácie, kartoték, výkre_

sov, zvukoých, obrazoých, dálových a iných zaznamov a

ich nosičov, dhlej vzoriek, názorných modelov a prototy-

pov sa vzťahuje na odcudzenie poistených vecí do 3 %

z celkovej poistnej sumy dojednanej pre základné poiste-

nie pre prípad odcudzenia, maximálne však do vyŠky po-

istnej sumy 1 000 EUR na prvé riziko.

CLANOK VIII

Výklad pojmov

Pre Účely týchto OPPOV 206 platí nasĺedujúci r,niklad pojmov:

Zakrádež vlámanĺm sa považuje zmocnenie sa cudzej
poistenej veci tak, že sa je1 páchalel' zmocnil niektorým

d'ale| uvedeným spôsobom:
a) do miesta poistenia sa dostal tak, že ho sprístupnil

nástrojmi, ktoré nie sú určené na jeho riadne otvára_

nie, alebo iným preukázatel'ne násilným spôsobom,
b) do miesta poistenia sa dostal inak ako vstupným otvo-

rom alebo otvoreným oknom,

c) v mieste poistenia sa preukázatel'ne skryl a po jeho

uzamknutí sa veci zmocnil,
d) miesto poistenia otvoril klÚčom, ktorého sa zmocnil

vlámaním alebo lÚpeŽou,

e) do trezora, ktorého obsah je poistený, sa dostal alebo
ho otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené na 1eho
riadne otvorenĺe,

Í) trezor, ktorého obsah je poistený, otvoril klÚčom alebo
spÔsobom určeným na jeho riadne otvorenie, ktoľého

sa zmocnil:

Ía) vlámaním do Úschovného objektu, ktorý je zabez-
pečený minimálne rovnako ako trezor, v ktorom

sÚ uloŽené poistené veci,

ĺb) vlámaním do Úschovného objektu, ktorý má dva

zámky a klÚče k nim prĺslušné sÚ uloŽené odde-

lene mimo miesta poistenia,

Íc) lÚpežou mimo mĺesta poistenia,

g) do trezora, ktorého obsah je poistený sa dostal tak, Že

prekona| prekáŽku vytvorenú ŠpecĺÍickýmĺ vlastnos_

t'ami veci (napr. vel'ká hmotnosĹ nadmerné rozmeľy,

obt'aŽná demontáŽ a pod.).

preukázatel'ne pouŽil proti poistenému, resp. poistníkovi

uvedenému v poistne| Zmluve, ich zamestnancom alebo
iným nimi povereným osobám násilie alebo hrozby bez_

prostredného násilia.

4. LÚpežou pri preprave peňazí alebo cenín v zmysle bodu 1

c) článku ll sa rozumie zmocnenie sa poistene1 veci pá-

chatelbm počas jej prepraw spÔsobom uvedeným v bode
3 tohto článku.

5. Neoprávneným užívaním poistenej veci tretbu osobou sa
rozumie neoprávnené zmocnenie sa poistenej veci

s Úmyslom prechodne ju užívať.

6. Zazábranné prostriedky sa povaŽujú prvky mechanických

zábranných prostriedkov (dvere, sklenené vyplne dverí

a okien, zámky,mreŽe, rolety a pod.) a elektrické zabezpe_

čovacie signalizácie (čidlá, snĺmače, hlásiče a pod.),

schránky a trezory vrátane ich uzamykacĺch systémov,

bezpečnoslná batoŽina na prepravu cenností a iné tech_

nické prostriedky zabezpečujÚce miesto poistenia alebo
poistenÚ vec proti odcudzeniu, poškodeniu alebo zniče_

niu, Za ochranný prostriedok sa nepovaŽu|ú vozidlá, kto-

rými je poistená vec prepravovaná,

7. Spreneverou sa rozumie privlastnenie si zverenej poiste-

nej veci.

B, Zatajením veci sa rozumie privlastnenie si poistenej veci,

ktorá sa dostala do moci páchatel'a nálezom, omylom

alebo inak bez súhlasu poistníka, resp, poisteného uvede-

ného v poĺstnei zmluve.

čuruox x
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upra_

viť v zmluve dohodou odchylne od poĺstných podmienok,

ak to r4islovne nie je zakázané a pokial' z povahy uslano_

vení týchto podmienok nevyplyva, Že sa od nich nie je

moŽné odchýliť.

2. Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre

prípad odcudzenia alebo vandalĺzmu č. 206 boli schvá-

lené Predstavenstvom KOOPERAT|VY poistbvne, a,s.

Vienna lnsurance Group a nadobúdajÚ účinnosť dňom

01.09.2009.

2' Prostou krádeŽou sa rozumie privlastnenie si cudzej pois-

tenej veci tak, Že sa je1 páchatel'zmocnil spôsobom iným

ako uvedeným v bode. 1, resp. ak odcudzená vec nebola

chľánená pred krádeŽou spôsobom uvedeným v ZD-SZ,

resp. nedošlo k spáchaniu lÚpeŽe.

3
N

3' LÚpeŽou sa rozumie privlastnenie si veci tak, Že páchalel'
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vŠeoaecnÉ PoIsTNÉ pooľvllENKY
PRE HAVARIĺľÉ PoISTENIE MoľonovýcH VozlDlEL č. 9oo

vŠeoeecNÉ usĺnľĺoVENlE

Pre poistenie motorových vozidiel platia príslušné
ustanovenia občianskeho zákonníka, Zmluvných
dojednaní a týchto Všeobecných poistných
podmienok, pokial' nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.

Článor l
Základné pojmy

Poist'ovňa (poistitel', poist'ovatel')
Kooperativa poisťovňa, ä.S., registrovaná
v obchodnom registrĺ Bratislava l, oddiel Sa,
vloŽka79ĺB'
Poistník - 'Íyzická alebo právnická osoba, ktorá
uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť
poistné'
Poistený (poistenec) - osoba, na ktorú sa
poistenie vzťahuje.
Návrlr poistnej zmtuvy vyplnené tlačĺvo
poisťovne, v ktorom je podpisom poistníka
vyjadrená jeho vôl'a uzavrieť poistnú zmluvu za
podmienok uvedených v návrhu.
Poistná zmluva návrh poistnej zmluvy'
akceptovaný poistníkom i poisťovňou.
Poistka - písomné potvrdenie poisťovne o
uzavretí poistnej zmluvy'
Poistná doba - čas, na ktoý sa poistná zmluva
dojednáva. Jeho uplynutím poistenie zaniká.
Poistné obdobie - časový úsek poistnej doby,
dohodnutý v poistnej zmluve, vymedzujúci
obdobie, zaktoré je poistník povinný platĺť beŽné
poistné.
KrádeŽ- zmocnenie sa cudzej veci s úmyslom
zaobchádzať s ňou ako s vecou vlastnou.
Neopľávnené uŽívanle cudzej veci
zmocnenie sa poistenej vecĺ v úmysle ju
prechodne uŽívať.
Nesprávna obsluha _ porušenie predpísaného
návodu pre pouŽitie veci alebo porušenie
technologického postupu.
Podvod - obohatenie seba alebo iného na škodu
cudzieho majetku tým, Že páchatel' uvedie
niekoho do omylu alebo nĺečíomylvyuŽije.
Lúpež _ pouŽitie násilia alebo hrozby
bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa
cudzej veci.
Predpĺsaná výbava - je špecifikovaná
všeobecn e záv äzný mi pred pism i.

obvyklá výbava - uýbava dodávaná pre daný
typ motorového vozidla výrobcom. Táto výbava
je započítaná do ceny motorového vozidla podl'a
výrobcu.
Doplnková - nadštandardná výbava - výbava
nad rámec základnej výbavy dodávanej
výrobcom.
Zatajenie veci - privlastnenĺe si poistenej veci,
ktorá sa dostala do moci páchatel'a nálezom,
omylom alebo inak bez súhlasu oprávnenej
osoby.
Všeobecná hodnota - hodnota v danom mieste
a čase vyjadrená v EUR' pri stanovení ktorej sú
okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy
trhu. Vyjadruje cenu motorového vozidla prijeho
predaji obvyklým spÔsobom na vol'nom trhu
k rozhodnému dátumu.
Nesprávna alebo nedostatočná údÉba
nedodžanie, porušenie záväzných technických
pravidiel, predpisov, pokynov a noriem
udávaných výrobcom.

osoBFNÉ USTANoVENIA
čÉnok !l

Poistné rizikä
'l. Základné poistenie motorouých vozidiel sa

vzťahuje na

a) poškodenie, zničenie motorového vozidla
alebo jeho obvyklej výbavy akoukolVek
udalosťou, s výnimkou výluk uýslovne
uvedených v týchto poistných podmienkach
alebo v príslušných zmluvných
dojednaniach.
Právo na plnenie vzniká, ak dôjde ku škode
na veciz nasledujúcich udalostí:. zráŽka vozidla, pád, náraz,
. poŽiar, výbuch, blesk,. povodeň, záplava, krupobitie, víchrica,
. zásah cudzej osoby'

b) krádeŽ, lúpeŽ motorového vozidla alebo
jeho obvyklej uýbavy'

Doplnková výbava je poistená, len ak sa to
dohodlo v poistnej zmluve.

ČÉnok ltt
Vymedzenie poistnej udalosti
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3. Poĺstenie sa vzťahuje na geografĺcké Územie
Európy, pokial' neboĺo v poistnej zmluve
dohodnuté inak.

článok Vt
Poistná hodnota

í. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci
rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy.
Poĺstnou hodnotou v zmysle týchto poistných
podmienok je nová hodnota poistenej veci, t.j'
suma, ktorú treba vynaloŽĺť na znovuzriadenie
veci novou Vecou rovnakého typu a uýkonu
vrátane nákladov montáŽe a prípadné iné
poplatky.

2. Poistná suma je suma V zmluve určená ako
najvyššia hranĺca plnenĺa poisťovne .Poistná
suma má pre kaŽdÚ jednotlivÚ Vec
zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom
roku alebo období, na ktoré bolo poistenie
dojednané'

clánok Vll
Poistné

1. Poistné je zmluvná cena za poskytnutú
oclrranu a jeho výška musí byť uvedená
v poistnejzmluve.

2. Poĺstné sa určí podĺ'a rozsahu a obsahu
poistenia a ohodnotenia rizika a to na základe
poistnej hodnoty veci alebo poistnej sumy.

3. Ak je poistník v omeškaní s platením
poistného, vzniká poisťovni právo odpočítať
sumu zodpovedajúcu dlŽnému poistnému
z poistného plnenia.

čIánok V!tt
Povinnosti poisteného

í. okrem povinností stanovených právnymi
predpismi je poistený povinný:

a) poisťovni alebo ňou povereným osobám
umoŽniť prehliadku poisťovanej veci
a posúdenie rozsahu poistného
nebezpečenstva, podať informácie so
všetkými podrobnosťami potrebnýmĺ na jeho
ocenenie, d'alej je povinný poisťovni alebo
ňou povereným osobám predloŽiť
k nahliadnutiu technickú, účtovnú a inú
obdobnú dokumentáciu;

b) oznámiť bez zbl1točného odkladu poisťovni
všetky zmeny poistenia ( $ 793 odst. 1

občianskeho zákonníka);

c) umoŽniť poisťovni vyhotoviť kópie dokladov,
ktoré predloŽil pre zistenie okolností
rozhodujúcich pre posúdenie nároku na
plnenie a jeho výšku, ako q umoŽniť
šetrenie, ktoré je na to potrebné;

d) oznámiť bez zbytočného odkladu polícii, ak
má v súvislosti s poĺstnou udalosťou
dôvodné podozrenie, Že došlo ku krádeŽi,
lÚpeŽi alebo inému trestnému činu.

e) po vzniku poistnej udalosti postupovať
v sÚlade s pokynmi poisťovne;

f) dbať, aby poistná udalosť nenastala,
predovšetkým nesmie porušovať povinnosti
smerujúce na odvrátenie alebo zmenšenie
nebezpečenstva, ktoré sú mu uloŽené
právnymi predpismi alebo na ich základe,
alebo ktoré na seba prevzal poistnou
zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie
týchto povinností zo strany tretích osÔb (u
poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby
povaŽujú tieŽ všetky ýzické a právnické
osoby pre poisteného činné), d'alej je
povinný riadne sa starať o poistené veci,
najmä ich udrŽovať v dobrom technickom
stave a pouŽívať ich výhradne na účely
stanovené výrobcom;

g) ak uŽ nastala poistná udalosť, urobiť všetky
moŽné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa
vzniknutá škoda uŽ nezväčšovala, nesmie
zmeniť stav spôsobený poistnou udalosťou,
pokial' nie je poistná udalosť prešetrená
poisťovňou, to však neplatí, ak je takáto
zmena nevyhnutná Vo verejnom záujme,
alebo aby škoda bola zmiernená, alebo ak
došlo pri šetrení poistnej udalosti vinou
poisťovne k zbytočným prieťahom, d'alej je
poistený povinný uschovať poškodené veci
alebo ich časti, pokial' poisťovňa alebo ňou
poverené osoby neurobia ich prehliadku;

h) bezodkladne poisťovni oznámiť vznik
akejkoĺVek poistnej udalosti najneskôr do 15
pracovných dnĺ od vzniku poistnej udalosti,
zároveň však najneskôr do 3 pracovných
dní, odkedy sa o nej dozvedel;

i) zabezpečiť voči inému právo na náhradu
škody spôsobenej poistnou udalosťou;

j) oznámiť poisťovni, Že ten istý predmet
poistenia poistil u inej poisťovne proti tomu
istému poistnému riziku; zároveň je povinný
oznámiť poisťovni meno takej poisťovne, aj
výšku poistnej sumy;

k) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni,
že sa našla stratená Vec v sÚvislosti
s poistnou udalosťou; v prípade' Že uŽ dostal
poistné plnenie za túto vec, vrátiť poisťovni
plnenie znížené o primerané náklady
potrebné na opravu tejto veci, pokial' bola

Strana 3 / 5



alebo dňom, ked' ich pošta vrátila odosielajúcej
strane ako nedoručené.

