/oo,f / 1.e 27

KoopeÍativaÄ
VIENNA INSURANCE GROUP

ilrlávrh poistn ei zmluvy č. 5519001700
Súborovéhavarijné poistenie motorových vozidiel

Učinnost' poistenia:

od 01.0'1.2022 (0:00

h)

do 31.12.2025 Qa:00 h)

Zmluvné strany

KOoPERATIVA poist'ovňa, a.s. Vlenna lnsurance Group

sídlo:
v zastúpení:
lČo:

Štefanovičova4, 816 23 Bratislava
Jakub Janso, na základe oprávnenia konať za spoločnosť
Kamila Backová, na základe oprávnenia konať za spoločnosť
oo 585 441
2o2o5273oo
lČ
sK7o2oooo746
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, odd. Sa, vl' č. 79lB
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
SK25 0900 0000 0001 75126457
(d'alej len,,poisťovňa")

olČ:
opH:

a

Mesto Šaľa

sídlo:
v-zastúpení:
ICO:
DlČ:
lČ

opn:

Námestĺe Svätej Trojice Ó.7,927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 185
2o21o24o49

il

bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a's.
SK48 1111 0000 0066 2784 9005
(d'alej len,,poistník/poistený")

IBAN:

uzatváraiú
v súlade s ustanoveniami zákona č,. 34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle s 788 a nasledujúcich ustanovení zákona
Ó.40l1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení Rámcovej
dohody pre havarijné poistenie motorových vozidiel tento návrh poistnej zmluvy (d'alej len ,,poistná
zmluva").

{

Vložka č. í

,

4

k návrhu poistnej zmIuvy

č. 55ĺ900í700

Súborovéhavarijné poistenie motorových vozidiel
í. Poistenie

sa vztähuje na:

Tot"lto poistnou zmluvou sa dojednáva havarijné poistenie súboru motorových vozidiel (d'alej len
,,MV-). Predmetom poistenĺa je vozidlo, jeho časťa príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú,
povinnú a doplnkovÚ výbavu.

Poistenĺe sa dojednáVa pre prípad:
poškodenia alebo zničenia vozidla v dÔsledku havárie,
odcudzenia celého vozidla alebo jeho iasti,
poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku Živelnej udalosti,
úmyselnéhopoškodenia alebo znĺčenia- vandalizmus (zistený, nezistený)

a)
b)
c)
d)

V rámci poistenia je kryte:
o poistenie čelnéhoskla MV,
o poĺstenie batoŽiny v osobných MV,
o úrazovéhopoistenia nemenovaných osôb prepravovaných poisteným MV

2. Rozsah poistenia, poistené riziká:
Pre poistenĺe platia a rozsah poistenia určujú:
o Všeobecnépoistné podmienky pre poĺstenie majetku (VPP MP 106),
. osobitné poistné podmienky Poistenie motorových vozidiel 356,
o osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad Živelných udalostí (oPP Ž í56),
o osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu
(oPP OV 206),
o Všeobecnépoistné podmienky pre havarijné poistenie motorových vozidiel č' 900 (VPP 900),
o Zmluvné dojednania pre havarijné poĺstenie č. 901 (ZD 901),
. osobitné poĺstné podmĺenky pre rozsah asistenčných sluŽieb havarijného poistenia vozidiel do
3 500 kg č. 2010,
. Asistenčné sluŽby Auto komplet do 3,5 tony,
o VŠeobecnépoistné podmienky pre úrazovépoistenie VPP i. 809,
. osobitné dojednania podl'a bodu č. 6 tejto vloŽky č' 1,
. Ustanovenia Rámcovej dohody pre havarijné poistenie motorových vozidiel'

3.

Územná platnost':
Pre bod 4. písm. a)-b): Poistenie sa vzťahuje na geografické územie Europy

4. Sadzby a podkIady pre výpočet poistného:
a)

osobný automobil, dodávkový a malý nákladný automobi| s celkovou
htnotnosťou do 3'5 t - poistná suma v EUR:
Sadzba v % (percentách):

Ročnépoistné vrátane dane z poistenla v EUR:

211902,24
1,50

0/o

3',178.54

Ó
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(

b)

Nákladné vozidlá

s

celkovou hmotnosťou nad 3,5

traktory, prĺvesy a návesy- poistná suma v EUR:

t,

autobusy,
441 600,00

Sadzba v % (percentách):

1,50 %

Ročnépoistné vľátane dane z poistenia v EUR:

6 624,00

Celkové ročnépoistné vrátane dane z poistenia v EUR

I802,24

Motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu platnostĺ poistnej zmluvy budú poistené za
rovnakých podmienok ako je uvedené v poistnej zmluve.
Počet poistených motorových vozidiel sa mÔŽe priebeŽne meniť podl'a potrieb poistnĺka.

Poistné obdobie zaradených motorových vozidiel sa riadi poistným obdobím súboru motorových
vozidiel. Prvé poistné obdobie motorového vozidla zaradeného do sÚboru motorových vozidiel po
dni začiatku poistného obdobia súboru motorových vozidiel sa začínadňom začiatku poistenia tohto
motorového vozidla a končív deň konca poistného obdobĺa sÚboru motorových vozidieĺ' Výška
poistného za takto zaradené motorové vozidlo bude v prvom poistnom obdobístanovená alikvótne.

5.

Spoluúčast':
Pre bod 4. písm. a)-b): 5%, minimálne 65,00 EUR
Poistník/poistený sa na kaŽdej poistnej udalosti podiela vyššieuvedenou sumou
plnenia.

z

poistného

6. osobitné dojednania:

6'1.

6'2'

Poistenie je dojednané so spoluúčasťou:pre všetky motorové vozidlá 5%, minimálne
65 €.

V rámci poistenia je poistenĺm kryté aj poistenie čelných skiel s nulovou spoluúčasťou.
6.3. Poistenĺe je dojednané s územnou platnosťou: Európa.
6'4. V rámci poĺstenia je dojednané aj poistenie batoŽiny v osobných motorových vozidlách
do 't 000 €. Bez spoĺuÚčasti.
6.5. Pri svojpomocnej oprave nie je obmedzená ,,suma za opravu'', pokial' nebudú prekročené
náklady na prácu stanovené na základe časových noriem a technologických postupov
dodávaných výrobcom vozidiel pre danÚ značku a typ poĺstenéhovozidla. Za materiál je
nutné predloŽiť doklady o nákupe.
6'6. Parciálne škody (hradené v nových cenách) sa budú hradiť do výšky 95% všeobecnej
hodnoty motorového vozidla.
6.7' opravu s hodnotou vyššou ako je dojednaná spoluúčasťna motorovom vozidle bude
lrradĺť poisťovňa priamo servisu _ vystavenie krycieho listu.
6.8. Hodĺnová sadzba za opravu motorového vozidla je maximálne do výšky ceny opravy
v autorizovanom servise.
6.9. V rámci poistenia sú dojednané aj asistenčnésluŽby pre motorové vozidlá do 3,5 tony.
6.10. Poisťovatel'bude akceptovať existujúci spÔsob zabezpečenia motorových vozidiel klienta
a poistné sumy (vstupné hodnoty) poistených motorových vozidiel ako nové ceny vzťahuje sa to na motorové vozidlá vstupujúce do poistenia od počiatku a taktieŽ na
motorové vozidlá vstupujúce do poistenia v priebehu trvania poistnej zmluvy.
6.1 1 . Poĺsťovatel' nebude uplatňovať princíp podpoistenia.
6.12. Poisťovatel' nebude vyŽadovať vstupné obhliadky motorových vozidiel pri vstupe do
poistenia.

t
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6.13. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spÔsobené zvieratami.
6.14. Poistenie sa vzťahuje aj na škody spÔsobené na predmete poistenia alebo jeho časti
poŽiarom alebo výbuchom, pokial' sa preukáŽe neoprávnený zásah inej osoby.
6.15. Poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho časti
v dÔsledku činnosti vozidla ako pracovného stroja.
6.16.Sadzby pre výpoiet poistného a spoluúčastisú záväzné a nemenné počas celejdoby

poistenia.
6.17.VýŠkapoistného zavozidlá, ktoré sú prevádzkované v reŽime s právom prednostnej
jazdy za pouŽitia výstraŽného zvukového a svetelného zariadenia, autoškoly,
autopoŽičovne, taxisluŽby a pre vozidlá urÓené na prepravu nebezpečných vecí bude
jedennásobok základného poistného, t.j. poisťovatel'nebude uplatňovať zuýšenúsadzbu
poistného za tieto vozidlá.
6.1B.V rámci poĺstenia je dojednané aj úrazovépoistenie nemenovanÝch osôb
prepravovanÝch poistenÝm i motorovÝm i vozid lam i'

Poistenie úrazu zahŕňa tieto druhy poistenia:
a) poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (smŕ úrazu)
b) poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu
(trvalé následky úrazu)
Poistenie sa vzťahuje na úrazy nemenovaných osÔb prepravovaných motorovým
vozidlom, ktoré vznikli na územíEurópy:
o pri uvádzani motora do chodu bezprostredne pred jazdou motorovým
vozidlom,
o pri nastupovaní alebo vystupovanízo stojaceho motorového vozidla,
. počas jazdy motorového vozidla alebo pri jeho havárii,
o pri krátkodobých zastávkach, pokial' k úrazu príde vo vozidle alebo v jeho
blízkosti v priestore určenom pre jazdu,
o pri odstraňovaní beŽných porúch motorového vozidla vzniknutých v priebehu
jazdy (výmena kolesa, Žĺarovky a pod.)
Pokial'bolo motorovým vozidlom prepravovaných viac osÔb, ako je počet sedadiel v MV,
zniŽi sa poistná suma za jednu prepravovanÚ osobu V pomere počtu sedadiel k počtu
prepravovaných osôb.

smrt'úrazom . . .
...6640'00€
trvalé následky úrazu
. í3 300,00 €
Poistná suma na riziká smrť úrazu a trvalé následky úrazu je stanovená na kaŽdé

jedno sedadlo.
Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.

6.19'Prehl'ad poistných súm, spoluúčastía zoznam motorových vozidiel pre havarijné poistenie
je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je súÓasťou tejto poistnej zmluvy.
6.20.Poisťovňa akceptuje elektronicky zasielané Žiadosti o dopoistenie a odpoistenie
motorových vozidiel bez potreby podpisu klienta alebo doloŽenia originálu
zaradenky/vyradenky poštou.

Návrh poistnej zmluvy č. 55't9001700
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Súhrn poistného

Číslo

vloŽky

1

Poistené
áno - nie

Druh

Súborovéhavarijné poistenie
motorových vozidie!

ano

Gelkové ročné
poistné
vrátane dane z
poistenia
v EUR

Celková poistná
suma v EUR

9 802,54

653 502,24

Ročnépoistné vrátane dane z poistenia v EUR

:

9 802,54

z toho daň z poistenia 8% v EUR:

726,11

Ročnépoistné bez dane z poistenia v EUR:

9 076,43

Dohodnutá splátka k úhrade v EUR:

2 450,64

Daň z poistenia vo výške 8% je vypočítaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z'z. o dani

a o zmene a doplneníniektoých zákonov'

z

poistenia

Platenie poistného

1.

Poistné vrátane dane z poistenĺa (d'alej len ,,poistné") sa bude platiť v šfurťročnýchsplátkach
na základe faktÚr (aviza na úhradu poistného) s 3O_dňovou lehotou splatnosti počítanejodo
dňa riadneho doručenia faktúry poĺstníkovi.Poisťovňa nebude uplatňovať priráŽkuza
področnosť.
Fornra platenia poistného: bezhotovostný platobný styk.

2.

Poistné za poskytované poistné kýie sa povaŽuje za uhradené po zaplatení poistného,
vrátane dane z poistenia.
Poistený platí poistné na účetpoisťovne:
KonŠtantný
3558
Variabilný
číslonávrhu poistnejzmluvy alebo číslopoistky

symbol:
symbol:

NAZOV BANKY
Slovenská sporitel'ňa, a's'

3. Sadzby

|BAN účet
sK2509000000000 1 7 51 26457

sWlFT / Blc kód
GIBASKBX

poistného dojednane v tejto poistnej zmluve sÚ záväznéa nemenné počas celej doby

platnosti poistnej zmluvy.

4.

Cena je stanovená v zmysle zákona NR
predpisov.

sR c'

1811996

Z'z. o cenách

v zneni neskorších

Hlásenie poistných udalostí
Poistník/poistený v prípade vzniku škody na poistenom vozidle nahlási tÚto udalosť telefonicky na
centrálny dispečing škôd na tel. č. +421 2 5729 9999, prípadne elektronicky na adrese:
https://webcalc. koop.slďkooo/hlasenia#identification.

Záverečné ustanovenia
I

Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť , Že táto poistná zmluva je povinne zverejňovanou
zmluvou a poistník túto zmluvu v zmysle zákona č. 211ĺ2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
ĺnformáciám a o zmene a doplnení niektoných zákonov (zákon o slobode informácií) zverejní
na svojom webovom sídle.

Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpĺsanĺaoprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosťnadobudne v zmysle $ 47a občianskeho zákoňnĺka dňom
nasledujÚcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle poistníka
3 Pre toto poistenie platia príslušnéustanovenia zákona č. 4011964 zb. občianskéhozákonníka
v znení neskoršíchpredpisov, Všeobecnépoistné podmienky (VPP), osobitné poistné
podmienky (oPP) a Zmluvné dojednania (ZD), (d'alej len ,,Poistné podmienky") uvedené vo
vloŽke č. 1 tejto poistnej zmluvy, osobitné dojednania podl'a bodu č. 6 vloŽky č. 1 a
ustanovenia Rámcovej dohody pre havarijné poistenie motorových vozidiel.
4. Túto poistnú zmluvu je moŽné meniť a dopíňať len číslovanýmidodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
5 Poisťovňa nemÔŽe zníŽit poŽadovaný rozsah poistenia svojimĺ VPP, oPP ani ZD' V prípade,
ak by VPP, oPP aZD obsahovali výluky, ktoré by akýmkolVek spÔsobom menili alebo
obmedzovali rozsah poistného krytia v rozsahu poistenia podl'a tejto poistnej zmluvy, majú
ustanovenia definované v rozsahu podl'a poistnej zmluvy prednosť pred akýmikolVek
ustanoveniami a výlukami obsiahnutýmivo VPP, oPP a ZD.
6 Zmluvné strany vyhlasujú, Že túto poistnú zmluvu uzavreĺi na základe ich váŽnej a slobodnej
vÔle, ich zmluvná vol'nosť nebola obmedzená, ustanovenia zmluvy sú pre nich zrozumitel'né a
uriité, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle' Poistnú
zmluvu si prečítali,jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
7. Poistná zmluva je Vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktoých poistník obdžídve
vyhotovenia a poisťovňa jedno vyhotovenie.
8. Poistník vyhlasuje, Že peňaŽné prostriedky pouŽĺténa poistné z tejto poistnej zmluvy sú jeho
vlastnĺctvom a uzatvorenie tejto poistnejzmluvy vykonáva vo vlastnom mene a na vlastný Účet.
9. Neoddelĺtel'nou súčasťoupoistnej zmluvy sÚ:
" Príloha i. 1 - Ročnésadzby azoznam vozidiel
" Príloha č.2 - Kompletný sadzobník poistného pre havarijné poistenie motorových
vozidiel
" Príloha č. 3 - VŠeobecnépoistné podmienky, zmluvné dojednania poisťovatel'a
2

NlE POIST KA
1. Poistník svojím podpisom prehlasuje,

P

a)

b)

c)

2'

Že:

bol s dostatočným časovým predstihom pred uzafuorením poistnejzmluvy písomne oboznámený
s dôleŽitýmizmluvnými podmienkami uzafuáraného poistenĺa prostredníctvom lnformačného dokumentu
o poistnom produkte (d'alej ĺen ,,lPlD");
bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujÚ na poistenie dojednané
touto poistnou zmluvou a ktoré:
prevzalv tlaÓenej podobe pri podpise tejto poistnejzmluvy,
K
pred uzatvorením tejto poistnejzmluvy mu boli na základe ustanovenia $7BB ods.3 zákona
č}. 4011964 Zb. v znení neskorších predpĺsov oznámené a sprístupnené na webovom sídle
poisťovne www.koop'sk vo formáte pdf, s moŽnosťou jeho následného stiahnutĺa alebo tlače;
úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podl'a tejto
poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného
odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch;

V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totoŽné osoby, poistník prehlasuje, že má

poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na Účely uzaVárania, správy a plnenia tejto poistnej
zmluvy podl'a zákona č,. 39l2o15 Z.z. o poĺsťovníctvea o zmene a doplnení niektoných zákonov.

oprávnenie

3. Poisťovňa informuje poistníka, Že osobné Údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EU) 2016ĺ679 z 27 ' aprila 2016 o ochrane fyzických osÔb prĺ spracúvaníosobných Údajov a o vol'nom
úd

m sa zrušu

smernica 95/46/ES

becné nariadenie o ochrane úd

d'al

len

,,Nariadenie") a príslušnýmislovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, Že sa oboznámil s

o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach' Zároveň berie

vedomie, Že informácie o spracúvaní osobných údajov je moŽné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.
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Pŕíloha č. 1 k návÍhu poistnej zmluw č. 5519001700

Poistník: Mesto Šaľa,Námestie svätei Troiiqe č' 7, 927 15 šara

Ročnésadzby poistenia
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Príloha č. 2 k návrhu poistnej zmluvy č. 551900í700 _ Kompletn sadzobník poistného pre havarijné poistenie

Sp sob poistenia

Predmet poistenla

osobn automobil, dodávkov
mal nákladn automobil s

Spolu časť

Ročná sadzba v %

a

celkovou hmotnosťou do 3,5 t
Nákladne vozidlá s celkovou
hmotnosťou nad 3,5 t, autobusy,
traktory, prívesy a návesy

nova cena

5% min.65,00

1

nova cena

5% min.65,00

'ĺ'50

V rámci poistenia je poistením kryté aj poistenie čeln1ich skiel s nulovou spoluričasťou.

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

50

VPP MP 106

K00PERAT|VA poistbvňa, a.s. Vienna lnsuĺance Group

KoopeĺativaÄ

stefanovĺčova 4,816 )3 Bratislava 1, Slovenská republika
l(0, 00 585 441, Dle, 2020527100, l( DPH, SK7020000746
5polo(nosť 1e členom skupiny pĺe DPH.
Reqistrácia: 0bchodný reqĺster okĺesnéhosÚdu

VIENNA INSURANCE CROUP

Bĺatiíaval., 0ddiel'

5a, vloŽka č. 79/B

VSEOBECNE POISTNE PODMIENKY PRE POISTENIE MAJETKU
právnických osôb a podnikaiúcich Íyzických osôb

čúľorl

4.

Úvodné ustanovenia
Znlluvné poistenie maietku, ktoré uzaviera KOOPERAT|VA

pcistbvňa, a's. Vienna lnsurance Group (dalej

len

,'KO0PERATIVA"), upravujú prĺslušnéustanovenia 0bčianskeho zákonníka, tieto Všeobecné poistné podmienky pre
poistenie majetku č' ]06 (dälej len
MP 106")' prĹ

len ,,poistené veci").

5'

',VPP

sltišnéosobitné poistné podmienky (d'alej len ,,0PP"),
príslušnézmluvné dojednania a poistná zmluva,

2'

Uvedené poistné podmienky sÚ sÚčastbu poistnej zmluvy.

CLANOK

6.

II

Predmet poistenia

Ak bolo dojednané poistenie súboru vecí, vzťahuje sa
poistenie a1 na veci, ktoré sa stali súčastbupoisteného
sÚboru aŽ po uzavretĺ poistnej zmluvy. Veci, ktoré v priebehu trvania poistenia prestali byť sÚčastbu sÚboru,
prestávajÚ byt poistené okamihom svojho vyradenia zo
súboru'
Predmetom poistenia sú v poistnej zmluve predmety ako:
a) budovy' stavby, haly a ich súčasti,
b) vyrobné a prevádzkovo-obchodné zariadenia, t'j. hnutel'ný hmotný majetok, ktorý poistený pouŽíva na zabezpečenie plynulóho chodu svojej prevádzky (napr.

rlipočtová

Poistenie sa vztahuje na hnutel'ný alebo nehnutel'ný majetok' bližšieurčený a špeciíikovaný v poistnej zmluve alebo
je1 prílohách, ktoľý

Poistiť je moŽné vec jednotlivo určenÚ, vyber alebo sÚbor
vecí. Určenéveci, vyber vecí alebo sÚbor vecí, na ktoré sa
poistenie vzt'ahuje, sú vymedzené v poistnei zmluve (dälej

c)

nie le vylúčenýv lýchto VPPM 106

alebo v príslušných OPP

2.

Poistiť je moŽné veci, ktoré Íyzická alebo právnická osoba:

a)
b)

c)

d)

3.

má vo vlastníctve a|ebo v správe,
oprávnene má u seba,

Veci podl?l bodu 2 sÚ predmetom poistenia, len ak:
a) boli odovzdané do riadneho uŽívania na zák|ade napr.
kolaudačného rozhodnulia alebo na základe úspešného absolvovania preberacích testov,
b) v čase uzatvorenia poistenia, ako ai čase vzniku poisl
nej udalosti vyhovujú príslušným bezpečnostným
a technickým normám, sú v prevádzkyschopnom

c)

d)

uŽíva na základe písomnej dohody, ak je podlä nej
povinná uŽívanÚ vec opravit] zaobstarať vec novÚ
alebo poskýnúťpeňaŽnú náhradu, ak bude Vec poškodená' zničená' odcudzená alebo stratená,
prevzala pri poskytovaní sluŽby na základe pĺatnej
zmluvy (cudzie veci prevzaté).

stave, riadne udržiavané,

ich poistený riadne vyuŽíva na mieste poistenia na
účely,pre ktoré sÚ dané pľedmety určené.

Ustanovenia podlä písmena a), b), c) sa nevzt'ahu]Ú na
predmety poistenia počas doby vykonávania stavebno_
montážnej činnosti na týchto predmetoch (napr.: počas
vystavby, rekonštrukcie, prestavby, prístavby alebo nad_
stavby).

a

kancelárska technika, stroje, prístroje

a zariadenia, inventár, dopravné prostriedky bez rČv),

zásoby, t.j. skladovaný materiál, suroviny' palivo určenéna vyrobu, nedokončená výroba - polotovary
vlastnej vyroby (okrem nedokončenej stavebnej vyroby), hotové uýrobky a tovar, s ktorým poistený obchoduje' 7a zásoby sa nepovaŽujú predmety poistenia uvedené v bode 7,
sklo, ktorého poistením je kryte nepredvídanéa náhle
poškodenie, kioré obmedzuje, alebo vylučuje jeho
Íunkčnosť,t.j' lom skla. Za rozbiIie skla sa povaŽuje

e)

kaŽdá náhodná udalosť, ktorá nie je vo VPPM 106,
OPP alebo v poistnej zmluve vylÚčená,
stavebné úpravy, sÚčasti stavby, čižepľvky, ktoré
upravujÚ priestory na chod prevádzky, ako napr.

priečky' sanita, nátery' malbvky, obklady' dlaŽby
a pod. Poistenie takýchto predmetov

sa dojednáva

vtých prípadoch, ak poistený nie le v|astníkom, ale
náiomníkom budovy, resp. časti budovy.

7.

Ak je v zmluve rnýslovne dojednané, poistenie sa vzt'ahu|e
aj na:
peniaze,

a)
b)
c)
d)
e)

Í)
g)

cenné veci,

vkladné a šekovékniŽky, platobné karty a iné podobné dokumenty, cenné papiere,
ceniny,

veci zvláštnej hodnoty,
písomnosti' plány, obchodné knihy a podobnÚ dokumentáciu, kartotéky, ýkresy, nosiče,
vzorky, názorné modely, prototypy a predmety na ýstavy,

a

g)

Na veci uvedené v tomto odseku pod pĺsm. a) aŽ g) sa
poistenie vztähuje za predpokladu, Že sú uloŽené v sÚlade
so Zmluvnými dojednaniami pre poistenie veci pre pľípad
odcudzenia alebo vandalizmu - spôsoby zabezpečenia.

B.

Všetky ustanovenia tohto článku môŽu byt upravené, dopl_
nené alebo pozmenené poistnou zmluvou.

