/ao1/ 1"7,
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

1í^t
\-.

UNIOA
>>

cB

81

00082594

84500

oblasť

Y

ĺ5'ĺí.202ĺ

Mesto Šaľa

Psč

927 15

olČ

2021024049

Koľ€ŠpondenďÉ adresa

*

Spôsob ptatenla

(

X

Ak nb ra apccifkowná hďina

Hodina a

rĺnúla

x

E-mail

Nie

Áno

Psč, lťcato

IBAN

šhrťročne

platenia

sK481 í 1 1 0000006627849005

začLlo poĹtônh, pokianL $ zróĺm, Bp. mnl ntltou hodlmu dfu Wdonáho

0:00

äčiatkupoi3lonia

čĺ3lodoN,

PeÍiodicita

prevodným prĺkazom

1.1.2022

PolsTENÝ

Platca DPH

bn v pÍĺpado, ak rc odlianá od adrosy pobtnĺka Uli€,

IA

ffft:l:

Tel. čĺslo/ mobil

310

l(etegóri. klicnt

- vyplňa

306185

lÔo

Námestie Svätej Trojice 7
Miesto
Ša]a

AdBla v sR, ulie, čĺslodom

Koni€cpoistoni8

ako

2ačldok

r.3p. am6na

poHónh . koilĺ s nilou

Hodina . íĺinúta
zrčlalku pobt€nie

31.12'2025

hodlnou

dib w.d.aého ako

24:00:00

t poilhĺkom (údej€ ra nevyplňa'ú' ak sú zĺodnó 3 poistnĺkom)

Názov práWidGi osoby
v

79920046

zĺskatobkó čĺ3lo

(datitel poislíÉho)

Názov právnickoi osoby

Adr€sa

911

Nákladové čĺslo

<<
zo dňa

PolsTNlK

Návrh

(ďalei len PzPMv)

člslo pz:

lČo

sR, ulicá, čí3lodoru

PsČ

Mĺesto

Tel. čĺslo/ mobll

)lÔ

Platca DPH

Ket€!óÍia kli€nt]a

Nie

Ano

E-mail

Úda;e o polstenl

845o't PZPMV Štandárd

50

Výška

RoÉah polst€nia zodPovodnosti za škodu 3pôsobonú prgvádzkou mtorového vozidla
len'poi3tsic Štand8.d')
8) Polstgnig 'ŠĺEndard' !a Íiaď vš€ob9mý.rĺ

_

00o/o

ŠendaÍd

poiltnýílĺpodrĺgnkarĺ pr. poislenig zodpovgdn3oti

a

b) Llmft poishóho Plngnia Je najryššie hranlca polshóho plnenia poisťovaleÍa pri Jednej škodov€|
LiÍŤÚt Poi3tnóho plnonia z i€dnrj tkodovoj qdalroli ig:

431,76 €

Splátka poistného

škodu spôsobenú prevádzkou mtomvóho

vozidlg (ďal€i

aj

€

1 727 ,04

Celkové ročnépoistné
(ďalgi

'vPP - PZPMV")

udalosť.

c)

l' 5.240.000 EUR

a

škodu podÍa čl' 3 ods.

ĺ pĺsm. 8) VPP

ll. 1.050.0oo EUR za škodu podt8 ä. 3 ods.

í' pism.

- PZPMV bgz ohÍadu

m po&t mn€ných alobo usmÍlených,

o

VPP_PZPMV bgz ohladu ne Počlt poškod€ných.
PoastÍlll( prcvzel e bol obo4ámný a 3úhle5ĺ 30 agnlm v36omcnycn pol3tnych podmEnol( (vPP) a zĺluvných doj€dnenĺ'

[|ven,u.toĺ"u"" l@

b)' c) a

Koré uprevujú poBtonié a 3ú súčes(ou tohto návrhu.

!

!zĺnluvnédoieĺnani.,čĺsloĺačiva

wľ ĺne' cĺ"lo t|"cĺ""

PrÍloha č. 1'. zoznam motorových vozidiel ku dňu začiatku poistenia
Príloha č. 2: Kompletný sadzobnÍk poistého
PrÍloha č' 3: Všeob€cné poistné podmienky pre poistenie PzPti|'l 2o,l9l,|
č. 4: osobitné dojednanie k PzP c. 8í00082594

262804379311100

čĺsbúčtu:

30 dnĺ odo

dňa

|

8100082594

|vaĺaoiln1isymool

podPisom polvrdzujom, žo som bolobenáméný 3 prÍslušnýrTĺplalnýml vš@bmými poistnýrĺ
pr€Eel som k$ a súhlasĺm3 nirĺ' zárovrň 3voiĺm podpisom polvrdzujem pÍavdivo3ť uvrdoných
aĺuvy pÍi posMnulĺ osobných údajov Polďovetglovi UNloA pojišťovna' a.3.,
rpľacúvani8 mjich osobných údalov, o pronoro mojich osobných údajov do
o

dalšĺch rol€vantných

skutočnostiach a ako poĺtlnĺkb!Íigm na vodomig, žg iníomácie o
člonského šĺátu 8 na Wbovom !ĺdl6W.miqa.sk.

Šaľ

dňe

431,76€

Výška prvej splátky poistného

DolBtn

dojgdnmlaÍĺ e ustanov}niaml uv€donýri na iomto návÍtlu alBbo pÍÍlohách,
mnu pd3lďie v Erahu tohlo návÍhu. whlgsuicm, ž€ a úč.lomEavr€tia
šlálu sm boua do3ĺaločno á zÍozutritolno
o mjich Právach
po3kyhúťv 3úvi3losti ro
poäadavkarĺ' sko

/

o3obnýďr údaiov

na

/ĺ ĺz l-l Ll

\

pobtltoľa
prewaťB tohto návÍhu na uzavrétĺg
o PÍiJ8ĺĺnávÍhu poislilgÍom l|ignlovi v

Bratislave

uN|QA po|lš{ovna, ..s.,

dňa

_a-

oobďka poiíovne r iného
krasovského 3986/15, 851
Slovenstá ĺepubllka

01BntĺilruP

tčo: sl gtz glg, DlČ:4120101997

člen

otí€sného súdu B.aťslan
oddiel Po, vlolka č' 872618

UNlQA pojlšťovna'a's.'

z lného členskéhoštátu' Krasovského

Havran

lng.

člon p]odstavenstva

a.s.
andrej.valko@uniqa.sk

í5' 85í 0í' Bratlslava , Slovenská r"publika

poistenlu
Povinne zmluvnému
vozidielk
ch
motorov
poistentu
Vykazvozidiel k sriborovému
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č.

UNIOA
Druh

P'č' vozidla

návÍhu Pz:

eČv

znaŕ*a

Model, tYP

ČĺslooEV

záktadné

voádla

Me3to

VIN

Pouäis

Obiem
motora

celková

Počét
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na

V

Rok
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Faíba

ÚÍoby
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o

d
c

I

c
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L

N

a

Eo

@

c

c

o
'6
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Y

o
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5
1
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6
7
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1

5

1
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5
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I

1

0
1
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r

1
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1
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.g

UNIOA

1
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2018

o
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1
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1
'I

Rďné
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zohÍrdngnĺ
Íaktoru B/M

lŕ\
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Rekapitulácia poistného k srjborovému poisteniu
vozidie! _ Auto&Voľnosť - PZPMV

UNIOA
Poistník

čĺíoPz:

Mesto Šaľa

8í00082594

R o Č N Ép o l

Ĺ

1

EčV

znečká

PzP Štendeŕd

SA9SOAP

2 sA100Yc

ŠrooR

sTN

List č.

É(pozľave)

smrť lireom (poistna
EuÍoochrana (poiliné
plnonio v Prĺpadé
PráWa ochnna
plnenig za tNal
smÍtl ti@om) /
/ Poiíná suma
nás|cdky Ezu) /
Poi3iná suma
ĺ0.o00
Poistná suma 30.000
ĺ0_ooo

Asistončn
sluŽby -

UNloA

ASSISTANCE

104.04

NEZNÁMY

104.04

140'4t

z8čiatok

splĺ!lo

poistenia

SPOLU

14.04t

Koniec poistenia

26.01

01.o1.22

31.'12.25

3.51

o1.o1.22

31.12.25

3

SA42OBT

99 00

99.00

24.75

o'1.o1.22

3',t.12.25

4

sA045Ct

MULTICAR

448.56

448.56

112.14

01.o't.22

31.12.25

5

sA048Ct

MULTICAR

448.56

lĺ48.56

01.01.22

31.12.25

6

Sp272DH

112J4 e

NISSAN

90 00

90.00

22,SO

01.o1.22

31.12.25

7

sA726CR

99.00

99.00

I sA781CR

ŠKoDA
ŠKoDA

99.00

9S 00

I

24,75
2475

sA884CR

NISSAN

90.00

90.00

10 sA948CR

NISSAN

90 00

1'l sA407CS

ŠKoDA

u4.ue

90.00

144.84e

727.O4e

,l 727,O4C

SPOLU

1

_aHavnn
čl.n PFd3tavln3tva
UN|QA Pojlšťovna' ..3.
Mg.. Rastislav

22.50
22.50
36.2't C

'
.