ávenečnÉ usrĺľoVENtE
čtánok Xtlt

Zmluvné strany si môŽu vzájomné práva
a povinnosti upravĺť v zmluve dohodou odchylne
od poistných podmienok, ak to rĺýslovne nie je
zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení týchto

podmienok nevyp!ýva, Že sa od nich nie je
moŽné odchýliť.
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ZMLUVNE DOJEDNANIA
PRE HAVARl.lruÉ PolsTENlE EURoKAsKo_ sÚaoR č. 90í

článot< !
ÚvooľÉ USTANoVENIE

Havarijné poistenie motorouých vozidiel, ktoré
uzatvára KoOPERAT|VA poisťovňa, a.s' Vienna
lnsurance Group (d'alej len ,,poisťovňa"),
upravujú príslušné ustanovenia občianskeho
zákonníka, VŠeobecných poistných podmienok
pre havarijné poistenie motorouých vozidiel
(d'alej len ,,VPP) a VŠeobecných poistných
podmienok pre urazové poistenie (d'alej len
,,VPPUP") a tieto zmluvné dojednanĺa, ktoré boli
schválené predstavenstvom KooPERATlVY
poisťovne, a's.' Uvedené poistné podmienky
a zmluvné dojednania sú súčasťou poistnej
zmluvy, tvoria neoddelitel'ný právny celok
a poistený podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje
ich prevzatie.

Glánok ll
PREDMET POISTENIA

1. Základné poistenie
Poistenie sa vzťahuje len na motorové vozidlá
(d'alej len ,,MV") uvedené v poistnej zmluve, na
ich časti a povinnú rnýbavu, pričom za súbor sa
povaŽuje minimálne 5 ks MV.

2. Dodatkové poistenie
Len ak je v poistnej zmluve dohodnuté,
dojednáva sa dodatkové poistenie:
a) doplnkovej nadštandardnej uýbavy MV,
b) batoŽiny (vecí osobnej potreby a spotreby)

prepravovaných poisteným MV (d'alej len

',batoŽina"),c) osÔb prepravovaných poisteným MV (d'alej len
,,Úr azov é poisten ie"),

d) vecí prepravovaných poisteným MV (d'alej len
,,preprava"),

e) čelného skla MV.

ZAKLADNE POISTENIE
článor tlt

ROZSAH POISTENIA
ZákIadné poistenie motoľových vozidiel je
možné dojednat' ako typ:

A Poĺstenie sa vzťahuje na poškodenie alebo
zničenie MV alebo jeho obvyklej výbavy
náhodnou poistnou udalosťou, s výnimkou
krádeže alebo lÚpeŽe MV a výluk

vyslovene uvedených v príslušných VPP alebo
v týchto zmluvných dojednaniach.

B Poistenie sa vzťahuje na krádež a lúpeŽ MV,
d'alej na poškodenie alebo zničenie MV alebo
jeho obvykĺej výbavy náhodnou poistnou
udalosťou, s výnimkou výluk vyslovene
uvedených v prísluŠných VPP alebo v týchto
zmluvných dojednaniach.

čtánok !v
UZEMNÁ PLATNoSŤ A PolsTNÉ oBDoBtE

1' Poistenie sa vzťahuje na geografické územie
Európy.

2' Poistenie sa dojednáva na dobu stanovenú
v poistnej zmluve. Poistné obdobie je obdobie
dohodnutých splátok poĺstného. Poistenie je moŽné
dojednať aj ako krátkodobé poistenie; v tom prípade
poistné obdobie je zhodné s poistnou dobou
a poistenie končí uplynutím poistného obdobia.

čtánok V
výluxy z PolsTENlA

okrem uýluk uvedených vo VPP a v týchto zmluvných
dojednanĺach, sa poistenie nevzťahuje na:

a) škody spÔsobené neobvyklou alebo nesprávne
uloŽenou batoŽinou alebo nákladom,

b) škody na MV, pokial' je MV pouŽívané na iné účely'
ako je uvedené v poistnej zmluve (napr. poŽičovňa,
taxi, autoškola a iné.),

c) škody spôsobené na mobilných telefónoch všetkých
druhov,

d) škody spôsobené na el. prístrojoch ktoré:
- sa nenachádzajú vo vnútri MV
- niesu s MV pevne spojené (zabudované)
- niesu trvale napojené na zdroj MV

e) škody vzniknuté pri oprave alebo údrŽbe MV, alebo
v priamej súvislosti s týmito prácami, vrátane
skušobných jázd po vykonanej oprave,

f) škody na MV spÔsobené nesprávnou alebo
nedostatočnou údrŽbou,

g) škody na el. inštalácii MV, spôsobené hlodavcami
h) škody na MV spÔsobené v dÔsledku nasatia vody

do spaľovacieho priestoru motora,
i) škody na MV za ktoré zodpovedá tretia osoba ako

dodávatel' (výrobca, obchodník), prípadne iný
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10.Poistený je povinný umoŽniť poisťovni, na
základe jej pokynov, obhliadku poškodeného
MY za účelom posÚdenia nároku na poistné
plnenie a jeho výšku'

11. Poistený je povinný zabezpeÓiť, aby sa v MV,
v čase jeho opustenia, nenachádzali doklady,
náhradné kl'Úče a ovládače od MV.

12. Ak sa preukáŽe, Že niektoý z kl'Účov
a ovládačov od odcudzeného MV,
odovzdaných poisteným, nie je pravý (t.j'

nejedná sa o originálne kl'Úče a ovládače
dodávané prvor4irobcom pre konkrétnu
značku a typ konkrétneho systému), pričom
táto skutočnosť, vzhl'adom na konkrétnu
situáciu, prispela ku vzniku poistnej udalosti,
je poisťovňa oprávnená poistné plnenie zniŽiť,
a to Úmerne tomu, aký vplyv malo toto
porušenie na vznik poistnej udalosti, prípadne
zväčšenie rozsahu jej následkov, alebo pokial'
spÔsobilo obtĺaŽe pri šetrení poisťovne .

'ĺ3. Poistený je povinný, v prípade vzniku poistnej
udalosti zabezpečiť poisťovni voči inému
právo na náhradu škody'

14. Ak poistený porušil niektorÚ z povinností
uvedenú v čl. Vl, je poisťovňa oprávnená
zníŽiť poistné plnenie, a to úmerne tomu, aký
vplyv malo toto porušenie na vznik poistnej
udalosti, prípadne zväčšenie rozsahu jej
následkov, alebo pokial' spôsobilo obtiaŽe pri
šetrení poisťovne'

15. V prípade ak poistený je platiteľ DPH, je tento
povinný opravovať MV len v opravovni, ktorá
je platĺtel'om DPH' Pokial' bude oprava
vykonaná V opravovni, ktorá nie je platcom
DPH, poisťovňa poskýne poistné plnenie bez
DPH.

'l6. Poistený je povinný, na poŽiadanie poisťovne,
predloŽiť hodnoverné doklady za opravu MV.
V prípade, Že poisťovni nebudú predloŽené
hodnoverné doklady o oprave resp. o pÔvode
pouŽitých náhradných dielov pri oprave MV,
poisťovňa bude poistné plnenie primerane
krátiť v zmysle ustanovení s 799 ods' 3
občianskeho zákonníka. Pokial' MV bude
odpredané v havarovanom Stave, táto
povinnosť nevzniká.

Clánok Vl!
PREDPĺsAruÉ spÔsoBY ZABEZPEGENIA

Poistený je povinný zabezpečlť MV proti krádeŽi,
okrem riadne uzamknutého MV, minimálne V

nasledovnom rozsahu:

'l. osobné a terénne MV, ktoré sú konštrukčne
určené prevaŽne na prepravu osôb a ich batoŽiny
alebo nákladu a majú najviac 9 miest na sedenie
vrátane miesta vodiča, ako ď1 MV uriené
prvovýrobcom ako osobné alebo terénne, ktoré sú
v osvedčení o evidencii zapísané ako nákladný
automobil. ÚŽitxové MV s celkovou hmotnost'ou
do 3500 kg, ktoré sú v osvedčení o evidencii
zapísané ako nákladný automobil.:

a) Vo východiskovej hodnote spolu s doplnkovou
uýbavou do 19 916,35 EUR jednou
z nasledovných moŽností:

- imobilizérom V kl'účialebo
- autoalarmom s plávajÚcim alebo nikdy sa

neopakujúcim kódom alebo
- mechanickým zabezpečením pevne spojeným

s podvozkom alebo karosériou MV typu
Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock a pod.,

b) Vo východiskovej hodnote spolu s doplnkovou
výbavou od 19 916,35 EUR do 66 387,84 EUR
jednou z nasledovných moŽností:

- autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom v kombinácii
s imobilizérom v kľÚči alebo

- autoalarmom s plávajúcĺm alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom a mechanickým
zabezpečením pevne spojeným s podvozkom
alebo karosériou MV typu Construct, Mul-T-Lock,
Defend-Lock a pod.,

c) Vo východiskovej hodnote spolu s doplnkovou
výbavou nad 66 387,84 EUR:

- namontovaný funkčný satelitný elektronický
vyhl'adávací systém GPS, GP Jack (rádiolokačné
zariadenie typu Lo-Jack nie je dostačujúce)
v kombinácií s imobilizérom v kl'úči a alarmom
s plávajÚcim alebo nĺkdy sa neopakujúcim kódom.
Pokial' MV nemá imobilizér v kl'úči' je moŽné tento
nahradiť mechanickým zabezpečením pevne
spojeným s podvozkom alebo karosériou MV typu
Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock a pod.,
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. 70 %o zpredpísaného poistného, upravené
ročné poistné sa zuýši o 20 o/o;

. B0 o/o z predpísaného poistného, upravené
ročné poistné sa zuýši o 30 %;. 90 % a viac z predpísaného poistného,
upravené ročné poistné sa zvýši o 40 o/o;

. nad 100 o/o z predpísaného poistného,
upravené ročné poistné sa zvýši o 50 %.

4. ZníŽenie alebo zt4išenie poistného podl'a bodu
3 tohto článku sa uplatňuje vŽdy:
a) v prípade platenia poistnej zmluvy

spôsobom,,NEPRO RATA"
ok výročnému dátumu poistnej zmluvy,

b) v prípade platenia poistnej zmluvy
spôsobom "PRo RATA":

o ak je dátum začiatku poistnej zmluvy
v období od 01.01. do 30.06. kalendárneho
roka, uplatní sa zníŽenĺe, resp. zuýšenie
vzhl'adom na škodové percento za toto
obdobie prvýkrát k 01.01' (rok začiatku PZ
+ 'ĺ rok) a d'alej vŽdy k 0'1.0'l príslušného
roka.

o ak je dátum začiatku poistnej zmluvy
v období od 01'07. do 31'12. kalendárneho
roka, uplatni sa zníŽenie, resp. zr4išenie
vzhl'adom na škodové percento ku
koncu následného poistného obdobia, t'j'
prvýkrát k 01.01.( rok začiatku PZ + 2 roky
) a d'alej vŽdy k 01.01. príslušného roka.

5. Pri poistení súboru motorových vozidiel' ktoré
budú slúŽiť na účely taxisluŽby, autoškoly a
autopoŽičovne sa Účtuje prirážka k
základnému poistnému a to: taxisluŽba 2o0o/o,
autoškola 150% a autopoŽičovňa 400%. Ak
poisťovňa po vzniku poistnej udalosti zistí, že
poistený pri dojednávaní poistnej zmluvy
neuviedol správny Účel pouŽívania vozidla,
bude poistné plnenie znižené V pomere
zaplateného poistného k poistnému, ktoré sa
malo zaplatiť.

6. Ak dôjde k zánĺku poĺstenia celého súboru,
poistený je povinný k rozhodnému dátumu
doplatiť pomernú časť rozdielu na poistnom
podl'a priebehu škodovosti v zmysle
ustanovení tohto ilánku do 15 tich
kalendárnych dní od zánĺku poĺstenia. Ak sa
tak nestane, bude mu účtovaný poplatok
z omeškania vo uýške 0,05% z dlžnq sumy za
každý deň omeškania.

7' V prípade ak dôjde k vyradeniu MV v priebehu
poistného obdobia zo súboru, poistenému bude
vrátená pomerná časť z uhradeného predpísaného
poistného, v ktorom boli zohl'adnené všetky
aktuálne prĺznané zl' avy'

8. Pri uzatváraní poistnej zmluvy je moŽné priznať
zl'avu za škodouý priebeh podl'a ustanovení tohto
článku u jednotlivých MV v súbore, výlučne na
zák]ade dokladu o škodovom priebehu
predchádzajúceho poistenia, ktoý je poistený
povinný odovzdať v KooPERAT|VE poisťovni, a's.
najneskôr do dvoch mesiacov od začĺatku poistenia.
Doklad o Škodovom priebehu musí obsahovať:
potvrdenie o ukončení poistnej zmluvy, škodový
priebeh, všetky údaje o poistení (číslo poistnej
zmluvy, lco, všetky identifikačné Údaje o MV)
a musí byt' riadne vystavený a podpísaný
povereným pracovníkom poisťovatel'a. Doba počas
ktorej môže poistený poŽiadať o uplatnenie si
nároku na takúto zl'avu (čas od ukončenia poistenia
v inej poĺsťovni do uzatvorenia nového havarijného
poistenia v KoOPERAT|VA poisťovni, a's.), nesmie
presiahnuť 6 mesiacov. Pokial' mal poistený
poistené MV v KooPERATIVA poisťovni, a.s., doba
prerušenia poistenia nesmie presiahnuť 12
mesiacov. Podmienkou priznania tejto zl'avy je zánik
predchádzajúceho poistenia predmetného MV.