CLANOK

h)

kriminality),
v dôsledku straty, zmeny, poškodenia, znĺŽenia Íunkč_

i)

tému, programu, soÍtvéru,
škody na poistenom majetku spÔsobené Úmyselným

nosti, dostupnostĺ alebo činnosti počítačovél'losys_

III

Poistenie je možné dojednať pre poškodenie, zničenie, odcu_
dzenie alebo slratu poistených vecíjednotlivými rizikami, resp.
skupinami rizík uvedenými v príslušnýchOPP Poistenie sa
vzt'ahuie len na jednotlivé riziká, resp' skupiny rizík, ktorých
poistenie je dojednané v poislne| zmluve.

j)

k)

|)
n)

Poistenie sa nevzt'ahuje na:
a) škody vzniknuté následkom vojnových udalostĺ (bez
ohlädu na to, či bola vojna vyhlásená, alebo nie), invá_
zie, aktu zahraničnéhonepriatelstva, občianskej vojny,
následkom zásahu vojenskej či inej ozbrojenej moci,
zabavenia, rekvirácie pre vojenské Účely alebo činov
osÔb jednajÚcich zákerne alebo v mene alebo v spojenís ne1akou politickou organizáciou, vzbury, občian_
ske nepokoje, rebélie, povstania, revolÚcie alebo
iných hromadných násilných nepokojov, štrajkov, vy_
luky z práce,
b) škody vzniknuté následkom terorĺstických akcií (t.j.
násilných polilicky, sociálne, ideologicky alebo náboŽensky motivovaných konanĺ, alebo iných podobných

o)
p)

2,
3.

ionizujÚceho Žiarenia alebo kontamináciou

rádioaktivitou z jadrového paliva alebo jadrového
odpadu alebo zo spalbvania jadrového paliva,

Í)

následkom trvalého pÔsobenia vlhkosti, chemických,
teplotných, mechanických a elektrických vplyvov,
v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usade_
nín všetkých druhov alebo únavou materiálu,
trvalým vplyvom prevádzky' prirodzeným opotrebovaním alebo starnutĺm, predčasným opotrebovaním,

Poistením nie |e

krýá

majetková ujma, ktorá ĺrastala

Pokial' to nie je v poistnej zmluve vyslovne dojednané,
poistenie sa nevzt'ahuje na:

a)
b)

živézvieratá, mikroorganizmy,
pozemky, rastliny a porasty,

d)
e)

vzorky, názorné modely, prototypy,
škody vzniknuté pri thŽbe surovín v podzemni'ch ba-

pôdu' polia, vodstvo, lesy,

niach,

Í) motorové a prípojnévozidlá

s prideleným EČV alebo
registračnou značkou, s ýnimkou pracovných strojov
s vlastným pohonom a prĺpojných pracovných strojov

z

rádioaktĺvnych, toxických alebo inak riskantných alebo kontaminujÚcich vlastnostĺ nukleár_
neho zariadenia, reaktoru alebo nukleárnej montáže alebo nukleárneho komponentu,
cc) z pôsobenia zbrane vyuŽívajÚcej atómové alebo
nukleárne štiepenie, syntézu alebo inú podobnú

e)

čin_

nostbu človeka (napr. sadanĺm, vibráciami),

v dôsledku negatÍvneho pôsobenia obchodných alebo

c)

škody vzniknuté následkom pôsobenia jadrovej energie, t.j, škody vzniknuté;

d)

škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádeŽou
(bez prekonania prekážky),

podnikatelských rizĺk'

pohnÚtok),

cb)

ruky), úvery,

m) škody spôsobené pohybmi pôdy spôsobených

Výluky z poistenia

z

alebo konajúcej na ich pokyn,
čistéÍinančnéškody,
penále, zmluvné pokuty, Úroky z omeškania, akékol'_
vek iné sankcie, zárukylgarancie (napr. Íinančného

plnenia, vykonania alebo vyrobné, produktové zá_

čúľoxlv

ca)

konaním alebo vedomou nedbanlivostbu poistníka'
resp' poisteného, jeho zástupcov či splnomocnencov,
ako aj osoby poistníkovi, resp. poistenému blízkej

Poistné riziká

c)

poškodenie, zničenie, stratu, deÍormáciu, vymilzanie,
Zmenu, skreslenie alebo inÚ škodu na elektronĺckých
dátach z akejkolvek príčiny(napr. v dÔsledku počítapodvodu, počÍtačovej
čovéhovírusu, počítačového

g)
h)

bez ECV,
kolä|ovévozidlá' lode' lietadlá, prípadnéiné predmety

schopné pohybu v atmosÍére,

verejné pozemné komunikácie (vrátane podjazdov,
nadjazdov, podchodov, nadchodov, mostov, tunelov),

reakciu, rádioaktívne sily alebo materiály,

priehrady

škody vzniknuté t'aŽbou, uýrobou, spracovanĺm azbes_
tu alebo škody vzniknuté v akejkolVek dalšej priamej

i)
j)

alebo nepriame| sÚvislosti s azbestom,
škody spôsobené znečistením,zamorením, kontamináciou vrátane presakovania,
škody spôsobené akýmkolVek rozhodnutím štátneho
orgánu, orgánu Územnei samosprávy alebo súdnym

k)

l)

rozhodnutím (alebo inými Úradnými opatreniami),

uskutočnenými na iné Účely neŽ na obmedzenie poisl
nej udalosti,
2

a stavby povodňovej ochrany, Železničná

intraštruktÚra, iné civilné inŽinierske stavby,

verejné rozvodové

a distribučnésiete vody,

plynu'

tepla elektľiny (líniovéstavby),
bankové riziká BBB,
kontĺngentnépoistenie (napr. ÍiImová produkcia, konceľty),

majetok na otvorenom priestranstve (napr. lanovky,
otvorené, resp' nezakryté sklady, parkoviská a predajné priestory),

)

c)

prevádzky v dôs|edku inÍekčnýchchorôb ai
alebo akejkolvej Íormy nákazy, a to ani v prípade, Že

m) poistenie

sÚ súčastbusúboľuvecí uvedených v článku ll.

Čúnoxv

Územná platnosť poistenia, miesto poistenia

].
2.

3.

d)

Pcistenie sa vztahuje na poistné udalosti, ktoľénastanú na
Území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
Mi:stom poistenia je budova, priestory alebo pozemok
vylnedzený v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym
úzgmĺm s čÍslomparcely, Ak je v poistnej zmluve dojednaných viac miest poistenia, vztähuje sa poistenie na vŠetky

e)

tieto miesta poistenia,

Poistenie sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré vznik-

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

Poistná doba, t.j' časovy Úsek od začiatku do konca trva_

g)

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

h)

za kIorý sa povaŽuje 365, resp. 366 po sebe nasledujÚcich kalendárnych dní, Pri krátkodobých poisteniach
(poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba

i)
6.

poisteného,

ak odpadla moŽnosti Že poistná udalosť nastane,
na základe písomnej dohody KOOPERAT|VY a poiste-

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

šenia poistného rizika le KOOPERAT|VA oprávnená dňom
nasledujúcim po dni pri1atia pĺsomnej inÍormácie o zvyšenĺ
poistného rizika Účtovať zvyšenépoistné, alebo do 1ed-

nej zmluvy alebo neskôr.

ného mesiaca odo dňa, ked'sa o zmene dozvedela, poĺs_
tenie vypovedať. Výpovedná lehota je osemdenná, je1

KOOPERAT|VA má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre stanovenie uýšky poistného
upraviť vyšku poistného k t4i'ročnémudátumu poistnej
zn:luvy. Ak poistený nebude so zuýšením poistného sú-

uplynutím poistenie zanikne.

7.

V prípade vzniku poistnej udalosti je KOOPERATIVA

po-

istnú zmluvu oprávnená vypovedať odo dňa poskytnutia
poistného plnenia. Výpovedná lehota je 30 dnĺ a začína
plynÚť odo dňa doručenia ýpovede poistenému, resp.
poistníkovi na poslednú známu korešpondenčnÚ adresu.

hlaisiť, môŽe poistenie vypovedať

odchylne od ustanovenia
$ B00 ods' ] Občianskeho zákonníka do iedného mesiaca od doručenia oznámenia KOOPERAT|VY o zýšenÍ
poistného' Poistenie zanikne dňom, kedy bola
KOOPERAT|VE preukázatel'ne doručená pĺsomná vypo_

B'

ved' zo strany poisteného.

5.

osemdenná a jej uplynutĺm poistenie zanikne,
ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka, zrušenímoprávnenia na podnikatelskú činnosť,zánikom

vinný bez zbytočnéhoodkladu písomne o tejto skutočnosti písomne informovať KOOPERAT|VU, V prípade zui

ho dňa nasledujÚceho po dni uzavretia poistnej zmluvy' ak
nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne uŽ uzavretím poist_

4.

do jedného

ného, resp. poistníka.

a poistné obdobie totoŽné'

Povinnosť KOOPERAT|VY nahradiť škodu a je1 právo na
poistné (začiatok poislenia) vznikne nultou hodinou prvé_

tené do jedného mesiaca odo dňa doručenia uizvy
KOOPERAT|VY na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doručenímtejto t4izvy, Výzva poistitelä
musí obsahovať upozornenie, Že poistenie zanikne
v prípade jeho nezaplatenia. To isté platí' ak bola za_
platená len časťpoistného, Výzva sa povaŽuje za doručenÚ, ak ju adresát prijal, odmietol prijať alebo
dňom, ked' ju pošta vrátila odosielatelbvi ako nedoru_

mesiaca odo dňa poskýnutia poistného plnenia
alebo jeho zamietnutia, pričom ýpovedná lehota je

nia poistenia, je určená v poistnej zmluve. Časťpoistnej
doby dohodnutej v poistnej zmluve, za ktorú sa platí po_

3.

ak poistné za dälšiepoistné obdobie nebolo zapla-

čenú,

Začiatok, zmeny' doba trvania a zánik poistenia

2.

dĺŽke trvania poistenia,
ak poistné zaprvé poistné obdobie alebo jednorazové
poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa
jeho splatnosti, poislenie zaniká uplynutím tejto lehoty,

Í) vypovedbu jednej zo zmluvných strán

Čúľorvl

Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú'pokial' nie je
v poistnej zmluve uvedené inak.

písomnou vypovedbu jednej zo zmluvných strán do
dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy;
r4Ípovedná lehota je osemdenná azačínaplynÚť nul_
tou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia vypovede druhej zmluvnej strane, uplynutím vypovednej
lehoty poistenie zanikne, pričom KOOPERAT|VA má
právo na pomernÚ časťpoislného zodpoveda1Úcu

Poistenie mÔŽe zaniknúť aj zmenou osoby vlastníka hnutel'nej alebo nehnutel'nej veci. Poistenie zanikne aj zmenou správy veci alebo uŽívania veci.

Poistenie zanikne:
a) uplynutím doby dohodnutej v poistnej ZmlUVe,
b) písomnou vypovedbu 1ednej zo zmluvných strán ku
koncu poistného obdobia, pričom vypoved'musí byt

9.

Pri poistení veci, ktorá bola v bezpodielovom spoluvlastnÍctve manŽelov, ktoré zaniklo smrtbu alebo vyhlásenĺm za

mŕtveho toho z manŽelov, ktorý uzavrel poistnÚ zmluvu
o poistení veci, patriacej do bezpodielového spoluvĺastníc_
tva manŽelov, vstÚpi do poistenia na jeho miesto ten

doručená druhej zmluvnej strane najneskôr šesťtýŽdňov pred koncom poistného obdobia,
3

2'

Z manželov, ktorý je nadälej vlastníkom

alebo spoluvlastnĹ
poistenej
platí
veci.
To
kom
isté
aj o poistenom sÚbore

vecí.

]0, Ak zaniklo bezpodielové spoluv|astníctvo manŽelov inak,
ako 1e uvedené v bode 9, poistenie zanikne uplynutím

3.

poistného obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné.
.l1.
Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto

nej sumy i poistného.

4.

Čúľorvll

Poistná hodnota, poistná suma

CLANOK IX
Povinnosti poistníka, resp. poisteného
Okrem všetkých povinností slanovených právnymĺ predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej repullliky je
poistník, resp. poistený povinný:
a) umoŽniť K00PERATIVE alebo ňou poverenýĺn osobám posúdiť rozsah poistného rizika, predloŽiť l< nahli_
adnutiu projeklovú, poŽiarno{echnickú' účtovnúa inú

Poistná hodnota zásob je suma, ktorá zodpovedá nákladom na zakÚpenie alebo vyrobu zásob rovnakého druhu
a kvality v danom čase a na danom mieste, pričom rozho_
dujúcou je vŽdy niŽšia suma.

podobnÚ dokumentáciu a umoŽniť preskÚmať c:innosť
zariadenĺ slúŽiacich na ochranu majetku; za Účelom
posÚdenia rozsahu poistného rizikaje povinný umožniť KOOPERAT|VE alebo ňou poverenej osobe vstup

Poistenie cudzích vecí prevzatých pri poskytovaní sluŽby,
alebo ktoré poistený prevzal na základe zmluvy o skladovaní, uloŽení, úschove veci alebo zmluvy o vykonaní opráv
alebo iných prácach avykonoch, sa do1ednáva na časovú

KOOPERAT|VE overenie správnosti vypočtu poist-

5.

Celková poistná suma pre poistenie sÚboru alebo výberu
vecí uvedená v poistnej zmluve je súčtompoistných súm
jednotlivych vecí, ktoré tvoria poistený sÚbor alebo ýber.
Poistná suma jednotlivej poistenej veci je hornou hranicou
poistného plnenia za 1ednu poistnú udalosť pre túto vec'

6.

Poistná suma uvedená v poistnej zmluve je hornou hranicou polstného plnenia poistbvatel'a'

do poistených objektov; dälej je povinný ulĺoŽniť

b)

c)

d)

Za stanovenie poistnej sumy je zodpovedný poistník, resp
poistený.

e)

čuruorvlll

ného,

odpovedať pravdivo

na všetky písomnéotázky

KOOPERAT|VY, ktoré sa týkajÚ dojednávaného poistenia a majú vp|yv na uzatvorenie poistnej zmluvy
a ohodnotenie rizika,
oznámiť bez zbytočného odkladu KOOPEBATIVE
všetky zmeny poistenia (S 793 bod 1 Občianskeho
zákonníka), najmä zmenu prevádzkovej činnosl alebo
zvyšenie poistného rizika bez ohladu na jeho druh
a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konanĺ,
oznámiť KOOPERAT|VE zmenu poistne1 hodnoty poistenej veci alebo súboľu,ak došlo v čase trvania pois'l0
tenia k jej zvyšeniu o viac ako
%, ak nebolo v poisl
nej zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má K00PERAT|VA právo uplatniť podpoistenĺe
v zmysle čl. XlV týchto VPPM

] 06'
oznámiť K00PERAT|VE, Že ten istý predmet poislenia
poistil v inej poistbvni proti tomu istému poistnému ri-

zĺku; zároveň je povinný oznámiť KOOPEF]AT|VE

Poistné

1.

.u toho

dobovej zlavy,

hodnotu.

'

bolo poistenie do|ednané na viac rokov a

môŽe si KOOPERAT|VA uplaiňovať vrátenie poskytnutej
Poistná hodnota môŽe byť stanovená ako:
a) nová hodnota, za ktorÚ je moŽné rovnakÚ alebo poľovnatel'nú vec, slúŽiacu na rovnaký účel,rovnakého
alebo porovnatel'ného charakteru, typu, značky, para_
metrov, atd',, znovunadobudnúť v danom čase a na
danom mieste (poistenie na novú hodnotu),
b) časová hodnota, ktorou je nová hodnota veci znĺŽená
o sumu, zodpovedajúcu siupňu opotrebenia alebo
iného znehodnotenia (poistenie na časovÚ hodnotu),
c) iná hodnota dohodnutá v poistnej zmluve (poistenie
na inú hodnotu).

7

v

omeŠkanís platením poistného, vzniká
KOOPERAT|VE právo odpočÍtaťsumu zodpovedajúcu dlž_
nému poistnému z poistného plnenia.
poistený

dôvodu bola poskytnutázliavaz poistného (dobová zlava),
avšak z podnetu poistníka resp. poisteného dôjde k zrušeniu poistenia pred uplynutím dojednanej doby poistenia,

hodnota rozhodujÚca pre stanovenie poistnej sumy.

4.

Ak nastane poistná udalosť v čase, kedy je poistník, resp.

5. Ak

Pri uzatváranípoistenia je poistnou hodnolou veci jej hodnota v čase dojednania poistenia. Poistná hodnota veci je

3.

Ak zistí ktorákolvek zo zmluvných strán, Že poistná suma
prekračuje poistnú hodnotu, má právo na zníŽenie poist-

článku dotknuté.

2.

Poistné sa určípodla rozsahu a obsahu poistenia a ohod_
notenia rizika, ato na základe poistnej hodnoty veci alebo
poistnejsumy.

meno takej poistbvne, aj uýšku poistnej sumy'

Í) riadne sa starať o údrŽbu poistených vecí,

Poistné je zmluvná cena Za poskytovanÚ poistnÚ ochranu
a jeho vyška musí byt uvedená v poistnej zmluve.
4

g)

2'

dbať, aby poistná udalosť nenastala, a vykonávať pľimerané opatrenia na jej odvrátenie.

Ak nastane poistná udalostl je poistený, resp. poistnĺk
okrem všetkých povinnostĺ stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky
v zákonných ako aj podzákonných právnych normách

j)

d'alej povinný:

a)

b)

c)

bezodkladne KOOPERAT|VE oznámiť na Centľálny
dispečing škôd (0850 111 577) vznik akejkolvek poistnej udalosti na|neskôr do 5 pracovných dnĺ od
vzniku poistnej udalosti, zároveň však najneskôr do

k)

alebo zničených vecí (napr. obstarávacie doklady, pri
cennostiach znalecký posudok)'

3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvede|,
vykonať všetky dostupné opalrenia smerujúce k tomu'
aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala,vykonávať primerané opatrenia na zmieľnenie následkov poistnej
udalosti, ktorá uŽ nastala a podlä moŽnosti si k tomu
vyŽiadať pokyny KOOPERATIVY a postupovať v sú-

3'
4.

5.

V týchlo prĺpadoch je poistník, resp. poistený povinný

d)

f il

6.

movym

záznamom,
poskytnúť KOOPERATIVE dôkaz

o vzniku poistnej
udalosti a o rozsahu a príčinejej následkov a predloŽiť

7.

potrebné doklady, ktoré si KOOPERAT|VA vyžiada
(napr' doklady preukazujÚce vlastníctvo alebo opráv-

nenÚ drŽbu poistenej veci, účtovnédoklady), najmä
však v prípade, Že ide o právnickú osobu alebo ÍyzickÚ osobu - podnikatelä, viesť účtovnúevidenciu
poistených vecí uvedených v zmluve a tÚto evidenciu
uloŽiť tak, aby v prípade vzniku poistnej udalosti ne_

zníŽiťpoistné plnenie.

8.

i)

Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú z povinnostĺ
uvedených v bode 2 písm. c), d), a e) tohto článku, je
K00PERAT|VA oprávnená poistné plnenie neposkýnúť.

stratená spoločne s poistenými vecami,

umoŽniť KOOPERAT|VE vyhotoviť kópie dokladov'
ktoré predloŽil pre zistenie okolností rozhodujúcich
pre posúdenie nároku na plnenie a jeho vyšku, ako aj

9.

Í) oznámiť bez zbytočnéhoodkladu políciívznikpoistne1

h)

Ak poistený, resp. poistnĺk porušil súčasneviac ako jednu
z povinností uvedených v bode 1 a 2 tohto článku, ktoré
aŽ 5 tohto článku, je KOOPERAT|VA oprávnená primerane

umoŽniť vyšetrenie, ktoré |e na to potrebné,

g)

Ak poistený, resp' poistník stažíKOOPERAT|VE vyšetrenie
škodovej udalosti porušením niektorej povinnosti uvedenejv bode 2 písm. a), Í), g), a j)tohto článku, je KOOPERA_
T|VA oprávnená primerane zníŽiťpoistné plnenie.

mÔŽu mať za následok znĺženieplnenia v zmysle bodov 3

mohla byt znĺčená, poškodená, odcudzená alebo

e)

Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť uvedenÚ v bode ], písm. f),9), a v bode 2, písm. b) tohto
článku, 1e KOOPERAT|VA oprávnená poistné plnenie pri_
merane znĺŽiť'

zabezpečiť dostatočnédôkazy o rozsahu a príčine
poŠkodenia, napľ. vyšetrovaním políciou alebo inými
ickým alebo

Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť uvedenÚ v bode 1, písm. a) - c)tohto článku, je KOoPERA_
T|VA oprávnená poistné plnenie primerane zníŽitl

jetku alebo odslránením jeho zvyškov začaťskôr'

raf

Ďalšie povinnosti poistníka, resp. poisteného rrypl1ivajúce
z jednotlivych druhov poistenia môŽu byt bliŽŠieupravené
v OPP a poistnej zmluve.

lade s nimi,
nemeniť stav spôsobený poistnou udalostbu bez súhlasu KOOPEBAT|VY To neplatí, ak bolo potrebné
z dÔvodov bezpečnostných, hygienických, ekologických alebo iných závaŽných dôvodov s opravou ma-

vyšetrovacím i orgánm i, fotog

istná udalosť týka; poistený resp. poistník je povinný
vrátiť KOOPERAT|VE lei plnenie po odpočÍtaníprime_
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 súčinnostis KOOPEBAT|VOU'
'l06,
dodrŽiavať technické normy, ustanovenia VPPM
prĺslušnýchOPP a poistnej zmluvy,
preukázať hodnotu poistnou udalostbu poškodených

Ak v dôsledku porušenĺa niektorej z povinností v bode ]
a 2 tohto článku vznikne KOOPERAT|VE škoda alebo
KOOPERAT|VA vynaloŽí dodatočne vynaloŽené náklady
(napr. náklady na sÚdny spor), má právo na ich náhradu

proti osobe, ktorá porušením povinnosti spÔsobila vznĺk

udalosti, ak má v sÚvislosti s ňou dôvodné podozre_
nie, Že došlo k trestnému činu a umoŽniť KOOPERAT|VE prístup k vyšetrovaciemu spisu polície; zároveň
je povinný oznámiť polícii kaŽdÚ krádeŽ alebo lÚpeŽ,
zabezpečiťvoči inému právo na náhradu škody spÔ-

takej Škody alebo dodatočne vynaloŽených nákladov.

CLANOK X

sobenej poistnou udalostbu a iné obdobné práva
a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči

Povinnosti KOOPERATIVY

lomu, kto za škodu zodpovedá,
v prĺpade zničenia alebo straty vkladných alebo šeko_
uých kniŽiek, platobných kariet a iných podobných
dokumentov, cenných papĺerov a cenín neodkladne
začaťumorovanie či iné podobné konanie,

Okrem povinností slanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi je KOOPERATIVA povinná:

a)

b)

bez zbýočného odkladu oznámiť KOOPERATIVE, že
sa našla stratená alebo odcudzená vec, ktorej sa po_

oznámiť poislníkovi, resp' poistenému poistné podmienky
týkajúce sa dojednávaného poistenia,
umoŽniť poistníkovi, resp. poistenému nahĺiadnuť do spi_
sových materiálov týkajÚcich sa jeho poistne| udalosti
a umoŽniť mu zabezpečiťsi kópiu v stanovenom a vopred
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a

c)
d)
e)

dohodnutom termíne,
vrátiť poistníkovi, resp. poistenému doklady, ktoré si vyŽiadaa ktoré nie sÚ nutnou súčasibu spisu,
poskytnÚť poistníkovi, resp. poistenému potrebnÚ pomoc
na uplatnenie jeho práv z poistenia,

poskytne KOOPERAT|VA plnenie vo vyške vyčíslenejvrátane DPH, avšak len za podmienky, Že DPH je zanrnutá
v poistnei sume poistenej veci uvedenej v poistnej zmluve.

6.

vykonať vyšetrenie poistnei udalosti bez zbýočnéhoodkladu; ak sa vyšetrenie nemôŽe skončiťdo 30 dní odo
dňa, kedy sa KOOPERATIVA o poistnej udalosti dozvedela, je KOOPERAT|VA povinná poskytnúť poistníkovi,
resp. poistenému na písomnúŽiadosť primeraný preddavok na vyplatu poistného plnenia, ak je nesporné, Že došlo
k poislnej udalosti, z ktorej bude plnené,

Í) zachovávať

mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie
pri dojednávaní poistenia, jeho správe a pri likvidácii poist

ných udalostí; inÍormáciu moŽe poskytnúťlen so súhlasom poistníka, resp. poisteného, alebo pokial'tak ustano-

Poistné plnenie pri poistení na novÚ hodnotu:
Ak bola poistená vec zničená, odcudzená alebo stratená, vzniká poistenému právo, aby mu KOOPERAT|VA vyplatila sumu zodpovedajúcu primeranrlm nákladom v čase vzniku potstne1 udalosti potrebným na
znovunadobudnutie veci rovnakého alebo porovnatel'_
ného lypu, druhu, kvality a parametrov, alebo nákladom, ktoré je potrebné vynaloŽiť na vyrobu veci rovnakého alebo porovnatel'ného typu, druhu, kvalitv a parametrov (pričom platíniŽšia zo sÚm), zníŽenÚ D cenu
prĺpadných pouŽitel'ných zvyškov.
b) Ak bola poistená vec poškodená, vzniká poistenému

a)

vuje zákon'

CLANOK XI
Plnenie KOOPERATIVY
Pre bliŽšie vymedzenie poislnej udalosti, s ktorou je spojený vznik povinnosti KOOPERAT|VY plniť a pre bliŽšie vymedzenie skutočností, za ktorých táto povinnosť nevzniká,
ako aj pre slanovenie rozsahu poisiného plnenia, platia
ustanovenia OPP pre príslušnýdruh poistenia.

2.

c)
7.

Poistné plnenie pri poistení na časovúhodnotu:
Ak bola poistená vec zničená, odcudzená alebo stratená, vzniká poistenému právo, aby mu KOOPERA-

a)

TIVA vyplatila časovúhodnotu veci

Poistná suma uvedená v poistnej zmluve je hornou hranĹ
cou poistného plnenia za jednu poistnÚ udalostl Ak prĺde
poistnou udalostbu k poškodeniu alebo zničeniu:

a)

b)

poistenej časti budovy vo tlýlučnom vlaslnĺclve poiste-

čom platí niŽšĺazo súm), zníŽenú o Sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia

ného, poskytne KOOPERATIVA poistné plnenie do

z doby pred poistnou udalostbu. 0d takto Wpočítaného plnenia sa odpočĺtacena prípadných pouŽitel'-

vyšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve,

poistených spoločných častíalebo spoločných zariadení budotĺy v spoluvlastníctve poisteného, poistbvatel' poskytne poistné plnenie zníženév rovnakotn pomere, ako je spoluvlastnícky podiel poisteného na

b)

o SUmU zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo

iného znehodnotenia nahradzovaných častíz doby
pred poislnou udalostbu. Takto stanovené plnenie
nesmie presiahnuť časovÚ hodnotu veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti. gd rrypočĹ

KOOPERAT|VA môŽe v odôvodnených prípadoch rozhodnúťo poskytnutí naturálneho plnenia opravou alebo

ýme-

nou veci. Pokial' KOOPERAT|VA rozhodla o tom' Že poskýne naturálne plnenie, a poistený, resp, poistník napriek lomu vec opravil alebo vymenil iným spôsobom, je

taného plnenia sa odpočÍta cena prípadných pouŽitel'-

KOOPERAT|VA povinná plniť len vo vyške, ktorú by plnila,
keby poistený, resp. poistník postupoval podla jej poky-

c)

n0v,

5.

ných zvyškov.

Ak bola poistená vec poŠkodená, vzniká poistenému
právo, aby mu KOoPERAT|VA vyplatila sumu zodpovedaiÚcu primeraným nákladom na opravu vecl, ktoré
sú v čase vzniku poistnej udalosti obvyklé, zníženÚ

budove,

4.

v časg bez-

prostredne pred vznikom poistnej udalosti - t.j sumu
zodpovedajúcu primeraným nákladom v čase vzniku
poistnej udalosti potrebným na znovunadobudnutie
veci rovnakého alebo porovnatel'ného typu, druhu,
kvality a parametrov, alebo nákladom, ktoré je potrebné vynaložiť na vyľobu veci rovnakého aleoo porovnatel'ného typu, druhu, kvality a parametrov (pľi-

KOOPERATIVA poskytuje plnenie v tuzemskej mene, ak
nie je v poĺstnej zmluve dohodnuté inak. Pre prepočet
cudzej meny sa pouŽije oÍiciálne vyhlásený kurz Európskou centrálnou bankou ku dňu vzniku poistnej udalosti.