'
'

o'1.o1,22

3'.1.'1225

01 0,t 2?

31 1225

01.o1.22

31-12-25

01.o1.22

3',1.12,25

o'l 01 22

s',t'1225

4!t.t-76

utťtCtA pollšíovna, a.s.,
pobďká poiíone z iného členského štátu
l(rasovslého 3986/15, 8s1 01 Brahslä a
slovťnská republlka
lČo: 53 812 948. DlČ: 41201019{'7,
lČ DPH: 5K7o200oo471
oddiel Po, vlotka č.8726/B

lno. PďeÍ
čLn Pnd3tlwn3tvl

UN|QA po|lšťovor' ..E.

osobitné dojednanie k Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo8100082594
Predmet a rozsah poistenia - povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou

motorového vozidla

L.

V zmysle zákona č.387/200t Z. z' o povinnom zmluvnom poistenízodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla v znení neskoršíchpredpĺsov - poistený ma nárok aby poisťovateľ za

neho nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhrad:
škody na zdraví alebo usmrtením,
škody vzniknuté poškodením, zničenímalebo stratou veci,
účelnevynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa
písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v s11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b)
zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúťpoistné
plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,

a)
b)

c)

d)

ušléhozĺsku.

2.

V zmysle

3'

zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazovédávky, dávky
úrazovéhozabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky rnýsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného
dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.
Výška poistného za vozidlá, ktoré sú prevádzkované v režime s právom prednostnej jazdy za použitia

s 4 ods. 3 zákona č' 381 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má poistený z poistenia zodpovednosti právo, aby
poisťovňa za neho nahradila príslušným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady

výstražnéhozvukového a svetelného zariadenia, autoškoly, autopožičovne,taxislužby a pre vozidlá
určenéna prepravu nebezpečných vecí bude jedennásobok základného poistného, t'j. poisťovateľ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

nebude uplatňovať zvýšenú sadzbu poistného za tieto vozidlá.
V rámci poistenia sú dojednané asistenčnéslužby pre motorové vozidlá do 3,5 tony.

Motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu platnosti Poistnej zmluvy, budú zaradené za
rovnakých podmienok ako je uvedené v Rámcovej dohode.
V prípade zakúpenia motorového vozidla bude vozidla bude vozidlo automaticky poistené okamihom

prevzatia vozidla

s

tým, že túto skutočnosťpoistený nahlási do 10 pracovných dní od zakúpenia

-

motorového vozidla. Zaradenie motorového vozidla bude realizované formou prihlášky do poistenia
zaradenky.
Poistený je povinný oznámiť Poisťovateľovi skutočnosť,ktorá ma za následok zánik poistenia najneskôr

do 30 dní odo dňa jej vzniku. oznámenie uvedenej skutočnosti sa vykoná zaslaním dokladu

preukazujúcim príslušnúskutočnosť (d'alej len ,,doklad"), pričom zaslanĺe dokladu je možné vykonať
elektronickou formou (e-mailom) alebo zaslaním poštou'
Poisťovateľ vydá poistenému na každévozidlo súboru potvrdenie o poistení zodpovednosti (zelenú
kartu) pred začĺatkomúčinnostĺpoistnej zmluvy.
Sadzby pre výpočet poistného uvedené v Poistnej zmluve sú záväznépo celú dobu poistenia.

10' Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.
11. Prehľad výšky poistného, spoluúčastia zoznam motorových vozidiel pre povinne zmluvné poistenie

zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je uvedený v prílohe č. 1 Poistnej
zmluvy.
12. Minimálne limity poistného plnenia pre škody na zdraví alebo usmrtení_ 5 240 000,- € pre vecné škody,
ušlý zisk a náklady právneho zastúpenĺa _ 1 050 000,- €'
13. Poistné plnenie z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa
poukazuje poškodenému' Vybavovací list - oznámenie o poistnom plnení bude zaslaný poškodenému
a na vedomie poistenému.
14. Poisťovateľje povinný zasielať zoznam poistných udalostí poistníkovi štvrtročnedo 10-tich kalendárnych
dní nasledovného miesiaca. Súčasťoutohto zoznamu je vyhodnotenie aktuálnej škodovosti.

15. Poisťovateľ nemôže znížiťpoŽadovaný rozsah poistenia svojimi všeobecnými poistnými podmienkarn;.
16. Samostatným finančným agentom v tomto poistení je Respect Slovakia, s'r.o., Valova 38, 92t 01
Piešťany.

Miesto posl$'tnutla službv
Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzťahuje na
škodovéudalosti, ktoré nastali na územíSlovenskej republiky a/ alebo cudzieho štátu, s ktoným Slovenská
kancelária poisťovateľov uzavrela dohodu o vzájomnom vyrovnaní nárokov na náhradu škody spôsobenej
prevádzkou motorového vozidla.

Záverečné ustanovenie

Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že táto poistná zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou
a poistník túto zmluvu v zmysle zákona č'2Ll2oo0Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektoných zákonov (zákon o slobode informácií) zverejní na svojom webovom sídle.

Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán

a účinnosťnadobudne v zmysle 9 47a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle poistníka.
Poistná zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých poistník obdrží2 rovnopisy a poisťovateľ 1 rovnopis.

Mgr. Rastislav Havran
člen predstavenstva

UNlQA pojišťovna, a.s.

-o-

UNIOA

lng. Peter Socha
člen predstavenstva

UNlQA pojišťovna, a.s.

Tabul'ka sadzleb poistného prePZP
Klient:

Mesto

!čo:
Druh

vozidla

Šďa

00 306 185

KG

Popis

ccM

základná sadzba

K dvslupn
Íabatu

ho

Vstupn ŕabat

slaviac

lL-)^.:,

A
A
A
A

motocvkel.
motocvkel.
motocvkel.
motocvkel.
motocvkel.

troikolka.
troikolka.
troikolka.
troikolka.
troi kolka.

štvorkolka
štvorkolka
šfuorkolka
štvorkolka
štvorkolka

do 50

60.36

5ĺ - 35o
elektrické
elektrické

90.24
317.64

351 a viac
do SkW

90,24
261.84

0-1ĺ00

osobné vozldlo, nákladné vozldlo

1301 -

do 3500

ĺ4o0

'1401 - 1600

í9oĺ_ 23oo

c

D

autobus*
autobus*
troleibus*

H
H

pracovľl stroj

H
H
H
H

I
I
I

J

3500
nad
do
do
do
do
3500
nad

- 12000
12000
3500
3500
3500
3500
- 12000

L

M
N

oríves

onves

náves
obvtné vozidlo

1301 _ ĺ800
1801 - 2s00
nad 25OO

číslomobsahuitjcim "Z''

do ĺ300

nad 1300
nad'1300

do 750
nad 750

do 10000

K7

.

.

366,00
366.00

408.12

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

K7
K7
K'

261.84.

Mĺ
I

0_675

0.675
0.675
0.675
0.675
0.6
o.68

K3

0.54ĺ

t
K5
K6

0-6ĺ46

M3
.

484,68

0.569

I

Aĺ

0,75

84,36

326.04
544,56

A

0.75
0.75
o.75

244.44

240.00
1 495.32
2 050.56
240.OO
400.80
676.08

479-72

M1

c

.

.

495.32

2 050.56

520.92

.

Aĺ

A1

K

Aí
Aĺ

66.60
38.04
76,56

498,60

Aí
Aĺ
Aĺ

A1

3 405.36
í ĺ2.56

426.24

Aĺ
Aĺ
Aĺ
Aí
Aĺ

A

A8

,

A8

Aĺ

ĺ

o-75
0.75
o.37
o.37
0.37
0,75

ĺ07.16
20.28
30,36

60.84
157.08
77.96
198.00
208.20
50.92
289.80

112,56

1 458.96

30,36

).68

A

.

78,8

88.92
99,00
104,04
125.40

144,U

398.ĺ6

ĺ99.08

't 094.'t6
1

547.08

717.56

,

ĺ 685.40

1 852.68

858.,72

u2,u
92s,.28

't80.00

897.'t2
ĺ 25.24

pobln

20.4

40.68
60.84
2't4.32

0.598
0.648
o-75
0.75
o.75
o-75
0.75
0.6
o.5
o-75
0.75
o.75
o-75
0.75
o.75

614.52

1

S pridelen m zvláštnym evidenčn m

K2

L

do 1300

ĺ2000

sanitné. záchranné
sanitné
záchranné
ťahačnávesov"

.