9. Celková výška poskytnutých zliav nesmie prekročiť
maximálne stanovenÚ uýšku 70%' ztohto dÔvodu
sa stanovuje minimálne poistné ako 30% zo
základného poistného. V prípade, Že poistné po
priznani zliav klesne pod 30% zo základného
poistného, stanoví sa poistné v danom poĺstnom
roku na úrovni minimálneho poistného.

10. Poisťovňa po zániku havarĺjného poistenia
súboru MV na základe Žiadosti vydá poistenému
doklad o škodovom priebehu tohto poistenia.

článolĺ tx
PLNENIE PotsŤoVNE

Za škodu vzniknutú poistnou udalosťou podl'a typu
poistenia A alebo B, poisťovňa poskytne poistné
plnenie, v rozsahu nákladov v danom mieste, na
uvedenie poškodeného alebo zničeného MV do
stavu bezprostredne pred poistnou udalosťou, alebo
v rozsahu nákladov na znovlzriadenie zničeného
alebo odcudzeného MV, so zohl'adnením
dojednanej spoluÚčasti, maximálne však vo rnýške
všeobecnej hodnoty MV v dobe bezprostredne pred
poistnou udalosťou.
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DoDATKovÉ polsľerĺle

článok X
zľtĺl_uvruÉ DoJEDNANIA PRE PolsTENlE

eaľoŽt{v

Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie
batoŽiny sa vzťahuje na veci osobnej potreby
a spotreby počas ich prepravy poisteným MV
na poškodenie, zničenie alebo odcudzenie,
s výnimkou uýluk vyslovene uvedených V
príslušných VPP a v týchto zmluvných
dojednaniach. Za veci osobnej potreby a
spotreby sa povaŽujú ošatenie, hygienické
potreby, atd'., ktoré sÚ v osobnom vlastníctve
osÔb prepravovaných poisteným MV'

2. Z poistenia sú d'alej vylÚčené: fotoaparáty,
filmovacie prístroje, videokamery, elektronické
zariadenia ktoré niesu pevne zabudované v
MV, elektronické hry, zbrane, koŽuchy, lyŽe,
snowboardy, okuliare, kontaktné šošovky,
prístroje audiovizuálnej techniky, elektronické
prístroje a ich príslušenstvo.

3. Poistenie sa vzťahuje iba na veci riadne
uloŽené a uzamknuté v MV, a to ĺen
v priestore určenom na uloŽenie batoŽiny
alebo v uzamykatel'ných nosičoch pevne
upevnených na MV.

4. BatoŽina ponechaná v MV pred zaó'atim jazdy'
po ukončeni 1azdy a pri prerušení jazdy na
viac ako 1 hodinu, nie je poistením krytá. To
isté platí aj v prípadoch, ked' má poistený pri
prerušení jazdy moŽnosť uloŽiť batoŽinu na
bezpečnejšie miesto, prípadne vziať si ju so
sebou.

5. Pri prechode štátnej hranice medzi krajinou,
ktorá je členom EU a krajinou, ktorá nie je
členom EU, je nutné vyplniť potvrdenie
o vývoze predmetov drahších ako 331,94
EUR a nechať si toto potvrdiť príslušnou
colnicou v mieste prechodu.

6. Poistenie sa vzťahuje na geografické Územie
Európy.

7. Plnenie za krádež alebo zničenie batoŽiny
bude vykonané v technickej hodnote veci.

8. ostatné podmienky poistenia sú určené rozsahom
a podmienkami základného poistenia MV.

čÉnor xl
ZMLUVNÉ DoJEDNANIA PRE Po!STEN!E

URAZU

't' Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie Úrazu
sa vzťahuje na nemenované osoby prepravované
poisteným MV (d'alej len ,,poistené osoby").

2. Poistenie úrazu v zmysle týchto zmluvných
dojednaní môŽe zahŕňať niektoré z nasledovných
druhov poistení podl'a VPPUP.

3. V zmysle VPPUP sa dojednáva, Že právo na
poistné plnenie vznikne len vtedy, ak k poĺstnej
udalosti podl'a VPPUP došlo:
- pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne

pred začiatkom jazdy,
- pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho

MV,
- za jazdy MV a pri jeho havárii,
- pri krátkodobých zastávkach MV v MV či v jeho

blízkosti, v priestore určenom pre jazdu MV,
- pri odstraňovaní beŽných porúch MV vzniknutých

v priebehu jazdy (výmena kolesa, Žiarovky
a pod.).

Poistenie sa nevzťahuje na úrazy, ku ktoým došlo
na miestach, ktoré nie sÚ určené na prepravu osôb
(napr. stúpačka, blatník, batoŽinový priestor a pod.)
a na úrazy, ktoré nastali pri testovaní a typových
skúškach MV aĺebo pri účasti ýchlostných
a terénnych pretekoch s ýchlostnou vloŽkou
vrátane oficiálnych tréningov.

4. a) Poistná suma, uvedená v poistnej zmluve pre
príslušný druh poistenia, platí pre jedno sedadlo'

b) Poistná suma, ktorá predstavuje maxĺmálnu
výšku poistného plnenia, sa rovná súčinu
poistnej sumy podl'a bodu a) a počtu sedadiel
podl'a technického preukazu (d'alej len ,,TP")
uvedeného v poistnej zmluve.

5. Ak poistená osoba zomrie na následky Úrazu,
vyplatí poisťovňa osobám určeným podl'a s 817
občĺanskeho zákonníka poistnú sumu podl'a bodu 4
a).
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7. Poisťovňa neposkýne poistné plnenie, ak boli
poistené veci poškodené, zničené alebo
odcudzené v dôsledku:
a) nedostatočného balenia,
b) nesprávneho naloŽenia,
c) vnÚtornej skfiej vady alebo skazy,
d) pôsobenia atmosférického tepla alebo

chladu,
e) nakladania a vykladania, prekladania

a skladovania,
f) poškodenia alebo zničenia veci vlastným

nákladom.
Ustanovenia bodu 7 písm. d) tohto článku
neplatia, pokial' k poistnej udalosti došlo
v priamej súvislosti so Živelnou udalosťou
alebo dopravnou nehodou.

8. Prepravované veci ponechané v MV pred
zač,atím jazdy, po ukončení jazdy a pri
prerušení 1azdy na viac ako 1 hodinu nie sú
poistením kýe' To isté platí aj v prípadoch,
ked' má poistený pri prerušení jazdy moŽnosť
uloŽiť prepravované veci na bezpečnejšie
mĺesto.

9. Pri poistnom plnení bude vyplatená suma
znížená o dojednanú spoluúčasť vo výške
165,97 EUR.

10. ostatné podmienky poistenia sÚ určené
rozsahom a podmienkami základného
poistenia MV.

č!ánok XlV
PolsTENIE čenÉno SKLA MV

Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie
sa vzťahuje na akékol'vek náhodné
poškodenie alebo zničenie čelného skla MV,
s výnimkou uýluk vyslovene uvedených V
príslušných VPP ako aj v čl. V a XlV týchto
zmluvných dojednaní.

2. Poistenie čelného skla sa nevzťahuje na
poškodenie alebo zničenie čelného skla
súvisiace s poškodením iných častí MV.

3' Poistenie čelného skla sa nevzťahuje na
poškodenĺe alebo zničenie čelného skla
spÔsobné v dÔsledku:
a) krádeže vlámaním alebo lúpeŽe;

b) úmyselného poškodenia alebo zničenia (
vandalizmus).

4. Poistenie sa d'alej nevzťahuje na dial'nične nálepky
ktoré boli poškodené alebo zničené v dôsledku
poistnej udalosti, alebo tak došlo pri oprave resp.
výmene poškodeného alebo zničeného čelného
skla MV.

5. Poistenie sa vzťahuje na geografické územie
Európy'

6. Poistné plnenie poisťovne, za vzniknutú poistnú
udalosť na čelnom skle MV, bude poskýnuté
v zmysle čl. lX bod. 2 týchto zmluvných dojednaní.

7. V prípade poškodenia čelného skla MV, ktoré bude
opľavené, pričom náklady na túto opravu
nepresiahnu sumu 33,19 EUR, nebude poisťovňa
v poistnom plnení zohl'adňovať dojednanú
spoluúčasť'

8. V prípade poškodenia aĺebo zničenia čelného skla
MV, ktoré bude vymenené, bude pri poistnom
plnení vyplatená suma zniŽená o dojednanú
spoluúčasť vo výške 5% min. 16,60 EUR.

článok )<V

osoBlTNÉ USTANoVENIA

1. Poisťovňa odpočíta z poistného plnenia dojednanÚ
spoluúčasť vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.

2. Pokial' je nahlásená jedna poistná udalosť, ale
z charakteru poškodenia vyplýva, že ide o dve
a viac poistných udalostí, poisťovňa odpoÓíta
spoluúčasť z kaŽdď1 z nich.

3. Poistné plnenie sa neposkytuje pri poistnej udalosti,
kde výška škody je nĺŽšia ako dojednaná
spoluÚčasť'

4. Pokia|' je poistený platitel'om DPH, podl'a udania
v poistnej zmluve, poisťovňa poskýne poistné
plnenie vŽdy bez DPH, s uýnĺmkou toho, ak došlo
k poistnej udalosti spÔsobenej krádeŽou alebo
lúpeŽou, pokial'DPH bola zahrnutá v poistnej sume'

5. Pokial' nie je poistený platitel'om DPH, podl'a udania
v poistnej zmluve, poisťovňa poskytne poistné
plnenie s DPH len v prípade, ak je DPH zahrnutá
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3. Východisková hodnota (nová hodnota) MV
je hodnota vyjadrená v Sk, zistená z cenníka
autorizovaných predajcov predmetného MV
k rozhodnému dátumu, ktorá zodpovedá cene
znovuzriadenia alebo znovuobstarania nového
MV, prípadne poslednej známej cene nového
MV na trhu v SR.

4. Základné ročné poistné spolu je poistné
stanovené pre dané MV bez akejkolVek zl'avy
v danom roku, s výnimkou zl'avy za
dohodnutú výšku spoluúčasti.

5. Upravené ľočné poistné je základné ročné
poistné zohl'adnené o mnoŽstevnú zl'avu a inú
zl'avu.

6. VýsIedné ročné poistné je upravené rocné
poistné zohl'adnené o zl'avu za škodový
priebeh a inú zl'avu.

7. Nespľávne uloženou batožinou alebo
nákĺadom v MV sa rozumie súbor
prepravovaných vecí, ktoré nie sú vzhl'adom
na ich hmotnosť a rozmery adekvátne
zabezpečené voči pohybu, a ktoré sa
nenachádzajÚ na mieste' ktoré je k tomuto
Účelu určené.

8. Nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou
sa rozumie nedodžanie, porušenie záväzných

technických pravidiel, predpisov, pokynov a noriem
udávaných výrobcom.

9. Za strážnu službu sa povaŽuje kaŽdá osoba, ktorá
je ýzicky schopná, duševne spôsobilá a zmluvne
zaviazaná, vykonávať ochranu zvereného majetku
pred odcudzením, počas určenej doby, stanoveným
spôsobom.

10. GPS a GP Jack sú elektronické monitorovacie
a vyhl'adávacie systémy ktoré pracujú na báze
lokalizácie pomocou satelitov'

11. Poistná suma je hornou hranicou plnenia
poisťovne za škodu na MV v závislosti od veku MV,
počtu najazdených km a celkového stavu MV'

12 . Poistenle ,,PRO RATA" bezohl'adu na
účinnosť poistnej zmluvy ( začiatok poistenia),
rozhodným dátumom pre uplatnenie zníŽenĺa, resp.
zvýšenia poistného podl'a škodového percenta
v zmysle čl. Vlll a pre uplatnenie aktuálnej
mnoŽstevnej zl'avy je vŽdy k 01'01. príslušného roka

13. Poistenie,,NEPRo RATA" - deň účinnosti
poistnej zmluvy (začiatok poistenia) je v tomto
prípade zhodný s dňom uplatnenia zníŽenia, resp.
zvýšenia poistného podľa škodového percenta
v zmysle čl. Vlll a pre uplatnenie aktuálnej
mnoŽstevnej zl'avy.
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osoBlTNE PolsTNE PoDM|ENKY PRE RozsAH AslsTENČľĺÝcH
sLUŽlEB HAVAR|JNEHo PolsTENlA VozlDlEL do 3 5oo kg č. 2o1o

člsŤ A - Technická asistencia

článok t.
Úvodné ustanovenie

Pre rozsah asistenčných sluŽieb havarijného poistenia
vozidieldo 3 500 kg platia ustanovenĺatýchto osobitných
poistných podmienok pre rozsah asĺstenčných sluŽieb
havarijného poistenia vozidiel do 3 500 kg č. 2010 (dalej

len ,,oPP č' 2010'')'

Clánok ll.
Asistenčné služby v prípade dopravnej nehody

na území SIovenskej republiky
(TECH NtcKÁ AslsTENclA)

Ak dÔjde na ÚzemíSlovenskej republiky k dopravnej ne_

hode (podmienkou pre asistenciu v dôsledku dopľavnej
nehody je, Že miesto dopravnej nehody bude minimálne
0 km od trvalého bydliska poisteného, resp. od trvalého
516n6tlišta vozidla poisteného), Poistbvatel' prostred-
n ĺctvo m poskytovatel a asi sten čných sl uŽi eb zabezpečí:

1) oPRAVU / ooŤnH / USoHoVU,
To znamená, Že:

a) zorganizuje ýjazd servisného technika na opra-
vu vozidla na mieste, ak je taká oprava moŽná,
a uhradí náklady za nikon servisného technika
aŽ do výšky 92 EUR. Cenu náhradných dielov
hľadípoistený. Alebo

b) zorganizuje odt'ah vozidla z miesta dopravnej
nehody do najbliŽšej opravovne, ak nie je možná
oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí
náklady za odtäh vozidla aŽ do uýšky 92 EUR pri

dopravnej nehode. Alebo
c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozĺdla čo

najbliŽšie k miestu dopravnej nehody a uhradí
náklady takejto Úschovy, maximálne však za
10 dnĺ úschovy, ak nie ie možná oprava na
mĺeste podl'a písm. a) anĺ odťah vozidla podlä
písm. b). odt'ah nepojazdného vozidla do miesta
trvalého bydliska je zo strany asistenčnej
spoločnosti len organizovaný' Náklady hradí
poistený.