3'

právo, aby mu KOOPERAT|VA vyplatila sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom v čase vzniku poistnej udalosti potrebným na opravu Veci,zníŽenÚ o cenu
prípadných použitel'ných zvyškov nahradzovaných
častĺpoškodenej veci,
Plnenie podlä písm. b) tohto bodu č. 6 nesmie prevyšiťhodnotu vypočílanúpodlä pĺsm. a) tohto bocĺu č. 6.

Ak má poistený, resp. poškodený subjekt pri oprave alebo
náhrade súvisiacej s poistnou udalostbu nárok na odpoposkýne
čet dane z pridanej hodnoty (d'alej len
''DPH")'

K00PEBAT|VA plnenie vo výške vyčíslenej bez DPH. V prĹ
pade, ked'poistený, resp' poškodený tento nárok nemá,

B.

ných zvyškov nahradzovaných častí.
Plnenie podl'a pĺsm' b) tohlo bodu č. 7 nesmie prevýšiťhodnotu vypočítanÚ podlh písm. a)tohto boĺlu č. 7.

KOOPERAT|VA poskytne poistné plnenie v novej h ldnote
len úedy, ak je to v poistnej zmluve dojednané a poistná
suma bola stanovená ako nová hodnota.

9.

17' Ak došlo k ukradnutiu peňazí, vzniká právo na plnenie len
vledy, ak boli ukradnuté z uzamknutej schránky v uzamknutej miestnosti a zabezpečené podla Zmluvných dojednaní - spôsoby zabezpečenia proti odcudzeniu ZD SZ

Ak bola poškodená, zničená, odcudzená alebo stĺatená
poistená Vec, pre ktorú bolo dojednané poistenie na novú
hodnotu a jej opotrebenie alebo iné znehodnotenie s prihliadnutím na prípadné zhodnolenĺe presiahlo v čase
bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti 70 %, Wplatĺ KOOPERAT|VA plnenie v zmysle bodu 6 tohto článku
maximálne do ýšky časovej hodnoly (deÍinovanej v bode
7 lohto článku) poistenej veci v čase bezprostredne pred
vznikom poistnej udalosti.

a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve.

]B. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu alebo strate
poistených vkladných a šekovych kniŽiek, platobných kariet a iných podobných dokumenlov a cenných papierov,
vyplatí poistbvňa sumu vynaloŽenÚ na ich umorenie. Ak
boli uvedené veci zneuŽité, vyplatíKOOPERAT|VA sUmU, o
ktorÚ sa maietok poisteného týmto zneuŽitím zmenšil. K0OPERATIVA však nehradí ušléúroky a ostatné ušle r4í-

]0. V prípade, Že opotrebenie alebo iné znehodnotenie pois_
tenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej
ucjalosti presiahlo 70 %' KOOPERAT|VA poskytne poisiné

plnenie minimálne vo vyške 30 0Á z poistnej sumy, resp.
poistnej hodnoty (platĺ niŽšia zo súm) poistenej veci, znĹ

n0sy.

19. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu' odcudzeniu alebo stľate
poistených cenín, vyplatí KOOPERAT|VA sumu zodpovedajÚcu primeraným nákladom na ich znovuobstaranie,
najviac však sumu, ktorÚ by poistený obdrŽal pri ich pĺe-

Žené o hodnotu pouŽitel'ných zvyškov.
'11'

Ak bola zničená nehnutel'ná Vec' pre ktorú bolo

dojed-

nané poistenie na novú hodnotu, vyplatí KOOPERAT|VA

da1i v

plnenie vo ýške časovej hodnoty, ktorú mala nehnutel'ná
vec v čase bezprostredne pred vznikom poĺstnej udalosti,
zniŽenú o hodnotu pouŽitel'ných zvyškov. Rozdiel medzi
taldo vyplateným plnením a novou hodnotou v čase vzniku
poistnej udalosti je KOOPERAT|VA povinná vyplatiť len v
torĺ prípade, Že poistený, resp. poistník do dvoch rokov od
poisinej udalosti preukáŽe, Že nehnutel'nú vec opravil
alebo znovuzriadil, alebo Že tak činí'Ustanovenie bodu 10
nie je týmto bodom 11 dotknuté.
12,

20. Ak dôjde k poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu alebo strate
poistených písomností,vyplatí KOOPERAT|VA sumu zodpoveda|úcu primeraným nákladom na ich opravu alebo
znovuzriadenie, ak ich poistený vynaloŽil' 0d tejto sumy sa
odpočítahodnota pľípadných pouŽitel'ných zvyškov. Pokĺal' poistený vyššie uvedené náklady nevynaloŽil, vyplalí

K00PERAT|VA sumu zodpovedajúcu hodnote materiálu.

2]. Ak došlo k poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu alebo

Ak došlo k

poškodeniu poistených zásob, vyplalĺ
KOOPERAT|VA sumu potrebnú v čase vzniku poistnej
udalosti na ich opravu alebo úpravu, zníženÚ o cenu

nanú poistnÚ sumu zníŽenÚ o hodnotu prípadných pouŽitel'ných zvyškov.

Ak došlo k zničeniu, odcudzeniu alebo strate poistených
zásob, vyplatí KOoPERAT|VA sumu zodpoveda1úcu nákla-

dom na ich nové vyrobenie alebo znovuobstaľanie

strate

vecízvláštnej hodnoty, vyplatí KOOPERAT|VA sumu, zodpoveda1úcu nákladom na ich uvedenie do pôvodného
stavu. Ak to nie je moŽné, vyplatĺ KOOPERAT|VA do1ed-

prĺpadných pouŽitel'ných zvyškov.
'13.

čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.

22.

(pri-

čom platíniŽšiazo súm), ktoré by poistený WnaloŽil v čase
vzniku poistnej udalosti. 0d vypočÍtanéhoplnenia sa odpočÍtacena prípadných pouŽitel'ných zvyŠkov'

došlo k poškodeniu alebo zničeniu budov alebo sta^k
vieb, nebude sa brať do úvahy prÍpadná strata ich umeleckel alebo historickej hodnoty,

23. Ak došlo k poškodeniu, zničeniu alebo ku strate poistených vecĺ tvoriacich celok (napr' sÚbor, zbierka), nebude
sa brať do Úvahy znehodnotenie celku, ale iba poškode-

14. Ak došlo k poŠkodeniu poistených cenných vecí, vyplatí
KOOPERAT|VA sumu potrebnÚ na ich opravu alebo úpra_
vu v čase vzniku poistnej udalosti, zníŽenÚ o cenu prĹ
padných použitel'ných zvyškov.

nie, zničenie alebo strata iednotlivych poistených vecí.

24. Zvyšky poškodenej alebo zničenej poistenej veci zostávajú vo vlastníctve poisteného a lch hodnota sa odpočĹ
tava od poistného plnenĺa.

]5. Ak došlo k zničeniu, odcudzeniu alebo strate cenných
vecí, vyplatí KOOPERAT|VA sumu zodpovedajÚcu nákladcm na ich nové vyľobenie alebo znovuobstaranie (pri_
čcm platí niŽŠia zo súm), ktoré by poistený vynaložil v čase
vzniku poistnej udalosti. 0d Wpočítanéhoplnenia sa odpcčĺtacena prípadných použitel'ných zvyškov.

25. Poistné plnenie ie splatné do 15 dní po skončenívyŠetrenia nutného na zistenie rozsahu povinnosti KOOPERATIVY plniť.

26. Ak sa KOOPERATIVA dozvie aŽ po poistnej udalosti, Že jej
prĺčinou1e skutočnosť, ktorÚ pre vedomé, nepravdivé
alebo neÚplné odpovede nemohla zistiť pri dojednávaní
poistenia a ktorá bola pre uzavretie zmluvy podstatná, je

]6. Plnenie KOOPERATIVY podla bodu 12 aŽ'l5 tohto článku
nepľeuiši sumu, ktorú by poistený obdrŽal pri predaji
zásob alebo cenných vecí v čase bezprostredne pred

oprávnená poistné plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť'
Odmietnutím poistného plnenia podlh tohto odseku pois-

vznikom poistnej udalosti.

tenie zanikne,
7

a

27. Akvznikla poistná udalosť na veci poistenej na inÚ

CLANOK XIV
Podpoistenie

hod_

notu, bude sa poistné plnenie riadiť príslušnýmĺustanove_
niami poistnejzmluvy,

Ak je v dobe poistnej udalosti poistná suma poistenej veci
nižšiaako 1ej poistná hodnota, upravĺ KOOPERAT|VA
ýšku poistného plnenia, na ktoré vznikol nárok podlä
všetkých podmienok poistnej zmluvy pred odpočítaním
spoluÚčasti, pomerom poistnej sumy k poistnej hoc]note.

CLANOK XII
Poistenie na pľvé ľiziko
Pri poistenína prvé riziko sa po dohode oboch zmluvných
strán dojednáva poistná suma nižŠia,ako 1e poistná hodnota poistbvanej veci alebo súboru vecí. Tento spôsob
poistenia musĺ byt Wslovne uvedený v poistnej zmluve.

2.

2'

Ustanovenie bodu ] tohto článku KOOPERAT|VA uplatní
v pľípade, Že pôjde o zvláštne prípady plnenia.

a1

3.

Dojednaná poistná sUma V poistení na prvé riziko je hor_
nou hranicou plnenia poĺstbvne za jednu a všetky poistné
udalosti vzniknuté v jednom poistnom obdobĺ,

Ustanovenie bodu

CLANOK XV
Zvláštne prípady plnenia

Ak urobil poistený, resp. poistnĺk opatrenia, ktoré mohol
vzhlädom na okolnosti prípadu povaŽovať za nu,né na
odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti

Spoluúčasť
Poistený sa podielh na poistnom plnení dohodnutou spo_
luúčastbu.K00PERAT|VA odpočítaýšku spoluúčastiod
celkovej výšky poistného plnenia, na ktoré vznikol nárok
podlä všetkých podmienok poistnej zmluvy bez zohladnenia spoluúčasti.Ak celková výška poistného plnenia nepresahuje dojednanú spoluúčastl K00PERAT|VA poistné
plnenie neposkytne.

alebo na zmiernenie následkov poistnej udalosti, KoOPERATIVA nahradí náklady, ktoré poistený, resp. poisĺníkna
takéto opatrenia rĺynaloŽil, ak boli úmernéhodnote poiste_
nej veci alebo sume' ktorÚ by bola KOOPERAT|,/A po_
vinná plniť, ale len s jej predchádza1Úcim písomným sÚhlasom. Súhlas KOOPERAT|VY nie je vyŽadovaný v pĺípade,

kedy poislený, resp. poistník musel konať okamŽite
Ak sa to v poistnej zmluve dojedná, je moŽné pouŽiť inte-

a nemal dostatok času na vyŽiadanie tohto súhlasu. Súčet

grálnu spoluúčasť(tzv. franšĺzu). V takomto pľípade platí,
Že ak celková výška poistného plnenia nepresahuje doied-

plnenia z poistnej udalosti a plnenia podla tohto bodu
nesmie presiahnuť dohodnuté plnenie pre poistenú vec,

nanÚ Íranšízu,KOOPERATIVA poistné plnenie neposkytne. Ak je poistné plnenie vyššie ako dohodnutá Íran_
šíza,poskytne K00PERATlVA poistné plnenie bez odpočĹ

ktorá bola poistnou udalostbu postihnutá.

2.

s percentuálnou spoĺuÚčastbu (počet peľcent z celko_
vej výšky škody),

sute, brániacej oprave alebo znovuzriadeniu poistenej vecl

so stanovením minimálnej uýšky spoluÚčasti v tuzem-

postihnutej poistnou udalostbu, nahradí mu K00PERAT|VA takto vynaloŽené nák|ady. Pokial' nie ie v poistnej
zmluve dojednané inak, nesmie súčetplnenia z lejto poistnej udalosti a plnenie podlä tohto bodu presiahnuť ĺ]ohodnuté plnenie pre poistenú vec postihnutÚ poistnou Lldalos-

Ak sa to v poistnej zmluve dohodne, je možnédojednať
spoluÚčasť s dvoma zložkami:

a)
b)

Pokial' mal poislený, resp. poistník právnu povinnosť
z dôvodov hygienických, bezpečnostných alebo verejného záujmu vykonať opatrenia na odpratanie zvyškov
poistenej vecl, ktorá bola poŠkodená alebo zničená poistnou udalostbu, aĺebo pokial'poistený, resp. poistnĺk vynaložil primerané náklady na demoláciu, vypratanie a odvoz

tania výšky ĺĺanŠízy.

3.

tohto článku sa neaplikuje pri pois_

tenĺ na prvé riziko v zmysle článku Xll'

ČúľĺorxlIl

2'

'1

skej mene.

KOOPERAT|VA potom prĺ kaŽdej poistnej udalosti
odpočítaz poistného plnenia spoluúčasťlen podlä

jedného z bodov a) alebo b) nasledovne:
poistbvňa odpočítaz poistného plnenia spoluÚčasťpodlä bodu a) vyjadrenÚ v tuzemskej mene,

-

tbu.

3'

ak je takto vypoči'taná spoluúčasťvyššiaako spoluúčasťpodl'a bodu b),

poistbvňa odpočÍta z poistného plnenia spoluúčasťpodlä bodu b), ak je vyššiaako spoluÚčasť
podlä bodu a) vyjadrená v tuzemskej mene.

KOOPERAT|VA hradí primerané dopravné náklady súvisiace s opravou veci poškodenei poistnou udalostbu do
najbližšej vhodnej opravovne. Pokial' nie je dohodnuté
v poistnej zmluve inak, hradia sa tieto náklady vynaloŽené
na dopravu veci len na Území Slovenskej republiky.

4'
5.

KOOPERAT|VA nehradĺ náklady vynaloŽené na obvyklú
údrŽbu alebo ošetrovanie poistenei veci.

K00PERATIVA nahradí celé náklady vynaloŽené na
pokyn, a to i nad dohodnuté plnenie.

B

jej

čúruorxvl

účel.Poistením nie všetkých takýchto, ale len vybraných
vymenovaných vecísa rozumie poistenie rĺ'ýbeľuvecí.

Konanie expertov / znalcov

7.

Poistený, resp. poistnĺk a KOOPERAT|VA sa v prípade nezhody o ýške plnenia môŽu dohodnÚť, že uýŠkaplnenia

bude stanovená konaním expertov. Konanie

2.

B.

expertov

Za hnutel'né vecĺ sa považujÚ zásoby alebo ostatné hnutel'né veci.

môŽe byt rozšĺrenéi na ostatné predpoklady nárokov na
plnenie.

9,

Zásady konania expertov:

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

a)

b)

c)
d)

KaŽdá zmluvná strana (porstený, resp. poistník i

ludí alebo veci pred pôsobením vonkajšíchvplyvov.

]]. Stavba je všeobecne širšítechnický pojem ako budova.
Za ostatné stavby sa považuiúobjekty nehnutel'ného
charakteru, ktoré sa od budov líšiaokrem iného tým, Že sÚ
spravidla nezastrešené (napr. oplotenie, spevnené plochy,

komunikácie, inŽinierske siete).

RATlV0U spracujú oddelene znalecký posudok

]2' Stavbami

o sporných otázkach.

13. Za stavebné súčastibudovy alebo stavby sa povaŽujú
veci, ktoré k nej podlä svo1ej povahy patria a nemôŽu byt
oddelené bez toho' aby sa budova alebo stavba tým ne_
znehodnotili. Spravidla ide o veci, ktoré sú k budove alebo
stavbe pevne pripojené (napr. okná' dvere, priečky, obklady, inštalácie, podlahy, mal'by stien, tapety)'

s

rozhodujúcim hlasom' Ten rozhodne
a odovzdá svoje rozhodnutie
sÚčasne K00PEHAT|VE a poistenému'
o sporných otázkach

e)

na vodných tokoch sú napr.:mosty, pľiepusty,

hrádze, nádrže a d'alšie stavby, ktoré tvoria konštrukciu
prietokového proÍilu toku alebo do tohto proÍilu zasahujÚ,

Experti posudok odovzdajÚ zároveň poistenému,
resp. poistníkovi a KOOPERATIVE. Ak sa závery exexpertovi

Za ostatné hnutel'néveci sa nepovažujÚ cennosti, cenné
veci, veci zvláštnej hodnoty a písomnosti'
ktoré sÚ pľevaŽne uzatvorené obvodouimi stenami a strešnými konŠtrukciami a ktoré sú určenéna to, aby chránili

K00-

PERATIVA) písomne určíjedného experta, ktorý voči
nej nesmie mať žiadne závázky a bez meškania
o ňom informuje druhú stranu. Námietku voči osobe
experta moŽno vznĺesť pred zahá|enĺm jeho člnnosti'
Určeníexperti sa dohodnÚ na osobe tretieho experta'
ktorý má rozhodujÚci hlas v prípade nezhody.
Experti určenípoisteným, resp. poistníkom a KOOPE-

pertov od seba lĺšia,dá K00PERAT|VA oba posudky

KaŽdá strana hradĺ náklady svojho experta, náklady
na činnosťexperta s rozhodujúcim hlasom sa hradia
rovnakým dielom.

3.

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

1

4. Za pľíslušenstvobudovy alebo stavby sa považujÚ veci,
kloré sú určenéna to, aby boli s budovou alebo slavbou
trvale uŽÍvané a sú spravidla vo vnÚtri alebo vonku budovy
alebo stavby odmontovatel'ne pripo|ené (napr. drevené
obklady stien, antény, EZS' EPS). Za príslušenstvo budovy
sa nepovaŽu1ú vonkajšie prípojky, komunikácie, spevnené
plochy, studne, septiky a iné stavby či zariadenia mimo

Konaním expertov nie sú dotknuté práva a povinnosti
KOOPERAT|VY a poisteného, resp. poistníka stanovené
prirvnymi predpismi, poistnými podmienkami, zmluvnými
dojednaniami a poistnou zmluvou.

budovy.

Čúruoxxvll

15. Za stavebné súčastia príslušenstvo budov alebo stavieb poistbvané ako samostatný pľedmet poistenia sa
považujú stavebné súčastia príslušenstvo budovy zriadené poistnĺkom, resp. poisteným uvedeným v poistnej

Výklad pojmov
Pre účelypoistenia podlä týchto poistných podmienok platí
nasledujÚci

],
2'

ýklad

zmluve na vlastné náklady v cudzej budove.

pojmov:

Poistník je právnická alebo Íyzická osoba,

16' Zásoby sú materiál' tovar, nedokončená uýroba (okrem
nedokončenei stavebnej uýroby)' polotovaĺy, dokončené
vyrobky. Za zásoby sa nepovaŽujÚ cudzie veci, cennosti,

ktorá

s I(OOPERAT|VOU uzavrela poislnú zmluvu a je povinná

cenné veci, veci zvláštnej hodnoty a pĺsomnosti'

platiť poistné.

Poistený je právnická alebo Íyzická osoba, na majetok

17, Zacennosti sa považujú:

a)
b)
c)

ktorej sa poistenĺe vzt'ahuje, Poistený a poistník môŽu byť
toloŽnou osobou.

3.

4'

5.

Ak poistený a poistník nie sÚ totoŽnou osobou, vzťahujú sa
usianovenia týchto zmluvných dojednaní týkajúce sa
poistníka (resp' poisteného) aj na poisteného (resp. poĺsl

d)
e)

níka),

1e

Súbor vecĺ tvoria jednotlivé veci, ktoré ma1Ú
alebo podobný charakter, alebo sú určenéna

dobné dokumenty, cenné papiere,
ceniny,

veci zvláštnej hodnoty,

18. Za ceniny sa povaŽujú poštovéznámky, kolky, losy, cestovné lístky a kupóny MHD, dobíjacie kupóny do mobilných telefónov' dĺalničnéznámky, stravovacie poukáŽky

obdobie dvanásť po sebe nasledujÚcĺch

mesiacov, ktorého začiatok pripadá na vyročný deň vzniku
poistenia.

6.

vkladné a šekovékniŽky, platobné karty a iné po-

Í) písomnosti.

Poistné obdobie je jeden poistný rok.

Poistný rok

peniaze,

cenné veci,

a pod,

rovnaký
rovnaký

I

a

neprevyŠia sumu zodpovedajúcu nákladom na znovuzria-

19' Zapeniaze sa povaŽujÚ platné tuzemské a cudzozemské

denie rovnakei alebo porovnatel'nej veci, alebo taká

bankovky a mince.

zmena stavu veci, ktorÚ ob1ektívne opravou nie ie lnoŽné
odstrániť, avšak vec je moŽné nadäle1 pouŽÍvaťna pôvodný

20. Za cenné veci sa povaŽujú drahé kotiy, perly, drahokamy
a predmety z nich vyrobené.

účel.

21. Zaveci zvláštnej hodnoty sa povaŽujÚ:
a) veci umeleckej hodnoty (obrazy, graÍické a sochárske
diela, vyrobky zo skla, keramiky a porcelánu, ručne
viazané koberce, gobelíny a pod.), ktorých hodnota

3]. Zničenie veci

moŽné prinavrátiť. Za zničenÚ sa povaŽuje aj vec, prr ktorej

veci historicke| hodnoty, t'j. veci, ktorých hodnota je

by náklady na opravu presiahli sumu zodpovedajÚcu ná_
kladom na znovunadobudnutie rovnakei alebo porovnatel'nej veci (lotálna škoda),

daná tým, Že majú vzthh k histórii, historickej osobe či

32. Stratou veci sa rozumie stav, ked'poistený nezávisle od

nie je daná iba vyrobnými nákladmi, ale a| umeleckou

b)

c)

kvalitou a autorom diela,

udalosti a pod.,
staroŽitnosti, t.j.

svojej vôle stratil moŽnosť s ňou disponovať.

veci spravidla staršie ako 'l00 rokov,

33' Primeranými nákladmi sa rozumejú náklady' ktoré sú

ktoré majú tieŽ umeleckÚ hodnotu, prípadne hodnotu

d)

obvyklé v čase vzniku poistnej udalosti na danom ĺnieste.

unikátu,

Za primerané náklady sa nepovaŽujú príplatky za prácu

zbieľky'

nadčas, expresné príplatky, prĺplatky za letecké dodávky

22' Za pisomnosti sa považu;ú:

a)
b)

je zmena stavu veci' kedy vec nie |e lnoŽné

dälej pouŽĺvať na pÔvodný účela pôvodný Účel nie je

a pod.

s+' čista Íinančnáškoda je peňaŽná škoda, ktorá nie je priamym vysledkom resp. následkom Íyzického poškodenia
alebo zničenia majetku poisteného (t.j. škoda, ktorej nepredchádza íyzicképoškodenie alebo zničenie poiste-

písomnosti, plány, obchodné knihy a podobná dokumentácia, kartotéky a ýkresy,

nosiče dát azáznamy na nich uloŽené.

23. Poistné rizĺko sÚ moŽné príčinyvzniku škody, ktoré sÚ
upravené v osobĺtných poistných podmienkach, zmluv-

ného maietku).
35. Teľoristický akt ie násilný akt, alebo hrozba násilia alebo
akt, ktoľý je škodlitlý ludskému Životu, na majetku alebo
inÍraštruktúreso zámerom alebo Účinkom ovplyvniť
akÚkolVek vládu alebo dostať veľejnosť alebo jej časťdo

ných dojednaniach alebo poistnej zmluve.
24. Zuýšenie poistného rizika je zmena okolnostía podmienok, ktoré malÚ vplw na poistenú vec, pričom tieto zmeny
zvyšujú pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti.

strachu.

25. Náhodná udalosť je udalosť, o klorej sa dá predpokladať,
že v priebehu trvania poistenia môŽe nastať, nevie sa však

s istotou

určiť,kedy nastane alebo či vôbec naslane, Za
náhodnú udalosť sa nepovaŽujú udalosti, ktoré nastávajÚ
opakovane a z rovnakej príčiny- tzv. sériovéškody.

čúHoxxvlll
Spôsob vybavovania st'ažností

26. Poistnou udalostbu sa rozumie náhodná udalosť, ktorá
nastane počas trvania poistenia a ktorá má za následok

SťaŽnostbu sa rozumie písomná námietka zo slrany pois-

teného a/alebo poislníka na vykon poistbvacej činnosti
poistbvatelä v sÚvislosti s uzavretou poistnou zmluvou.

poškodenie alebo znĺčeniepoistenej veci, za ktoré je pois-

tbvňa povinná poskytnÚť poistné plnenie, t.j' nastane

SťaŽnosťmusí byt podaná v písomnej Íorme a riadne doručená poistbvatelbvi na adľesu sídla poistbvatel'a alebo

v dôsledku poistného rizika.

na ktorékolVek obchodné miesto poistbvatelä.

27. Riadne využívanýpredmet poĺstenia je taký, na ktorom
sa vykonávajÚ prevádzkové a bezpečnostnéskúšky, pravidelné obhliadky a revízie, opravy, čiŽe na ktoľých sa od-

2.

straňujú závady a poruchy, zapríčinenébeŽnou pĺevádzkou a prirodzeným opotrebovávaním,

Zo st'aŽnosti musí byt zreimé, kto ju podáva, akej veci sa
týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa st'aŽovatel'
domáha a musí byť st'aŽovatelbm podpísaná.