2290.20
2247.24
2 470.32

nad 5O00

autobus MHD*
elektromobil
nákladné vozidlo
nákladné vozidlo
oracovnÝ stroi
oracovnÝ stroi
oracovnÝ stroi
oracovnÝ stroi
DracovnÝ stroi
oracovn'ŕ stroi

G
G

do 5000

2301 a viac

K'
.

60.36

nad SkW

1601 - 1900

c
c

Lar^-.t

B00

't'tot - 1300

B,F

Ročn

škodaml a

90,00
448,56

.
.

512,U
90.00

1il,24

300.60
507.00
i59.76

1121.40

.

7.92

.

253,44
329.88
560,64
768.96
42,12
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Pre Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla _ 2ol9/|

UNIOA

Povinné zmluvné poistenie zodpovednostĺ za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (d'alej len
,,poistenie") ktoré uzavrela UNIQA pojišťovna, a.s.,
pobočka poisťovne z iného členskéhoštátu (ďalej len

,,poĺsťovatel"') sa riadi ustanoveniami zákona č.
381l2lyu:1 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpo-

vednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,zákon
o PZP"), prĺslušnými ustanoveniami zákona č. 40|1964
Zb. občianskeho zákonníka v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len ,,OZ"), súvisiacĺmi všeobecne záväzný-

mi právnymĺ predpismĺ, ýmito Všeobecnými

poist_

nými podmienkami (d'alej len ,,poĺstnépodmienky")
a zmluvnými dojednaniami, ktoré sú neoddelitel'nou
súčasťoupoistnejzmluvy a poistnou zmluvou.
ČIánok 1: Definície pojmov
Clánok 2: Predmet poistenĺa
Článok 3: Rozsah poistenia
Članok 4: Výluky z poistenia

Clánok 5:
Článok 6:
Clánok 7:
Článok 8:
Článok 9:

Miesto ooistenĺa
Vznik poistenia a predbežné poistenĺe

4.
5.

Potvrdenie o poistení zodpovednosti (zelená karta)
je písomnépotvrdenie poisťovatel'a vydané poistníkovi v zmysle 5 11 odsek 1 zákona o PZP.

Poistka je písomnépotvrdenie poisťovatel'a o prijatí návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy a je
zá roveň potvrden Ím o uzavretí poi stnej zm l uvy.

6. Zelená

karta je Medzinárodná karta automobilového poistenia vystavená poisťovateľom.
7. Motorovým vozidlom je samostatné nekol'ajové
vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekol'ajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa
vydáva osvedčenĺeo evidencii vozidla, technické
osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.
8. Tuzemským motoroým vozidlom je motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej
republike; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozĺdlq ktoré nepodlieha eviden-

cii vozidiel, a|e jeho vlastník, držiteľalebo prevádzkovatel' majú trvalý pobyt alebo sídlo2) na území
Slovenskej republiky, alebo motorové vozidlo, ktoré
bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak je Slovenská republika miestom ur-

Poĺstné
Poĺstnéolnenie
Práva a povinnosti poistníka, poisteného
a poisťovatel'a
Článok 'l0: Prechod oráva

Č!ánok 11:Zánikpoistenia a výpovedné lehoty
Clánok'l2: Vysvetlivky
Clánok 13: Záverečné ustanovenia

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

čenia, a to po dobu 30 dní odo dňa, keď kupujúci
prevzal motorové vozidlo, aj keď motorové vozidlo
nebolo registrované v 5lovenskej republike.

9. Cudzozemským motorovým vozidlom je motorové vozĺdlo, ktoré je evidované v cudzine; za

cudzozemské motorové vozidlo sa povaŽuje aj
motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii
vozidiel, ale je vo vlastníctve ýzickei osoby alepojišťovna, a.s., so sídlom
bo právnickej osoby, ktorá ma trvalý pobyt alebo
sídlo mimo územia Slovenskej republiky.
Evropská 8101136, 160 00 Praha 6, Ceská republika,
lČo492 40 48o, spoločnosť zapísaná v obchod- 10.Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisťovatelbm
zmluvu o poistení zodpovednostĺ (dälej len ,,ponom registri Mesského súdu v Prahe, oddiel B,
podnikajúca
v
republike
istná zmluva") a na koho sa vzťahuje povinnosť
vložka č.2012,
Slovenskej
platiť poistné.
prostredníctvom orga nĺzačnejzložky U N QA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského 11. Poisteným je ten, na koho sa väahuje poistenie zodpovednosti, resp. má právo, aby v prípade poistnej
štátu, so sídlom Krasovského 3986ĺ15,851 01 Bratiudalosti podlä poistných podmienok poisťovatelä za
slava, Slovenská republĺka, |Čo: 53 812948, zapísaneho nahradil škodu, za ktorú poistený zodpovedá.
ná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava
12. Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou motol, oddiel Pq vložka č.8726lB, ktorá jektorá je oprávrového vozidla škodu a má nárok na náhľadu škonená vykonávaťtoto poistenie na územíSlovenskej
dy podlä príslušných právnych predpisov (zákorepubliky na základe osobitného predpisu 5) a
na, všeobecne záväzných právnych predpĺsov),
licencie č. UFr-o34l2001 /ýPP zo dňa 18. 10. 2001 .
týchto poĺstných podmienok a poistnej zmluvy.
2. Poistná zmluva je zmluva o poistení medzi poĺsťovatelbm a poistníkom. Neoddelitel'nou súčasťou 1 3. Prevádzkovate lbm motorové ho vozid la ie ý zická
poistnej zmluvy sú poistné podmienky a zmluvné
osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu
alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým
dojednania.
vozidlom.
3. Poistné plnenie je náhrada škody, ktorá je poskytnutá poisťovatelbm v prípade, ak nastala poist- 14.Splátka poistného je dohodnutá časťpoistného
za príslušnúčasťpoistného obdobia.
ná udalosť a boli splnené všetky podmienky jej

článok t
Definície pojmov
1. Poisťovatel' je UN|QA

l

N\

š

UNIQA linka +421 232 600

1O0

e-mail:

info@uniqa,sk

www.uniqa,sk

UN|QA pojišťovna, a.s., so sÍdlom Evropská 8101136,160 oo Praha 6, Česká rePublika,lČo| 492 40 480, sPo|očnosťzapĺsaná
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č' 2012, podnika|úca v Slovenskei repub|ike pÍostrednÍctvom organizačnei zložky:
UNlQA po|išťovna..a.s., pobočka pois(ovne z iného členskéhoštátu, so sídlom Krasovského 3986l15,85l ol Bratislava. Slovenská republika.
lČo: s3 812 948, zapĺsaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel Po, vložka č. 872618

Slovenská kancelária poisťovatelbv (ďalej len
,,kancelária") je právnická osoba zĺiadená zákonom o PZP.
16.Predbežné poistenie zodpovednosti je dohoda uzavretá podlä $ 14 odseku 1 zákona o PZP
medzi poisťovatelbm a osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, podl'a ktorej sa poisťovatel' zaväzuie nahradiť škodu
vzmysle ustanovenízákona, poistných pod mienok
a zmluvných dojednaní.
17. Kalendárny rok začínanultou hodinou 1. januára a
končí24. hodinou 31. decembra toho ĺstéhoroku.
18.Členským štátom je členský štát Európskej únie
alebo členský štát Európskej dohody o vol'nom
obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom
hospodárskom priestore.
19.Škodovou udalosťou je skutočnosť,ktorá môže
byť dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie poisťovatelä aIebo kancelárie.
2O.Poistnou udalosťou je skutočnosť, s ktorou je
spojená povinnosť poisťovatelä alebo kancelárie
poskytnúťpoistné plnenie. Ak o náhrade škody
rozhoduje súd, platí, že poistná udalosť nastala
až dňom, keď rozhodnutie, podl'a ktorého má poisťovatel' plni{ nadobudlo právoplatnosť.
21.Poistné obdobie je jeden rok, pokial'v poistnej
zmluve nie ie uvedené inak.
22.Územím, nä ktororn sa motorové vozidto spravidla nachádza je:
r územĺeštátu, v ktorom mu bolo pľidelené evidenčnéčíslo,osobitné evidenčnéčísloalebo
zvláštne evidenčnéčís!o,
r územie štátu, v ktorom mu bola pridelená značka poĺsťovateläalebo iná rozlišovacia značka,
ak ide o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha
evidencii vozĺdiel,
r územĺeštátu, v ktorom má držitel', vlastník ale_
bo prevádzkovatel' motorového vozidla trvalý
pobyt alebo sídlo, ak sa motorovému vozidlu
15.