2) POKRACOVAN|E V CESTE ALEBO NAVRAT DOMOV
To znamená, že
a) v prípade, Že trvanie opravy presiahne osem

hodín, tak asistenčná sluŽba zabezpečí ubyto_

vanie v hoteli na jednu noc a uhradí náklady
takéhoto ubytovania aŽ do ýšky 82 EUR. Uby-
tovanie je garantované za podmienky, Že do-
pravná nehoda nastala najmenej 100 km od
miesta trvalého bydliska. Alebo

b) zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spia-
točnej ceste z miesta dopravnej nehody do
miesta trvalého bydliska bud'vlakom ll. triedy,
autobusom (náklady na cestovné všetkých ces-
tuiúcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na
dopravu taxíkom maximálne do Wšky 99 EUR).
V prípade, ak poistený prejaví záujem, tak
Poi stbvate l' prostred n íctvom poskytovatel a asi s-

tenčných sluŽieb zorganizuje a uhradí náklady
na pokračovanie v ceste do cielä vlakom ll' trie-

dy, autobusom (náklady na cestovné všetkých
cestujúcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady
na dopravu taxíkom maximálne do výšky
99 EUR). Poistený má nárok len na zorganizo-
vanie a úhradu nákladov na jednu cestu. Alebo

c) zorganizuje poŽičanie náhradného vozidla maxĹ
málne na 24 hodín počas opravy vozidla.

3) V PRíPADE KRADEŽE VoZ|DLA,
To znamená, že
a) pokial' prĺde ku krádeži vozidla, tak asistenčná

spol očn osť zabezpečí u bytovan i e uŽívatelh asi s-

tenčných služieb v hoteli na jednu noc a uhradí
náklady takéhoto ubytovania aŽ do uýšky 82
EUB/osoba. Ubytovanie 1e garantované za pod-
mienky, Že dopravná nehoda nastala najmenej
'l00 km od miesta trvalého bydliska' Alebo

b) zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spia-
točnej ceste z miesta dopravnej nehody do
miesta trvalého bydliska bud'vlakom ll. triedy,
autobusom (náklady na cestovné všetkých
cestujÚcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady
na dopravu taxíkom maximálne do v.ýšky 99
EUR)' V prípade, ak poistený prejavízáujem, tak
Poistbvatel' prostredníctvom poskytovatel'a
asistenčných sl uŽieb zorganizuje a uhradí nákla-
dy na pokračovanie v ceste do ciela vlakom ll.



l,

7) Fll(ANČNU T|ESEŇ POISTENEHo
rc znamená, že
a) ak poistený teleÍonicky oznami poskytovatelbvi

asistenčných sĺuŽĺeb ÍinančnÚ tieseň, t.j' nedos-
tatok prostriedkov na zabezpečenie opravy ale-
bo na návrat do miesta trvalého bydliska, pos-
kytovatel' asistenčných sluŽieb zabezpečí doru-
čenie Íinančnej hotovosti na prekonanie Íinanč_
nej tiesne poistenému v nĺm požadovanej uýške,
maximálne však vo uýške 10.000 EUR za pod-
mienky, Že tretia osoba zloŽísumu rovnajúcu sa
poŽadovanei Wške Íinančnej hotovosti v hoto-
vosti asistenčnej sĺuŽbe alebo Poistbvatelbvi.

článok lV.
Asistenčné služby v prípade poruchy na území

Slovenskej republiky
(TECH NtcKÁ RslsľeruclR)

Ak dČljde na území Slovenskej republiky k poruche
(podnlienkou pre asistenciu v dôsledku poruchy 1e, Že

miesto poruchy bude minimálne 0 km od trvalého byd-
liska 1loisteného, resp. od trvalého stanovišt'a vozidla
poisteného), Poistbvatel' prostrednĺctvom poskytovatelä
asistenčných sluŽieb zabezpečí:

1) OPRAVU / ODŤAH / USCHoVU,
Tc znamená, Že:

a) zorganĺzuje vyjazd servisného technika na opra-
vu vozidla na mieste, ak je taká oprava moŽná,
a uhradí náklady za vykon servisného technika
aŽ do výšky 92 EUR' Cenu náhradných dielov
hľadípoistený. Alebo

b) zorganizuje odt'ah vozidla z miesta dopravnej
nehody do najbliŽšej opravovne, ak nie je moŽná
oprava na mieste dopravne1 nehody, a uhradí
náklady za odt'ah vozidla až do výšky 92EUR pri

dopravnej nehode. Alebo
c) zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo

najbliŽšie k miestu dopravne1 nehody a uhradí
náklady take1to Úschovy, maximálne však za 10

dnĺ Úschovy, ak nie je možná oprava na mieste
podlh písm' a) ani odtah vozidla podla písm. b)'
odt'ah nepoiazdného vozidla do miesta trvalého
bydliska je zo strany asistenčnej spoločnosti len
organizovaný. Náklady hradí poistený.

2) POKRACOVANIE V CESTE ALEBO NAVRAT DOMOV,
Ta znamena, Že

a) v prípade, Že trvanie opravy pľesiahne osem
hodĺn, tak asistenčná sluŽba zabezpečí uby-
tovanie v hoteli na jednu noc a uhradí náklady
takéhoto ubytovanĺa aŽ do ýŠky 82 EUR' Uby-
tovanie je garantované za podmienky, Že doprav-
ná nehoda nastala najmenej 100 km od miesta
trvalého bydliska. Alebo

b) zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spiatoč-
nej ceste z miesta dopravnej nehody do miesta

trvalého bydliska bud'vlakom ll. triedy, autobu-
som (náklady na cestovné všetkých cestu1úcich
vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na dopravu
taxíkom maximálne do wýšky 99 EUR)' V prípade,
ak poistený prejavĺ záujem, tak Poistbvatel'
prostredníctvom poskytovatela asistenčných
sluŽieb zorganizuje a uhradí náklady na pokra-

čovanie v ceste do cielä vlakom ll' triedy, auto-

busom (náklady na cestovné všetkých cestu-
jÚcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na
dopravu taxíkom maximálne do vyšky 99 EUR).
Poistený má nárok len na zorganizovanie
a úhradu nákladov na jednu cestu. Alebo

c) zorganizuje poŽičanĺe náhradného vozidla maxi-
málne na 24 hodín počas opľavy vozidla.

3) ASlSTENclU PBl STFATE KĽUČOV oD VoZ|DLA
To znamená' Že

a) pri strate klÚčov od vozidla zabezpečí otvorenĺe
vozidla a vymenu zámku alebo odt'ah do naj-
bliŽšieho servisu, maximálne však do výšky
73 EUR
Poskytovatel' asistenčných služieb nehradí
hodnotu zámkov a nových klÚčov.

4) ASISTENCIU PBI DEFEKTE
To znamená, Že

a) pri deÍekte vozidla zabezpečí opravu vozidla na
mĺeste, maximálne však do výšky 73 EUR.
Poskytovatel' asistenčných sluŽieb nehradí cenu
náhradného materiálu (napr. pneumatiky, disky)'

5) ASISTENCIU PRIZAMENE, VYCERPANI PALIVA
To znamená, Že

a) zabezpečí dovoz paliva na miesto, maximálne
však do vyšky 73 EUR. Alebo

b) zabezpečĺ vyprázdnenie nádrŽe a prečerpanie
paliva, maximálne však do výšky 73 EUR. Alebo

c) Poskytovatel' asistenčných sluŽieb nehradí cenu
za nÚdzovo poskytnuté nové palivo'

článok v.
Asistenčné služby v prípade poruchy v zahraničí

(TEoHNIcKÁ AsIsTENclA)

Ak dôjde k poruche v zahraničí (podmienkou pre asis-
tenciu v dôsledku poruchy je, Že miesto poruchy bude
mimo Územia Slovenskej republiky), následkom ktorej
sa vozidlo s asistenčnými službami stane nepojazdným,
Poistbvatel' prostred níctvom poskytovatel'a asistenčných
sluŽieb zabezpečí:

1) OPRAVU / ODTAH / USCHOVU,
To znamená, Že:

a) zorganizuje vyjazd servisného technĺka na opraVU
vozidla na mieste, ak je taká oprava moŽná,
a uhradí náklady zavýkon servisného technika
aŽ do nišky ]75 EUR' Cenu náhradných dielov
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Clánok VIl.
Asistenčné služby na území Slovenskej republiky

(ADMlN ISTRATíVNoPRÁVNA AslSTENc!A)

Poistbvalel' prostred níctvom poskýovatel'a asistenčných
služieb zabezpečí:

1) PFIAVNE A ADMINISTBATIVNE INFORMACIE
a) Pľávne rady v nÚdzovej situácii
b) lnÍormácie o pravidlách cestnej premávky v SR
c) Rady o postupoch po nehode
d) Adresy pľávnych zástupcov
e) Adresy správnych orgánov, policajných orgánov,

dopravných i nšpektorátov

2) TELEFONICKA POMOC V NUDZI
a) Rady, inÍormácie, pomoc pri riešení nÚdzovych

situáciĺ
b) Vyhl'adanie dodávatelbv sluŽieb
c) Nahlásenie poistnej udalosti poistbvni

3) VZŤAHY S PoLlCAJNÝvl oRoRllMl Po NEHoDE
a) Deklarácia nehody (pomoc pri vyplňovaní

protokolu)

b) Zabezpeče n i e p rávn eh o zást u pcu ( Poskytovatel'
asistenčných sluŽieb nehradícenU Za právneho
zástupcu)

c) Zabezpečenie protokolu (pokial'bol vypracovaný
a nevydaný)

d) Zabezpečenie svedkov a svedectva

Clánok VIl!.
Asistenčné služby v zahraničĺ

(ADMI NISTRATĺVNo-PRÁVNA AslSTENclA)

Poistbvatel' prostredníctvom poskytovatel'a asistenčných
sluŽiell zabezpečí:

1) PF]ÁVNE A ADMlN|STBATÍVNE lNFoRMÁC|E
a) Právne rady v núdzovej situácii
b) lnÍormácie o pravidlách cestnej premávky v za-

hraničÍ
c) Bady o postupoch po nehode
d) Potrebné doklady a potvrdenia v cielbvej krajine
e) Adresy právnych zástupcov
f) Adresy správnych orgánov, policajných orgánov,

dopravných i nšpektorátov

2) TELEFONICKA POMOC V NUDZI
a) Rady, inÍormácie, pomoc pri riešení nÚdzovych

situácií
b) Vyhladanie dodávatelbv sluŽieb
c) Nahlásenie poistnej udalosti poistbvni

3) TLMOCENIE A PREKLADY
a) TeleÍonické tĺmočenie pri cestnej kontrole
b) Tlmočenie pri styku s políciou pri vzniku asis-

tenčnej udalosti

c) Tlmočenie pri colnom konaní na hraničnom
prechode

d) Tlmočenie pri styku s administratívou a lekárs-
kym zariadením

e) TeleÍonické preklady a rady pri vyplňovaní
dokladov

Í) Preklady a Vyrozumenie s dokladmi telefaxom
g) Zabezpečenĺe tlmočníka pri policajnom

vyšetrovaní (Poskytovatel' asistenčných sĺuŽieb
nehradí honorár tlmočníka)

h) Zabezpečenie tlmočníka pri súdnom konaní
(Poskytovatel' asistenčných služieb nehradí
honorár tlmočníka)

4) VZŤAHY So ZASTUP|TEĽSKÝM| URADM| V ZA-
HnANlČĺ
a) oznámenie nehody konzulátu
b) Zabezpeče n i e n ávštevy konzu l árn e h o pe rson ál u

5) ASISTENCIU PRI STRATE DOKLADOV
a) Pomoc pri vystavení náhradných dokladov

vozidla
b) Pomoc pri vystavení náhradného vodičského

oprávnenia
c) Vystavenie náhradného potvrdenia o poistení
d) Zaslanie potrebných dokladov na miesto pobýu

6) VZŤAHY S PoLlCAJNÝul oncnNMl Po NEHODE
a) Deklarácia nehody (pomoc pri vyplňovanĺ

protokolu)

b) Zabezpečenie právneho zástupcu (Poskytovatel'

asistenčných sluŽieb nehradí cenU Za právneho
zástupcu)

c) Zabezpečenie protokolu (pokial' bol vypracovaný
a nevydaný)

d) Vrátenie zadrŽaných dokladov v zahraničĺ
e) 7abezpečenie svedkov a svedectva

čtánok lX.
Výluky z administratívneprávna asistencie

Asistenčné sluŽby nebudÚ poskytnuté v prípade
a) Nerešpektovania predbežného sÚhlasu
b) Neplatnéhopoistenia

čnsŤ c _ Lekárska asistencia

Poistený má okrem vyššie uvedených technických a
admi n istratívno-právnych asistenčných sluŽieb m oŽnosť
čerpať aj lekársku asistenciu na Slovensku a v zahraničí.