28, Škodaje fyzické poŠkodeniealebo zničenie poistenej
veci, resp. majetková u1ma poškodeného, ktorú moŽno

3.

objektĺvne vyjadriť v peniazoch,

29' škoda spôsobená úmyselne ie škoda, ktorá bola spôso-

4'

bená úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím,

ak škodca vedel, Že môŽe spôsobiť škodliilý následok
a chcel ho spÔsobiť, alebo vedel, Že škodlivý následok

môŽe spôsobiť, a pre prípad, Že ho spôsobí, bol s tým
uzrozumený. Pri dodávkach vecí (vyrobkov) alebo pri dodávkach prác le škoda spôsobená Úmyselne tieŽ vtedy,
ked' poistený vedel alebo mohol vedieť o vadách veci (vý-

Poistbvatel' pĺsomne poskýne st'aŽovatelbvi inĺormácie
o postupe pri vybavovaní sthŽností a potvrdí doručenie
staŽnosti, ak o to st'aŽovatel' požiada'
St'aŽovatel'

je povinný na poŽiadanie poistbvatelh doloŽiť

bez zbytočného odkladu poŽadované doklady k podanej
st'aŽnosti. Ak st'aŽnosť neobsahuje poŽadované náleŽitosti
alebo sťaŽovatel' nedoloŽí doklady, poistbvalel' je oprávnený vyzvať a upozorniť st'aŽovatelä, Že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní pľĺpadne neopraví požac1ované

náleŽitosti

robku) alebo práce.

a doklady, nebude moŽné vybavovanie

nosti ukončiťa st'ažnosť bude odloŽená'

30. Poškodenie veci je zmena stavu veci, ktorú objektívne je
moŽné odstrániť opravou, pričom náklady na túto opravu
10

sthŽ-

5.

Poistbvatel' je povinný sl'ažnosť prešetriť a inĺormovať stä-

Žo'latelä o spôsobe vybavenia jeho st'ažnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa;ej doručenia.
Ak si vybavenie sťažnoslivyŽaduje dlhšie obdobie, je
moŽné leholu podla predchádzajúcej vety predíŽit] najviac

o 30 dní, o čom bude

st'aŽovatel' bezodkladne upovedomený. StäŽnosť sa povaŽuie za vybavenÚ, ak bol st'aŽovatel' inĺormovaný o ilýsledku prešetrenia sťaŽnosti.

6.
7.

2.

Pod doručením oznámenia KOOPERAT|VY o zýšenípo_

3.

Výzva podlä $ B01 zákona č.40l1964 Zb. Občiansky zá_
konník v znení neskorších predpisov a iné písomnosti sa
povaŽu1Ú 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 pľípade,ak by jeho
poskytnutie bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými
je Slovenská republika viazana, upravujÚcimi medzinárodné sankcie za Účelom udľŽania alebo obnovenia med_
zrnárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných
ludských práv a boja proti terorizmu; to neplatí v prípade

Opakovaná stäŽnosťa dälšia opakovaná st'aŽnosť je st'aŽ_
nosť toho istého stäŽovatelä, v tej istej veci, ak v ne| neuvá,lza nové skutočnosti.

Pri opakovanej st'aŽnosti poistbvatel' prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajÚcej st'aŽnosti. Ak bola predchádzajúca sl'ažnosť vybavená správne, poistbvatel' túto
skutočnosťoznámi st'aŽovateIbvi, Ak sa prekontrolovaním
vyilavenia predchádzajÚcej stäŽnosti zistí' Že nebola vybavellá správne, poistbvatel' opakovanú st'aŽnosť prešetrĺ
a r'ybaví.

istného podlä čl. Vl, bod 4 týchto všeobecných poistných
podmienok, sa rozumie aj zaslante oznámenia o zvýšenĺ
poistného prostredníctvom Íaxu, ako aj v elektronickej
podobe prostredníctvom emailu.

ak ide o náhradu škody spôsobenej činnostbu, ktorá
nemá sÚvislosť s vykonávaním medzinárodnej sankcie
podla zákona č' 12612011 Z.z. o vykonávaní medzinárod_

B. V

prípade nespokojnosti st'aŽovatelä s vybavením jeho
sthŽnosti má st'aŽovatel' moŽnosť obrátiť sa na NárodnÚ
banku Slovenska a/alebo na prĺslušnýsÚd."

ných sankcií v znení zakona č.394l2011 Z.z', a na Wplatu
poistného s tým spojeného.

5'

Poistník je povinný písomne oznámiť K00PERAT|VE

Zmluvné strany si môŽu vzájomné práva a povinnosti upraviť v poistnej zmluve dohodou odchylne od týchlo Všeobecných poistných podmienok, ak to ýslovne nie je zakázané a pokial' z povahy ustanovení týchto podmienok ne_

kaŽdÚ zmenu svojej adresy v lehote najneskÔr 15 pracov_

Wp|Wa, Že sa od nich nie ie moŽné odchýlitl

CLANOK XIX
Záverečné ustanovenia

ných dní. KOOPERAT|VA zasiela písomnosti na poslednÚ
známu adresu poisteného alebo poistníka. Písomnosť
KOOPERAT|VY určená poistníkovi alebo poistenému

6.

(dhlej len

sa povaŽuje za doručenÚ dňom pre',adresát")
pĺsomnosti
vzĺitia
adresátom alebo dňom, kedy adresát
prevzatie písomnosti odoprel' V prĺpade, Že sa písomnosť
ulc'Žĺ na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, Že si ju

Poistná zmluva, ktorej prílohu tvoria tieto VPPM 106, sa
v otázkach účinnosti, t4ikladu a vykonávania riadi právom
Slovenskej republiky. To pĺatíajpre poistené rizikav zahraničĺ.

7.

adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, povaŽuje

sa za doľučenÚ v posledný deň tejto lehoty, aj ked'sa ad_
resát o jej uloŽení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola pĹ

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre potstenie mač. 106 MP boli schválené Predstavenstvom
KOOPERATIVY poistbvne, a.s. Vienna lnsurance Group
a nadobúdajú Účinnosť dňom 0]. 01, 2015.

jetku

somnosť vrátená KOOPERAT|VE ako nedoručená pre
zmenu adresy, ktorÚ poistnĺk alebo poistený neoznámil.

l1

m
ttt
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VIENNA INSURANCE GROUP

OSOBTTNE POISTNE PODMIENKY

PotsTENlE MoToRoVýcH VozlDtEL
všeoercľÉusnnovenle

b)

Pre poistenie vozidiel platia ustanovenia Všeobecných

d)

poĺstnÝch podmienok pre poistenie majetku č. 106 a tieto
osobiiné poistné podmienky pre poistenie vozidiel č. 356'
pokial nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

OSOBIT]{E USTANOVENIA

].

Glánok l
Poistné riziká
Základné poistenie vozidiel sa vztahuje na

a)

poškodenie, zničenie vozidla alebo ;eho obvyklej
vybavy náhodnou udalosťou, s výnimkou výluk
r,nislovne uvedených vo Všeobecných poistných
podmienkach pre poistenie majetku č' 106 (dale1
len ,,VPP č. 106"), osobitných poistných pod-

mienkach - poistenie veci pre prípad Živelných
udalostí č. 156 (dalel len ,,oPP č. ]56") alebo v

b)

e)

2'
3.

4.

v rozsahu osobitných poistných podmienok poistenie pre prĺpad krádeŽe veci č. 206 (dalei
len ,,OPP č. 206)'

2. Doplnkové poistenie vozidiel sa

Clánok ll
Vymedzenie poistnej udalosti
'1.
Polstnou udalostbu je náhodná udalosť špeciÍikovaná
v predchádzajúcom článku, ak je s ňou spojený vznik

2'

povinnostĺ poĺstbvne plniť'
Porstnou udalostbu však nie je, ak bola takáto udalosť
spĺlsobená úmyselným konaním poisteného, poistníka
alebo z podnetu niektoľého z nich'

Clánok lll

Výluky z poistenia
Právo na plnenie nie ;e, ak časťvozidla bola poškodená

alebo zničená v dôsledku:

a)

prirodzeného opotrebenia, ako aj trvalého vplyvu
prevádzky, korózie alebo erózie, Únavy materiáĺu,

Í) činnosti vozidla

ako pracovného stroja.

Poistenie sa nevztahuje na škody vzniknuté pri oprave

alebo údrŽbe vozidla, ak ide o poškodenie alebo
zničenie vozidla, za ktoré je zodpovedná opraváreň
alebo dodávatel' zo zakona.
Poĺstenie sa nevzt'ahuje na poškodenie alebo zničenie
vozidla pri sÚt'aŽĺach alebo pretekoch kaŽdého druhu

rýchlostnou vloŽkou, ako aj pri

prípravných jazdách na preteky a sÚt'aŽiach s rýchlost_
nou vloŽkou.
Ak bo|i poškodenéalebo zničenépneumatiky 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 ktoré
1e poistbvňa povĺnná plniť,
b) k ich poškodeniu alebo zničeniu zásahom inej osoby
neŽ poisteného, poistnĺka alebo vodiča.

Pokial' nedošlo z inej príčinya v rovnakom čase
k inému poškodeniu vozidla, za kIoré je poistbvňa

Doplnková vybava je poistená, len ak sa to dohodlo

v poistnej zmluve.

konanie.

chyby,
nesprávnej obsluhy s následným poškodením častÍ
vozidla nadmerným Íunkčnýmnamáhanĺm,
toho, Že vozidlo viedla osoba, ktorá nemala predpísanéoprávnenie na vedenie vozidla,

a prĺ sÚťažiach s

prísluŠnýchzmluvných dojednaniach,
krádeŽ, lúpeŽ vozidla alebo jeho obvykĺej vybavy

vzťahuje na
poškodenie, zničenie alebo stratu vozidla spľeneverou,
podvodom, zatajením veci, neoprávneným uŽívaním
cudzieho vozidla, pokial' bol páchatel' zistený podlä
právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončilo trestné

Íunkčnéhonamáhania,

c) chybnej konštrukcie, výrobnej alebo materiálovei

5.

povinná plniť, poistenie sa nevzt'ahuje na poškodenie
alebo zničenie nosičov zaznamov, obrazoviek a iných
zobr azov acích ed n oti ek.
Poistbvňa nie je povinná plniť za následné škody všetkých druhov (nemoŽnosť pouŽívaťvozidlo, ušlý zisk a
pod.), vedläišieýdavky (právne, poštovné, príplatky
1

a

pod.).

zÁvsnsčľÉustnľoveľn
Clánok lV
Zmluvné strany si mÔŽu vzájomné práva a povinnosti upraviť
v zmluve dohodou odchylne od poistných podmienok, ak
to vyslovne nie je zakázané a pokial' z povahy ustanovení
týchto podmienok nevyplyva, Že sa od nich nie je moŽné
odchýliť.

Clánok V

Tieto osobitné poistné podmienky pre poistenie vozidiel
nadobúdajú Účinnosť dňa 01.09.2012.

:

R

N
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osoBlTNÉ PolsTNE PoDMlENKY
PRE PolsTENtE VEct PRE PRĺPAD ŽlvelľĺÝcH UDALoSTĺ
člÁľĺoxl

Ak je proti tomuto nebezpečenstvu poistená budova,
vzniká právo na plnenie aj za poškodenie alebo

Úvodné ustanovenia

zničenie:

d1) potrubia alebo ohrievacĺch telies vodovodných zariadení vrátane armatúr, ak k nemu
došlo pretlakom alebo zamrznutím kvapaliny

Poistenie veci pre prípad Živelných udalostí, ktoré uzaviera

KCOPERAT|VA poistbvňa, a.s. Vienna lnsurance Group
(d?rlej len "K00PERATIVA''), upravujú pľĺslušnéustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmi_
en(y pre poistenie majetku VPP MP ]06 (dälej len ''VPP

v nich,

d2) kotlov, nádrŽĺa vymenníkovych staníc vykurovacĺch systémov, ak k nemu došlo zamrznu-

' ] 06"), tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie
ve;i pre prípad živelných udalostĺ OPPŽ 156 (dälej len
Mf

"opPŽ

2,

tím kvapaliny v nich s výnimkou škôd, ku
ktorým došlo nesprávnou obsluhou alebo

156") a poistná zmluva'

e)

Uvedené poistné podmienky sÚ súčastbupoistnej zmluvy.

údrŽbou.

nárazom dopravného prostriedku, dymom, nárazovou vlnou pri prelete nadzvukového lietadla
(dälej len ''náľaz").

ČúHorll
Poistné riziká

čúľoxlIl

Základné živelné poistenie sa vzt'ahuje na poškodenie

Výluky z poistenia

alebo zničenie poistenej veci v dôsledku poistnej udalosti,
a

Okrem vyluk uvedených vo VPP MP ]06 poistenie sa ne_
vztahuje na škody spôsobené:
a) vystavenĺm poistenej veci úŽitkovému ohňu alebo

1o:

1'1. poŽiarom,
1.2.

ýbuchom,

1.3. priamym Úderom blesku,

b)

1'i;, nárazom alebo zrútením lietadla' jeho častíalebo jeho

nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných predme_
tov, ak nie sú súčastbupoškodenej veci alebo nie sú

súčastbutoho ĺstéhopoisteného súboru ako

ošlahnutĺm nezapríčinenýmpoŽiarom alebo vybuchom alebo nepriamym úderom blesku; škody spôsobené skratom elektrického vedenia sprevádzaného
svetelným prejavom a pôsobením tepla, pokial' sa

po_

škodená vec (dhlej len ''požĺar'').

2.

teplu,

c)

Združenéživelnépoistenie je lvorené základným živelným poistením a doplnkovým živelným poistením.

plameň takto vzniknutý dalej nerozšíril,

na budove v čase vykonávania stavebných prác a na
škody na veciach v takejto budove uloŽených, pokial'
vykonávané stavebné práce mali akýkolVek vplyv na

Toto poistenie sa vzt'ahuje na všetky Živelné poistné riziká

príčinuvzniku alebo zväčšenierozsahu následkov

uvedené v bode 1 a 2 tohto článku

škody'

2'i. Doplnkové živelnépoistenie sa vzt'ahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku

2,

poistnej udalosti, a to:

a)

povodňou alebo záplavou (dalej len ''povodeň''),

b) víchricou alebo krupobitím (dälej len ''vietoľ"),

c)

zosÚvaním pôdy, zrútením skál alebo zemĺn, zosÚ_
vaním alebo zrútenĺm lavĺn, zemetrasením, a ak je

poistenou vecou budova, tiež ťarchou snehu

d)

alebo námrazY (dalej len ''zosuv''),
kvapalinou unĺka1úcou z vodovodných zariadení
a médiom vytekajÚcim z hasiacich zariadení
(dälej len''vodovod'').

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci priamym úderom blesku sa nevzťahuje na škody,
ktoré vznikli počas búrky prepätím (prípadne indukciou)
na elektronických alebo elektrických zariadeniach.

3.

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci povodňou alebo záplavou sa nevztahu1e na škody
spôsobené:
a) spätným vystÚpením vody zkanalizačného potrubia,
okrem prípadov, ked'bolo toto vystÚpenie spôsobené
povodňou alebo záplavou alebo atmosÍerickými zráŽkami,

b)

c)

vodou unikajúcou zo Žlabov a zvodov odvádza|úcich

nými predpismi a VPPM 106 je poistený, resp. poistllík po_

atmosÍérickézráŽky,

vinný:

zvyšenÍmhladiny podpovrchove1 vody, ktoré nebolo
spôsobené povodňou alebo záplavou alebo atmosÍé-

1.

4.

Poistenie sa nevzthhuje na škody spôsobené vniknutím
atmosÍérických zrážok alebo nečistôt do budovy, ak
k nemu neprlšlo vplyvom poškodenia stavebných súčastí

následkom niektorého poistného rizika uvedeného
nej zmluve dojednané.

pre zábranné systémy a pod.). V prĺpade nedoclrŽania

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej

veci kvapalinou unika1úcou z vodovodných zariadení sa

týchto predpisov si KOOPERAT|VA vyhradzuje právo po_
isiné plnenie prĺmerane zníŽiĺv závislosti od tol',o, aký
vplyv nedodrŽanie týchto predpisov malo na vznik poistnej

nevzt'ahuje na škody spôsobené:

udalosti alebo zväčšeniejej následkov.

a)

b)

c)

d)

e)

2.

v dôsledku toho, Že poistená budova bola dlhodobo

Í)

alebo zničenla poistenej veci povodňou alebo záplavou

vodou pĺi umyvanĺ, kúpaníalebo sprchovaní,
spätným vystúpením vody z kanalizačného potrubia,
pôsobením spodnej vody, vlhkosti, pôsobenĺm húb,

poistený povinný zabezpečiť:
plnú prietočnosť odvádzacieho potrubia kanalizácie,

pli

a)
b)

esní a atmosÍérickými zr aŽkami,

unikajúcou vodou, kvapalinou alebo parou na nedokončených budovách a na dokončených budovách,
ktoré nie sú odovzdané do uŽívania (nemajú kolau-

i)
j)

3'

budovách nachádzajú, a na dokončených budovách
počas ich rekonštrukcie,
unikajúcou vodou, kvapa|inou alebo parou, pokial'
šok,
pri tlakovej skúškehasiacich zariadení,

unikajÚcou vodou, kvapalinou alebo parou, pokĺal'
k Úniku došlo v dôsledku sadania pôdy,
únikom atmosÍérických zrážokzodvádzacieho potrubia,
zamľznutím vody v dôsledku toho, Že poistená budova bola nevykurovaná.

c)
7.

ného podlaŽia, uloŽenie zásob a vecí chaĺakteru
zásob minimálne ]5 cm nad úrovňou podlahy (napr.

V prípade dojednania poistenia pre prípad poškcdenia

nom stave a zabezpečiťich pravidelnÚ kontrolu,

b)

v chladnom obdobÍ zabezpečiť primerané vylĺurova-

c)

nie budovy,
v priestoroch budovy, ktoré leŽia pod úľovňou prĺzemného podlaŽia, zabezpečiťuloženie zásob a vecí cha-

d)

rakteru zásob, minimálne 15 cm nad úrovňou podlahy
(napr. na paletách, regáloch, policiach, podstatĺcoch)'
v prípade nutnosti (napr. v zimnom období, ak budova

nie je vykurovaná) uzatvoriť prívod vody a t,ypustiť
potrubie.

4' V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto

nevzt'ahuje na škody spôsobené:

b)

v priestoroch budovy, ktoré ležia pod úrovňou 1lrízem-

alebo zničenia poistenej veci kvapalinou unika1Úcou z vodovodných zariadení je poistený povinný:
a) udrŽiavať vodovodné zariadenia v prevádzkyschop-

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej
veci poistným rizikom náraz dopravného prostriedku sa

a)

1e

na paletách, regáloch, policiach, podstavcoch).

k Úniku došlo v dôsledku vykonávania tlakových skú-

g)
h)

V prĺpade dojednania poistenia pre prípad poškodenia

neuŽĺvaná a neudrŽiavaná,

dačnérozhodnutie), a na veciach, ktoré sa v týchto

6.

zlličenia

kona o poŽiarnej ochrane, technických predpisoch a súvisiacrch noriem (napr' práca s otvoreným ohňom, pravidlá

v článku ll týchto OPPŽ 156, ktorého poistenie je v poist-

5,

V prÍpade poistenia pre prípad poškodenia alebo

poistene|veci rizikom požiar, priamy úder blesku a výbuch
sa doiednáva, Že KOOPERAT|VA poskytne poistná plne_
nie aŽ do uýŠky v poistnej zmluve dohodnutej poistnej
Sumy, resp. limitu plnenra, ak sÚ poistníkom, resp. poiste_
ným dodrŽané bezpečnostné predpisy vyplyvajÚce zo zá_

rickými zráŽkami,

vozidlami prevádzkovanými poisteným, uŽívalel'om

článku v

a)
b)

poistenej budovy alebo jeho zamestnancami,
na vozidlách samotných a na ich náklade,
opotrebením veci,

Ak vznikne poistná udalosť následkom povodne, alebo v
priamej sÚvislosti s povodňou do 10 dní po uzavretí pois-

bode 2,
alebo v bode 3 pod písmenom a) a c)je KOOPERAT|VA
oprávnená primerane znížiťpoistné plnenie o 50 %'

CLANOK V
Poistná udalosť

tenia, KOOPERAT|VA neposkytne poistné plnenie z tejto
poistnej udalosti, ak nie je dohodnuté inak.

Poislnou udalostbu je poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku náhodnej udalosti spôsobenej niektorým poistným rizikom uvedeným v článku ll' ktorého pois-

CLANOK IV
poistníka,
Povinnosti
resp. poisteného

tenie je v poistnej zmluve dohodnuté a nie

alebo vtýchto OPPZ ]56 vylÚčené a

Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi
tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky, bezpečnost-

škoda, ktorá zakladá právo na plnenie.

I

1e

z

VPPM 106
nej vzriiknutá
vo

2'

CLANOK VIII
Výklad pojmov

Prĺtvo na plnenie vzniká aj vtedy, ak bola poistená Vec poškodená, zničená alebo slratená v priamej vecne1 príčinnej
sÚ'4slosti s niektorým poistným rizikom uvedeným v čĺánku
ll, iĺtorého poistenie ie v poistnej zmluve dojednané.

Pre Účely lýchto OPPŽ 156 platí nasledovný ýklad pojmov:
PoŽiar je oheň v podobe plameňa, ktorý sprevádza hore_

].

nie a vznikol mimo uľčenéhoohniska, alebo ktorý určené

Čúnorvl

ohnisko opustil, vlastnou Živelnou silou sa rozšíril alebo
bol páchatelbm Úmyselne rozšÍrený. 7apožiar sa nepova-

Poistné plnenie pľi poistení na prvé riziko

Žujú Účinky ÚŽitkového ohňa a sálavého tepla, ani Žerave-

:.

Zir'elné poistenie peňazía cenín na prvé riziko sa vztahuje
na poškodenie alebo zničenie peňazía cenín niektorou zo
živelných poistných udalostí, pokial' tieto boli uloŽené:

a)

b)

c)

v schránke s pevným uzáverom, maximálne však do
r,nýšky

2,

v rozpínavosti plynov a pár (vel'mi ĺýchla chemická reakcia
nestabilnej sústavy). Za vybuch llakovej nádoby (kotla,

poistnej sumy 1 000 EUR,

v uzamknutej Železnei pokladnici s vlastnou hmotnostbu mĺnimálne 90 kg, maximálne však do Wšky poisl
nej sumy 3 300 EUR,

potrubia a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa po_

vaŽuje rozlrhnutie ich stien v takom rozsahu' Že došlo
k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi vonkajškom a vnútrajškom nádoby. Výbuchom nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia)' Výbuchom nie je aerodynamický tresk
spÔsobený prevádzkou lietadla' Výbuchom nie je reakcia

v pokladniciach s vyššímstupňom zabezpečenia (ohňovzdorné, pancierové), maximálne však do ýšky

poistnejsumy 16 600 EUR.

2' Živelné poistenie pĺsomnostĺ,plánov, obchodných

v spalbvacom priestore motorov, hlavní slrelných zbraní

kníh

a ohdobnej dokumentácie, kartoték, vykresov, zvukovych,
obrazovych, dátouých a iných zaznamov a ich nosičov, dälej
vzor ek, názorných modelov

a prototypov sa

vzt'ahuje na

3.

pošiĺodenie alebo zničenie poistených vecĺ niektorou zo Živelných poistných udalostĺ, maximálne však do t4išky poistnej sumy 3 300 EUR.

Čúnoxvll
Rozšíľená poistná ochrana

loty jeho qiboja na poistené veci, pľičomjeho Účinok
a následky sú dostupnými technickými prostriedkami jed-

4.
5.

noznačne identiÍikovalel'né'

Pádom stľomov, stožiaľov alebo iných predmetov sa
rozumie taký pohyb telesa, ktoré nie je sÚčastbu poškode_
nej poistenej veci a ktorý máznaky vol'ného pádu.
Povodeň je zaplavenie Územných celkov vodou, ktorá sa

na nehnutel'nosti, napr. na budove, na ktorÚ bolo dojed_
naré zdruŽené živelné poistenie, uhradí poislbvňa poistné
plr:enie aŽ do uišky jedného percenta z poistne1 sumy
budovy, maximálne však do výšky 500 EUR, ak je poško-

Žuje také zaplavenle územia, ktoré bolo

vzniknuté škody boli spôsobené Živelnou udalostbu

dené alebo zničenéoplolenie súvisiace s poistenou budov0tl.

Pokial'vzniknuté škody boli spôsobené Živelnou udalostbu
na hnutel'ných veciach, na ktorých bolo dojednané zdru-

6.
7.

spôsobené ľegu-

lovaným vypúšt'anímvôd z vodných tokov.

Záplavou sa rozumie vytvorenie sÚvislej vodnej plochy,
ktorá po určitÚ dobu v mieste poistenia stojí alebo prÚdi
a spÔsobína poistenom majetku škodu.

Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu dosa-

žeréŽivelné poistenie na prvé riziko, uhradí poistbvňa
po slné plnenie aŽ do uýšky jedného percenta z poistnej

hujúce v mieste poistenia rýchlosť min. 75 kmi h. Ak nĺe je
táto rýchlosť v mieste Škodyzistitel'ná, musí poistený preu-

sulĺy hnutel'ných vecí, maximálne však do výšky 500 EUR,
ak sÚ poškodené alebo zničenépeniaze, ceniny (kupóny
6 |lstký na MHD a pod.), ak tieto boli uzamknuté v bezpeč-

kázať, že pohyb vzduchu spÔsobil v okolí miesta 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-

nostnej schránke.

3.

a iných zariadeniach, v ktorých sa energia vybuchu cielävedome vyuŽÍva.
Zapĺiamy údeľblesku sa považuie bezprostredné pôsobenie energie blesku (atmosférického výboia) alebo tep_

vyliala z brehov alebo hrádzí vodných tokov alebo vod_
ných nádržĺ, alebo ktorá tieto brehy alebo hrádze pretrhĺa,
alebo zaplavenie územĺavodou bolo spôsobené zmenše_
ním prietoku koryta vodného toku. Za povodeň sa nepova-

Po]<ial'

2.

nie a tlenie s obmedzeným prístupom vzduchu, ani skrat
elektrického vedenia sprevádzaný svetelným prejavom
a pôsobením tepla.
Výbuch je náhly ničiý prejav tlakovej sily spočívajÚci

zajÚ poistené veci, mohla vzniknÚť iba v dôsledku víchrice.

Polstbvňa uhradí aŽ do jedného percenta z poistne| sumy
po slenej nehnutel'nosti, napr' budovy, škody na elektľoinštalácii a svelelne1 inštalácii vrátane príslušných meracĺch
prí;trojov' pokial'tieto vznikli v príčinnejsÚvislosti s úde_
rorn blesku.

Za škodu spôsobenÚ víchľicou sa povaŽu1Ú aj škody spôsobené vrhnutím iného predmetu víchricou na poistenÚ

B'

vec.