neprid el'uje evi de nčnéčíslo, zna

zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového
zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného
dôchodkového sporenia, ak poistený je povĺnný ich nahradiťýmto subjektom,
b)škody vzniknutej poškodením,zničením, odcudzenÍm alebo stratou veci,
c) účelnevynaložených nákladov spojených s práv_
nym zastúpenímpľi uplatňovaní nárokov podlä
písmen a), b) a d), ak poisťovatel'nesplnil povĺnnosti uvedené v 5 11 ods. 6 písm. a) alebo písm.
b) zákona o PZP alebo poisťovatel'neoprávnene
odmietol poskytnúť poistné plnenie alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d)ušlého zisku.
2. Poistený má právo, aby poisťovatel' za neho poskytol poškodenémupoistné plnenie v rozsahu
podlä ods. 1., ak ku škodovej udalosti, pri ktorej
táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá,
došlo v čase trvania poistenia, ak zákon resp. tieto
všeobecné poistné podmienky nestanovujú inak.
3. Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na územíiného členského štátu, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podl'a
právnych predpisov členskéhoštátu, na ktorého
územíbola škoda spôsobená, ak sa podl'a zákona alebo na základe poistnejzmluvy neposkytuje
poistné plnenie v širšomrozsahu.
4. Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla občanovi členského štátu, na územĺcudzieho štátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária
poisťovatelbv, počas jeho cesty z územia jedného
členskéhoíátu na územie iného členskéhoštátu sa
vztahujú právne predpisy členskéhoštátu, na ktorého územísa motorové vozidlo spravidla nachádza.

čtánok +
Výluky z poistenia
čka poisťovate- 1. Týmto poistením nie je krytá zodpovednoĺza škodu:

l'a alebo iná rozlišovacia značka.
23.Povinná osoba je osoba, na ktorú sa v zmysle $ 3
ods. 1 zákona o PZP vŽťahuje povinnosť uzavrieť
poistnú zmluvu.
24.Evĺdenciou vozidiel je informačný systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Minĺsterstvom vnútra Slovenskej
republiky pod ľa osobitného predpĺsu.

Č!ánok z
Predmet poistenia

Predmetom poistenia je zodpovednosť každého,kto

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

článok l
Rozsah poistenia
1. Poistený má z poistenia

právo, aby poisťovatel'za
neho nahradil uplatnené a preukázané nároky na
náhradu:
a)škody na zdravía nákladov pri usmrtení, ako aj
príslušným subjektom'3) uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej starostlivos-

ti, nemocenské dávky, dávky nemocenského

a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého

prevádzkou bola škoda spôsobená,

b)podlä čl. 3. ods. 1., písm. b) až d) poistných

podmienok,
ba) za ktorú poistený zodpovedá svojmu man-

želovi alebo osobám, ktoré s ním v čase
vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej
domácnosti 3),
+ bb)vzniknutú držitelbvi, vlastníkovĺalebo prevádzkovatelbvi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
bc) vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy
tvorenej motorovým vozidlom a prípojným
vozidlom s ýnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou ĺnéhomotorového vozidla, alebo ak ide o spojenie motorových
vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré nĺe je vykonávané v rámci podnĺkateltkej čĺnnosti,
c) na motorovom vozidlg ktorého prevádzkou
bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných ýmto motoroým vozidlom s ýnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré mali

dopravované osoby, okrem osôb podlä písmen

a) a b) ods. 1. tohto článku, V čase, keď k dopravnej nehode došlo na sebe alebo pri sebe,
d)ktorú poistený uhradilalebo sa zaviazal uhradiť
nad rámec ustanovený osobitnými predpismi4)
alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia
súdu o náhrade škody alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda
účastníkovkonania, ak poisťovatel' nebol jed-

ným z ýchto účastníkov,
e)vznĺknutúpretekárom, atebo súťažiacimúčastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach
alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu
na motorových vozidlách pri nich použiých,
s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, prĺ ktorej je vodič povinný dodržiav

atť.

pravid l á cestnej

p

remávky,

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

kovú podstatu niektorého z nasledovných

lb)

trestných čĺnov:teroru, záškodnícWa, sabotáže podlä príslušných ustanovení Trestného zákona Slovenskej republiky ako aj činy
vymenované v čl. 1 Európskeho dohovoru )
o potlačovaní terorizmu z 27. 1.'1977.
Zateroristickú akcĺu a|ebo terorĺstický čin sa
okrem konaní uvedených pod bodom (la)

považuje tiež kaŽdý čin osoby alebo skupiny osôb, ktorý bol vykonaný za účelom
dosiahnutia politických, náboženských,

etnických, ideologických alebo podobných cielbv, ktoré sú zamerané na šÍrenĺe
strachu a ohrozenia medzi obyvatelttvom

f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej staalebo časťamiobyvatel'stva a ým na získarostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemonie vplyvu na vládu alebo štátne zriadenie,
cenského zabezpečenia, úrazoých dávok, dáalebo poškodenĺe ústavného zriadenia alevok úrazovéhozabezpečenia, dôchodkových
bo poškodenie hospodárskeho života v Slodávok, dávok ýsluhového zabezpečenia a dôvenskej republike alebo v ĺnom íáte.
chodkov starobného dôchodkového sporenĺa
poskytovaných z dôvodu škody na zdraví a|ebo 2. Za škodu spôsobenú vlastníkovi motorového vozidla sa nepovažuje prípad, ak bola škoda na mousmrtenia spôsobenej prevádzkou motorovétorovom vozidle vo vlastníctve leasingovej spoločho vozidla,
nosti spôsobená prevádzkou iného motorového
fa) ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
vozidla v jej vlastnĺctve, ktoré v čase vzniku škody
fb) vodičovi motorového vozidla, prevádzkou
bolo v prenájme inej osoby a nebolo riadené zaktorého bola táto škoda spôsobená,
g)spôsobenú pracovnou činnosťoumotorovémestnancom leasingovej spoločnosti pri plnení
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
ho vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou
škôd zapríčinenýchjeho jazdou,
3. Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovatel'
je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmieth)ktorej vznik nie je v príčinnejsúvislosti s poistnuť, ak poistený:
nou udalosťou,
a)bez súhlasu poĺsťovatel'a uzná povinnosť nai) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho
hradiť škodu alebo jej časťnad rámec poistnévozidla,
j) spôsobenú jadrovou energiou alebo v dôsledho plnenia, ktoré by inak poisťovatel'bol povĺnný poskytnúť podl'a zákona o PZP,
ku jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo
rádioaktívneho zamorenia,
b)sa zaviaže uhradiť premlčanúpohl'adávku,
c) neposkytne poisťovatelbvi potľebnú súčinnosť
k)vzniknutú v dôsledku vojny, napadnutia alebo
v súdnom konaní.
činu vonkajšieho nepriatel'a, nepriateltkej akcie
(bez ohl'adu na to, či už bola vojna vyhlásená 4. Právo na poistné plnenie nevznikne, ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností uvedených
alebo nie), občianskej vojny, hromadných náv čl. 9 odseku 1. a 2. poĺstných podmienok bude
silných nepokojov, revolúcie, povstania, teropoisťovatelbvi znemožnenéjednoznačne určiť
rizmu, vzbury, demonštrácie, štrajku, vyluky
vznik nároku na poskytnutie poistného plnenia a/
z práce, vojenskej čĺinej ozbrojenej moci, činov
alebo rozsah jeho povinnosti plniť.
osôb konajúcich zákerne, násilného konania

motivovaného politĺcky, sociálne, ideologicky
lebo ná božen sky, sprisa h ania, zabaven ia, re k_
virácie pre vojenské účely,nariadenia akejkol'vek vlády de jure alebo de facto alebo zásahu
akejkol'vek verejnej alebo štátnej moci,
l) ktorá je priamo alebo nepriamo spôsobená,
vyplýva z, alebo je v spojitosti s akýmkol'vek
druhom teroristicke| akcie alebo teroristického
činu, bez ohl'adu na iné spolupôsobiace príčiny alebo udalosti, ktoré sa udiali v rovnakom
čase alebo v slede nesúvisĺacomso škodou.
Z poistenia, ktoré sa rĺadi týmito poĺstnými
podmienkami je vylúčenázodpovednosť za
všetky škody, straty, výdavky alebo náklady,
ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené,
vyplývaiú z, alebo sú spätés činmi spojenými
s obmedzením, pľevencĺou alebo potláčaním
teroristickej akcĺe alebo teroristického činu, alea

Článok s
Rozsah územnej platnosti poistenia

Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie platí na území
všetkých členských štátov; poistenie platí aj na území
iných štátov, ktoré poisťovatel'označil v zelenej karte.