č!ánok X.
Asistenčné služby (LEKÁRSKA AstsTENctA)

Poistbvatel' prostredníctvom poskytovatel'a asistenčných
sluŽieb zabezpečÍ:

E



Asistenčné služby Auto komplet do 3,5 tony

NON-STOP KONTAKT

z SR:18 118

zo zahraničia: +421 2 6353 2236

LEGENDA:

ÁNo - sluŽba je Wkonaná úplne v réŽii asĺstenčnej spoločnosti (As)

oRG - sluŽbu zorganizujeme, poistenýju uhÍadl z vlastných prostriedkov

xxx EUR - sluŽba je vykonaná v réžii As do elkového limitu xu EUR

NlE - sluŽbu neposkýUjeme

zahĺaničig - mjmo sR na geogÍaÍickom území EuÍópy

APA - asislenčný partner / spoločnosť



KoopeľativaÄ
VPP č. 8o9

VIENNA INSURANCE CROUP

vŠeoeecNE PotsTNE PoDMIENKY pne ÚRRzoVE PotsTENlE
Pre úrazové poistenie, dojednávané spoločnostbu KOOPERATIVA poistbvňa' a.s. Vienna lnsurance Gľoup (d'alej len
,,poistbvňa"), platia príslušné ustanovenia zák. č. 40l'1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskoľších pľedpisov (dälej
len ,,občiansky zákonník''), tieto všeobecné poistné podmienky (dhlei ĺba ,,VPP") a rozsah náľokov a zmluvné dojedna-
nia uvedené v poistnej zmIuve.

Clánok 1

DeÍinícia pojmov

Poisťovňa (poistitefi poisťovatel') - spoločnosť KO0PERAT|VA pois-

ťovňa, a's. Vienna lnsurance Group, so sídlom ŠteÍanovičova 4, 816 23 BratĹ

slava lČ0: J0 5B5 441, zapísaná v Obchodnom registri 0kresného súdu

Bratislava ĺ, Oddiel: Sa, VloŽka číslo: 79lB'
Poistník _ ĺyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnÚ zmluvu

a je povinna platiť poistne'

Poistený (poistenec) - osoba, na ktorej zdravie sa poistenie vzťahuje.

Návrh poistnei zmluvy _ vyplnené tlačivo poisťovne, v ktorom je pod_

pisom poistllíka vyjadrená jeho vôlä uzavrieť poistnú zmluvtl za podmienok

uvedených v návrhu.

Poistná anluva - písomný dokument vy1adrujÚci jednoznačný, nespo-

chybnitel'ný určitý a zhodný pre1av vôle poistnĺka a poisťovne vstÚpiť

a zotrvať za dohodnutých podmienok v zmluvnom vzťahu ako jeho

Účastníci.

Poistka - písomné potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy'

Poistná doba - časové obdobie uvedene v poistnej zmluve, na ktoré sa
poistná zmllľa dojednáva' Jeho uplynutím poistenie zaniká.

Poistné obdobie - časový úsek poistnej doby, dohodnutý v poistnej zmĺuve,

vymedzujÚcl obdobie, za ktoré je poistník povinný platiť beŽné poistné.

Poistné _ Íinančný záväzok poistníka uhrádzaný v prospech poisťovne za

poskytovantl poistnú ochranu, dohodnutý v poistne1 zmluve.

Lehotné (bežné) poistné - poistné, ktoré je poistník povinný platiť za

dohodnuté poistné obdobie.

Jednorazové poistné - poistne zaplatené naraz7a celú dobu poistenia'

Poistné krytie _ rozsah dojednaných poistných rizík a ĺimity poistných

sÚm ako aj jeho obmedzenie výlukami alebo rozšírenie ĺormou pripoistení

a doloŽiek podlä konkrétnych poŽiadaviek klienta. Poistné krytie presne

deÍinuje poistná zmluva, zmluvné dojednania, vrátane prĺsluŠných poistných

podmienok, ktore obmedzujÚ' vylučujÚ alebo iným spôsobom upravujÚ

poistne plnenie. Poisťovňa sĺ vyhradzuje právo stanoviť pravidlá a limity pre

poskytovane poistne krytie, ktoré sÚ zverejnené na stránke www.koop.sk

v sekcii Pcvinné informácie a zároveň dostupné k nahliadnutiu na
obchodných miestach poisťovne' a ktoré sÚ platné počas celej doby
poistenia. Fli zmene poistného krytia poisťovňa uplatňuje pravidlá platné

v čase uzah,orenia poĺstnej zmluvy.

Poistná udalost'- náhodná udalosť bliŽšie určená v poisinej zmluve,

s ktorou je spojená povinnosť poisťovne poskytnÚť poistne plnenie.

Poistná suma - dohodnutá maximálna i4Íška poistného plnenia, ktoré je

poistbvňa pĺlvinná poistenému alebo oprávnenej osobe poskytnÚťv prípade,

ak nastane rláhodná udalosť bliŽšie označená v poistnej zmluve.

Poistné plnenie - dohodnutá suma, denné odškodné aĺebo dôchodok,
ktorÚ je podlä poistnej zmĺuvy poisťovňa povinná vyplatiť v prípade poistne1

udalosti.

oprávnená osoba _ Íyzická alebo právnická osoba, ktorá má právo' aby
jej boĺo v prlpade poistnej udalosti vyplatene poistné plnenie podl'a poistnej

zmluvy.

Vznik ochorenla - dátum Úrazu alebo v prípade choroby dátum prvého

diagnostiko lania ochorenia lekárom.

Choroba alebo ochorenie _ je stav organizmu vznikajÚci pÔsobením

vonkajších alebo vnÚtorných Íaktorov narÚšajúcich jeho správne Íungovanie

a rovnováhu.

Dynamizácia (indexácia) _ ĺorma ochrany pred inÍláciou sÚvisiaca

s navýšenĺm poistnej sumy a poistného pouŽitím poistno-matematických

zásad odvĺjajúca sa najmä od oÍiciálnej miery inĺlácie stanovenej Štatistickým

úradom Slovenskej republiky.

Technický dátum začiatku poísŕenia - dátum určený poistno-matema-

tickými qÍpočtami v sÚvislosti s0 ZmenoU alebo náhradou poistenia,

Výročný deň začiatku poistenia - deň a mesiac začiatku poistenia

v jednotliých kalendárnych rokoch. Ak má poistenie určený technický

dátum začiatku poistenia iný, ako je začiatok poistenia, potom sa výročný

deň začiatku poistenia určuje podlä technického dátumu začiatku poistenia'

Vstupný vek _ rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poĺstenia, resp,

technického začlatku poistenia, a kalendárnym rokom narodenia
poisteného'

Dátum vzniku poistnej udalosti - deň vzniku úrazu a pri riziku denného

odškodného za pobyt v nemocnici je dátumom vzniku poistnej udalosti prvý

deň pobytu v nemocnici.

čakacia doba na poistné plnenie - v poistnej zmluve dohodnutá
súvislá doba, ktorá musí uplynúť od vzniku náhodnej udalosti, aby vznikol

nárok na plnenie za nasledujÚce obdobie po jej uplynutí'

ochranná lehota _ časovo vymedzene obdobie, počas ktorého v prÍpade

vzniku náhodnej udalosti, ktorá by inak spĺňala znaky poistnej udalosti, je

predmetom poistenia, nevznikne nárok na poistné plnenie'

PIná invalidita _ taký zdravotný stav poisteného, ktorý nastane pred

dÔchodkovým vekom a ktorýje podlh platných zákonov Slovenskej republiky

hodnotený Sociálnou poisťovňou ako pokles schopnosti vykonávať

zárobkovÚ činnosť o viac ako 70 0/o V porovnanĺ so zdravou íyzickou osobou,

V prípade, Že poistený nemá nárok na priznanie invalidného dÔchodku

Sociálnou poisťovňou z iných neŽ zdravotných dÔvodov, je táto podmienka

nahradená lekárskym posudkom o zdravotnom stave, pre ktorý by poisiený

inak mal na pokles schopnostĺ vykonávať zárobkovÚ činnosť zo Sociálnej
poisťovne nárok.

čiastočná invatidita - taký zdravotný stav poisteného, ktorý nastane
pred dÔchodkovým vekom a ktorý je podlh platných zákonov Slovenskej
republĺky hodnotený Sociálnou poisťovňou ako pokles schopnosti vykonávať

zárobkovÚ činnosť o viac ako 40 0/o do 700/o V porovnaní so zdravoLl Íyzickou

osobou. V prĺpade Že poistený nemá nárok na priznanie invalidity Sociálnou
poisťovňou z iných neŽ zdravotných dÔvodov, je táto podmienka nahradená

lekárskym posudkom o zdravotnom stave, pre ktorý by poistený inak mal na

pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zo Sociálnej poistbvne

nárok.

Trvalé následky - anatomická alebo Íunkčná strata príslušného údtl,

orgánu a|ebo ich časti.

Patologická zlomenina - zlomenina kosti, ktorá vzniká následkom
pÔsobenia minimálnej traumy. Teda take1 intenzity pôsobenia, ktorÚ by

normálna zdravá kosť bez problémov vydrŽala' Spravidla ide o zlomeninu

kosti na chorom (patologickom) teréne kosti.

Unavová zlomenina - zlomenina ktorá nevzniká jedným náhĺyrl pÔso_

bením sily, ktorá zlomí kost, ale drobnými mikrotraumami, kedy dochádza
k poškodeniu kosti len mikroskopickými zlomeninami, ktoré sa za
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t, nikácic doručená spolu s návrhom poistnej zmluvy aj sÚvisiaca

zmluvná dokumentácia (najmä predzmluvné inÍormácie a poistné

podmienky). Poistník vyjadrí svoj sÚhIas s návrhom poistnej zmluvy

a poistllú zmluvu uzavrie zaplatením poistného vo výŠke a podlä

podmienok uvedených v návrhu poistnej zmluvy (zaplatením poistného

sa rozllmie pripísanie poistneho vo výške uvedenej v poistnej zmluve

na bankový Účet poisťovatel'a). Na pri1atie návrhu na uzavretie poistnej

zmluvy je potrebné zaplatiť poistné uvedene v návrhu poistnej zmluvy

najnes<ôr do ĺ5 kalendáľnych dní odo dňa predloŽenia návrhu poistnej

zmĺuvy prostriedkami dial'kovej komunikácie, V prípade, Že poistné

nebudĺ: zaplatené v lehote uvedenej v predchádzajÚcej vete, plainosť

návrhu poistne1 zmluvy zaniká a poistná zmluva nevznikne a zaplatené

poistnĺ, bude poĺsťovňou vrátené,

(3) SÚčaslru poistnej zmluvy sÚ tieto VPP a1 lekárske správy, dodatky,

osvedčenia a prípadne iné dokumenty. Poistná zmluva obsahuje aj

písomtlé otázky poisťovne vzťahujÚce sa na dojednané poistenie

o zdrar'otnom stave poistníka i poisteného' ako a1 dhlŠie otázky

potrebtlé na uzavretie poistnej zmluvy. Vedome nepravdivé alebo

neÚpln: odpovede mÔŽu mať za následok odstÚpenie od poistnej

zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia alebo zníŽenie poistného

plneniii a to v súlade s Občianskym zákonníkom.

(4) Poisťovňa odstÚpi od poistnej zmluvy' ak by pri pravdivom a Úplnom

zodpovedaní otázok n dojednaných podmienok poistnú zmluvu

neuzat'rela. Pri odstÚpenĺ od zmluvy vráti poisťovňa poistníkovi

zaplatené poistne znĺžené o náklady' ktoré jej uzavretím poistenia

vznikli a poistnĺk, ľesp. poistený, 1e povinný vrátiť poisťovni to, čo

z poistlnia plnila' Náklady podlä predchádzajúcej vety sa vypočÍtajÚ

ako sÚČet nákladov na obstaranĺe poistnej zmluvy, t.j' súčet materĺálnych

a admillistratívnych nákladov, pričom ich výška a spôsob výpočtu bude

poistníxovi oznámená v písomnom odstÚpeníod poistnej zmluvy.

(5) Ak sa poisťovňa dozvie aŽ po poistnej udalosti, Že jej príčinou je

skutočrlosť, ktorÚ pre vedome nepravdivé alebo neÚplne odpovede

nemoh1a zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá bola pre uzavretie

zmluvy podstatná, je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť'

0dmieinutím plnenia poistenie zanikne bez náhrady.