Krupobitie je

1av, pri ktorom kÚsky lädu rôzneho tvaru,
vel'kosli, váhy a hustoty vytvorené v atmosÍére dopadajÚ
na poistenÚ vec a tým dochádza k ich poškodeniu alebo
zničeniu.

9,

15' Za škodu spôsobenÚ nárazom dopľavného pľostĺiedku
sa povaŽuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci

Zosúvanie pôdy, zľútenie skál alebo zemín |e jav vzniknutý pôsobením gravitácie a vyvolaný porušením dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli

priamym stretom s cestným alebo kolajovym vozidlom, ich

uĺvojom. Zosuvom pôdy vŠak nie je klesanie zemského
povrchu do centra Zeme v dôsledku pôsobenia prírodných síl' Zosuvom pôdy, resp. zrÚtením skál alebo zemĺn

nákladom alebo vrhnutím predmetu, ktoré bolo 'lapríčinené priamym strelom s uvedenými vozidlami pri c:opravnej nehode. Podmienkou poskytnutia poistného plnenia 1e

nie je zosúvanie pôdy' resp. zrútenímskál alebo zemín
spÔsobené akoukolVek priemyselnou' stavebnou alebo
'l0,

vyšetrovanie poistnej udalosti políciou.
16. Za škodu spÔsobenÚ dymom sa povaŽuje také poŠkodenie alebo zničenie poistenej veci, klorú spôsobll dym

ludskou činnostbu'

náhle uniknutý v dôsledku poruchy zo zariadení n.r vykurovanie, spalbvanie, varenie alebo sušenie, ktoré sa na-

Zľútenie alebo zosúvanie lavín je jav, ked' sa masa sne_
hu alebo ladu náhle po svahoch uvedie do pohybu a rÚti

chádzajÚ v mieste poistenia.

sa do Údolia.
11. Zazemetrasenie sa povaŽujú prírodnými vplyvmi spôsobené otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemske1 kôre, ktoré dosahujú aspoň 5. stupeň medzinárodnej

17. Za škodu spôsobenú náľazovou vlnou pri prelete nadzvukového lietadla sa povaŽuje poškodenie alebo zniče_
nie poistenej veci spôsobené nárazovou vlnou vzni!<nutou
pri prelete nadzvukového lietadla, kloré prekročilo rýchlosť

stupnice udávajúcej makroseizmické Účinky zemetrasenia
(EMS-9B)' a to v mieste poistenia, kde nastala poistná

zvuku.

udalosť (nie v epicentre).
12. Ťarcha snehu alebo námĺazy je poškodenie alebo zni-

CLANOK IX

čenie poistenej veci nadmernou t'archou snehu alebo lädovej vľsttĺy.Za nadmernú t'archu snehu alebo lädovej

Záverečné ustanovenia

vrstvy sa povaŽuje zaťaŽenie stavebnej konŠtrukcie presa-

hu1úce normou stanovené hodnoty. Za škodu tarchou
snehu alebo námrazy sa nepovaŽuje pôsobenie rozpína-

Zmluvné strany si môŽu vzájomné práva a povinnosli upraviť v zmluve dohodou odchylne od poistných podnlienok,
ak to ýslovne nie je zakázané a pokial'z povahy uslanovení

vosť l'adu a pľesakovanie topiaceho snehu alebo lädu.

13. Za kvapalinu unikajúcu

týchto podmienok nevyplýva, Že sa od nich nie je moŽné

z vodovodných zaľiadení sa

povaŽuje voda, vykurovacie, klimatizačné a hasiace médiá,

odchýliť.

ktoré v dôsledku poruchy vytekajú z vodovodných zaria-

2. Poistná zmluva, ktore1 prílohu tvoria tieto Osobitné 1loistné
podmienky, sa v olázkach Účinnosti, lnj'kladu a vykorlávania
riadi právom Slovenskej republiky. To platí aj pľe poistené

dení,

]4. Za vodovodné zariadenie

a)
b)

sa povaŽujú:

potrubia na prívod, rozvod a odvod vody, odpadové
potrubia, vrátane armatúr a zariadenína ne pripo1ené,
rozvody vykurovacích (horÚcovodné a parné kÚrenie)

rizikáv zahraničí'
3. Tieto Osobitné poistné podmienky pľe poistenie veci pre
prípad Živelných udalostí č. 156 boli schválené Predstavenstvom KOOPERATIVY poistbvne, a.s. Vienna lnsurance

ak|imatizačných systémov, teplovodné čerpadlá
alebo solárne systémy, vrátane telies a zariadení na

c)

ne pripojených,

sprinklerové alebo postrekové hasiace zariadenia.
Za vodovodné zariadenla sa nepovaŽujÚ strešnéŽläby

Group a nadobÚdaiú Účinnosť dňom 01. 09. 2009.

a vonkajšie daŽdbvé zvody.

:
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OSOBITNE POISTNE PODMIENKV PRE POISTENIE
VEcl PRE PRíPAD oDcUDzENlA ALEBo VANDALIZMU

čúľoxt

mená a vyšetrovaná príslušnýmorgánom polície, pričom páchatel' bol zistený podla právoplatného roz-

Úvodné ustanovenie

hodnutia, ktorým bolo ukončenétrestné konanie.

Poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu,
ktoré uzaviera KOOPERAT|VA poistbvňa, a's. Vienna lnsurance Group (dälei len "K00PERAT|VA'), upravujú prĹ
slušnéustanovenia občianskeho zákonníka, Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie majetku VPPM ]06 (dä'106'')'
tieto Osobitné poistné podmienky pre
lej len "VPPN/
polstenĺe veci pre prípad odcudzenia a|ebo vandalizmu

člÁľĺoxlll
Výluky z poĺstenia
0krem vyluk uvedených vo VPPM 106 sa poistenie nevztahuje na škody na poistených veciach vzniknutých alebo

0PP0V 206 (dälej len "OPPOV 206"), Zmluvné dojednania - spôsoby zabezpečenia proti odcudzeniu ZD sZ

spôsobených:
a) úmyselným poškodením alebo zničenímpoistených
vecí (vandalizmus), pokial' Škoda nebola oznámená
a riešená príslušnýmorgánom polície,

(dhlej len 'ZD sZ') a poistná zmluva.

2'

b)

Uvedené poistné podmienky sÚ sÚčastbu poistnej zmluvy

Čuľĺoxll
Poistné riziká

Základné poistenie pre pľípad odcudzenia sa

vzt'ahuje

a)
b)

c)

cudzením,
lúpežou v mieste poistenia,
lÚpeŽou pri preprave peňazí aĺebo cenín, ktoré prepra_

vuje poislený alebo ním poverená osoba (dälei len
"peňaŽný posol''). Osobou poverenou prepravou pe_
ňazíalebo cenĺn mÔŽe byt iba zamestnanec poistníka,
resp. poisteného uvedeného v poistnej zmluve starší
ako

.lB

alkoholu či iných omamných alebo psychotropných

Doplnkové poistenie pre prípad odcudzenia sa vzl'ahuje
na Úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci
treťou osobou - vandalizmus. Poistenie je moŽné dojednať

v clvoch formách:

-

vandalizmus
nezistený páchatel': KOOPERATIVE
vzniká povinnosť plniť len za podmienky, Že škoda
bola oznámená a vyšetrovaná príslušným orgánom

b)

alebo stavby),
poškodením, zničenímalebo stratou poistenej veci
spreneverou, podvodom, zata1ením veci a neoprávne-

2'

ným uŽĺvanímcudzej veci,

lúpeŽou poistenej veci pri preprave vykonávanej na
základe prepravnej zmluvy.

Pri poškodeníalebo zničenízábranných prostriedkov
podla čl. V bod 2' b) nevzniká právo na plnenie K00PERAT|VY za škody spôsobené na skle vykladných skríň,
rovnako sa to netýka ani na nich nalepených neodnĺmaĺel'ných snímačovzabezpečovacíchzariadenĺ, nalepených
Íólií' nápisov, malieb a inej vyzdoby na poškodenom alebo
zničenom skle.

člÁľorv
Povinnosti poistníka, resp. poisteného

látok.

a)

d)

rokov, spôsobilý k právnym Úkonom, bezúhon_

ný' spoliahĺit4i Íyzicky zdatný, ktorý nie |e pod vplyvom

2.

prostou krádeŽou,
estetickým poškodením predmetov (napr.: mal'bami,
graÍfitmi alebo polepenĺm vonkajších častíbudovy

e)

na odcudzenie poistenej veci, ku ktorému došlo:
krádeŽouvlámaním, pri ktore1 páchatel'preukázatel'ne

prekonal prekáŽky chrániace poistenú vec pred od_

c)

polície,

vandalizmus - zistený páchatell K00PERATlVE vzniká
povinnosť plniť len za podmienky, Že Škoda bola ozná_

Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi

tvoriacich právny porĺadok Slovenskej republiky a stanovených v poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach
uvedených v č|. l týchto 0PP0V 206 je poistník, resp. poistený
povinný zabezpečiťpoistený majetok voči odcudzeniu v zmysle
ZD SZ do Úrovne zodpovedajúcej vyške poistnej sumy alebo
limitu plnenia dohodnutého v poistnej zmluve.

čúruoxv

2'

Poistná udalosť

cemu skutočnému spôsobu zabezpečenia v čase vzniku
poistnej udalosti,

alebo v týchto 0PP0V 206 vylÚčené a z neho vzniknutá
škoda, ktorá zakladá právo na plnenie.

3.

Poistnou udalostbu je ai poškodenie alebo zničenie:
a) poistenej veci, spôsobené konaním páchatel'a smerujúcim k odcudzeniu poistenej veci,

b)

zábranných prostriedkov, ktoré chránia vec poistenú
podla týchto 0PP0V 206, spôsobené konaním pá_

V prípade poistenia peňaŽného posla vznikne právo

V prípade poistenia budov, ostatných stavieb, stavebných
sÚčastí a príslušenstva stavieb ako samostatného pred_
metu poistenia sa za krádeŽ, pri ktore1 páchatel'preukáza_
tel'ne prekonal pľekáŽky chrániace poistenú vec pred odcudzenĺm, povaŽujú prípady, ked'sa páchatel'zmocnil poistenej veci prekonaním je1 konŠtrukčnéhoupetnenia.
Konštrukčným upevnením sa rozumie rozoberatel'ne alebo

nerozoberatel'né pevné spojenie poistenej veci stl stav_
bou. Za nerozoberatel'né ie povaŽované také spojenie,
ked'poistenú vec neide odcudziť bez jeho deštrukčného

chatel?l smerujÚcim k jej odcudzeniu.

3'

čase poist-

nej udalosti na mieste poistenia nebude zodpovedať za_
bezpečeniu uvedenému v ZD-SZ, poskýne KooPERA_
T|VA poistné plnenie iba do vyšky limitu zodpovedaiú_

Poistnou udalostbu je poškodenie alebo zničenie poiste_
nej veci v dôsledku náhodnej udalosti spôsobenej niektorým poistným ľizikom uvedeným v článku ll, poistenie
'l06
ktoré je v poistnej zmluve dojednané a nie je vo VPPM

2,

V prípade, Že skutočný spôsob zabezpečenia v

na

narušenia. V prípade rozoberatel'ného spojenia je za do_
statočnépovaŽované iba také, na prekonanie ktorého je
nutné pouŽiť minimálne ručnénáradie, ak nejde o beŽne
pouŽívanéspojenia, ktorých konštrukciu ne|de ovplyvniť

poistné plnenie len vtedy, ak bola preprava uskutočnená
najkratšou moŽnou trasou medzi začiatočnýma cielbvym
miestom prepravy a nebola aŽ do miesta určenia prerušená. Prepľava môŽe byt prerušená len z dÔvodov vyplwa_
júcich z pravidiel cestnej prevádzky alebo z dôvodov pre-

(napr. zavesenie dverí alebo okien na pántoch).

vzatia alebo odovzdania peňazíalebo cenín v mieste urče-

nia, Poistenie sa vzt'ahuje na odcudzenie peňazí alebo
cenín lÚpeŽou, ku ktorej došlo v dobe po ich prevzatí na
bezprostredne nadväzujúcuprepravu a pred ĺch odo_
vzdaním bezprostredne po ukončeníprepravy v mieste

CLANOK VII
Poistné plnenie

1.

určenia, najneskôr do okamihu, ked'peniaze alebo ceniny
mali byt odovzdané, resp. mohli bý odovzdané.

4.

106.

2'

Poistenie peňaŽného posla sa vzt'ahuje aj na prípady:
ked'k lúpeŽi peňazíalebo cenín došlo tak, Že páchatel'
bezprostredne pred prepravou alebo po nej pouŽil
proti poistenému, resp. poistnĺkovi, osobe poverenej

a)

plnenie z 1ednej poĺstnej udalosti aŽ do

pro-

ýšky 5 % z

hornej

hranice plnenia dojednanej pre základné poistenĺe pre
prípad odcudzenia pre hnutel'né veci, cennosti, centlé veci
a veci zvláštnei hodnoty v danom mieste poistenia, ak nie

lie alebo hrozbu bezprostredného násilia,
odcudzenia alebo straty prepravovaných peňazí alebo

ie dojednané inak.

cenín, ked'poistený' resp. poistník, osoba poverená
prepravou alebo doprevádzajúca osoba boli násled-

3.

Ak došlo ku krádeŽi, pri ktorej páchatel'

preukázatel'ne

prekonal prekáŽky chrániace poistenú vec pred odcudzením a odcudzené poistené veci boli v čase vzniku poistnej
udalosti umiestnené vo t4ikladoch poistenej prevádzky,

kom dopravnej alebo ine1 nehody zbavení nezávisle
od svojej vôle moŽnosti zverené peniaze alebo ceniny
opatrovať, Právo na plnenie však nevzniká, ak dopravnú nehodu spÔsobil poĺstený, resp. poistník,

poskytne KOOPERAT|VA plnenie maximálne do výšky

osoba poverená prepravou alebo doprevádzajÚca
osoba v dôsledku poŽitia alkoholu alebo uŽitím inej

10 % z hornej hranice poistného plnenia za poistené veci.

Poistenie sa však nevzt'ahuje na veci uvedené v článku ll
bod 7 VPPM 106 (naimä cenné veci a veci zvláštnej hodnoty), ak bolĺ umiestnené vo vykladoch v mimopracovnej
dobe poistenej prevádzky.

psychotropnej alebo omamnej látky,

CLANOK VI

4, Z

Spôsob zabezpečenia

-l,

V prípade poškodenia alebo zničenia zábranných

striedkov podlh článku V bod 2. b) poskytne KOOPERAT|VA

prepravou alebo proti doprevádzajúcim osobám nási_

b)

Poistné plnenie upravujú prÍslušnéustanovenia VPPM

poistenia pre prípad odcudzenia peňazí tvoĺiacich

dennÚ tržbu lÚpeŽou vzniká právo na plnenie iba úedy, ak

Právo na plnenie do uýšky dohodnutej poistne1 sumy
alebo limitu poistného plnenia dohodnutého v poistnej

bola odcudzená denná trŽba uloŽená v čase poskýovania
sluŽieb v neprenosných uzamknulých bezpečnostných

zmluve vznikne len vtedy, ked'ukradnutá vec bola v čase

schránkach.

poistnej udalosti zabezpečená spôsobom uvedeným
u ZD-57.
2

5.

6.

Poistenie obsahu samostatne umiestnených presklených
vitlín sa vzlähu|e na poškodenie alebo zničenie skla (oby_
čainésklo presklenej vitríny) a odcudzenie vystaveného

preukázatel'ne pouŽil proti poistenému, resp. poistníkovi
uvedenému v poistnej zmluve, ich zamestnancom a|ebo
iným nimi povereným osobám násilie alebo hrozby bez-

tot,aru.

prostĺedného násilia.

4.

Po,stenie pre prípad odcudzenia pĺsomností, plánov, obch'ldných kníh a obdobnej dokumentácie, kartoték, ýkre_

c) článku ll sa rozumie zmocnenie sa poistenej veci

]

pá_

sov, zvukovych, obrazouich, dátouich a iných záznamov a

chatelbm počas je1 prepravy spôsobom uvedeným v bode

ich nosičov, dälei vzoriek, názorných modelov a prototypov sa vzťahuie na odcudzenie poistených vecí do 3 %

3 tohto článku.

z celkovej poistnej sumy dojednanej pre základné poistenie pre prípad odcudzenia, maximálne však do uýšky po_
istrlej sumy 1 000 EUR na prvé riziko.

CLANOK

5.

Neoprávneným uŽĺvanĺm poistenej veci tretbu osobou sa
rozumie neoprávnené zmocnenie sa poislenej veci
s Úmyslom prechodne ju užívatl

6.

Zazábranne prostriedky sa povaŽujÚ prvky mechanických
zábranných prostriedkov (dvere, sklenené ýplne dverÍ
a okien' zámky, mreŽe, rolety a pod') a elektrické zabezpečovacie signalizácie (čidlá, snímače, hlásiče a pod.),
schránky a trezory vrátane ich uzamykacích systémov,
bezpečnostná batoŽina na prepravu cenností a iné technické prostriedky zabezpečujúce miesto poistenia alebo

VIII

Výklad pojmov

'l..

LÚpeŽou pri preprave peňazí alebo cenín v zmysle bodu

,ičelY týchto 0PPOV 206 platí nasledujúci vyklad po1mov:

Zakrádež vlámaním sa povaŽuje zmocnenie sa cudze1
po stenej veci tak, Že sa jej páchatel' zmocnil niektorým
d'alej uvedeným spÔsobom

a)

do miesta poistenia sa dostal tak, Že ho sprístupnil

b)

nástrojmi, ktoré nie sú určenéna jeho riadne otvára_
nie, alebo iným preukázatel'ne násilným spôsobom,
do miesta poistenia sa dostal inak ako vstupným otvo_

c)
d)
e)

poistenú vec proti odcudzeniu, poškodeniu alebo zničeniu'Za ochranný prostriedok sa nepovaŽujú vozidlá, kto-

:

rými je poistená vec pľepravovaná.

7.

Spreneverou sa rozumie privlastnenie si zverenej poistenel veci.

rom alebo otvoreným oknom,

B.

v mieste poistenia sa preukázatel'ne skryl a po jeho

Zata|ením veci sa rozumie privlastnenie si poistenej veci,

uzamknutí sa veci zmocnil,

ktorá sa dostala do moci páchatelä nálezom, omylom

miesto poistenia otvoril klÚčom, ktorého sa zmocnil

alebo inak bez súhlasu poistníka' resp' poisteného uvedeného v poistnej zmluve,

vlámaním alebo lÚpeŽou,
do tľezora, ktorého obsah ie poistený' sa dostal alebo
ho otvoľil nástrojmi, ktoré nie sÚ určenéna jeho

člÁľorx

riadne olvorenie,

Í) trezor, ktorého obsah je poisiený,

Záverečné ustanovenia

otvoril k|Účom alebo

spôsobom určeným na jeho riadne otvorenie, ktorého
sa zmocnil:

Zmluvné strany si môŽu vzájomné práva a povinnosti upra-

Ía) vlámaním do úschovného objektu, kIorý jezabezpečený minimálne rovnako ako trezor, v ktorom

viť v

zmluve dohodou odchylne od poistných podmienok,
ak to ýslovne nie je zakázané a pokial' z povahy ustanovení týchto podmienok nevyplýva, že sa od nich nie je

sÚ uloŽené poistené veci,

Íb) vlámaním do úschovného objektu, ktoľý má dva
zámky a klÚče k nim príslušnésÚ uloŽené odde_
lene mimo miesla poistenia,

g)

moŽné odchýliť.

2.

Íc) lúpeŽou mimo miesta poistenia,

Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie veci pre
prípad odcudzenia alebo vandalizmu č. 206 boli schvá-

lené Predstavenstvom K00PERAT|VY poistbvne a.s.
Vienna lnsurance Group a nadobúdajÚ účinnosťdňom

do trezora' ktorého obsah je poistený sa dostal tak, Že

prekonal prekáŽku vytvorenú špeciÍickými vlastnost'ami veci (napr. vel'ká hmotnosti nadmerné rozmery'

01. 09, 2009.

obt'aŽná demontáž a pod.)'

2.

Prĺ;slou krádežou sa rozumie privlastnenie si cudzej poistenej veci tak, Že sa jej páchatel'zmocnil spôsobom iným
ako uvedeným v bode. 1, resp. ak odcudzená vec nebola
ch'-ánená pred krádeŽou spôsobom uvedeným v ZD-SZ,
resp. nedošlo k spáchaniu |ÚpeŽe.

3'

:

LÚpeŽou sa rozumie privlastnenie si veci tak, Že páchatel'
J

N
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KoopeĺativaÄ
VIENNA INSURANCE GROUP

vŠeoeecruÉPolsTNÉpoolvltENKY
PRE HAVARIĺnÉPolsTENlE MoľonoyýcH VozlDlEL č. 9oo
obvyklá výbava -

rnýbava dodávaná pre daný
výrobcom' Táto výbava
motorového
vozidla
typ
je započítanádo ceny motorového vozidla podl'a
výrobcu.
Doplnková - nadštandardná výbava - výbava
nad rámec základnej výbavy dodávanej
výrobcom.
Zatajenie veci - privlastnenie si poĺstenej 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 Vp|yvy
trhu. Vyjadruje cenu motorového vozĺdla pri jeho

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

článor l

Poist'ovňa

Základné pojmy
(poistitel', poist'ovate!')

Kooperatĺva poisťovňa,

ä.S., registrovaná
l, oddiel Sa,

v obchodnom registri Bratislava

vloŽka79lB.
Polstník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá
uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť

predaji obvyklým spÔsobom na vol'nom trhu

poistné.

- osoba, na ktorú sa
poistenie vzťahuje'
Návrh poistnej zmluvy vyplnené tlačivo
poisťovne, v ktorom je podpĺsom poistníka
Poistený (poistenec)

k rozhodnému dátumu'

Nesprávna alebo nedostatočná údÉba

nedodžanje, porušenie záväzných technických
pravidiel, predpisov, pokynov a noriem

vyjadrená jeho vÔl'a uzavrieť poistnú zmluvu za
podmienok uvedených v návrhu.
Poistná zmluva návrh poistnej zmluvy,
akceptovaný poistníkom i poisťovňou.

Poistka

-

udávaných výrobcom.

osoBtTNÉUSTANoVENIA
článok lI

písomné potvrdenie poisťovne o

Poistné riziká
1. Základné poistenie motorotných vozidiel sa

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, zakÍoréje poistník povinný platiť beŽne
poistné.
KrádeŽ- zmocnenie sa cudzej veci s úmyslom
zaobchádzať s ňou ako s vecou vlastnou.

vzťahuje na

a)

uvedených v týchto poistných podmienkach
alebo v príslušných zmluvných
dojednaniach.
Právo na plnenie vzniká, ak dôjde ku škode
na veci z nasledujúcich udalostí:
. zráŽka vozidla, pád,náraz,
výbuch, blesk,
'. poŽiar,
povodeň, záplava, krupobitĺe, 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.

Neoprávnené užívaniecudzej veci
sa poistenej veci v úmysle ju

zmocnenie

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 niečíomylvyuŽije.
Lúpež_ pouŽĺtie násilia alebo hrozby
bezprostredného násilĺa v úmysle zmocniť sa
cudzej veci.
Predpísaná výbava - je špecifikovaná
všeobecne záv äzný mi predpismi.
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poškodenie, zničenie motorového vozidla
alebo jeho obvyklej výbavy akoukolVek
udalosťou, s výnimkou výluk uýslovne

čtánok Itl
Vymedzenie poistnej udalosti
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1. Poistnou udalosťou je vznik náhodnej udalosti
špecĺfikovanejv predchádzajúcom článku, ku
ktorej došlo v čase trvania poistenia, ak je
s ňou spojený vznik povinnosti poisťovne
plniť.

2. Poistnou udalosťou však nie je, ak bola takáto
udalosť spôsobená úmyselným konaním
poisteného, poistníka alebo z podnetu
niektorého z nich.
ČIánok tV
Výluky z poistenia
í. Právo na plnenie nie je, ak časťvozidla bola
poškodená alebo zničená v dÔsledku
a) prirodzeného opotrebenia, ako a) trvalého
vplyvu prevádzky, korózie alebo erózie, únavy
materiálu;
b) funkčneho namáhania;

c)

chybnej konštrukcie, výrobnej
materiálovej chyby;

3. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo
zničenie vozidla pri súťaŽiachs ýchlostnou
vloŽkou, ako aj pri prípravných jazdách na
preteky a súťaŽiach s rýchlostnou vloŽkou.

4. Ak boli poškodené alebo zničenépneumatiky
alebo plné gumové obruče vozidla alebo ak
bolo elektrické zariadenie vozidla poškodené
skratom, vznikne právo na plnenie len vtedy,
ak došlo
a) súčasneaj k inému poškodeniu vozidla, za
ktoré je poisťovňa povinná plniť;
b) k ĺch poškodeniu alebo zničeniu zásahom
inej osoby neŽ poisteného, poistníka alebo
vodiča a táto udalosť bola Šetrená políciou'

alebo

d) nesprávnej obsluhy s následným poškodením
častí vozidla nadmerným funkčným
namáhaním;
e) toho' Že vozidlo viedla osoba, ktorá nemala
predpísanéoprávnenie na vedenie vozidla;
0 činnostivozidla ako pracovného stroja;
g) chyby, ktorú mala poistená vec uŽ v dobe
uzatvorenia poistenia a ktorá bola, alebo
mohla byť známa poistenému, jeho
zmocnencom alebo zástupcom bez ohl'adu na
to, či bola známa poisťovni;
h) vykonávania opravy alebo údžbyveci, alebo
v priamej súvislosti s týmito prácami;
i) podvodu, ktorého sa dopustil vypoŽičatel',
pokial' predmetom podnikania je
vypoŽičiavanie vecía vypoŽičaná poistená vec
nebola poistenému vrátená v dôsledku
podvodného konania; právo na plnenie však

vzniká,

motorového vozidla, za ktoré je zodpovedná

opraváreň alebo dodávatel' zo zákona.

ak bol

páchatel' zistený podl'a
právoplatného rozhodnutia, ktoým bolo
ukončenékonanie, i ked' páchatel' nebol

Pokial' nedošlo z inej príčinya v rovnakom
čase k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je
poisťovňa povinná plniť, poistenie sa
nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie

nosičov záznamov, obrazoviek
zobr azov acích j ed

5.

sociálne, ideologicky alebo náboŽensky) alebo
zásahu štátnej alebo úradnej moci;
k) pouŽitia motorového vozidla na vojenské

l)

účely;

výbuchu dopravovaných výbušnín;

m)jadrových rizík.

a iných

otĺek.

preukázané, že poistené MV
viedla osoba,
ktorá bola pod vplyvom alkoholu resp.
návykovej látky, resp. osoba' ktorá sa
odmietla podrobiť skúške na alkohol v krvi,

Ak bolo

v okamihu dopravnej nehody

alebo nahlásila dopravnú nehodu policajným
orgánom dodatočne' poisťovňa uplatní svoje

právo na primerané zniŽenie plnenie
z poistnej zmluvy podl'a S 809 ods. 2
občianskeho zákonníka.