článok o
Vznik poistenia a pľedbežnépoistenie
1. Poistenie zodpovednosti vzniká okamihom uzav-

retia poistnej zmluvy, ak nie je dohodnuté ĺnak.
Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol
návrh na uzavretie poistnej zmluvy prijaý v !ehote určenej povinnou osobou (na ktorú sa vztahuje
povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podlä zákona

o PZP) a ak táto lehota nie je určená, tak do jedného mesiaca odo dňa obdržania návrhu na uzavretĺe poistnej zmluvy poisťovatelbm. Poistná zmlu-

2.

3.

4.
5.

6.
7.

va je uzavretá okamihom, ked'osoba, na ktorú sa
vztahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podlä
zákona o PZP obdržíoznámenie o prijatí svojho
návrhu, za predpokladu splnenia podmienok uvedených v návrhu na uzavretie poĺstnej zmluvy.
Pred uzavretím poistnej zmluvy môže poisťovatel'
dohodnúť s povinnou osobou, (na ktorú sa váahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podlä 5 3
ods. 'l zákon a o PZP), predbežnépoistenie zodpovednosti. Týmto spôsobom nie je možnédojednať
poistenie pre cudzozemské motorové vozidlá.

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

čIánok z
Poistné
1. Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve,

2.

kto-

rú je poistník povinný zaplatiť ako protihodnotu
za dohodnutú poistnú ochranu.
V zmysle zákona sa poistné stanovuje vo výške

zabezpečujúcejsplnitel'nosť všetkých záväzkov
poisťovatelä vyplývajúcich z poistenia vrátane
Predbežnépoĺstenie zodpovednosti vzniká dňom
tvorby rezerv podľa osobitného predpisus).
začĺatkupoistenia uvedenom v návrhu na uzavretie
3. Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté
poistné obdobie, ktoré ak nie je v poĺstnej zmluve
poistnej zmluvy za podmienky, že prvá splátka bola
uvedené inak, je splatné prvým dňom poistného
zaplatená v plnej ýške najneskôr k tomuto dňu
a návrh na uzavretie poistnejzmluvy bol podpísaný
obdobia.
V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie
zástupcom poisťovatelä, pokial' nie je dohodnuté
poistného za poistné obdobie dojednané v splátinak. V prípade, ak dôjde k uzavretiu poistnejzmluvy, je začiatok poistenia zhodný s dňom začiatku
kach, platí, že splátka poistného je splatná prvym
pred bežného poistenia zodpovednosti.
dňom príslušnej časti poistného obdobia. V prĹ
pade nezaplatenia splátky poistného sa dňom
Doba trvania poistenia, t. j. začiatok a koniec poistenia, je určená v poistnejzmluve.
nasledujúcim po dnijej splatnosti stáva splatným
poistné za celé poĺstnéobdobie.
Zmeny poistnej zmluvy je možnéuskutočniťlen
písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
4. osoba, na ktorú sa vztahuje povĺnnosť uzavrieť
poistnú zmluvu podlä s 3 ods. 'l zákona o PZP má
Predbežnépoistenie zodpovednosti zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané, alebo
v prípade predbežného poistenia zodpovednostĺ
povinnosťzaplatĺťprvúsplátku v plnejýške ku dňu
uzavretím poistnej zmluvy.
Poistenĺe zodpovednosti môže vzniknúť:
začiatku poistenia uvedeného v návrhu na uzavretie
poistnej zmluvy, pokial'nie je dohodnuté inak.
a)okrem postupov uvedených vyššĺeje možné
poistenie dojednať tak, že poistník akceptuje 5. Poistné zaplatené za predbeŽné poistenie zodpoNávrh poistitelä na uzavretie poistnej zmluvy
vednosti sa započítado poistného za poistenie
(ďalej iba ,,Návrh poistitelä"), toto platí najmä
dojednané poistnou zmluvou.
v prípadoch dojednávania poistenĺa elektro- 6. Poisťovatel' je oprávnený jednostranne prispôsonicky cez oNLlNE aplikácie alebo poistenie na
biťýškupoistného. o tejto skutočnosti je poisťodial'ku alebo poistenie cez webservice a pod.
vatel' povinný poistníka vopred nformovať.
b)Poistenie podl'a Návrhu poistitel'a vzniká za 7. Poisťovatel' má právo predpísať poistné v novej
predpokladu, že v lehote uvedenej na Návrhu
výške podlä predchádzajúceho odseku k prvému
poistitel'a je splnená nižšieuvedená podmienka:
dňu nasledujúceho poistného obdobia.
r poistník zaplati prvú splátku poistného v le- 8. Výška poistného je stanovená v poistnej zmluve;
hote a vo výške uvedenej v Návrhu poistitel'a,
odsek 6. a 7. tohto článku týmto nie sú dotknuté.
c) Návrh poistitel'a priime poistník zaplatením 9. Ak je poistený v omeškaní s platením poistného,
je povinný zaplatiť poisťovatelbvi úrok z omeškaprvej splátky poistného* vo výške uvedenej
v Návrhu poistitelh. Pri úhrade poistného je
nia za každý deň omeškanĺavo výške stanovenej
poistník povinný uviesť variabilný symbol, ktoosobitným predpisom a platnej k prvému dňu
rým je čísloNávrhu poistitel'a.
omeškania s platením poistného.
* Poistným podlb tohto bodu so rozumie suma 10.Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom
poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byt
uvedenó v Nóvrhu poistitelb ako ,,výška prvej
splótky poistného".
zaplatené poĺstnéa V tomto poistnom období dod)Návrh poistitel'a je platný do 7 dní odo dňa
šlo ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť
začĺatkupoistenia uvedeného v Návrhu poispoisťovatelä na h rad iť škod u, má poisťovateĺ' právo
tĺtel'a. Poistná ochrana/krytie sa vzťahu|e aj na
na poistné až do konca tohto poistného obdobia.
obdobie odo dňa začiatku poistenia do pri- 'l1. Jednorazové poistné patrí poisťovatelbvi vždy celé.
písania poistného na účetpoistitelä, ak bolo 12.Všetý platby poistného/splátky sa zúčtujúpodl'a
poĺstnéprĺpísanéna účetpoistitel'a najneskôr
poradia najskôr na krytie najstarších nedoplatkov
poistného/splátky a úrokov z omeškania a potom
v 7. deň odo dňa začiatku poistenĺa. Ak bude
poistné pripísané na účetpoistitel'a po uvede_
na splatenie samotného pred pisu poistného/splátky.
nej lehote, Návrh poistitel'a zanikne a nedôjde
13.Poisťovatel' má voči tomu, kto je povinný platiť
poistné, právo na náhradu nákladov, ktoré mu
k uzavretĺu poistnej zmluvy.
e) Pokial' bude prvá splátka poistného zaplatená
vzniknú v súvislosti s doručenímýzvy na zaplav lehote splatnosti vzťahuje sa poistné krytie aj
tenie dlžnéhopoĺstného.
na dobu odo dňa začiatku poĺstenia uvedené- 14. Pri určenívýšky poistného v poistnej zmluve pri
ho v Návrhu poistitelä do prĺpísania poistného
poistení zodpovednosti podl'a zákona o PZP je pona účetpoistitelh v zmysle bodu c).
ĺsťovatel' povĺnný zohlädňovať celkový predcháf) Poistenie na základe Návrhu poistitel'a nevznikdzajÚci škodový p ri ebeh poi sten ĺa zod poved nosti
i

poistnĺka, a to zlävou na poistnom, ak je priebeh
poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie
z poistenia zodpovednosti.
15.Výška poistného zakaždépoistné obdobie je určená pre každévozidlo podľa príslušnej triedy po_
istného, do ktorej je vozidlo zaradené v závislosti
od doby bezškodového priebehu pred začĺatkom
kaŽdého poistného obdobĺa (systém bonus/malus). Zaradenie vozidla do triedy poistného sa pre
nasledujúce poistné obdobie uskutočňuje podl'a
nasIedovných pravĺd iel:

a)Zl'ava na poistnom

- t.j. Bonus sa určuje vždy
zo základného poistného platného pre prĺs-

lušnévozidlo. Zl'ava na poistnom sa poskytuje vždy pri nepretržitej, minimálne 12 mesiacov trvajúcej dobe poistenia u poisťovatelä
s bezškodovým priebehom. Pre určenie výšky
poistného na nasledujúce poistné obdobie sa
pri bezškodovom priebehu za predchádzajúce
poistné obdobie vozĺdlo zaradi vždy o triedu
poistného vyššie. Triedy poistného s príslušnou výškou zníženéhopoistného, ktoré je vyjadrené percentuálnou sadzbou zo základného poistného, sú uvedené v tabuľke č. 1. Prirážka k poistnému - t.j. Malus sa určuje vždy
zo základného poistného platného pre príslušné vozidlo. Pre nasledujúce poistné obdobie
sa prirážka k poĺstnémuuplatňuje v závislosti
od škodovéhopriebehu vozidla v predchádzajúcom poistnom období, pričom za každúnahlásenú poistnú udalosťsa vozidlo zaradívždy
o tri triedy poistného nižšie,maximálne však
do triedy M05 pokial'nie je v dälšomtexte tohto odseku uvedené inak.