(6) Pri uzavretí poistnej zmĺuvy alebo zvyŠovanĺ poistného krytia má

poistbvňa v prípade zvýšenóho rizĺka a to rizikove povolanie' riziková

mimopl-acovná Činnosť, ktoré je predmetom poistenia, a ktorého

existencia nebola zohl'adnená pri výpočte qÍšky poistného a ktore

nebolo zohlädnené pri uzatváraní poistnej zmluvy, právo navrhnÚť

poistníiĺovi Íormou dodatku primerané zvýšenie poistného, prípadne

Úpravu podmienok poistenia alebo poĺstnú zmluvu vypovedať alebo

návrh ra zvýŠenie poistného krytia odmietnuť' Odchýlne od ustanovení

prvej v:ty je poisťovňa z dÔvodov uvedených v predchádzajÚcej vete

oprávn,;ná s Účinnosťou od začiatku Účinnosti poistnej zmluvy alebo od

,i5;npo,;ti zmeny poistného krytia jednostranne zvýšiť poistné' ak toto

zvýŠenle nepresiahne 10 0Á z výšky poistného uvedeného v poistnej

zmluve pričom je poisťovňa povinná toto zt4išenie odôvodniť' Poisťovňa

je oprávnená jednostranne znĺŽiť poistné uvedené v poistnej zmluve

v prípade, ak zistí, Že jeho výŠka bola vypočÍtaná nesprávne,

(7) V súvislosti s uzavretím poistnej zmluvy je poistník povinný predloŽiť

poisťovnĺ poŽadovane doklady a inÍormácie' a to v lehote ustanovenej

poisťor,ňou. V opačnom prípade poĺsťovňa postupuje podla S 800

ods. 2 0bčianskeho zákonnĺka.
(8) V prípade Žiadostĺ poistníka o zuišenie poistného krytia 1e poistnĺk

povinn;i predloŽit poisťovni poŽadovane doklady a inÍormácie' a to
v leholĺ; ustanovenej poisťovňou. V opačnom pĺípade má poĺsťovňa

právo Žiadosť poistnĺka o zqiŠenie poistného krytĺa odmietnuť.

(9) Ak dô;de v čase medzi uzatvorením poistnej zmluvy a začiatkom
poistenia k zvýšeniu rizika (zvýšením rizika sa rozumie zvýšenie miery

pravdeoodobnosti vzniku poistnej udalosti a to najmä z dÔvodu zmeny

povolania, mimopracovnej činnosti, diagnostikovanie ochorenia a pod.),

ktoré je predmetom poistenia, ĺe povinnosťou poistníka túto skutočnosť
poisťovni ihned' oznámiť. V takom prĺpade má poisťovňa právo navrhnÚť

poistníkovi ĺormou dodatku primerané zvýŠenie poistného, prípadne

Úpravu podmienok poistenia alebo poistnÚ zmluvu ttypovedať alebo

návrh na zvýŠenie poistného krytia odmietnuť.

('l0)Ak zomrie ĺyzická osoba alebo zanĺkne právnická osoba, ktorá

dojednala poistenie ine; osoby, vstupu1e táto osoba do poistenia

namiesto toho, kto s poistbvňou poistnÚ zmĺuvu uzavrel.

článok a
Vznik, zánik a zmena poistenia

(1) Poistenie začína od nultej hodiny prvého dňa po uzavretĺ poistnej

zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že začína uŽ uzavretĺm

poistnej zmluvy alebo neskÔr alebo pokial'nie je v týchto VPP a poistnej

zmluve uvedené inak.

(2) Poistenie dojednané na dobu určitú končÍ najneskôr uplynutím

stanoveného počtu rokov (mesiacov, dní) v deň a hodinu zhodnú so

začiatkom poistenia (pokial'je tak dojednané v poistnej zmluve), inak

nultou hodinou dňa dojednaného ako koniec poistenia.

(3) Poistenie zaniká:

a) podlä ustanovení S B00 aŽ S B02a zákonač.40/1964 Zb' 0b-

čiansky zákonník v znení neskorŠích predpisov,

b) zmluvné strany sa dohodli, že poistenie mÔŽe vypovedať kaŽdý

z Účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpo-

vedná lehota je osemdenná; jej uplynutĺm poistenie zanikne,

c) uplynutĺm poistnej doby,

d) Úmrtím poisteného,

e) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,

Í) nezaplatením poistneho v lehote stanovenej 0bčianskym zákon-

níkom,

0) doŽitĺm sa poisteneho veku 65 rokov (s Účinnosťou od nultej hodiny

výročného dňa začiatku poistenia v ktorom sa poistený doŽi1e veku

65 rokov), ak nebolo v poistnej zmluve osobitne dojednané inak pre

poistenie denného odŠkodného za pobyt v nemocnici'

h) v prípade poistenia dojednaného prostriedkami dial'kovej

komunikácie pod|ä článku 3 ods. 2 je poistník, ak je spotrebitelbm

oprávnený odstÚpiť od poistenia bez uvedenia dôvodu, a to

pĺsomným oznámenĺm o odstÚpenĺv lehote do ]4 kalendárnych dní

odo dňa uzavretia poistenia a v prípade poistných zmlÚv v oblasti

Životného poistenia, na základe ktorých sa poskytujú Íinančné

sluŽby v oblasti Životného poistenia, do 30 dní odo dňa, ked'

spotrebitel' bol inÍormovaný o uzavretí zmluvy na dial'ku,

i) iným spÔsobom určeným v poistnej zmluve, týchto VPP a platných

právnych predpisoch.

(4) Poistenie plnej invaĺidity zaniká tieŽ v poistenĺ za beŽne poistné

uplynutĺm poistného obdobia, v ktorom nárok na poistné plnenie

vznikol prvýkrát. V poistení za jednorazové poistne poistenie zaniká

dátumom, od ktorého bola priznaná plná invalidita poisteného, za ktorÚ

poisťovňa priznala poistné plnenie prvýkrát.

(5) Zmena poistenia musí mať písomnÚ Íormu, al< tieto VPP, poistná

zmluva alebo platné právne predpisy neurčujÚ inak. Ak má zmena
poistenia písomnÚ Íormu, musí byť podpísaná účastníkmi poistnej

zmluvy.

(6) Ak sa Účastníci dohodnú na Zmene uŽ dojednaného poistenia, Je

poisťovňa povinná plniť zo zmeneného poistenia aŽ z poistných

udalostĺ, ktore nastanÚ po Účinnosti tejto dohody, ak dhlej nie 1e

ustanovené inak.

(7) Pri zmene, resp. náhrade poistenia, na základe žiadosti poistníka,

ktorou sa zvýšilo poistné krytie' je poisťovňa povinná plniť aŽ po

uplynutí ochranných lehôt' ak sÚ dojednané' Do ich uplynutia poisťovňa

plnĺ podlä pÔvodneho dojednania.
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t,
ničkové syndrómy a iné poškodenie medzisiavcových platničiek,

bolĺ:stivé syndrómy chrbtice (dorzalgie),

b) inÍel<čne choroby, aj ked'boli prenesené zranením,

c) pra ]ovné Úrazy, pokial' nemajú povahu úrazu podla týchto
podmienok,

d) choroby z povolania,

e) následky diagnostických, liečebných a preventĺvnych zákrokov,

ktotá neboli vykonane za účelom liečenia následkov Úrazu, alebo

neo'jborných zákrokov, ktoré si poistený vykoná, alebo sĺ nechá

vyklnať na svojom tele,

Í) zholŠenie existujÚcej choroby v dÔsledku utrpeného Úrazu,

g) náhle cievne prĺhody a inÍarkt myokardu, odlúpenie sietnice,

h) smľť alebo telesné poškodenĺe jadrovým Žiarením, vyvolaným

t4Íblchom alebo poŠkodením jadrového zariadenia a prístrojov

konaním alebo nedbalosťou zodpovedných osôb' inŠtitÚcie alebo

Úradu pri doprave' skladovaní alebo manipulácii s rádioaktívnymi

ma]eriálmi,

i) smrť alebo telesná poŠkodenie následkom samovraŽdy, pokuse

o ň'l a úmyselného sebapoškodenia,
j) Úra,l, ku ktorým došlo v dôsledku mentálnych alebo duševných

poriich, pri epileptických alebo iných záchvatoch a kŕčoch, ktoré

zacllvátia telo poisteného. Nárok na poistné plnenie však ostáva

zachovaný' ak tieto stavy boli vyvolané Úrazom' na ktorý sa poistenie

vztahuje a ktorý sa stal počas trvania poistenia,

k) patologické zlomeniny, Únavové zlomeniny,

l) porušenie degeneratívne zmenených orgánov (napr. Achillova

šlächa, meniskus a pod.) malým nepriamym násilným pôsobením,

ľl) vnÚiorné telesné poŠkodenie v dÔsledku zdvíhania a presÚvania

predmetov, vzniknuté preťaŽením organizmu spÔsobené nadmernou

zá'ťaŽou,

n) telesné poškodenia, ktoré boli spÔsobené poÚrazovými komp

liká':iami, aĺebo ak Úraz obnovil neustálené (nedoliečené) teĺesné
poškodenie z predchádzajÚceho Úrazu,

o) vzllik telesných poŠkodenĺ alebo zhorŠenie ich následkov, ktoré

vzn kli pri beŽných, kaŽdodenných činnostiach (napr. chôdza,
pokläk, podrep, beŽné ohýbanie končatín, otočenie krku a pod'),

p) pošĺodenie zubov, ktoré boli pred Úrazom nevitálne (strata vitality

zuba), prípadne boli inak poškodené'

Článok g

Plnenie poisťovne
(1) Ak v poistnej zmluve nebolo osobitne dohodnute inak, poisťovňa nie je

povinná z Úrazovych poistení poskytnÚť poistné plnenie ak k Úrazu

doŠlo počas všeobecnej ochrannej lehoty pre Úrazové poistenia.

Všeobecná ochranná lehota pre úrazové poistenia začína v deň

uzavre'ia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa ktorý nasleduje
po dáiume zaplatenia prvého poistného poistníkom. VŠeobecná

ochranná lehota pre Úrazové poistenia sa nevzťahuje na skupinové

ÚrazovI: poistenia.

(2) V závi-.Iosti od dojednaného druhu Úrazového poistenia je poisťovňa

povinn;i poskytnÚť poistne plnenie za:

a) trvalé následky Úrazu'

b) smrť spôsobenú Úrazom'

c) čas nevyhnutného liečenia telesného poŠkodenia spÔsobeného

úra;:om,

d) práreneschopnosťnásledkom Úrazu,

e) plnLl invaliditu následkom Úrazu,

Í) p0byt v nemocnici v dÔsledku Úrazu.

Či sa prlistenie vzťahuje na všetky druhy poistného plnenia alebo len na

niektoró z nich, sÚ rozhodujúce druhy Úrazového poistenia dojednané

v poistrrel zmluve.
(3) Z poist;nia je poisťovňa povinná pri vzniku poistnej udalosti poskytnÚť

jednorazové poistné plnenie alebo vyplácať dôchodok, a to podlä toho,

čo bolo dojednané. Pre určenie výšky poistného plnenia je rozhodujúce

dojednanie v poistnej zmluve za predpokladu, Že tomu nebránia

ustanovenia týchto podmienok ani poistnej zmluvy, ktoré obmedzu|Ú,

vylučujÚ aĺebo iným spôsobom upravujÚ poistné plnenie.

(a) VýŠku poistného plnenia za čas nevyhnutného liečenia telesného
poŠkodenia spôsobeneho Úrazom a za trvalé následky úrazu určí
poisťovňa na základe správy lekára a podlh 

''Zásad 
a tabuliek pre

hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistenĺ" poisťovne (däleJ

len ,Zásady") platných v čase vzniku poistnej udalosti. ,,Zásady" mÔŽe

poistbvňa doplňovať a meniť za týchto okolností:

a) ak nastane taká zmena pouŽívaných diagnostických a liečebných

metód, ktorá bude mať podstatný vplyv na dĺŽku doby nevyhnutnej

liečby úrazu,

b) ak nastane dlhodobý negatĺvny trend uivo1a kmeňových rizík.

Vykonané Zmeny V Zásadách poisťovňa zverejnení bezodkladne na

web stránke poisťovne ww.koop,sk v sekcii Poistné podmienky.

0 zmene Zásad poisťovňa inÍormuje poistníka, Poistnĺk má právo bez

zbytočného odkladu, s okamŽitou Účinnosťou poŽiadať o zrušenie
poisteného rizika, ktorého sa zmena v Zásadách týka' alebo rĺypovedať

poistnÚ zmluvu odchylne od ustanovenia S B00 ods. ] 0bčianskeho

zákonníka do jedného mesiaca od doručenia oznámenia poisťovne

0 Zmene Zásad. Poistenie zanikne dňom, kedy bola poisťovni

preukázatel'ne doručená písomná výpoved' zo strany poistníka.

SÚčasťou týchto VPP 1e Prĺloha č' 1 a Prĺĺoha č' 2, ktoré nenahrádzajú

plné znenie Zásad, platne v čase vzniku poistnej udalosti, ale orientačne
popisujÚ prehläd rozpätia percentuálneho ohodnotenia jednotlivých

skupín poŠkodení. Úplné znenie Zásad je zverejnené na web stránke
poisťovne: www'koop.sk v sekcii Poistné podmienky alebo na kaŽdom

obchodnom mieste poisťovne,

(5) Ak poistenýŽiada kontrolné vyšetrenie posudkovým lekárom poisťovne,

je povinný znášať náklady tohto vyŠetrenia. Pokĺal' na základe

kontrolného vyŠetrenia vyplatí poisťovňa ďalšie plneni e, vráti poisten ému

náklady na toto kontrolné vyšetrenie'

(6) Doklady, ktoré zabezpečuje poisťovňa na svoje náklady, ako sÚ

lekárske posudky, znalecké posudky a iné lekárske správy vyhotovené

na jej náklady, stávajÚ sa jej qihradným vlastníctvom a ako jediný

subjekt je aj oprávnená s nimi nakĺadať. Poisťovňa nie je povinná po-

skytovať ich kÓpie' Na Žiadosť oprávnených osôb, ktorým vzniká nárok

na poistné plnenie, mÔŽe po preukázaníprávneho titulu umoŽniť:

a) nahliadnutie do spĺsového materiálu, ktorý je pre tento Účel rĺytvorený'

b) urobiť opis dokumentácie, napĺ opis z posudku o trvalých násled_

koch,

(7) Výplata poistneho plnenia sa uskutočnÍ v sÚlade s platnými právnymi

predpismi upravujÚcimi daň z príjmu,

(8) Poisťovňa plní za tie poĺstné udalosti' ktore vzniknÚ počas trvania
poistenia na Území Slovenskej republĺky i mimo neho, pokial' nie ie
v poistnej zmluve dohodnuté inak,

(9) Ak zomrie poistený pred výplatou poistného plnenia' vyplatí poisťovňa

poistné plnenie jeho dedičom. V prípade' ak je dedičom osoba malo_

letá' vyplatí poisťovňa poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu,

ktorý by s ním mal nakladať v prospech maloletého podl'a zákona

č. 36/2005 Z.z' o rodine a 0 Zmene a doplnení niektorých zákonov

v není neskorŠích predpisov. Splnením povinnosti poisťovatelä vyplatiť

poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu prechádza zodpovednosť

za škodu na zákonného zástupcu maloletého.