6. Poisťovňa nie je povinná plniť za následné

škody všetkých druhov ( nemoŽnosť pouŽívať
vozidlo, ušlý zisk a pod.)' vedl'ajšie výdavky
(právne, poštovné, príplatky a pod.).

odsúdený pre trestný čin;

j) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo
iných hromadných násilných nepokojov,
štrajku, výluky, teroristických aktov (t'j.
násilných konaní motivovaných politicky,

n

Clánok V
Predmet poistenia a územná platnost'
1. Poistenie sa vzťahuje iba na veci, ktoré sú
menovite uvedené v poistnej zmluve.

2. Poistenie sa vzťahuje iba na motorové
vozidlá, ktoré boli pri dojednávaní poistenia
schopné prevádzky, ana základné vybavenie

2. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté
pri oprave alebo údrŽbe motorového vozidla,
ak ide o poškodenie alebo zničenie
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dodávané pre daný typ vozidla výrobcom, ako
i na vybavenie predpísané právnymi predpismi
(d'alej len predpísaná uýbava)' Na d'alšie
príslušenstvo (d'alej len doplnková
nadštandardná výbava) sa poistenie vzťahuje,
len ak je to dohodnuté v zmluve'

3. Poistenie sa vzťahuje na geografické územie
Európy, pokial' nebolo v poistnej zmluve
dohodnuté inak'

článok Vl
Poistná hodnota
'l. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci
rozhodujÚca pre stanovenie poistnej sumy'
Poistnou hodnotou v zmysle týchto poistných
podmienok je nová hodnota poistenej veci, t.j'
suma, ktorú treba vynaloŽiť na znovuzriadenie

veci novou Vecou rovnakého typu a uýkonu
vrátane nákladov montáŽe a prípadné iné
poplatky.

2. Poĺstná suma je suma V zmluve určená ako
najvyššia hranica plnenia poisťovne 'Poistná

suma má pre kaŽdú jednotlĺvúVec
zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom
roku alebo období, na ktoré bolo poĺstenĺe
dojednané.
C!ánok Vl!

í. Poistné je
ochranu

a

Poistné
zmluvná cena

za

poskytnutú

jeho výška musí byť uvedená

v poistnejzmluve.

a obsahu
poistenia a ohodnotenia rizika a to na základe
poistnej hodnoty veci alebo poistnej sumy.

2. Poistné sa určípodl'a rozsahu

3.

Ak je

poistník v omeškaní s

platením

poistného' vzniká poisťovni právo odpočítať
sumu zodpovedajúcu dlŽnému poistnému
z poistného plnenia.

článok Vllt
Povinnosti poisteného

í. okrem

povinností stanovených právnymi

predpismi je poistený povinný:

a) poisťovni alebo ňou povereným osobám
umoŽniť prehliadku poisťovanej veci
poistného
a posúdenie rozsahu
nebezpečenstva, podať informácie so
vŠetkými podrobnosťami potrebnými na jeho
ocenenie, d'alej je povinný poisťovni alebo

ňou povereným osobám

k nahliadnutiu technickÚ,
obdobnú dokumentáciu;

predloŽiť

Účtovnú a

inÚ

b) oznámiť bez zbytoč,néhoodkladu poisťovni

všetky zmeny poistenia

občianskeho zákonn íka);

( $ 793

odst.

1
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c) umoŽniť poisťovni vyhotoviť kópie dokladov,
ktoré predloŽil pre zistenie okolností
rozhodujúcich pre posúdenie nároku na

plnenie a jeho výšku, ako 4 umoŽniť
šetrenie, ktoré je na to potrebné;
d) oznámiť bez zbytočného odkladu polícii, ak
má v súvislosti s poistnou udalosťou
dôvodné podozrenie, Že došlo ku krádeŽi,
lúpeŽi alebo inému trestnému činu.
e) po vzniku poistnej udaĺosti postupovať
v súlade s pokynmi poisťovne;
0 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 ýzicke 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 udaĺosťprešetrená
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
akejkolVek poistnej udalosti najneskôr do 15
pracovných dní od vzniku poistnej udalosti,
zároveň však najneskÔr do 3 pracovných
dní, odkedy sa o nej dozvedel;
i) zabezpeóiť voči inému právo na náhradu
škody spôsobenej poistnou udalosťou;
j) oznámĺťpoĺsťovni,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 zbytočnéhoodkladu 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 zniŽené o primerané náklady
potrebné na opravu tejto veci, pokial' bola

?

poškodená v dobe od poistnej udalosti do
doby, ked' bola nájdená, prípadne je povinný
vrátiť hodnotu zvyškov, pokial' v uvedenej
dobe bola vec zničená.
2.

Ak malo

porušenie povinností uvedených

bode 1 tohto článku podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie
rozsahu následkov poistnej udalosti, je
v

zohl'adnením dojednanej spoluúčasti,
maximálne však vo výške všeobecnej hodnoty
motorového vozidla v dobe bezprostredne
pred poistnou udalosťou.

4. Pokial' bolo motorové vozidlo zničenéalebo
poškodenév takom rozsahu, Že náklady na
opravu presiahnu 90% všeobecnej ceny

motorového vozidla, poisťovňa bude

povaŽovať takúto škodu za totálnu škodu
výškou plnenie bude všeobecná cena

poisťovňa oprávnená plnenie zo zmluvy zniŽiť
pod|'a toho, aký vplyv malo toto porušenie na
rozsah jej povinnosti plniť.

a

motorového vozidla zniŽená o hodnotu
pouŽitel'ných zvyškov z motorového vozidla.
V prípade poškodenia motorového vozidla
v zahraničísi poisťovňa vyhradzuje právo
rozhodnúťo tom, či pouŽitel'né zvyšky uhradí

čtánok tX
Povinnosti poist'ovne

okrem povinností stanovených právnymi
predpismi je poisťovňa povinná:

v poistnom plnení, alebo sa budú prepravovať

a) oznámiť poistníkovi poistné podmienky
týkajúce sa dojednávaného poistenia;
b) umoŽnĺťpoistenému nahliadnuť do
spĺsových materiálov týkajúcich sa jeho
poistnej udalosti a umoŽniť mu zabezpečiť si
kopiu;

c) vrátiť poistenému doklady' ktoré si vyžiada
a ktoré nie sú nutnou súčasťouspisu;
d) poskytnÚť poistenému potrebnú pomoc na
uplatnenie jeho práv z poistenia;
e) poskýnúťpoistenému na písomnúŽiadosť
primeraný preddavok na výplatu poistného
plnenia, ak je nesporné, Že došlo k poistnej
udalosti, z ktorej bude plnené a celé plnenie
nie je moŽné poskytnúťz dôvodu doposial'
neukončenéhošetrenia;
f) zachovávať mlčanlivosťo skutočnostiach,
ktoré sa dozvie pri dojednávaní poistenia,
a pri likvidácii poistných
udalostí; informáciu mÔŽe poskytnúťlen so
súhlasom poisteného alebo pokial' tak
ustanovuje zákon.

jeho správe

čtánok x
Plnenie poisťovne
1. Poisťovňa poskýuje plnenie V euro mene, ak
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

2. Poistná suma
poisťovne.

je

hornou hranicou plnenĺa

3. Za škodu vzniknutú poistnou udalosťou podl'a
typu poistenia' poĺsťovňa poskytne poistné
plnenie v rozsahu nákladov v danom mieste
na uvedenie poškodeného alebo zničeného
motorového vozidla do stavu bezprostredne
pred poistnou udalosťou, alebo v rozsahu
nákladov na znovuzriadenie zničenéhoalebo
odcudzeného motorového vozidla, so

do sídla poisteného. Náklady na prepravu

pouŽitel'ných zvyškov nesmú presiahnuť ich
cenu.

5. Doplnková výbava motorového vozidla bude
hradená len v prípade, pokial' táto bola
menovite a cenovo dojednaná v poistnej
zmluve.

6. Poisťovňa odmietne poistné plnenie, ak sa po
poistnej udalosti preukáŽe, Že uýrobné číslo
karosérie, resp. podvozku motorového vozidla

sa nezhoduje s údajmi uvádzanými výrobcom
pri type motorového vozidla uvedenom
v poistnej zmluve, alebo ak sa zistí, Že na
motorovom vozidle boli výrobné čísla
pozmenené, vymenené, alebo ak motorové
vozidlo pochádza z trestnej činnosti.

7. Poisťovňa má právo odpočítaťod poistného
plnenia dlŽné poistné.

8. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenia alebo
straty vzniknuté pred dojednaním poistenia.

Ak je

Clánok Xl
Podpoistenie
v dobe poistnej udalosti poistná suma

stanovená poisteným niŽšia ako poistná hodnota
veci, potom poisťovňa poskytne plnenie, ktoré je
v rovnakom pomere ku škode ako je poistná
suma k poistnej hodnote.

č!ánok xtl
Doručovanie písom ností
Výzva podl'a s 801 zákona č. 4011964 zb.
občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a iné pĺsomnosti sa povaŽujú za
doručené,ak ich adresát prijal, odmietol prijať
Strana 4 / 5
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alebo dňom, ked' ich pošta vrátila odosielajÚcej
strane ako nedoručené.

podmienok nevyplýva, Že
moŽné odchýliť.

zÁvenečľÉusreľovENtE
čtánok Xltl

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

Zmluvné strany
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zlĺll_uvľÉDoJEDNANIA

PRE HAVARIuľĺÉPolsTENlE EURoKAsKo_ sÚeon Č.goĺ
vyslovene uvedených v príslušnýchVPP alebo
v týchto zmluvných dojednaniach.

článor t

uvooruÉ USTANoVENIE
Havarijné poistenie motorouých vozidiel, ktoré
uzatvára KOOPERAT|VA poisťovňa, a.s' Vienna

lnsurance Group (d'alej

len

,,poisťovňa"),

upravujú príslušnéustanovenia občianskeho
zákonníka, Všeobecných poistných podmienok
pre havarijné poistenie motorových vozidiel
(d'alej len ,,VPP) a Všeobecných poistných
podmienok pre urazové poistenie (d'alej len
,,VPPUP") a tieto zmluvné dojednania, ktoré boli
schválené predstavenstvom KooPERATlVY
poisťovne, a.s.' Uvedené poistné podmienky
a zmluvné dojednania sú súčasťoupoistnej
zmluvy, tvoria neoddelitel'ný právny celok
a poistený podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje
ich prevzatie.

clánok

!t

PREDMET POISTENIA
1. Základné poistenie
Poĺstenie 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

ak je

Len
v poistnej zmluve dohodnuté,
dojednáva sa dodatkové poĺstenie:
a) doplnkovej nadštandardnej výbavy 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) čelnéhoskla MV.

zÁxuoľĺÉPolsTENtE
čtánor !lt

ROZSAH POISTENIA
Základné poistenie motorových vozidiel je

možnédojednat' ako typ:

A

B

Poistenie sa vzťahuje na poškodenĺe alebo
zničenie MV alebo jeho obvyklej výbavy
náhodnou poistnou udalosťou, s výnimkou
krádeŽe alebo lúpeŽe MV a výluk

Poistenie sa vzťahuje na krádež a lÚpeŽ MV,
d'alej na poškodenie alebo zničenie MV alebo
jeho obvyklej výbavy náhodnou poistnou
udalosťou, s výnimkou výluk vyslovene
uvedených v príslušnýchVPP alebo v týchto
zmluvných dojednaniach.

čIánok lV
A PoIsTNÉoBDoBlE
PLATNoSŤ
UZEMNÁ
vzťahuje
na geografické územie
1. Poistenie sa
Európy'

2. Poistenie Sa dojednáva na dobu stanovenú
v poistnej zmluve. Poistné obdobie je obdobie
dohodnutých splátok poistného' Poistenie je moŽné

dojednať aj ako krátkodobé poistenie; v tom prípade
poistné obdobie
zhodné s poistnou dobou
a poistenie končíuplynutím poistného obdobia.

je

č!ánok V

výlurcv z PoISTENIA

okrem uýluk uvedených vo VPP a v týchto zmluvných
dojednaniach, sa poistenie nevzťahuje na:
a) škody spôsobené neobvyklou alebo nesprávne
uloŽenou batoŽinou alebo nákladom,
b) škody na MV, pokial' je MV pouŽívanéna 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 súvistosti 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 spal'ovacieho priestoru motora,
i) škody na MV za ktoré zodpovedá tretia osoba ako
dodávatel' (výrobca, obchodník), prípadne iný
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zmluvný podnikatel' alebo

ako

osoba,

zodpovedná za opravu,
po poistnej udalosti preukáŽe, Že MV
pochádza z trestnej činnosti,
k) riziko krádeŽ, lúpeŽ MV, ak sa v priebehu
vyšetrovania poistnej udalosti preukáŽe, Že
poistený vsúlade sčlánkom Vll, bod 7 a8
týchto zmluvných dojednaní neuzavrel
právoplatnú zmluvu o aktivácii
aprevádzkovaní satelitného elektronického
vyhl'adávacieho systému sposkytovatel'om
týchto sluŽieb, ak ho vyŽaduje predpísaný
spôsob zabezpečenia (Čl' Vll).

4.

j) ak sa

článor Vl

PoVtNNosTt PolsTENÉHo
okrem povĺnností uloŽených v občianskom
zákonníku a VPP je poistený povinný,

(vrátane doplnkovej výbavy) prevyšujÚca 10násobok minimálnej mzdy' Rovnako je poistený
povinný nahlásiť polícii kaŽdú poistnú udalosť na

poistenom MV, ktorá je krytá poistením podl'a týchto
zmluvných dojednaní a ktoré majú orgány polície
povinnosť prešetriť, t.j. krádeŽ MV, lúpežMV,

poškodenie alebo zničenie MV inak

Poistený je povinný podl'a pokynov zástupcu
poisťovne, do 5{ich pracovných dní odo dňa
vstupu ojazdeného MV do poistenia, podrobiť
sa obhliadke poisteného MV. V opačnom
prípade bude takéto konanie posudzované
ako porušenie povinnosti poisteného
a následne je poisťovňa oprávnená, pri vzniku
poistnej udalosti, primerane krátiť poistné

plnenie podľa toho' aký vplyv malo

3.

Poistený je povinný bezodkladne poisťovni
oznámiť vznik akejkol'vek poistnej udalosti
najneskÔr do 15 pracovných dní od vzniku
poistnej udalosti, zároveň však najneskÔr do 3
pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel.

pri

prepravovanú.

5. Ak došlo ku krádeŽi MV, poistený je povinný, po
oznámení vzniku poistnej udalosti, odovzdať
oprávnenému pracovníkovi poisťovne (napr.
likvidátor):

všetky originálne kl'účevrátane

prípadne ich

kópie

a

náhradných,

ovládače od

od MV (ako
kl'účeod MUL-T-LoCKu' Constructu,

zabezpečovacieho zariadenia

imobilizéru, kÓdový štítokkl'účova pod.),

napr.

karty

kópiu technického preukazu s dočasným vyradením

MV z evidencie príslušnýmdopravným
inšpektorátom, resp. osvedčenie o evidencii MV,
resp. potvrdenie

dopravného

o dočasnom vyradení MV z evidencie

inšpektorátu

,

servisné kniŽky, colné deklarácie o dovoze MV a iné
potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyŽiada.

6. Poistený je d'alej povinný bezodkladne

oznámiť
poisťovni akúkol'vek stratu kl'účovalebo ovládačov
od dekódovacích zariadení MV alebo ĺch zničenie.

7. Ak bolo MV, za

ktoré bolo vyplatené poistné plnenie
(pri
poistných
rizikách krádeŽ a lúpeŽ), je
nájdené
poistený povinný vrátiť toto poistné plnenie alebo
previesť vlastnícke práva k MV na poisťovňu
bezodkladne, najneskôr však do 30{ich dní od dňa
oznámenia o nájdeníMV.

toto

porušenie na rozsah jej povinnosti plniť, resp.
z takéhoto dÔvodu je poisťovňa oprávnená
predmetnú poistnú zmluvu vypovedať.

ako

dopravnej nehode. Uvedené platí aj pre obvyklú
alebo nadštandardnú výbavu MV a batoŽinu v ňom

nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou
bez súhlasu oprávneného pracovníka
poisťovne (napr' likvidátor). To však neplatí,
ak je takáto zmena nutná z bezpečnostných,
hygienických alebo iných váŽnych dôvodov
alebo na to, aby sa rozsah následkov poistnej
udalosti nezväčšoval.V týchto prípadoch je
poistený povinný zabezpečiťdostatočné
dôkazy o rozsahu a príčinepoistnej udalosti,
napr. uchovaním vymenených poškodených
dielov, fotodokumentáciou, prípadne
videozáznamom, svedectvom tretích osôb,
a pod.

2.

Poistený je povinný nahlásiť polícii každúdopravnú
nehodu, pri ktorej vznikne škoda na poistenom MV

8.

Poistený je povinný počas celej doby poistenia MV
udžiavať a prevádzkovať v riadnom technickom
stave podl'a predpisov výrobcu a s platným
dokladom o vykonaní technickej prehliadky.

9.

Poistený je povinný zabezpečiť' aby MV v čase jeho
opustenia bolo riadne zabezpečenéproti krádeŽi
predpísaným spôsobom zabezpečenia, V súlade
s článkom Vll týchto zmluvných dojednaní.
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je povinný umoŽniť poisťovni, na
základe jej pokynov, obhliadku poškodeného
MV za účelomposúdenia nároku na poistné
plnenie a jeho výšku.

10.Poistený

1

1.

12'

nasledovnom rozsahu:

Poistený je povĺnný zabezpečiť, aby sa v MV,
v čase jeho opustenia, nenachádzali doklady'
náhradné kl'účea ovládače od MV.

Ak sa
a

preukáŽe,

ovládačov od

Že niektoý

1.

z kl'Účov
MV'

odcudzeného

odovzdaných poisteným, nie je pravý (t.j.
nejedná sa o originálne kl'Úče a ovládače
dodávané prvouýrobcom 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 zníŽiť,
a to úmerne tomu, aký vplyv malo toto
porušenie na vznik poistnej udalosti, prípadne
zväčšenierozsahu jej následkov, alebo pokial'
spÔsobilo obtiaŽe pri šetrenípoisťovne .

13' Poistený je povinný, v prípade vzniku poistnej

udalosti zabezpečiťpoisťovni voči inému
právo na náhradu škody.

14.

Ak

poistený porušil niektorú z povinností
uvedenú v čl. Vl, je poisťovňa oprávnená

osobné a teľénne MV, ktoré sú konštrukčne

určenéprevaŽne na prepravu osôb a ich batoŽiny
alebo nákladu a majú najviac 9 miest na sedenie
vrátane miesta vodiča, ako aj MV určené
prvovýrobcom ako osobné alebo terénne, ktoré sÚ
v osvedčenío evidencii zapísanéako nákladný
automobil. Úžitxové MV s cetkovou hmotnosťou
do 3500 kg, ktoré sú v osvedčenío evidencii
zapísanéako nákladný automobil.:
a) Vo východiskovej hodnote spolu s doplnkovou
uýbavou do 19 916'35 EUR jednou
z nasledovných moŽností:
- imobĺlizérom V kl'Úči alebo
- autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom alebo
- mechanickým zabezpečenímpevne spojeným
s podvozkom alebo karosériou MV typu
Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock a pod.,

-

následkov' alebo pokial' spôsobilo obtiaŽe pri
šetrenípoisťovne.

-

jej

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

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,
poĺsťovňabude poistné plnenie primerane

16. Poistený

krátiť v zmysle ustanovení s 799 ods. 3
občianskeho zákonníka. Pokial' MV bude

odpredané v havarovanom stave,
povinnosť nevzniká'

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 kl'účialebo
autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom a mechanickým
zabezpečením pevne spojeným s podvozkom
alebo karosériou MV typu Construct, Mul-T-Lock,
Defend-Lock a pod.,

b) Vo východiskovej

zníŽiťpoistné plnenie, a to úmerne tomu, aký
vplyv malo toto porušenĺe na vznik poistnej

udalosti, prípadne zväčšenierozsahu

15.

článok Vt!
PREDPĺsAruÉsposo BY ZABEZPEčENIA
Poistený je povinný zabezpeÓiť MV proti krádeži,
okrem riadne uzamknutého MV, minimálne V

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'účia alarmom
s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujÚcim kódom.
Pokial' MV nemá imobilizér v kl'úči,je moŽné tento

nahradiť mechanickým zabezpečenímpevne

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

táto
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zariadení autorizovanými

2. Poistený je povinný preukázatel'ne zabezpečiť
disky kolies z l'ahkých zliatin poistnými
bezpečnostnými skrutkami.

g.

Úžitrové a nákIadné MV

s celkovou

hmotnosťou nad 3.500 kg a autobusy:
a) vo východiskovej hodnote spolu s
doplnkovou výbavou do 165 969,59 EUR
- imobilizérom v kl'úči,
b) vo uýchodiskovej hodnote spolu s
doplnkovou výbavou nad 165 969,59
EUR,
- podl'a podmienok zabezpečenia
uvedených v bode 1, písm. c) tohto
článku.

4. Traktory:
a) vo uýchodiskovej hodnote spolu s
doplnkovou tnýbavou do 99 581,76 EUR
- po pracovnej dobe traktor odstavený na
oplotenom a uzamknutom pozemku,
b) vo východiskovej hodnote spolu s
doplnkovou výbavou nad 99 581,76 UER
- po pracovnej dobe traktor odstavený na

dojednaním poistenia MV.

osobami,

pred

8. Všetky zabezpečovacie zariadenia musia byť
certifikované a mať vystavený doklad o ich montáŽi.
Zariadenie musí byť funkčnépočas celej doby
trvania poistenia a poistený je povinný udrŽiavať ho
v prevádzkyschopnom stave a pouŽívat' ho pri
kaŽdom opustení MV.

9. Pre MV končiace leasingový nájom, ktoré boli počas

celej doby leasingu poistené v Kooperative

poisťovni a's.' platí zabezpečenie podl'a podmienok
zabezpečenia v leasingovej zmluve. Toto však platí
len v prípade, ak je MV nanovo poistené do 30 dní
po ukončeníleasingu.

10. Ak poistený porušil niektorú z povinností

uvedenÚ v čl. Vll, je poisťovňa oprávnená znižiť
poistné plnenie, a to Úmerne tomu, aký vplyv malo
toto porušenie na vznik poistnej udalosti, prípadne
zväčšenierozsahu jej následkov, alebo pokial'
spÔsobilo obtiaŽe pri šetrenípoisťovne.

Clánok Vlll
zĽA\ry NA PolsTNoM
poistnom
Zl'ava na
alebo priráŽka sa vzťahuje
poistné,
prináleŽiace poisťovni
výhradne na

oplotenom a uzamknutom pozemku,
stráŽený stráŽnou sluŽbou nepretžite
24 hod. denne,

5' Motocykle okrem uzamknutia zámkom
dodávaným výrobcom, musia byť d'alej
zabezpečené uzamknutím kolesa prípadne

inej pevnej časti motocykla' bezpečnostným
zámkom (z tvrdenej ocele) a reťazou resp'
obručou toho istého alebo vyššiehostupňa
odolnosti ako samotný bezpečnostný zámok.

6. MV s dodatkovým poistením prepravy vecí
musia byť vyhotovené v skriňovom prevedení

a musia byť zabezpečenéautoalarmom
s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim
kódom (minimálne s tromi funkciamĺ), ktorý
signalizuje otváranie dverí, kapoty, má snímač
na snímanie pohybu MV, blokuje činnosť
motora a má ochranu proti scanovaniu.
V prípade ak sú v skriňovom prevedení
obsiahnuté aj presklenné iasti, musia byť
tieto opatrené neprehl'adnou fóliou.

7. Na poŽadované vybavenie zabezpečovacích
zariadení, a to imobilizér, alarm s plávajúcim
alebo nikdy sa neopakujúcim kÓdom alebo
satelitný elektronický vyhl'adávací systém, je
potrebné vykonať inštaláciu a aktiváciu týchto

v rozsahu dojednanom poistnou zmluvou.

2.

Výška zl'avy na poistnom, resp. prtráŽka
k poistnému je stanovená škodovým percentom

vypočítaným ako pomer vyplatených škôd vrátane
rezerv a predpísaného poistného. Do škodového
percenta sa nezapočítavajúpoistné udalosti,
ktoých plnenie je uplatnené v regresnom konaní
voči Škodcovia vrátené poistné plnenia zkrádeŽe
vozidla.

3. Pokial' škodovépercento nepresiahne
trvania poistenia viac ako:

. 50 %o z predpísaného poistného,
poistné sa zníŽi o 10%o;
. 3o o/o z predpísaného poistného,
poistné sa zníŽi o 20o/o;
. 15 o/o z predpísaného poistného,
poistné sazníŽi o 30%;
. 0 %o zpredpísaného poistného,
poistné sazníŽi o 50%.

Ak

škodovépercento presiahne

poistenia o viac ako:
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zpredpísaného poistného, upravené
ročnépoistné sa zuýši o 20 o/o;
80 o/o z predpísaného poistného, upravené
ročnépoistné sa zqýši o 30 %;
90 o/o a viac z predpísaného poistného,
upravené ročnépoistné sa zvýši o 40 o/oi
nad 100 % z predpísaného poistného,
upravené ročnépoistné sa zvýši o 50 %.

7. V prípade ak dÔjde k vyradeniu MV v priebehu
poistného obdobia zo súboru, poistenému bude
vrátená pomerná časťz uhradeného predpísaného
poistného, v ktorom boli zohl'adnené všetky
aktuálne priznané zl' avy.