Tabul'kač. 1-Trieda
Doba bezškodového
priebehu

Trieda

poistného

Percento zo

ákladného
poistného

108 a vĺac mesĺacov
(min. 9 rokov bez škody)

B09

50%

2.

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

B08

55%

3.

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

BO7

60%

83 mesiacov
(min. 6 rokov bez škody)

806

65

-

4.

72

5.

60

-71 mesiacov
(min. 5 rokov bez škody)

805

70%

6.

48

- 59 mesiacov
(min. 4 roky bez škody)

BO4

75%

7.

36

- 47 mesiacov
(min. 3 roky bez škody)

B03

80%

8.

24

-35 mesiacov
(min. 2 roky bez škody)

BO2

85%

9

12 - 23 mesiacov
(min. 1 rok bez škody)

801

90Vo

10

0

- 11 mesiacov
(bez dokladu o bezškodovom priebehu)

B00

100 %

't1.

Žiadna bezškodová doba

M01

110%

Vo

12.

Žiadna bezškodová doba

M02

12u^ 96

l3

Žiadna bezškodová doba

M03

130 %

14.

Žiadna bezškodová doba

M04

14O Vo

15.

Žiadna bezškodová doba

M05

150 %

b)Pre zaradenie vozĺdla do príslušnejtriedy poistného je rozhodujúcim obdobím doba bezškodového priebehu vozĺdla vyjadrená v mesiacoch, resp. rokoch, pričom musí ísťo dobu
neprerušeného trvania poistenia od poslednej
poistnej udalosti alebo od začiatku poistenia
ak k poistnej udalosti nedošlo.
c)Za poistnú udalosť majúcu vplyv na zníženie
bezškodového obdobia sa nepovažuje:
ca) poistná udalos{ za ktorú poistený prípadne iná osoba poskytne náhradu vyplateného poistného plnenia do jedného mesiaca
od oznámenia poisťovatelä o výške poskytnutého plnenia poškodenému, s ýnimkou
prípadov uvedených v S 12 zákona o PZP.
cb) poistná udalosť, pri ktorej došlo k nároku
na vrátenie Vyplatenei sumy poisťovatelbvi
v zmysle ustanovenia 5 'l3 zákona o PZP.
d)Pri uzavretí poistnej zmluvy sa motorové vozidlo
zaradí do prís|ušnej trĺedy systému bonus/
malus na základe platného potvrdenia o dobe

trvanĺa poistenia a počte poistných udalostí
majúcich vplyv na rozhodujúce obdobie, vydaného poisťovatelbm, u ktorého bolo vozidlo
naposledy poĺstené.

e) V prípade, ak poistník mal v predchádzajúcom ob-

dobí do|ednané poistenie zodpovednosti vozidla,

poisťovatel'môže po predloženípotvrdenia o bezškodovom priebeh u poisten a vozid la (zápočtoý
list) zohlädniť dosĺahnutúdobu bezškodového
priebehu pri ýpočte ýšky poistného. Doba, počas ktorej môže poistník požiadať o uplatnenie
nároku na zl'avu na poĺstnom podl'a potvrdenia
od iného poisťovatel'a (čas od ukončenia poistnej
zmluvy u iného poisťovatelä do prijatĺa návrhu
poistenia zodpovednosti vozidla poisťovatelbm)
nesmie presiahnuť12 mesiacov. V prípade, ak mal
poistník poistenie zodpoved nosti vozidla poistené
u poisťovatelä, doba prerušenia poistenia nesmie
i

presiahnuť 12 mesĺacov.

f) Bezškodoý priebeh je možnéprevies{ resp.

doý

ško-

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

poistného pre nasledujúce poistné obdobie
sa uskutočni na základe doby bezškodového
priebehu alebo počtu poistných udalostí, ktoré
nastali počas posudzovaného poistného obdobia. Nové zaradenie vozidla do príslušnej triedy poistného sa uskutočnívždy k prvému dňu
nasledujúceho poistného obdobia.

h)V prípade, ak vozidlo bolo pre určenie výšky poistného na nasledujúce poistné obdobie zaradené do triedy poistného na základe
nesprávnych údajov o škodovom priebehu

v predchádzajúcom poistnom období a neskôr
sa preukáže, že v tomto poistnom období došlo k poistnej udalosti, ktorá bola poĺsťovatelbvi
nahlásená, poisťovatel' má voči poistníkovi nárok na doplatenie rozdielu na poistnom, ktorý vznikol neoprávneným zaradením vozidla

do triedy poistného na základe nesprávnych

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

dobí nemá vplyv na započĺtanie nepreruše-

ného trvania poistenia a zaradenie vozidla
do triedy poistného.
i) Systém bonus/malus sa neuplatňuje pri dobrovol'nom doplnkovom poistení,,PLUso.

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

vou a všeobecne záväznými právnymi predpismi
malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti
alebo na zväčšenierozsahu následkov poistnej
udalosti, je poistený povinný uhradiť poĺsťovatelbvi až do ýšky vyplateného poistného plnenia
sumu primeranú tomu, aký vplyv malo toto ne_
dodržanie alebo porušenie na rozsah povinnosti
poisťovatel'a poskytnúť poistné pl nenie.
9. V prÍpade, keď ýzická osoba, ktorá spôsobila škodu je osobou odlišnou od poisteného a poistený
uhradí poškodenému premlčaný nárok na náhradu škody, je poisťovatel' oprávnený poistenému
odmĺetnuť poskytnutie poistného p|nenia.