(10) Bez ohlädu na akékolVek iné podmienky dohodnuté podlä tejto zmluvy,

poisťovňa nieje povĺnná poskytnÚťakékoIVek plnenie alebo platbu ani

poskytnÚť sluŽbu alebo prospech Žiadnej osobe v rozsahu, v akom by

takéto plnenie platba, sluŽba prospech a/alebo akýkolVek obchod

alebo činnosť tejto osoby porušila platné sankcie, obchodne, Íinančne

embargá alebo ekonomické sankcie, zákony alebo nariadenia' ktoré sÚ
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Príklady poistného plnenia pre vybrané rozsahy trvalých následkov

s progresĺvtlym do 500 0/o sú uvedené v nasledujÚce1 tabul'ke:

Rozsah trvalých

následkov (v %)

Plnenie
s proqr.

25 25

3ĺ] 50

35 AE

4() 100

4:i 125

5í.] 150

5t) '185

60 220

Rozsah trvalých

následkov (v 0/o)

Plnenie
s progÍ'

65 255
70 290

325
80 360

B5 395
on 430

95 465

100 500

článok'l1
Plnenie z poistenia

dočasnej práceneschopnostĺ následkom úrazu
(1) Ak ie v poistnej zmĺuve dojednané poistenie pre prĺpad dočasnej

prácenrschopnosti' potom poistnou udalosťou je lekárom vystavená

a ukonóená dočasná práceneschopnosť poisteneho z dôvodu Úrazu,

ktorý vznikol v čase trvania poistenia po uplynutí vŠeobecnej ochrannej

lehoty a ktorý nepretrŽite trvá aj po uplynutĺ čakacej doby uvedenej

v poistĺlej zmluve. Úraz zároveň musí spĺňať deÍiníciu a podmienky

uvedenĺj v článku 7 týchto VPP
(2) 7a prá:eneschopnosť následkom Úrazu v dobe trvania poistenia je

poisťovňa povinná plniť' len ak pracovná neschopnosť trvá minimálne

7 dnĺ, najviac však za dobu 365 dní od začlatku pracovnej neschopnosti,

Práceneschopnosť následkom Úrazu musí spĺňať deÍiníciu úrazu

v zmysĺe týchto VPP
(3) Nárok lla poistné plnenie nevzniká za práceneschopnosť, ktorá vznikla

v dÔslldku degeneratĺvneho ochorenia chrbtice a jeho priamych

a nepriamych dôsledkov'
(4) Výšku 'loistného plnenia za práceneschopnosť následkom Úrazu určí

poisťovňa sÚčinom dojednane1 sumy denneho odŠkodného a počtu dní

pracov' rej neschopnosti.
(5) Ak poČas práceneschopnosti dÔjde súčasne k liečbe ochorenia a;

Úrazu, poisťovňa vyplatí poistne plnenie iba za tie dni pracovnej

neschopnosti, počas ktorých sa podlä zdravotnej dokumentácie
poistený liečil na následky Úrazu.

(6) Poisťovňa nie je povinná vyp|atiť poistné plnenie za tie dni práce-

neschcpnosti, počas ktorých sa poistený podroboval iba občasným

kontrolám alebo rehabilitácii v prípade' Že doba pracovnej neschopnosti

výrazn': presiahla obvyklú dobu liečenia telesného poŠkodenia'

Vtakorn prípade si poisťovňa rĺyhradzuje právo určiť dĺŽru práce

neschopnosti v spolupráci s poradenským lekárom poisťovne, na

základ,; priemerne1 dĺŽky lĺečny telesného poškodenia, ktorý zodpovedá
jeho povahe a rozsahu.

G I DížkaJ: racovnej nesch opnosti má zodpovedať rozsahu a povahe úrazu,

V prípade, ak dĺžka práceneschopnosti bude neúmerne dlhšia ako

priemeĺná doba liečby pre daný Úraz atoto predÍŽen ie práceneschopnosti

nebudc v lekárskej dokumentácii dostatočne zdÔvodnené lekárskymi

vyŠetrcniami u príslušného odborného lekára, určí výŠku poistného

plnenia poisťovňa na základe konzultácie s posudkor4im lekárom

poisťovne z doloŽenej dokumentácie alebo pod|a výpisu z účtu pois-

tenca zo zdravotnej poisťovne.

(8) Poisťoi ňa nie je povinná plniť za čas pracovnej neschopnosti, ak
poistený zomrie do jedného mesiaca od Úrazu,

(9) Za dočasnÚ pracovnÚ neschopnosťv zmysle týchto poistných podmie-

nok sa povaŽuje stav, ked' poĺstený z dÔvodu úrazu a na zák|ade

lekársl.eho rozhodnutia nemÔŽe vykonávať a ani nevykonáva svo|e

zames_nanie alebo svoju zárobkovÚ činnosť, tieŽ nerĺykonáva riadiacu

či kontr'olnú činnosť' ato ani počas obmedzenej časti dňa' Za dočasnÚ

pracovnú neschopnosť podlä týchto VPP sa nepovaŽuje stav, ked'

u poisteného preukázatel'ne nedochádza k strate na zárobku, napríklad:

Študent, materská dovolenka, nezamestnaný a pod. Podmienkou pre

priznanie nároku na poistné plnenie je aj skutočnosť Že poistený

poberá počas trvania pracovnej neschopnosti náhradu príjmu od

zamestnávatel'a, sociálnej poisťovne alebo nemocenské dávky

z nemocenského poistenia.

(1 0) Pre určenie dátumuvznikuadátumu zániku dočasnej práceneschopnosli

sÚ ľozhodujÚce: dátum vzniku a dáium skončenia pracovnej neschop_

nosti uvedené v potvrdení o pracovnej neschopnosti Vystavenom

lekárom.

(11) Následok Úrazu, ktorý vznikol počas trvania pracovnej neschopnostt

sa posudzuje ako nová poistná udalosť iba vtedy, ak s následkom Úrazu

nie sú v prĺčinnej súvislosti.

('l 2) Pri vzniku práceneschopnosti v dÔsledku viacerých diagnóz v rovnakom

časovom období poisťovňa poskytne poistne plnenie len za jednu

poistnÚ udalosť alebo za práceneschopnosť z tej diagnÓzy' ktorá sa
počas celej doby práceneschopnosti liečila nepretržite a najdlhšie.

(1 3) Poistený je povinný sa starať, aby znovu nadobudol pracovnÚ schopnosť,

zvlášť sa musí riadiť odporúčaním lekára a vykonať všetky obvyklé

postupy, resp' nezdrŽať sa Žiadneho obvyklého, prípadne lekársky

odporÚčaného postupu prospešného pre jeho uzdravenie.
(14) Poisťovňa si vyhradzuje právo neuznať ako podklad pre uplatnenie

nároku na poistné plnenie tlačivo vystavene a potvrdené lekárom,

ktorý je zároveň aj poisteným, Poistený, ak je zároveň lekár, je povinný

pre preukázanie vzniku poistnej udalosti absolvovať aspoň jedno

ošekenie počas liečby u iného lekára, ktorý zároveň vystaví lekársku

správu o tomto ošetrení.

Clánok 12

Poistná udalosť pre pobyt v nemocnici z dôvodu úrazu
(] ) Poistnou udalosťoujenevyhnutný, nepretrŽitýliečebnýpobytpoisteného

v nemocnici na Území EurÓpy počas doby poistenia z dÔvodu Úrazu,

ktorý sa stal v čase platnosti poistenia, dlhší ako 1 deň' ak nie je

v poistnej zmluve dohodnuté inak' Úraz zároveň musí spĺňať deÍiníciu

a podmienky uvedené v článku 7 týchto VPP
(2) Poisťovňa nie1e povinná plniťza pobyt v nemocnici z dÔvodu:

a) dozoru alebo opatrovania bezvládnych, invalidných a starých osÔb,

osÔb chronicky či dlhodobo chorých' aj napriek pobytu poisteného

v nemocnici. Spravidla ide o prípady, kedl

1. dälŠie zlepŠenie zdravotného stavu nie je pravdepodobné,

2. zdravotný stav je stabilĺzovaný,

3' je stanovená terapia,

4. stav1e diagnosticky uzavretý'

5, adekvátna opatera 1e v plnej miere postaČujúca a pod,,

b) kÚpel'nei liečby, rehabilitačného alebo doliečovacieho pobytu,

c) Úmyselného privodenia Úrazu alebo pri pokuse o samovraŽdu,

d) následkov ionizačných Žiarení s výnimkou následkov lekárskeho

oŠetrenia,

e) zneuŽitia liekov, uŽitia aIebo uŽĺvania drog, resp, ich následkov'

Í) kozmetického ošetrenia alebo operácie, pokial'nie sÚ nevyhnutné

po Úraze,

g) dozoru alebo opatrovania bĺízkych.

(3) Nemocnicou v zmysĺe týchto poistných podmienok je Štátne alebo

sÚkromné zdravotnícke zariadenie na Území Európy s odborným

lekárskym vedením a neustále prítomným kvaliÍikovaným personálom,

disponujÚce vhodným lekárskym vybavením nevyhnutným na určovanie

diagnóz a liečenie pacientov' ktoré zabezpečuje lekárske ošetrenie ním

prijatých chorých a zranených. Za nemocnicu sa nepovaŽujÚ: kÚpel'né

liečebne, ozdravovne, ústavy sociálne1 starostlivosti, sanatóriá' domovy

dôchodcov apod'Za nemocnice sa nepovaŽujt1 ani liečebne pre dlho-

dobo chorých, oddelenia liečebných ústavov, doĺiečovacĺch zariadenĺ
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e) v slivislosti s konaním poisteného, ktorým inému spôsobil ťaŽkÚ

ujmu na zdraví alebo smrť a zároveň konal protiprávne,

Í) v sLlvislosti s konanĺm poisteného, ktorým konal protiprávne alebo

závaŽným spôsobom poruŠĺl dÔleŽĺtý záujem spolocnosti,
g) v súvisĺosti s konaním poisteného, ktorým inÚ osobu nabádal

k trastnemu činu,

h) pri tlokuse o samovraŽdLl alebo pri Úmyselnom sebapoŠkodení,

i) zneužitím liekov a|ebo ich nesprávnym uŽívaním bez lekárskeho

odporučenia,
j) uŽít'aním, alebo vplyvom alebo násĺedkom uŽívania alkoholu, drog,

omamných, toxických alebo psychotropných látok,

k) dlhodobým pÔsobením 1adrového Žiarenia' následkom jadrovej

real.;cie alebo rádioaktívnej kontaminácie,

l) v rjôsledku telesného poranenia alebo choroby (vrátane ich

prĺzlakov) existujúcich pred začiatkom poistnej zmluvy a v dôsledku

telesných poranení alebo chorÔb (vrátane ich príznakov), ktoré

s tý nito telesnými poraneniami a ochoreniami sÚvisia'

m) v orhrannej ĺehote alebo v čakacej dobe.
(2) Ak nie je v poistnej zmluve osobitne dojednané, poistná zmluva sa

okrem dôvodov uvedených v týchto VPP nevzťahu1e ani na poisiné

udalosii, ktoré vznikli'

a) násiedkom Úrazu poisteného pri ÚČasti poisteného na súťaŽiach

a závodoch so vzduŠnými, vodnými a cestnými dopravnýmĺ pro_

striedkami alebo pri prĺpravných jazdách, letoch a plavbách k nim

(tréning),

b) pri jinnostiach poisteneho spojených s vykonávaním extremnych

športov, ako napríklad bungee jumping, base1ump' high jumping,

cliíÍ diving, BMX Íreestyle, mountain biking, aggressive inline

ska|ing, raÍting' kayaking, akrobatické a extrámne lyŽovanie, skoky

na lyŽiach, jazda na boboch, skeleton, mountain biking, longboard,

skaieboarding (prekonávanie prekážok a rámp zapomoci skokov,

trikov), rafting, kayaking, surÍing, wakeboarding, wakeskate,

waterskiing, windsurÍing, survival adventure (outdorové disciplíny

vykonávane v drsnom prostredí) a pod., tieŽ bo1ových športov
(napr' karate, judo, kickbox, thaibox, a pod.)' motoristických

športov (napr. autokros, motokros, motokáry a pod,), pri činnostiach
poĺsteného sÚvisiacich s horolezectvom (napr. bouIdering, kienova

hojdačka), športovým lezením (skalné lezenie, lezenie na umelých

stenách), potápaním (napr. freediving), freerunning, kaskadérstvom,

akĺlbaciou, zo skokmi a letmi s padákom (napr. paragliding),

kite - športami (napr. kiteboarding, kitesurÍing, landkiting, snow_

kĺting a pod.), jaskyniarstvom, testovaním vozidiel, plavidiel

a lietadieĺ
(3) Osoba. ktorej smrťou poisteneho má vzniknÚť právo na poistne plnenie

poisťovne, toto právo nenadobudne, ak spÔsobila poistenému smrť

Úmyselným trestným činom, pre ktorý bola uznaná sÚdom za vinnÚ.