4. Zníženie alebo zuýšenie poistného podl'a bodu
3 tohto článku sa uplatňuje vŽdy:

predchádzajúceho poistenia, ktoý je poistený
povinný odovzdať v KOOPERAT|VE poisťovni, a's.

70

I

o/o

základe dokladu o škodovom priebehu

a)

v prípade platenia poistnej zmluvy
spôsobom,,NEPRO RATA'
ok výročnémudátumu poistnej zmluvy,
b) v prípade platenia poistnej zmluvy
spÔsobom "PRo RATA"
o ak je dátum začiatku poistnej zmluvy
v období od 01.0'ĺ. do 30.06. kalendárneho
roka, uplatní sa zníŽenie, resp. zuýšenie
vzhľadom na škodové percento za toto
obdobie prvýkrát k 01.01. (rok začiatku PZ
+ 1 rok) a d'alej vŽdy k 0'l.01 príslušného
roka.
o ak je dátum začiatku poistnej zmluvy
v období od 01'07. do 31.12. kalendárneho
roka, uplatni sa zníženie,resp. zuýšenie
:

vzhl'adom

na škodovépercento

ku

koncu následného poistného obdobia, t.j'
prvýkrát k 01.01.( rok začiatku PZ + 2 roky
) a d'alej vŽdy k 01'01. príslušnéhoroka.

5' Pri poistení sÚboru motorových vozidiel, ktoré
budú slúŽiťna účelytaxislužby, autoškoly a
autopoŽičovne Sa účtujeprirážka k
základnému poistnému a to: taxisluŽba 200o/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 zníženéV pomere
zaplateného poistného k poistnému, ktoré sa
malo zaplatiť.

6.

Ak dÔjde

k zániku poistenia celého súboru,
poĺstený je povinný k rozhodnému dátumu
doplatiť pomernú časťrozdielu na poistnom
podl'a priebehu škodovosti v zmysle

tich
ustanovení tohto článku do 15
kalendárnych dní od zániku poistenia. Ak sa
tak nestane, bude mu účtovanýpoplatok
z omeškania vo uýške 0,05% z dlžnej sumy za
kaŽdý deň omeškania'

8' Pri uzaVárani poistnej zmluvy je moŽné priznať
zl'avu za škodouý priebeh podl'a ustanovení tohto
článku u jednotlivých MV v súbore, výlučne na

najneskÔr do dvoch mesiacov od začiatku poistenia.
Doklad o škodovom priebehu musí obsahovať:
potvrdenie o ukončení poistnej zmluvy, škodový
priebeh, všetky údaje o poistení (číslopoistnej
zmluvy' lČo, všetky identifikačné údaje o MV)

a musí byť 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 poisťovni do uzatvorenia nového havarijného
poistenia v KOOPERAT|VA poisťovni, a.s.), nesmie
presiahnuť 6 mesiacov. Pokial' mal poistený
poistené MV v KOOPERAT|VA poisťovni, a's', doba

prerušenia poistenia nesmie presiahnuť

12

mesiacov. Podmienkou priznania tejto zl'avy je zánik
predchádzajúceho poistenia predmetného MV'

9. Celková uýška poskytnutých zliav nesmie prekročiť
maximálne stanovenú uýšku 70%. ztohto dôvodu
sa stanovuje minimálne poistné ako 30% zo
základného poistného. V prípade, Že poistné po
priznaní zliav klesne pod 30o/o zo základného
poistného, stanoví sa poistné v danom poistnom
roku na úrovni minimálneho poistného.

Poisťovňa po zániku havarijného poistenia
súboru MV na základe Žiadosti vydá poistenému

10.

doklad o škodovom priebehu tohto poistenia'

článor tx

PLNENIE PolsŤoVNE

1. Za škodu vzniknutú poistnou udalosťou podl'a typu
poistenia A alebo B, poisťovňa poskýne poistné
p|nenie, v rozsahu nákladov v danom mieste, na
uvedenie poškodeného alebo zničenéhoMV do
stavu bezprostredne pred poistnou udalosťou, alebo
v rozsahu nákladov na znovuzÍiadenie zničeného
alebo odcudzeného MV, so zohl'adnením
dojednanej spoluúčasti,maximálne však vo uýške
všeobecnej hodnoty MV v dobe bezprostredne pred
poistnou udalosťou.
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je

poisťovňa
2. Po
povinná hradiť primerané náklady na opravu
alebo znovuzriadenie MV nasledovne:

vzniku poistnej udalosti

a) účelnevynaloŽené náklady na náhradné
diely a materiál, účtovanépodl'a opravcu,
sa posudzujú tak, že sa porovnávajú
s kalkulačným programom nákladov na
opravu, prĺpadne s katalógovými cenami
náhradných dielov a časových noriem na
prácu udávaných výrobcom. Súčasťou
účtovnýchnákladov na náhradné diely
musia byť aj príslušnédodacie listy.
b)

v

nákladoch na prácu a lakovanie sa
zohl'adňuje hodinová sadzba v danom

regióne pre príslušnýtyp

v opravovniach SR;

c)

a značku

za

primerané náklady na opravu sa
povaŽujú také, ktoré nepresiahnu ceny
náhradných dielov a časovénormy

stanovené výrobcom pre príslušnúznačku
a typ MV.

3. Primeranými nákladmi na opravu nie sú
zmluvné ceny dohodnuté medzi opravovňou
a poisteným okrem prípadov, ak zmluvná

cena za opravu MV

v autoopravovni,

neprekročípodmienky dohodnuté v týchto

zmluvných dojednaniach'

4. V špecifických prípadoch si

poisťovňa
vyhradzuje právo určiťopravovňu, V ktorej sa
má oprava vykonať. Ak oprava nebude
vykonaná v opravovni určenej poisťovňou,
poisťovňa pri výpočte náhrady škody uplatní
ceny platné v určenej opravovni.
Ak poistený ponúkne poisťovni vykonanie
opravy na MV svojpomocne, musí na tento
postup dať poisťovňa písomný súhlas.
V takomto prípade primerané náklady na
opravu MV nesmú presiahnuť sumu 1 659,70
EUR a maximálna hodinová sadzba v tomto
prípade bude polovičná z hodinovej sadzby
podl'a písm. b) bodu 2 tohto článku' Pri
svojpomocnej oprave poisťovňa uhradí
pľimeranénáklady na opravu s DPH len
v prípade, ak poistený preukáŽe nákup
náhradných dielov originálnym daňovým
dokladom, v opačnom prípade nebude DPH
zohl'adnené. Poistený si uŽ potom nemÔŽe

uplatňovať d'alšie nároky z tejto poistnej udalosti.

5. Pokĺal' bolo MV zničenéalebo poškodene v takom
rozsahu, Že náklady na opravu presiahnu 90 %
všeobecnej ceny MV, poisťovňa bude povaŽovať
takúto škodu za totálnu škodu a výškou plnenia
bude všeobecná cena MV znÍžená o hodnotu
pouŽitel'ných zvyškov z MV. V prípade poškodenia
MV v zahranĺčísi poisťovňa vyhradzuje právo
rozhodnúť o tom, či pouŽitel'né zvyšky uhradí
v poistnom plnení alebo sa budú prepravovať do
sídla poisteného. Náklady na prepravu pouŽitel'ných
zvyškov nesmú presiahnuť ich cenu.

6' Ak

došlo k poškodeniu MV, za ktoré je poisťovňa
povinná plniť, odchylne od VPP sa poistenie
vzťahuje al na náklady spojené s prepravou
poškodeného MV do najbliŽšej autorizovanej
opravovne na územíSR, schopnej opravu vykonať.

Maximálne náklady na prepravu nesmú presiahnuť
u osobných a
úŽitkových MV, s celkovou
hmotnosťou do 3.500 kg 0,66 EUR/km,
u úŽitkových a nákladných MV,
s celkovou
hmotnosťou nad 3.500 kg a s maximálnyrn počtom
miest na sedenie 3 (podl'a údajov v technickom
preukaze vozidla), 1,49 EUR/km, pričom sa hradia
aj náklady spojené s prevádzkou dial'nice (nehradí
sa dial'ničná nálepka). Pred uskutočnením prepravy
je potrebné toto bezpodmienečne s poisťovňou
dohodnúťna tel' i' dispečingu poisťovne 0850 111
566. Poisťovňa hradí aj prepravu posádky
havarovaného MV vlakom ll' triedy resp' autobusom
do miesta bydliska.

7. Doplnková výbava MV bude hradená len v prĺpade,
pokial' táto bola menovite a cenovo dojednaná
v poistnejzmluve.

8. Poisťovňa odmietne poistné plnenie, ak sa po
poistnej udalosti preukáŽe, že výrobné číslo
karosérie, resp. podvozku MV sa nezhoduje
s údajmi uvádzanými výrobcom pri type MV
uvedenom v poistnej zmluve, alebo ak sa zistí, Že
na MV boli výrobné číslapozmenené, vymenené,
alebo ak MV pochádza z trestnej činnosti.

9. Poisťovňa má právo odpočítaťod poistného plnenia
dlŽné poistné.

10.

Poistenie sa nevzťahuje na poškodenia alebo

straty vzniknuté pred dojednaním poistenia'
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DoDATKovÉ polsľerule

8. ostatné podmienky poistenia sú určenérozsahom
a podmienkami základného poistenia MV.

č!ánok X
zltĺl_uvrĺÉDoJEDNANIA PRE PolsTENlE

čtánok Xl
ZMLUVNÉ DoJEDNAN|A PRE PolsTENlE

slľoŽlľv

Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie
batoŽiny sa vzťahuje na veci osobnej potreby
a spotreby poÓas 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.

URAZU

1' Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie úrazu
sa vzťahuje na nemenované osoby prepravované
poisteným MV (d'alej len ,,poistené osoby").

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

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

3. V zmysle

2. Z poistenia sú d'alej vylÚÓené: 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 len
v priestore určenom na uloŽenie batoŽiny
alebo v uzamykatel'ných nosičoch pevne

sebou.

Európy.

7. Plnenie

za krádeŽ alebo zničenie batoŽiny

v priebehu
a pod.).

jazdy (výmena kolesa,

Žiarovky

príslušnýdruh poistenia, platí pre jedno sedadlo.
b) Poistná suma, ktorá predstavuje maximálnu
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.

6. Poistenie sa vzťahuje na geografické územie

MV,

za jazdy MV a pri jeho havárii,
pri krátkodobých zastávkach MV v MV čĺv jeho
blízkosti, v priestore určenom pre jazdu MV,
pri odstraňovaní beŽných porúch MV vzniknutých

4. a) Poistná suma, uvedená v poistnej zmluve pre

5. Pri prechode štátnej hranice medzi krajĺnou,
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.

pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho

Poistenie sa nevzťahuje na Úrazy, ku ktoým došlo
na miestach, ktoré nie sÚ určenéna prepravu osôb
(napr. stúpačka,blatník, batoŽinový priestor a pod.)
a na urazy, ktoré nastali pri testovaní a typových
skúškach MV alebo pri účastiýchlostných
a terénnych pretekoch s nýchlostnou vloŽkou
vrátane oficiálnych tréningov.

upevnených na MV.

4. Batožina ponechaná v MV pred začatÍmjazdy,
po ukončeníjazdy a pri prerušeníjazdy na
viac ako 1 hodinu, nie je poistením krytá. To
isté platí aj v prípadoch, ked' má poistený pri
prerušení jazdy možnosťuloŽiť batoŽinu na
bezpečnejšiemiesto, prípadne vziať si ju so

pred začiatkom jazdy,

Ak

poistená osoba zomrie na následky úrazu,
vyplatí poisťovňa osobám určeným podl'a s 817
občianskeho zákonníka poistnú sumu podl'a bodu 4
a).

bude vykonané v technickej hodnote veci'
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6.

Ak bolo

dojednané poistenie

a) Slovenskej republiky v dôsledku krádeŽe MV,
lúpeŽe MV, poškodenia alebo zničenia MV alebo
jeho obvyklej výbavy náhodnou poistnou
udalosťou, s výnimkou výluk vyslovene
uvedených vo VPP alebo v týchto zmluvných
dojednaniach (typ poistenia B),
b) Európskej únie v dÔsledku poškodenia alebo
zničenia MV alebo jeho obvyklej výbavy
náhodnou poistnou udalosťou, s výnimkou výluk
vyslovene uvedených vo VPP alebo V
týchto zmluvných dojednaniach (typ poistenia A).

trvalých

následkov úrazu, vyplatí poisťovňa poistenej
osobe, podl'a rozsahu telesného poškodenia,
príslušnépercento z poistnej sumy, uvedenej
v bode 4 písm. a) tohto článku'

7. Pri úrazoch, ku ktoným dôjde pri prepravovaní
viacených osôb MV ako je počet sedadiel
podl'a TP, poisťovňa zníŽi plnenie, podl'a bodu
4 písm' a) tohto článku, V pomere počtu
sedadiel k počtu prepravovaných osôb.

8. Poistenie sa vzťahuje na geografické územie
Európy.

9. Úrazové poistenie zaniká spolu zo zánikom

3. Poisťovňa poskytne poistné plnenie z poistenia
prepravy v prípade, ak škoda na prepravovaných
veciach bola spÔsobená:
- poškodenímalebo zničenímnáhodnou poistnou

udalosťou, s výnimkou výluk vyslovene
uvedených Vo VPP alebo týchto zmluvných

poistenia MV.

Clánok Xll
DoPLNKoVÁ _ NADŠľRľĺoRnoNÁ
výenvn
MV

1. Doplnkovou,

t.j.

prípad poškodenia alebo zničenia vecí pri
preprave.

nadštandardnou výbavou

rozumieme všetky časti a súčastipevne

v MV, dodávané nad
rámec výrobcom, resp' dodané na MV

zabudované na, resp.

dodatočne, ktoré nie sú zahrnuté vo faktúre

za kúpu MV. lde napr. o airbag, klimatizáciu,
špeciálne lakovanie, disky kolies z l'ahkých
zliatin, rádioaparatúru, čalúnenieinteriéru,
strešnéokno atd'.

2. Doplnková výbava bude poistená len vtedy,
ak to bolo dohodnuté v poistnej zmluve a jej

hodnota

je

dojednaní, max. však do hodnoty 6 638,78 EUR,
krádežou MV alebo lúpeŽou MV, max. však do
hodnoty 114 z dojednanej poistnej sumy pre

-

zahrnutá

v

poistnej

4. Preprava začina uvedením prepravovaných vecí do
pohybu za účelomich naloŽenia a končísa
uloŽením na mieste určenom dňa, kedy takto
uloŽené mohli byť, najneskôr však dňa, kedy takto
uloŽené mali byť.

5. Preprava musĺ byt' vykonávaná v osobnom alebo
nákladnom MV, ktoré je vyhotovené v skriňovom
prevedenÍ a ktoré musí byť zabezpečené
autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom (minimálne s tromi funkciami),
ktorý signalizuje otváranie dverí, kapoty, má snímač
na snímanie pohybu vozidla, blokuje činnosťmotora
a má ochranu proti scanovaniu. V prípade ak sú
v skriňovom prevedení obsiahnuté aj presklenné
časti, musia byť tieto opatrené neprehl'adnou fóliou'

sume,

s limitom poistného plnenia pre riziko krádeže
vo výške 15% z východiskovej hodnoty MV'

3. Rozsah a ostatné podmienky poistenĺa sú
určenérozsahom a podmienkami základného
poistenia MV.

Clánok XllI
PREPRAVA

Poistenie sa nevzťahuje na:
a) prepravu cenností (peniaze, ceniny, klenoty,
drahé kovy a predmety z nich vyrobené, perly
drahokamy' vecizvláštnej hodnoty a pod.),
b) škody spôsobené krádeŽou alebo lúpeŽou MV,
ktoré nastanú pri preprave bezprostredne
naväzujúcej na prepravu do zahraničia alebo
zo zahraničia,
c) veci zvláštnej hodnoty (veci umeleckej alebo
,

1. Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie

sa vzťahuje na veci kaŽdého druhu, ak tieto
nie sú vylúčenév príslušných VPP alebo
v týchto zmluvných dojednaniach, ktoré
poistený prepravuje poisteným MV.

2. Poistenie prepravy sa vzťahuje len na poistné
udalosti, ktoré vznikli na Území:

6.

historickej hodnoty, zlato, striebro, platina,

predmety z nich vyrobené a staroŽitnosti),
d) prepravu zvierat.
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7. Poisťovňa neposkýne poistné plnenie, ak boli
poistené veci poškodené,zničenéalebo
odcudzené v dÔsledku:
a) nedostatočnéhobalenia,
b) nesprávneho naloŽenia,
c) vnútornej skrytej vady alebo skazy,
d) pôsobenia atmosférického tepla alebo
chladu,
e) nakladania a vykladania, prekladania
a skladovania,
0 poškodenia alebo znĺčeniaveci vlastným
nákladom.
Ustanovenia bodu 7 písm. d) tohto článku
neplatia, pokial' k poistnej udalosti došlo
v priamej súvislosti so Živelnou udalosťou
alebo dopravnou nehodou.

b)

4. Poistenie sa d'alej nevzťahuje na dial'ničnénálepky
ktoré boli poškodené alebo zničenév dôsledku
poistnej udalosti, alebo tak došlo pri oprave resp.
výmene poškodenéhoalebo zničenéhočelného
skla MV.

5. Poistenie
Európy.

7.

zacatím jazdy,

miesto.

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.

článok XlV
PolsTENlE čelruÉnoSKLA MV
'ĺ. Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie
sa vzťahuje na akékol'vek náhodné
poškodenie aĺebo zničenie čelnéhoskla MV,
s výnimkou uýluk vyslovene uvedených V
príslušnýchVPP ako aj v čl. V a XlV týchto
zmluvných dojednaní.

2. Poistenie čelnéhoskla sa nevzťahuje na
poŠkodenie alebo zničenie čelnéhoskla
súvisiace s poškodením iných častíMV.
3. Poistenie čelnéhoskla sa nevzťahuje na
poškodenie alebo zničenie čelnéhoskla
spÔsobné v dÔsledku:
krádeŽe vlámaním alebo lúpeŽe;

a)

sa

vzťahuje

na

geografické územie

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

8. Prepravované veci ponechané v MV pred

po ukončeníjazdy a pri
prerušeníjazdy na viac ako 1 hodinu nie sú
poistením kryté. To isté platí aj v prípadoch,
ked' má poistený pri prerušeníjazdy moŽnosť
uloŽiť prepravované veci na bezpečnejšie

úmyselnéhopoškodenĺa alebo zničenia (

vandalizmus).

8'

V prípade poškodenia čelnéhoskla MV, ktoré bude

opravené, pričom náklady

na tÚto

opravu
nepresiahnu sumu 33,19 EUR, nebude poisťovňa
v poistnom plnení zohľadňovaťdojednanÚ
spoluúčasť.

V prípade poškodenia alebo zničenia čelnéhoskla

MV, ktoré bude vymenené, bude pri poistnom
plnení vyplatená Suma znížená o dojednanÚ

spoluúčasťvo výške 5% min. 16,60 EUR.

Čtánor xv
osoBlTNÉ USTANoVENIA
1. Poisťovňa odpoiíta z poistného plnenia dojednanú
spoluúčasťvo 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 odpočíta
spoluúčasťzkaŽdej z nich.
3. Poistné plnenie sa neposkytuje pri poistnej udalosti,

kde výška škody je niŽšia ako

dojednaná

spoluúčasť'

4. Pokial' je poistený platitel'om DPH, podl'a udania
v poistnej zmluve, poisťovňa poskýne poistné
plnenie vždy bez DPH, s uýnimkou toho, ak došlo
k poistnej udalosti spôsobenej krádeŽou alebo
lúpeŽou, pokial'DPH bola zahrnutá v poistnej sume.
5. Pokial' nie je poistený platiteľom DPH, podľa udania
v poistnej zmluve, poisťovňa poskytne poistné
plnenie s DPH len v prípade, ak je DPH zahrnutá

Strana9/'l

'l

a'

KoopeľativaÄ
VIENNA INSURANCE GROUP

v poistnej sume. V opačnom prípade bude
poskytnuté poistné plnenie bez DPH.

6.

Pokial' sa bude vypočítavaťnáhrada

rozpočtom bez predloŽenia účtov,bude sa
vychádzat zásadne z kalkulainého programu.
V takomto prípade poisťovňa uhradí
primerané náklady bez DPH. Za primerané
náklady sa nebudú povaŽovať náklady
stanovené ,,zmluvnou cestou" a k nim

stanovené príplatky, priráŽky
poplatky.

7. Poplatky

na

stráŽených

a rÔzne

parkoviskách za

úschovu MV .po nehode budú uhradené

v maximálnej dlŽke 5 dní.

8. Poisťovňa je oprávnená v prípade totálnej
škody a v prípade odcudzenia MV zúčtovať
poistné do konca poistného obdobia.
9. Pri totálnej škode poistenie MV zaniká
nie je moŽné vierohodne zistiť celkový
počet najazdených kilometrov poisteného MV
ku dňu havárie, pouŽije poisťovňa pre
stanovenie počtu najazdených kilometrov
priemer najazdených kilometrov MV za jeden
rok podl'a znaleckého štandardu. Pri určovaní
počtu najazdených kilometrov poisťovňa
zohl'adní aj kilometre z predchádza]úcich
období podl'a spôsobu prevádzky MV.

11.

Výšku základného poistného je poisťovňa
oprávnená kaŽdoročne upraviť, ak došlo
k

zvýšeniu cien náhradných

dielov

je oprávnená zvýšiťzákladné
pod|'a
poistné
tohto bodu maximálne
Poisťovňa

o oficiálne zverejnené percento priemernej
ročnej miery inflácie, vyhlásenej poverenou

(oprávnenou) štátnou inštitúciou, za
predchádzajúce obdobie'

12' Ak

dôjde v zmysle ustanovenia bodu

11

tohto ilánku k zmene výšky poistného,
oznámi poisťovňa poistenému výšku
poistného pre d'alŠie poistné obdobie
písomne, najmenej dva mesiace pred:

a) výročným dátumom poistnej
v prípade platenia poistnej
spôsobom,,NEPRO RATA',

v prípade platenia
poistnej zmluvy spôsobom,,PRo RATA".

Vprípade, ak dôjde k zániku poistenia celého
súboru, poistenému bude vrátená pomerná časť
z uhradeného predpísanéhopoistného, v ktorom
boli zohľadnenévšetky aktuálne priznané zl'avy.

13'

14'

V prípade, ak poistený a poistník nie sÚ totoŽnou
osobou, vzťahujúsa ustanovenia týchto zmluvných
dojednaní, týkajúce sa poisteného, aj na poistníka.

15.

Pokial' v priebehu roku klesne počet poistených
motorových vozidiel pod 5 vozidiel, poisťovňa
zmluvu vypovie a navrhne individuálne poistenie
motorových vozidiel.

mÔŽe v zmysle s 800
občianskeho zákonníka, odst. 2 vypovedať každý
z Úcastníkov do dvoch mesiacov od dátumu
uzatvorenia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je 8-

16. Toto poistenie
denná.

10. Ak

a opravárenských prác MV'

b) 01.01. príslušnéhoroka

zmluvy
zmluvy

17.

Poistenie,

pri

ktorom

je

dojednané beŽné

poistné, zanikne výpoved'ou ku koncu poistného
obdobia. Výpoved'sa musí dať aspoň šesťtýŽdňov
pred jeho uplynutím.

čIánok XV!

DoRučoVANtE PĺsoMNosTĺ
Výzva podl'a s 801 zákona č,. 40l'|964 zb' občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a iné
pĺsomnosti sa povaŽujú za doruiené, ak ich adresát
prijal, odmietol prijať alebo dňom, ked'ich pošta vrátila
odosielajúcej strane ako nedoručené.

Clánok XVll

výxlno PoJMoV

Pre účelyhavarijného poistenia podl'a príslušnýchVPP

a týchto zmluvných dojedaní:

'l. Technická hodnota (časová hodnota) je hodnota,

ktorá
k rozhodnému dátumu vyjadruje
zvyšok Životnosti v Sk, pričom niesu v nej zahrnuté
trhové a ekonomické vplyvy.

2. Všeobecná hodnota MV je hodnota MV v danom
mieste a čase vyjadrená v SK, prĺ stanovení ktorej
sÚ okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy trhu
(predajnosť typu MV). Vyjadruje cenu MV pri jeho

predaji obvyklým spÔsobom
k rozhodnému dátumu.
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3. Východlsková 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 ľočnépoistné spolu je poistné
stanovené pre dané MV bez akejkol'vek zl'avy
v danom roku, s výnimkou zl'avy za
dohodnutÚ výšku spoluúčasti.

technických pravidiel, predpisov, pokynov a noriem
udávaných výrobcom.

9. Za strážnu sIuŽbu sa povaŽuje kaŽdá osoba, ktorá
je fyzicky 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 satelĺtov.

5. Upravené ročnépoistné je základné ročné
poistné zohl'adnené o mnoŽstevnÚ zl'avu a inú

11' Poistná suma je

6. Výsledné ročnépolstné je upravené ročné
poistné zohl'adnené o zl'avu za škodový

12. Poistenie ,,PRO RATA"

zl'avu.

priebeh a inú zl'avu.

7' Nesprávne uloženou batožinou alebo

v MV sa rozumie súbor
prepravovaných vecí, ktoré nie sú vzhl'adom
na ich hmotnosť a rozmery adekvátne
zabezpečenévoči pohybu, a ktoré sa
nenachádzajÚ na mieste, ktoré je k tomuto
Účelu určené.

nákladom

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

hornou hranicou plnenia
poisťovne za škodu na MV v závislosti od veku MV,
počtu najazdených km a celkového stavu MV'
účinnosťpoistnej zmluvy

(

bezohl'adu na
začiatok poistenia),

rozhodným dátumom pre uplatnenie zníŽenia, resp.

zvýšenia poistného podl'a škodovéhopercenta
v zmysle čl. Vlll a pre uplatnenie aktuálnej

mnoŽstevnej zl'avy je vŽdy k 01'01. príslušnéhoroka

13.