s trvalým pobytom alebo sídlom
na územíSlovenskej republiky má nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného
fondu, ak do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovatel'
neposkytol poškodenému písomnévysvetIenie
k uplatneným nárokom na náhradu škody. Poškodený nemá nárok na náhradné poistné plnenie
z poistného garančnéhofondu, ak si uplatnil nárok na náhradu škody proti príslušnémui poisťovatelbvi žalobou na súde.
11. Poisťovatel' je povinný poskytnúť poistné plnenie
do 15 dní po skončení prešetrovania potrebnéČ!ánok 8
ho na zistenie rozsahu povinnosti poisťovatelä
Poistné plnenie
'l. Limit poistného plnenia |e najvyššiahranica poposkytnúťpoistné plnenie alebo po doručení
jednej
právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhraplnenĺa
poĺsťovatel'a
pri
škodovej
istného
dy škody poisťovatelbvi, ak z tohto rozhodnutia
udalosti. Limity poistného plnenia sú dohodnuté
nevyplýva ĺná lehota na poskytnutie poistného
v poistnejzmluve.
plnenia. Poisťovatel' je povinný bez zbytočného
2. Pokial'nie je v poĺstnej zmluve dohodnuté inak, liodkladu začaťprešetrovanie potrebné na zistenie
mit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti je:
rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnea) 5 24o 000 eur za škodu podlä čl. 3 ods. 'l. písm.
nĺe a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poa) týchto poĺstných podmienok bez ohlhdu
počtu zranených alebo usmľtených,
škodenéhoo škodovej udalosti:
a)skončiťprešetrovanie potrebné na zistenie rozb)1 050 000 eur za škodu podlä čl. 3 ods.1. písm.
sahu jeho povinnosti poskytnúťpoistné plneb), c) a d) týchto poistných podmienok bez
nie a oznámiť poškodenému výšku poistného
ohl'adu na počet poškodených.
plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovatel'a
3. Ak je súčetnárokov viacerých poškodených vyšposkytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu
šíako limit poistného plnenia podl'a tohto článškody preukázaný,
ku odseku 2.) písmen a) alebo b) alebo poistnej
b)poskytnúť poškodenémupísomnévysvetlenie
zmluvy, poistné plnenie sa každému z nich znidôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo,
žuje v pomere Iimitu poĺstnéhoplnenia k súčtu
pre ktoré znížilpoistné plnenie alebo poskytnúť
poškodených.
nárokov všetkých
poškodenému písomné vysvetlenie k ým uplat4. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na
neným nárokom na náhradu škody, u ktoých
náhradu škody priamo proti poisťovatelbvi6) a ie
povinný tento nárok preukázaÍ7).
nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah
povi n nosti poisťovatel'a poskytn úťpoĺstné pl ne5. Poistné plnenie uhrádza poisťovatel' poškodenénĺe a výška poistného plnenia; písomnévysvetmu. Ak poistený nahradí škodu alebo jej časťprialenie sa považuje za doručenédňom, kedy ho
mo poškodenému, má právo, aby mu poisťovaadresát prevzal, odmietol prevziať alebo dňom,
tel'uhradil ním nahradenú škodu, a to do výšky,
kedy ho pošta vrátila ako nedoručené.
v akej by bol poisťovatel' povinný nahradiť škodu
poškodenému.
12.V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poskytnutĺe poistného plnenia závĺsí od výsledku
6. Pre premlčanie nároku na náhradu škody proti povyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní,
isťovatelbvi platírovnaká úprava ako pre premlčahasičov a pod., vyšetrenie poisťovateläv zmysle
nie nároku protĺ osobe, ktorá škodu spôsobila a).
odseku 1]. nĺe je možnéskončĺťskôr, ako doru7. Poisťovatel' poskytne poistné plnenie v slovenčenímrozhodnutia orgánov činných v trestnom
skej mene. Ak je poškodeným cudzozemec, môže
konaní, hasičov a pod. poisťovatelbvi.
byť poistné plnenie poskytnuté aj v inej mene
vzmysle dohôd ovzájom nom Vyrovnáva ní nárokov
na náhradu škody, ktoré uzavrela kancelária.
16.Ak zanikne poistenie zodpovednostĺ pred koncom poistného obdobia, za ktoré boĺo alebo
malo byt zaplatené poistné, má poisťovatel' nárok
na pomernú časťpoistného ku dňu, kedy poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časťpoistného je poisťovatel' povinný poistníkovi vráti{
ak suma presiahne čiastku 1,66 eur.
17. Ak poistník nesplnil povinnosť podlä $9 ods. 5.
zákona o PZP, nie je poĺsťovatel' povĺnný do splnenia tejto povinnosti vrátiť poistné podlä ods.
'l6. tohto článku.

10 Poškodený

Čánok 9
Práva a povinnosti poistníka, poisteného

na náhradu škody, najmä:
ga) meno, priezvisko atrvalý pobyt poisteného

a poisťovateľa
1. Poistník/poistený je okrem povinností, ktoré mu
vy plýv ajú zo vše o b ecn e záv äzných p rá v nych p re d

_

pisov, príslušnýchustanovení ýchto poistných
podmienok a zmluvných dojednaní, povinný aj:
a) pravdĺvo a úplne na všetky písomnéotázky po_
isťovatel'a týkajúce sa dojednávania poistenia
ako aj zmeny poistenia;

2.

b) bez zbytočného od kl ad u ozná m iť poi sťovatelb-

vi každúzmenu údajov uvedených v poistnej

zmluve (najmä zmenu identifikačných údajov
ýzických osôb a právnických osôb) a doplatiť
poĺstnésúvisiace s oznámenou zmenou;
c) oznámiť skutočnosti ýkaiúce sa zániku poistenia

zodpovednosti a po zániku odovzdať poĺsťovatelbvi príslušnédoklady v zmysle zákona o PZP, ato
zelenú kartu, potvrdenie o predbežnom poistení
zodpovednosti a kartu asistenčných služieb;
d)dba{ aby poistná udalosť nenastala, najmä

nesmie porušovaťpovinnosti smerujúce k od-

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

a nesm ie trpieť porušova

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

e)zabezpečĺťdodržiavanie hore uvedených povinností aj zo strany tretích osôb, ktorým bolo
motorové vozĺdlo zo strany poĺstníka prenechané do užívania;
f) v súvislostĺso vznikom škodovej udalosti poskytnúťpoisťovatelbvi potrebnú súčinnosťa postupovať podl'a jeho pokynov poisťovatel'a, najmä:

fa) písomne oznámiť poisťovatelbvi vznĺk škodovej udalosti - do 15 dní po jej vznĺku,
ak vznikla na územíSlovenskej republĺky do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo
územia Slovenskej repu bl i ky,
fb) predložiťv dohodnutej lehote doklady, ktoré sĺ poisťovatel' vyžiada,

fc) oznámĺ{ že bol proti nemu uplatnený

ná_

rok na náhradu škody a vyjadriťsa k poža-

dovanej náhrade a jej výške,

fd) oznámiť že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začatétrestné stíhanie alebo

konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol

poĺsťovatel' informovaný

o ich

priebehu

a výsledkoch; ak má poistený právneho zá-

stupcu je povinný oznámiť poisťovatelbvĺ
jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo
jeho obchodné meno a sídlo,

fe) oznámiť uplatnenie práva na náhradu škody,
ff) povinný urobiť všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k tomu, aby jeho právo proti
poškodenému alebo inej osobe na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženiealebo

na zastavenie jej výplaty zostalo zachované. Poisťovatel' uhradí primerané náklady
poisteného pri uplatňovaní opatrení smerujúcich k zachovanĺu tohto práva.
g)Na žiadosť poškodeného je poistený povĺnný
bez zbytočnéhoodkladu poskytnúťúdaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku

3.

alebo jeho obchodné meno a sídlo,
gb)obchodné meno a sídlo poisťovatelä, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
gc) číslopoistnej zmluvy.
Poistník/poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisťovatel'a zaviazať. sa k náhrade škody a nemôže uzavrieť bez súhlasu poisťovatel'a súdny zmier. Proti rozhodnutiam prĺslušných orgánov, ktoré sa týkaiú náhrady škody,
je povinný včas podať odvolanie, pokial' v odvolacej lehote neobdržíod poisťovatelä iný pokyn.
Poistn íklpoi stený nemô že bez pred chádza j úceho
súhlasu poisťovatelä uznať alebo uspokojiť akýkol'vek nárok zo zodpovednosti za škodu.
Poisťovatel' je povinný:
a) po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi
bez zbytočného odkladu zelenú kartu; Poisťovatel' ved ie evid enci u o vyd a ných potvrd en iach
o poistení zodpovednosti;
b)do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného o vydanie dokladu o škodovom prĺebehu poistenia
zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ale najmenejza obdobie predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvného vztahu;
c) na základe jeho písomnej žiadosti poisteného
ustanoviť právneho zástupcu 9) v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje
poĺstenie;

d)vrátiť poistníkovi a poistenému doklady, ktoré
si predtým od nich vyžiadal Poisťovatel' má
právo vyhotoviť si z predložených originálov
dokladov kópie;
e) poisťovatel' nie je povinný poskytnúť poĺstnéplnenie v prípade, ak poistník, poĺstený alebo poškodený uvedie poisťovatelä do omylu v otázke
splnenia podmienok na jeho poskytnutie;
f) zaplatiťpoškodenému úroky z omeškania podlä osobitného predpisu ') v prípade nesplnenia
povinnosti v súvislosti s lehotami poskytnutia
poistného plnenia podlä článku 8 týchto poistných podmienok;
g)poisťovatel' má protĺ poĺstníkovi/poistenému
nárok na náhradu poistného plnenĺa alebo jeho
časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak:
ga) spôsobĺl škodu úmyselne alebo viedol motorové vozidlo po požitíalkoholického nápoja,
alebo inej návykovej látky alebo lieku, po užití ktorého je zakázanéviesť motorové vozidlo,

gb)viedol motorové vozidlo bez predpísaného

gc)

vodičského oprávnenia alebo v dobe zákazu
činnosti viesť motorové vozidlo uloženého
súdom alebo iným príslušným orgánom'l0),

spôsobĺl škodu motorovým vozidlom,

o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na použĹ
vanie v cestnej premávke podl'a osobitného predpisu 11) a tento stav bol v príčinnej
súvislosti so spôsobenou škodou,
gd) vedome zveril vedenie motorového vozid la
- osobe, ktorá nespĺňa podmienky pre vedenie motorového vozĺdla podlä osobitného

1s),

PredPisu
ge) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podlä osobitného predpisu 16), ktorá ie
poistnou udalosťou,
gf) v dobe, kedy nastala poistná udalosť bol
v omeškaní s platením poistného; v omeš-