V takotn prípade nadobudne právo na poistné plnenie osoba v zmysle

5817 lds, 2 a 3 Občianskeho zákonníka.
(4) V časĺ' ked'sa proti osobe, ktorej má vzniknÚť právo na poistné

plnenie' vedie iĺyŠetrovanie alebo ĺné konanie pre takýto trestný čin, nie
je poislovňa povinná plniť'

(5) Poistenie sa nevzťahuje na poistnÚ udalosť, ktorá nastane v dÔsledku

liečby alebo zákrokov, ktoré neboli ordinované kvalĺÍikovaným lekárom

s pĺatnou licenciou v danom obore, alebo liečba sa uskutočnila

v zariaĺiení bez platnej licencie a liečby alebo zákrokov, ktoré majÚ

experiľlentálnu povahu.

Clánok'l7
Opľávnená osoba na plnenie poistbvne

(1) 0soby' ktorým bude vyplatené poistné plnenie v prípade poistnei

udaIos1 i sÚ:

a) poiĺ;tený pre vŠetky plnenia okrem pĺnenia v prĺpade smrti Úrazom,

a ak uŽ neŽije, jeho dedĺčia. V prípade, ak je poistený v čase výplaty
plnenia maloletý k rukám zákonného zástupcu,

b) v prípade úrazovej smrti poisteného osoby určené poistníkom

v poistnej zmluve menom a dátumom narodenĺa (rodným čĺslom),

prípadne vzťahom k poistenému. V prípade právnickej osoby

obchodným menom a číslom lČ0 alebo presným názvom, pod

ktorým vystupuje v právnych vzťahoch, V prĺpade zvolenia si

viacerých osÔb sa mÔŽe určiť a1 percentuálny podiel.

(2) Ak poistník neurčĺl oprávnene osoby alebo ak nenadobudnÚ tieto

osoby právo na poistné plnenie, oprávnenými osobami podl'a

0bčĺanskeho zákonnĺka sÚ:

a) manŽel (manŽelka) poisteného,

b) ak ho (iej) niet, deti poisteneho

c) ak ich niet, rodičia poisteného,

d) ak ich niet, osoby, ktoré Žili s poisteným po dobu najmenejjedného

roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z tohto

dôvodu starali o spoločnÚ domácnosť alebo boli odkázané r4ÍŽivou

na poisteného,

e) ak ich niet, dedičia poisieného.

(3) Poistník má právo zmeniť oprávnené osoby aŽ do vzniku poistnej

udalosti. Zmena musĺ byt urobená písomnou Íormou a nadobÚda

účinnosť dňom doručenia do poisťovne. V prípade, Že poistník nie je

sÚčasne i poisteným, potrebuje k zmene oprávnenej osoby písomný

sÚhlas poisteného,

(4) V prípade' ak je oprávnenou osobou na výplatu poistného plnenia

osoba maloletá, vyplatĺ poisťovňa poistné plnenie k rukám zákonného

zástupcu, ktorý by s nĺm mal nakladať v prospech maloletého v zmysle

zákona č. 36/2005 Z' z. o rodine a o Zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorŠÍch predpisov. V zmysle prĺslušných ustanovení

0bčianskeho zákonníka splnením povinnosti poisťovatelä vyplatiť

poistne plnenĺe k rukám zákonného zástupcu prechádza zodpovednosť

za škodu na zákonného zástupcu maloletého,

Clánok 18

Pľáva a povinnosti poistbvne, poisteného, poistníka
(1) Poisťovňa je na základe osobitného sÚhlasu poisteného oprávnená

v sÚvislosti s uzavretím poistenia, zvýŠením poistneho krytia (napr. pri

zmene povolania, mimopracovnej činnosti, činnosti vo vol'nom čase
(Športová činnosť), ochorenia) a poistnými udalostami zisťovať

a overovaťzdravotný stav poisteného, a to na základe správ vyŽiadaných

od zdravotníckych zariadenĺ, v ktorých sa poistený liečil, ako aj pre-

hliadkoLt lekárom, ktoreho mu sama určĺ, Poisťovatel' je tieŽ oprávnený

skúmať aj iné skutočnosti podstatné pre uzavretie poistnej zmluvy.
(2) Poisťovňa má právo vyŽiadať si dälŠie doklady potrebné pre likvidáciu

poistnej udalosti, archivovať ich a preverovať podklady rozhodujÚce pre

stanovenie rozsahu poistného plnenia,

(3) Po oznámení poistnej udalosti 1e poisťovňa povinná a oprávnená

vykonať vyšetrovanie, nevyhnutné na zistenie rozsahu povinnosti

poisťovne plniť, bez zbytočného odkladu a vyplatiť plnenie, ak vznikol

nárok v lehote stanovenej 0bčianskym zákonníkom'
(4) Poistnĺk a poistený ak je osobou odlišnou od poistníka, je povinný

pravdivo zodpovedať na otázky poisťovne týkajúce sa vzniku poistenia

alebo zvýŠenia poistného krytia, ako aj na otázky v sÚvislosti so vzni-

kom poistnej udalosti pre zistenie rozsahu poistného plnenia.

(5) Poistník a poistený ak je odliŠný od poisteného je povinný počas

trvania poistenia oznámiť poisťovni všetky zmeny týkajÚce sa poistnej

zmluvy (napr. zmenu adresy, sídla, mena a pod.).

(6) Ak poistený a poistník nie je tá istá osoba' za pravdivé a Úplné zodpo-

vedanie otázok, a to aj zo strany poisteného je zodpovedný poistník.

(7) Ak dÔĺde počas trvania poistenia u poisteného ku zmene rizika vzniku

poistnej udalosti (napr. pri zmene povolania' mimopracovnej činnosti,

činnosti vo vol'nom čase (športová činnost), je povinnosťou poistníka
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(3) Ak je ĺloruÓovaná výzva na zaplatenie poistného podl'a Občianskeho
zákonníka alebo výpoveď poisťovne do dvoch mesiacov od Llzatvorenia
poistenia a iné písomnosti sa povaŽujÚ za doručené. ak ich adresát
prijal, cdmietol prijať alebo dňom kedy sa zásielka dostala do sÍéry jeho

dispozlcie, a to aj v prípade, ak sa o nej adresát nedozvedel a bola
vráten;i odosielatel'ovi.

článok zg
Spôsob vybavovania st'ažnostĺ

(1) SťaŽnosťje Ústne alebo písomné podanie, ktorým sa poistený/poistnĺk

domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov

z dôvodu ich porušenia alebo ohrozenia konanĺm alebo nekonaním
poisťovne, upozorňuje na konkrétne nedostatky v sÚvislosti s uzavretou
poistnĺlu zmluvou,

(2) SťaŽnosť musí byt riadne doručená poisťovni:

a) na adĺesu sídla poisťovne'

b) na l,lorékolVek obchodné miesto poisťovne,

c) em.rilom.

(3) SťaŽnosť mÔŽe byt podaná aj Ústne na ktoromkolVek obchodnom
mieste poisťovne. Poisťovňa o prijatĺ ústne podanej sťažnosti spíŠe

záznan, ktorý sťaŽovatel' potvrdĺ svojím podpisom.

(4) Zo sťa:nosti musí byt zrejmé kto ju podáva akej veci sa týka' na aké

nedostatky poukazuje, čoho sa sťaŽovatel' domáha a musí byt

sťažovatel'om podpísaná'

(5) Poistbvňa potvrdĺ doručenie sťažnostl' ak o to staŽovatel'poŽiada'
(6) SťaŽot,atel'je povinný na požiadanie poisťovne doloŽiť bez zbytočneho

odklarju poŽadované doklady k podanej sťaŽnosti, Ak sťaŽnosť

neobsahuje poŽadované náleŽitosti alebo sťaŽovatel' nedoloŽí doklady,
poisťovňa 1e oprávnená vyzvať a upozorniť sťaŽovatelä' Že v prípade, ak
v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví poŽadovane náleŽitosti

a dokiady, nebude moŽne vybavovanie sťaŽnosti ukončiť a sťaŽnosť

bude ĺldloŽená,

(7) Poisťovňa je povĺnná sťaŽnosť preŠetriť a inÍormovať sťaŽovatelh

o spôs,lbe vybavenia1eho sťaŽnosti bez zbytočného odkladu, najneskÔr

do 30 jní odo dňa jej doručenia. V prĺpade sťaŽností náročnejŠích na
preŠetľenie, je moŽné lehotu podlä predchádzajúcej vety predĺŽiť,

o čom bude sťaŽovatel'bezodkladne upovedomený. SťaŽnosť Sa pova-

Žuje za vybavenú, ak bol sťaŽovatel'inÍormovaný o výsledku prešetrenia

sťaŽnol;ti a boli prijaté opatrenia na odstránenĺe vzniknutých nedostatkov

a príčil: ich vzniku.

(8) Opako,laná sťažnosť a däĺŠia opakovaná sťažnosť je sťaŽnosť toho

isteho sťaŽovatelä, v tej istej veci' ak v ne1 neuvádza nové skutočnosti.
(9) Pri opakovanej sťaŽnosti poistbvňa prekontroluje správnosť vybavenia

predchádzajúcej sťaŽnosti. Ak bola predchádzajúca sťaŽnosť vybavená

správn:, poistbvňa tÚto skutočnosť oznámi sťažovatel'ovi s odôvod-

nením a poučenĺm, Že d'alŠie opakované sťaŽnosti odloŽí' Ak sa prekon-

trolovaním vybavenia predchádzajúcej sťaŽnosti zistí, že nebola
vybavená správne' poĺsťovňa opakovanÚ sťaŽnosť preŠetrí a vybavĺ.

('l0) V prípade nespokojnosti sťaŽovatelä s vybavením jeho sťaŽnosti má

sťaŽovltel'moŽnosť obrátĺť sa na NárodnÚ banku Slovenska a/alebo na
prísluštlý sÚd'

(11)Ak je poistníkom alebo poisteným spotrebitell má podlh zákona
č'391ĺ2015 Z.z, o alternatívnom rieŠenĺ spotľebitelských sporov
a 0 Zmene a doplnení niektorých zákonov právo obrátiť sa na poisťovňu

so žiadostbu o nápravu (st'ažnosťou), ak nie je spokojný so spôsobom,
ktorým poisťovňa vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, Že

poistbvňa porušila jeho práva. Spotrebitel' má právo podať návrh na

začatie alternatívneho rieŠenia sporu subjektu alternatívneho rieŠenia

Sporov napr, Slovenská asociácia poisťovnĺ, Poisťovací ombudsman
Bajkalská 198, 821 01 Bratislava, ak poisťovňa na Žiadosť o nápravu

odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej

odoslania.

Clánok 24
Záverečné ustanovenia

(1) Všetky platby realizované v sÚvislosti s poistením či už poistnĺkom

poisteným alebo poistbvňou budÚ vyplatené v mene platnej na území

Slovenskej republiky, ak v poistne1 zmluve nebolo dohodnuté inak.
(2) Na poistné zmluvy uzatvorené podIh týchto VPP sa vztahujÚ právne

predpisy platné a Účinne na Území Slovenskej republĺky.

(3) Spory z poistnej zmluvy pre Životné poistenle, na ktorÚ sa vztahujÚ tieto

VPP' budÚ prejednané Vecne a miestne príslušným sÚdom Slovenskej
republiky.

(4) Poisťovňa spracÚva osobné Údaje poistníka/poisteného v sÚlade
s Nariadením EurÓpskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z27.apríla 20]6 o ochrane ĺyzických osôb pri spracÚvaní osobných

Úda1ov a o vol'nom pohybe takýchto Údajov, ktorým sa zruŠuje smernica
95/46/ES (vŠeobecné nariadenie o ochrane Údajov) a ako aj naň

nadväzujúcimi právnymi predpismi, najmä zákonom č. 1Bl2018 7'z'

o ochrane osobných údajov a 0 Zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poisťovňa poskytuje poistníkovi/poistenému pri podpise zmluvy
inÍormáciu o spracÚvanĺ jeho osobných údajov podla vŠeobecného

nariadenia o ochrane osobných Údajov' vrátane informáciĺ o jeho

právach. lnÍormácie o spracúvaní osobných údajov je moŽné nájsť aj na

webovej stránke poisťovne,

(5) Bez ohlädu na akékolVek iné podmienky dohodnutó podl?l tejto zmluvy,
poisťovňa nie je povinná poskytnúť akékolVek plnenie alebo platbu ani
poskytnÚť sluŽbu alebo prospech Žiadnej osobe v rozsahu, v akom by

takéto plnenie, platba, sluŽba, prospech a/alebo akýkolVek obchod

alebo činnosťtejto osoby porušila platné sankcie, obchodné, Íinančné

embargá alebo ekonomické sankcie, zákony alebo nariadenia, ktoré sÚ
priamo uplatnitel'né na poisťovňu. Uplatnitel'né sankcie sÚ najmä: (i)

miestne sankcie v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej
republiky; (ii) sankcie prijaté Európskou Úniou; (iii) sankcie prijaté

0rganizáciou Spojených národov (0SN); (iv) sankcie prijaté Spojenými

Štátmi americkými (USA)a/alebo (v)akékolVek ďalŠie sankcie, ktoré sa
vzťahujÚ na poisťovňu,

(6) Tieto Všeobecne poistné podmienky boli schválené na zasadnutí
predstavenstva poisťovne a nadobÚdajÚ platnosť a Účinnosť dňom

01,01.2020 a spolu s dojednaniami v poistnej zmluve sÚ neoddelite|'nou

sÚčasťou poistnej zmluvy.
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