článok t0
Prechod práva
1. Ak má poistený proti poškodenémualebo

inej

osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej
zníženiealebo na zastavenĺe jej ýplaty, prechádza toto právo na poisťovatel'a, ak za poistenékaní s platením poistného je aj ten, kto
ho túto sumu vyplatil alebo vypláca. Toto právo
zaplatil nižšiepoistné, ako je dohodnuté
prechádza na poisťovatel'a ak za poisteného túto
v poistnejzmluve,
sumu zaplatil alebo ju za neho vypláca.
gg)použil motorové vozidlo na iný účel,ako 2. Poistený je povinný bez zbytočnéhoodkladu poisustanovujú podmienky na určenie výšky
ťovatelbvi oznámiť, že nastali skutočnostĺ,na ktoré
poistného,
sa viaže vznik práva uvedeného v ods. 1. a zároveň
g h) neozná mi l poisťovatelbvi vzni k škodove| udaod ovzdať poisťovatelbvi všetky doklady potrebné
losti v rámci povinností poistníka/poisteného
k uplatneniu ýchto práv poisťovatelbm. Ak poistezmysle tohto článku poistných podmienok,
ný nesptní tieto povinnosti je poisťovatel'oprávnegi) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez
ný požadovať od poisteného primeranú náhradu
dôvodov hodných osobitného zretelä poaŽ do ýšky poskytnutého poistného plnenia. Porušil svoje povinnosti uvedené vyššie,
istený je povinný urobiťvšetky opatrenia potrebné
gj) spôsobil škodu prevádzkou vozidla, ktoré
k tomu, aby právo poisťovatel'a voči poškodenému
použil neoprávnene,
alebo inej osobe zostalo zachované.
gk) bezdôvodne odmietol ako vodič vozidla podrobiťsa naýzlu skúškena prítomnosťalko- č!ánok tt
holu, omamnej alebo psychotropnej látky,
Zánik poistenia a ýpovedné lehoty
gl) porušil ďalšĺe základné povinnosti týkajúce 1. Poistenie zodpovednosti zaniká:
sa prevádzky na pozemných komunikácia)uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
ách v zmysle zákona o cestnej premávke
v platnom znení a toto porušenie bolo
b)ýpoveďou ku koncu poistného obdobia; výv príčinnejsúvislosti so škodou.
poveď sa musí dať aspoň šesťtýždňov pred
jeho uplynutím,
h)po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi
bez zbytočnéhoodkladu na účelzabezpečenia
c) ýpovedbu každej zo zmluvných strán do dvoch
náhrady vzniknutej škody tlačivo na vypísanie
mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpoúdajov o dopravnej nehode alebo škodovej
vedná lehota je osem denná, jej uplynutím poisudalostĺ, ich účastníkoch,zúčastnenýchvotenie zanikne,
zidlách a ich poškodení, poistení zodpovedd)dohodou zmluvných strán.
nosti a zavinení; poisťovatel' je povinný vydať 2. Poistenie zanlká ai
poistníkovi tlačivo aj na požiadanie;
a) zánikom motorového vozidla,
i) písomne oznámiť poistníkovĺnajneskôr desať
b)zápĺsom prevodu držby motorového vozidla na
inú osobu v evidencii vozidiel 11),
ýdňov pred uplynutím poistného obdobia:
ia) výšku poistného podl'a $ 8 zákona o PZP
c) vyradením motorového vozidla z evidencie vona nasledujúce poistné obdobie,
zidĺel 1]),
ib) dátum skončenia poistného obdobia,
d)prijatím oznámenia o krádeži motorového voic) termín, do ktorého je možnépodať výpozidla prĺslušnýmorgánom 12),
ved'príslušnej poistnej zmluvy podlä osoe)vrátením potvrdenia o poistení zodpovednosti
bítnéhopredpisu u).
pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú
j) do 15 dní po zánĺku poĺstenia zodpovednosti
evidencii vozidiel,
vydať poĺstnĺkovidoklad o škodovom prĺebehu
f) vyradením motorového vozidla z cestnej prepoisten ia zod poved nosti;

k) poisťovatel' je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznamovať kancelárii údaje o vznĺku, zmene a zániku poistenia zodpovednostĺ
a o poistných zmluvách, ktoré uzavrel vrátane
údajov podlä $ 25 ods. 2 písm. a) a b) zákona
o PZP;
l) právo poisťovatel'a na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podlä ods. 4 písm. 9) tohto
článku sa premlčído troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia;
m)ýška náhrady poistného plnenia alebo jejčasti, na ktorú vznikne poisťovatelbvi nárok podlä
ods. 4 písm. g) tohto článku, nesmie presiahnuť úhrn poistných plnení, ktoré poisťovatel'
vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.

mávky tl),

g)zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo
uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.

3. Poistenie zodpovednosti zanĺká okamihom, ked'
nastala skutočnosť uvedená v odseku 2. tohto
článku.
o týchto skutočnostiach je poistník povinný bez
zbytočného od kladu nformovať poisťovatelä.
i

4. Po vzniku škodovej udalosti môŽu

poisťovatel'

a poistník vypovedať poistnú zmluvu (poistenie)
do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku
škodovej udalosti poisťovatelbvi. V takomto prĹ
pade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa

doručenĺapísomnéhooznámenia o vypovedaní
poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie
zanikne uplynutím tejto lehoty.

12.s 158 ods. 'l Trestného porĺadku
13. s 80 a 81 zákona 328l2oo2 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnenĺ zákonov v znení zákona č.732l2oo4 Z.z.
5 120 zákona č. 437l2oo4 Z.z. o sociálnorn pgistení v znení neskorších predpisov, 544 zákona
č.4312004 Z.z. o starobnom dôchodkovom spo6. 5o zá ni kom poistenĺa zaniká povi nnosť poisťovatelä
poskytnúť poistné plnenie aj v prípade, ak je v zelerení a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
nei karte vyznačená dlhšia doba trvania poistenia.
54 zákona č. 57812004 Z.z. o poskytovatelbch
7. Pri porušení povĺnnosti poistníka odpovedať
zd ravotnej starostlivosti, zd ravotníckych pracovpravdivo a úplne na všetky písomnéotázky poisn ĺkoch, stavovských organizáciách v zd ravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
ťovatelä týkajúce sa dojednania poĺstnej zmluvy,
prípadne jej zmeny, môže poĺsťovatel'odstúpiť
neskorších predpisov.
od poistnej zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom 14.5 800 ods. 1 občianskeho zákonnĺka
zodpovedaní na otázky ýkajúce sa dojednania 15.s 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
poistnej zmluvy, prípadne jej zmeny, by poistnú
č.315l1996 Z.z.
zmluvu alebo jej zmenu nedojednal.
16.5 51 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej repub8. Ak sa poisťovatel'dozvie až po poistnej udalostĺ,
liky č. 315/1996 Z. z. v znenĺ neskoršÍch predpisov.
že jej príčinouje skutočnosť,ktorú pre vedomé
nepravdivé alebo neúplnéodpovede nemohol článok t3
zistiťpri dojednávaní poistenia a ktorá pre dojed- Záveľečnéustanovenia
nanĺe poistnej zmluvy bola podstatná, je opráv- Prípadnéspory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto
nený poistné plnenie odmĺetnuť.odmietnutím poistením budú riešenésúdnymi orgánmi Slovenskej
poistného plnenia poistenie zanikne.
republiky, pokial' zo všeobecne platných právnych
9. Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoved', odstúpenie predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými
od zmluvy alebo odmĺetnutie poistného plnenia je Slovenská republika viazaná nevyp|ýva iné. Tieto
sa považuje za doručenúdňom, kedy ju adresát poistné podmienky nadobúdajúúčinnosť"l.10. 2019.
prevzal, odmietol prevziaťalebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú.

5.

Pokial' nebolo dohodnuté inak, poistenie zanikng ak poistné/splátka poistného nebolo/a zaplatenélá do jedného mesiaca od dátumu jej splatnosti. Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.
Túto lehotu je možnépredlžiťv poistnej zmluve
maximá!ne na tri mesiace.

článok 12
Vysvetlivky
1. 5 517 ods.2 občianskeho zákonníka

2. s 21 obchodného zákonníka
3. s 115 občĺanskeho zákonníka
4. Napríklad občĺanskyzákonník, zákon č. 437 l2oo4
o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského
uplatnenia

5. Zákon č' 39l2o15 Z.z. o poisťovníctve
ó. s 823 občianskeho zákonníka
7. s 799 občianskeho zákonníka
8. s 106 občianskeho zákonníka
9. s 22 občianskeho zákonníka
10.s 14 a 52 zákona Slovenskej národnej
11

rady

č.37211990 Zb. o prĺestupkoch
. Zákon č. 7 25 l 2oo 4 Z.z. v znení neskorších p red pisov, Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej

premávke