Poistenie,,NEPRO RATA" _ deň účinnosti
poistnej zmluvy (začiatok poistenia) je v tomto
prípade zhodný s dňom uplatnenia zníŽenia, resp.
zvýšenia poistného podl'a škodového percenta
v zmysle čl. Vlll a pre uplatnenie aktuálnej
mnoŽstevnej zl'avy'
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osoBlTNE PolsTNE PoDM|ENKY PRE RozsAH AsIsTENČlrlÝcH

sLUŽlEB HAVAR|JNEHo PolsTENlA VozlDIEL do 3 5oo kg č. 2o1o
cAsT A _ Technická asistencia

2)

PoKRAČoVANlE

Pre rozsah asistenčných služieb havarijného poistenia
vozidiel do 3 500 kg platia ustanovenia týchto osobitných
poistných podmienok pre rozsah asistenčných sluŽieb
havarijného poistenia vozidiel do 3 500 kg č. 2010 (dalej

b)

len ,,oPP č. 20]0")'

Clánok ll.
Asistenčnéslužby v prípade dopravnej nehody
na územíSlovenskej republiky
(TEGH N |cKÁ ASISTENctA)
Ak dÔjde na ÚzemĺSlovenskej republiky k dopravnej nehode (podmienkou pre asistenciu v dÔsledku dopravnej
nehody je, Že miesto dopravnej nehody bude minimálne
0 km od trvalého bydliska poisteného, resp' od trvalého
stanovišt'a vozidla poisteného), Poistbvatel' prostredn íctvo m poskytovatelä asi stenčných sl uži e b zabezpečí:
ODTAH / USCHOVU,

c)

To znamená, Že:

a)

b)

zorganizuje wjazd servisného technika na opravu vozidla na mieste' ak je taká oprava moŽná,
a uhradí náklady za t4ikon servisného technika
aŽ do výšky 92 EUR' Cenu náhradných dielov
hradípoistený. Alebo
zorganizuje odt'ah vozidla z miesta dopravnej

3)

autobusom (náklady na cestovné všetkých cestujÚcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na
dopravu taxĺkom maximálne do ýšky 99 EUB).
V prípade, ak poistený prejaví záujem, tak
Poistbvatel' prostred n íctvom poskytovatel a asi stenčných sluŽieb zorganizuie a uhradí náklady
na pokračovanie v ceste do ciel'a vlakom ll. triedy, autobusom (náklady na cestovné všetkých
cestujúcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady
na dopravu taxíkom maximálne do výšky
99 EUB). Poistený má nárok len na zorganizovanie a Úhradu nákladov na jednu cestu. Alebo
zorganizuje poŽičanie náhradného vozidla maximálne na 24 hodín počas opraw vozidla.

a) pokial' príde ku krádeŽi vozidla, tak asistenčná
spol očn osť zabezpečí u bytovan e uŽĺvatel a asi stenčných sluŽieb v hoteli na jednu noc a uhradí
náklady takéhoto ubytovania aŽ do výšky 82
i

EUR/osoba. Ubýovanie je garantované za podmienky, Že dopľavná nehoda nastala najmenej

náklady za odt'ah vozidla aŽ do uýšky 92 EUR pri

poistený.

zorganizuje pomoc a uhľadínáklady pri spiatočnej ceste z miesta dopravnej nehody do
miesta trvalého bydliska bud'vlakom ll. tľiedy,

To znamená, Že

oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradĺ

c)

miesta trvalého bydliska' Alebo

V PRĺPADE KRADEŽE VoZIDLA,

nehody do na|bliŽšej opravovne, ak nie je moŽná

dopravnei nehode. Alebo
zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo
najbliŽšie k miestu dopravnej nehody a uhradí
náklady takejto úschovy, maximálne však za
10 dni Úschovy, ak nie je moŽná oprava na
mieste podl'a pĺsm. a) ani odt'ah vozidla podlä
písm. b). odt'ah nepojazdného vozidla do miesta
lrvalého bydliska je Zo strany asistenčnej
spoločnosti len organizovaný' Náklady hradí

ALEBO NÁVRAT DoMoV

a) v prípade, Že trvanie opľaw presiahne osem
hodín, tak asistenčná služba zabezpečíubytovanie v hoteli na jednu noc a uhradĺ náklady
takéhoto ubytovania aŽ do uýšky 82 EUR. Ubytovanie je garantované za podmienky, že dopravná nehoda nastala najmenej 100 km od

čHnok l.
Úvodné ustanovenie

1) OPRAVU /

V CESTE

To znamená, Že

b)

'l00 km od miesta trvalého bydliska' Alebo
zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spiatočnej 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 výšky 99
EUR)' V pľípade,ak poistený prejavízáujem, tak

Poistbvatel' prostredníctvom poskytovatel'a
asi

stenčných sl uži eb

zor

ganizuje a

u h

rad í n ákl a-

dy na pokračovanie v ceste do ciela vlakom ll'

a

?_

triedy, autobusom (náklady na cestovné všel

kých cestujúcich vo vozidle) alebo

c)

tujÚcich vo vozidle), taxíkom (náklady na dopravu
taxíkom maximálne do výšky 99 EUR) a|ebo

taxíkom

(náklady na dopravu taxÍkom maximálne do Wšky 99 EUR). Poistený má nárok |en na zorganizovanie a úhradu nákladov na iednu cestu.

c)

zorganizu1e poŽičanie náhradného vozidla

maximálne na 24 hodín počas opravy vozidla.

čÉnokllt.

Asistenčnéslužby v prípade dopravnej nehody
v zahraničí(TEoHNlcKÁ

3)

V PRíPADE KRADEŽE VOZ|DLA,
To znamená, Že

a) v

AslsTENctA)

Ak dÔjde k dopravnej nehode v zahraničí(podmienkou
pre asistenciu v dôsledku dopravnej nehody je, Že
miesto dopravnej nehody bude mimo územia Slovenskej
republiky), následkom ktorej sa vozidlo s asistenčnými
sluŽbami stane nepojazdným, Poĺsťovatel' prostredn íctvom poskytovatel a asi sten čných sl uŽi e b zabezpečí:

])

b)

oPRAVU / oDŤAH / USCHOVU,

To znamená, Že:

vozidla na mieste, ak je taká oprava moŽná,
a uhradí náklady za vykon servisného technika
aŽ do 4išky ]75 EUR. Cenu náhradných dielov
hradípoistený' Alebo
zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej

jÚcich vo vozidle), taxíkom (náklady na dopravu

taxíkom maximálne do výšky 99 EUR) alebo
lietadlom (classe Y). Poistený má nárok len na
zorganizovanie a úhradu nákladov na jednu

oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradĺ
náklady za odťah vozidla aŽ do výšky ]75 EUR

2)

pri dopravnej nehode. Alebo
zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo
na|bliŽšie k miestu dopravne1 nehody a uhradí
náklady takejto Úschovy, maximálne však za ]0
dni úschovy, ak nie je moŽná oprava na mieste
podla písm. a) ani odťah vozidla podla pĺsm. b).
odťah nepojazdného vozidla do miesta trvalého
bydliska je zo strany asistenčnej spoločnosti len
organizovaný. Náklady hradí poistený.

cestu. Alebo

c) zorganizuie poŽičanie náhradného vozidla
maximálne na 48 hodín počas opravy vozidla.

4)

REPATRIACIU VOZIDLA DO VLASTI
To znamená, Že

a)

b)

PoKRAČoVAN|E V CESTE ALEBo NAVRAT DoMoV,
To znamená, Že

a) v

b)

prípade, Že trvanie opravy presiahne osem
hodín, lak asistenčná sluŽba zabezpečÍubyto_
vanie asistenčných sluŽieb v hoteli na maximálne
dve noci a uhradĺ náklady takéhoto ubytovania
aŽ do Wšky 75 EUR/noc. Alebo
zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spiatočnej ceste z miesta dopravnej nehody do miesta
trvalého bydliska bud' vlakom ll. triedy' auto-

busom (náklady na cestovné všetkých cestujÚcich vo vozĺdle) alebo taxĺkom (náklady na
dopravu taxíkom maximálne do výšky 99 EUR).
V prípade, ak poistený prejaví záujem, tak Poistbvate l' p rostred n ĺctvom poskytovate a asi ste nčných služieb zorganizuje a uhradí náklady na
pokračovanie v ceste do ciela vlakom ll. triedy,
l

autobusom (náklady na cestovné všetkých ces-

Poisťovatel'

prostredníctvom poskytovatela asistenčných
sluŽieb zorganizuje a uhradí náklady na pokračovanie v ceste do ciela vlakom ll' triedy. autobusom (náklady na cestovné všetkých cestu-

nehody do najbliŽšej opravovne, ak nie je moŽná

c)

prípade, Že trvanie opraw presiahne osem
hodín, tak asistenčná sluŽba zabezpečí ubytovanie asistenčných sluŽieb v hoteli na maxiĺnálne
dve noci a uhradí náklady takéhoto ubytovania
aŽ do výšky 75EUR/noc. Alebo
zorganizuje pomoc a uhradí náklady prl spiatočnej ceste z miesta dopravnej nehody do rniesta
tľvalého bydliska bud'vlakom ll. triedy, autobusom (náklady na cestovné všetkých cestujúcich
vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na dopravu
taxíkom maximálne do výšky 99 EUR). V prĺpade,

ak poistený prejaví zauiem, tak

a) zorganizuje uýjazd servisného technika na opraVU

b)

lietadlom (classe Y). Poistený má nárok len na
zorganizovanie a Úhradu nákladov na iednu
cestu. Alebo
zorganizuje poŽičanie náhradného vozidla maxĹ
málne na 48 hodín počas opravy vozidla.

Poistbvatel' uhradí náklady za cestu pre vyzdvihnutie opraveného vozidla, maximálne do výšky
250 EUR' ak oprava vozidla trvala dlhšie ako
7 dní. Alebo

zorganizuje odtah vozidla do Slovenskel republiky. Tieto náklady platí poistený.

5) VRAK PO NEHODE
To znamená, Že

a)

pokial' priš|o pri dopravnei nehode v zahraničík
totálnemu zničeniu vozidla asĺstenčná sluŽba
zabezpečl pomoc s vybavovanÍm formalít spoje-

ných s vyradením vozidla z evidencie a preplatí
náklady na zošrotovanie vozidla, maximálne do
výšky 500 EUR.

6)

NAHRADNE DIELY
To znamená, Že

a)

asistenčná sluŽba zorganizuje nákup náhrad-

a zabezpečíodoslanie
náhradných dielov. Náklady na nákup náhradných dielov platí poistený.
ných dielov vozidla

t

7) FlllANČNÚ T|ESEŇ Po|STENEHo

trvalého bydliska bud'vlakom ll. triedy, autobusom (náklady na cestovné všetkých cestujúcich
vo vozidle) alebo taxĺkom (náklady na dopravu
taxíkom maximálne do \4išky 99 EUR). V prípade,
ak poistený prejaví záujem, tak Poistbvatel'

To znamená, Že

a) ak poistený teleÍonicky oznámi poskytovatelbvi
asistenčných sluŽieb Íinančnútieseň, t.j. nedostatok prostriedkov na zabezpečenie opravy a|ebo na návrat do miesta tľvalého bydliska, poskytovatel' asistenčných sluŽieb zabezpečídoručenie finančnej hotovosti na prekonanie finančnej tiesne poistenému v nĺm poŽadovanej uýške'
maximálne však vo ýške 10.000 EUB za podmĺenky, že tretia osoba zloŽísumu rovnajúcu sa
poŽadovanei Wške Íinančnejhotovosti v hotovosti asistenčnej sluŽbe alebo Poistbvatelbvi.

clánok lV.
Asistenčnéslužby v prípade poľuchy na území
Slovenskej republiky
(TEoHNlcKÁ Rgsľeľclĺ)

prostrednĺctvom poskytovatela asistenčných
sluŽieb zorganizuje a uhradí náklady na pokračovanie v cesle do ciel'a vlakom ll. triedy, autobusom (náklady na cestovné všetkých cestujÚcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na
dopravu taxíkom maximálne do u,išky 99 EUR)'

Poistený má nárok len

c)
3)

1) oPRAVU /

b)

zorganizuje odt'ah vozidla

z

miesta dopravnej

nehody do naibliŽšej opravovne, ak nie je moŽná

oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí
náklady za odtäh vozidla aŽ do výšky 92EUR pri

c)

2)

dopravnej nehode. Alebo
zorganizuje úschovu nepojazdného vozĺdla čo
najbliŽšie k miestu dopravnej nehody a uhradí
náklady takejto Úschovy, maximálne však za ]0
dni úschovy, ak nie je moŽná oprava na mieste
podla písm. a) ani odt'ah vozidla podlä písm. b).
odt'ah nepojazdného vozidla do miesta trvalého
bydliska je zo strany asistenčnej spoločnosti len
organizovaný. Náklady hradí poistený'

POKRAČoVAN|E V CESTE ALEBo NAVRAT DoMoV,
To znamená, Že

a) v

prípade' Že trvanie opravy presiahne osem
hodĺn, tak asistenčná služba zabezpečíubytovanie v hoteli na jednu noc a uhradí náklady
takéhoto ubyiovania aŽ do uýšky 82 EUH. Ubytovanie je garantované za podmienky, že doprav_

b)

ná nehoda nastala najmenej 'ĺ00 km od miesta
trvalého bydliska. Alebo
zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spiatočnej ceste z miesta dopravnej nehody do miesta

AS|STENC|U PRl STRATE KĽUČOV oD VoZ|DLA

73 EUR.

Poskytovatel' asistenčných sluŽieb nehradÍ

hodnotu zámkov a nových klÚčov.

4)

ASISTENCIU PRI DEFEKTE
To znamená, Že
a) pri deÍekte vozidla zabezpečíopraVU vozidla na
mieste, maximálne vŠak do výšky 73 EUR.
Poskytovatel' asistenčných sl uŽieb nehradí cenu
náhrad ného materiálu (napr. pneumatiky, d isky).

5)

AS|STENC|U PRl ZAMENE, wČrnparuĺPAL|VA
To znamená, Že
a) zabezpečídovoz paĺiva na miesto, maximálne
však do výšky 73 EUB. Alebo
b) zabezpečívyprázdnenie nádrŽe a prečerpanie
paliva, maximálne však do uýšky 73 EUR. Alebo
c) Poskytovatel'asistenčných sluŽĺeb nehradícenu
za nÚdzovo poskytnuté nové palivo.

ODŤAH / USCHOVU'

zorganizuje ýiazd servisného technika na opravu 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

zorganizuje poŽičanie náhradného vozidla maximálne na 24 hodín počas opravy vozidla'

vozidla a vymenu zámku alebo odťah do na1bližšiehoservisu' maximálne však do výšky

To znamená, Že:

a)

zorganizovanie

To znamená, Že
a) pri strate klÚčov od vozidla zabezpečí otvorenie

Ak dôjde na územíSlovenske1 republiky k

poruche
(podmienkou pre asistenciu v dôsledku poruchy je, Že
miesto poruchy bude minimálne 0 km od trvalého bydliska poisteného, resp. od trvalého stanovišt'a vozidla
poisteného), Poislbvatel' prostredníctvom poskytovatela
asistenčných sl užieb zabezpečí:

na

a Úhradu nákladov na jednu cestu. Alebo

Clánok V.
Asistenčnéslužby v prípade poruchy v zahraničí
(TECH NlcKÁ AslsTEN ctA)
Ak dôjde k poruche v zahraničí (podmienkou pre asistenciu v dôsledku poruchy je, Že miesto poruchy bude
mimo územia Slovenskej republiky), následkom ktorej
sa vozidlo s asistenčnými sluŽbami stane nepojazdným,
Poistbvatel' prostredníctvom poskytovatel'a asistenčných
sluŽieb zabezpečí:

1) OPRAVU /

ODŤAH / USCHoVU,

To znamená, že:
a) zorganizuj e výiazd servisného techni ka na opravu

vozidla na mieste, ak je taká oprava moŽná,
a uhradí náklady za výkon servisného technika
aŽ do uýšky ]75 EUR. Cenu náhradných dielov

b)

hradípoistený. Alebo
zorganizuje odthh vozidla

z

5)

miesta dopĺavnej

nehody do najbližšej opravovne, ak nie

1e

moŽná

oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí
náklady za odťah vozidla aŽ do výšky 175 EUR

c)

pri dopravnej nehode. Alebo
zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo
najbliŽšie k miestu dopravnej nehody a uhradí
náklady takejto úschovy, maximálne však za
10 dní Úschovy, ak nie je moŽná oprava na
mieste podla písm. a) ani odt'ah vozidla podla
písm. b). odt'ah nepojazdného vozidla do miesta
trvalého bydliska je zo strany asistenčnej spoločnosti len oľganizovaný. Náklady hradí pois-

6)

a) ak poistený teleÍonicky oznámi poskytovatelbvi
asistenčných sluŽieb Íinančnútieseň, t'j. nedos-

tatok prostriedkov na zabezpečenie clpravy
alebo na návrat do miesta trvalého bydliska'
poskytovatel' asistenčných služieb zabezpečí
doručenie finančnej hotovosti na prekonanie

POKRAČOVAN|E V CESTE ALEBo NÁVRAT DoMoV,
To znamená, Že

a) v

b)

prĺpade, Že trvanie opraw presiahne osem

finančnej tiesne poistenému v ním požadovanej
vyške, maximálne však vo výške 10.000 EUH za
podmienky, Že tretia osoba zloŽí sumu rovnajúcu

hodín, tak asistenčná služba zabezpečĺubytovanie asistenčných sluŽieb v hoteli na maximálne
dve noci a uhradí náklady takéhoto ubytovania
aŽ do výšky 75 EUR/noc. Alebo
zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spiatočnej 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 taxĺkom maximálne do výšky 99 EUR).
V prípade, ak poĺstený prejavízáujem, tak Pois_
tbvatel' prostredníctvom poskytovatela asistenčných sluŽieb zorganizuje a uhradí náklady
na pokračovanie v ceste do cielä vlakom ll' triedy, autobusom (náklady na cestovné všetkých

sa

telbvi.

Clánok Vl.
Výluky z technickej asistencie
Asistenčné sluŽby nebudÚ poskytnuté v prípade:
a) Nekontaktovanie a nerešpektovanie pokynov asistenčnej sluŽby
b) Neplatné vodičskéoprávnenie, nedostatky v povin_
nej vybave a príslušenstve vozidla

c)

d)

e)

jednu cestu. Alebo
c) ;zorganizuje požičanie náhradného vozidla maximálne na 48 hodín počas opravy vozidla.

ro znamená,Že

a)

f)

g)
h)

STRATE KĽUČoV oD VoZ|DLA

i)

pri strate klÚčov od vozidla zabezpečí olvorenie
vozidla a vymenu zámku alebo odt'ah do naj-

1)

bliŽšieho servisu, maximálne však do qišky

k)

150 EUR.
Poskytovatel' asistenčných sluŽieb nehradí hodnotu zámkov a nolných klĽčov'

4)

poŽadovanej výške finančnej hotovosti

v hotovosti asistenčnej sluŽbe alebo Poistbva-

cestujúcich vo vozidle), taxíkom (náklady na
dopravu taxíkom maximálne do uýšky 99 EUR)
alebo lietadlom (classe Y). Poistený má nárok
len na zorganizovanie a úhradu nákladov na

3) ASlSTENclU PBl

FlNANČNU TlESEŇ PoISTENEHo
To znamená, Že

tený.

2)

AS|STENC|U PRl ZAMENE, VYČEBPANĺPALIVA
To znamená, Že
a) zabezpečídovoz paliva na miesto, maxilnálne
však do výšky 150 EUR. Alebo
b) zabezpečívyprázdnenie nádrŽe a prečerpanie
paliva, maximálne však do výšky 150 EUR.
Alebo
Poskytovatel' asistenčných sluŽieb nehradŕ cenu
za núdzovo poskytnuté nové palivo.

l)

ASISTENCIU PFI DEFEKTE
To znamena,že
a) pri defekte vozidla zabezpečí opravu vozidla na

PretaŽovanie vozidla, nesprávna/nedostatočná

údrŽba, technické prehliadky
Vojnový stav, štrajk, občianske nepokoje, zatknutie,

zabavenie, oficiálne zákazy, pirátstvo, nukleárne
a rádioaktÍvne efekty
Úmyselný trestný čin, samovražda
Neodborné zásahy, škody pri oprave vozidla, výmena dielov, prevádzkové hmoty
Preteky, športovésút'aŽe, tréningy

Alkohol, psychoÍarmatiká, drogy
Prirodzené opotrebovanie, Íunkčnénamáhanie súčiastok vozidla
Chybná konštrukcia/montáŽ, výrobné a/alebo materiálové vady
Výbuch výbušnínprepravovaných vo vozid|e
Škooyna pneumatikách, autorádiu a audĺovizuálnej
technike, elektronické zariadenia vozidla skraiom

čnsŤB - Administratívno-právna asistencia
Poistený má okrem vyššĺeuvedených technických

mieste, maximálne však do výšky 150 EUR.

asistenčných sluŽieb moŽnosť čerpaťaj d'alšie sluŽby

Poskytovatel' asistenčných sluŽieb nehradí cenu
náhrad ného materiálu (napr. pneumatiky, disky)'

formou Ústnych informácií na Slovensku a v zahraničí.
4

t

c) Tlmočenie pri colnom konaní na

článok Vll.
Asistenčnéslužby na územíSlovenskej republiky
(ADMl NlsTRnĺívruopnÁvNA AslsTENclA)

d)

hraničnom

prechode

Tlmočenie pri styku s administratívou a lekárskym zariadením

e) TeleÍonĺcképreklady a rady pri

Poistbvatel' prostredníctvom poskytovatel'a asistenčných
sluŽiell zabezpečÍ''

1)

í)

g) Zabezpečenie tlmočníkapri

PFjAVNE A ADM|N|STBATíVNE lNFoBMAC|E
a) Právne rady v nÚdzovej situácĺi
b) lnformácie o pravidlách cestne| premávky v SR
c) Rady o postupoch po nehode
d) Adresy právnych zástupcov
e) Adresy správnych orgánov, policajných orgánov,
dopravných nšpektorátov

nehradí honorár tlmočníka)

h) Zabezpečenie tlmočnĺkapri sÚdnom

c)
3)

honorár tlmočníka)

4) VZŤAHY So

ZASTUPITEĽSKÝM| URADM| V ZAHRANlČĺ
a) oznámenĺe nehody konzulátu

b)

situácií
Vyhladanie dodávatelbv sĺuŽieb
Nahlásenie poistnej udalosti poistbvni

5)

VZTAHY S POLICAJNYMT ORGANMT PO NEHODE
a) Deklarácia nehody (pomoc pri vyplňovaní

b)

c)
d)

i

6)

d)
e)

f)

c)
3)

dokladov

vystavenĺ náhradného vodičského

oprávnenia
Vystavenie náhradného potvrdenia o poistenĺ
Zaslanie potrebných dokladov na miesto pobytu

VZTAHY S POLICAJNYMI ORGANMI PO NEHODE
a) Deklarácia nehody (pomoc pri vyplňovaní
protokolu)

c)

Zabezpeče n e právn e h o zástu pcu ( Poskytovatel'
asistenčných sluŽieb nehradĺ cenu Za právneho
zástupcu)
Zabezpečenie protokolu (pokial' bol vypracovaný

d)
e)

Vrátenie zadrŽaných dokladov v zahraničí
Zabezpečenie svedkov a svedectva

i

a nevydaný)

Asistenčné sluŽby nebudú poskytnuté v prĺpade:
a) Nerešpektovania predbeŽného súhlasu

b)

Neplatnéhopoistenia

člsŤG _ Lekárska

asistencia

Poistený má okrem vyššieuvedených technických a
admin istratívno-právnych asistenčných sl uŽieb moŽnosť
čerpaťaj lekársku asistenciu na Slovensku a v zahraničÍ.

situácií
Vyhlädanie dodávatelbv služieb
Nahlásenie poistnej udalosti poistbvnl

Clánok X.
Asistenčnéslužby (LEKÁRsKA AslsTENclA)

TLN/OCENIE A PREKLADY
a) Telefonické tlmočenie pri cestnej kontrole

b)

u

Clánok lX.

TELEFONICKA POMOC V NUDZI
a) Rady, inÍormácie, pomoc pľi ľiešenínÚdzor,ných

b)

n ál

Výluky z administratívno_právna asistencie

Právne rady v nÚdzovej situácii
lnformácie o pravidlách cestnej premávky v zahraničí
Rady o postupoch po nehode
Potrebné doklady a potvrdenia v cielbvej krajine
Adresy právnych zástupcov
Adresy správnych orgánov, polĺcajných orgánov,
dopravných nšpektorátov
i

2)

a) Pomoc pri vystavení náhradných

b)

PBAVNE A ADM|N|STRATíVNE lNFoRMAClE

c)

l

ASISTENCIU PRI STFATE DOKLADOV

c)
d)

Zabezpečen e právn eh o zásĺ u pcu ( Poskytovatel'
asistenčných sluŽieb nehradícenu Za právneho
zástupcu)
Zabezpečenie protokolu (pokial' bol vypracovaný
a newdaný)
Zabezpečenie svedkov a svedectva

sluŽiell zabezpečí'.

a)
b)

i

b) Pomoc pri

protokoĺu)

Poistbvatel' prostredníctvom poskýovatel a asistenčných

)

Zab ezpečen e n ávštevy konzu árneh o pe rso

vozidla

článok Vllt.
Asistenčnéslužby v zahraničí
(ADMl NISTRATíVNo_PRÁVNA AslSTENclA)

]

konaní

(Poskytovatel' asistenčných sluŽieb nehradí

TELEFONICKA POMOC V NUDZI
a) Rady, informácie, pomoc pri riešení núdzovych

b)

policajnom

vyšetrovaní (Poskytovatel' asistenčných sluŽieb

i

2)

vyplňovanĺ

dokladov
Preklady a WroZUmenie s dokladmi teleÍaxom

Poistbvatel' prostredníctvom poskytovatela asistenčných
sluŽieb zabezpečí''

Tlmočenie pri styku s políciou pri vzniku asistenčnej udalosti
5

])

LEKARSKU ASISTENCIU
NEHODE

-

6)

HOSPITALIZACIU PO

Poskytovatel' asistenčných sluŽieb zoľganizuje
a uhradí náklady za nasledovné zorganizované asis-

Poskytovatel' asistenčných sluŽieb zorganizuje:
a) Primárny prevoz do lekárskeho zariadenia
b) Sekundárny prevoz do špecializovanej nemoc-

c)

NAVRAT BoDlNNÝcH PRíSLUŠNĺKoV

tenčnésluŽby:

a)
b)

nice

Deti do l5 rokov so sprievodom alebo
Vyslanie iného rodinného príslušnĺkaako sprievod

Prĺjatie asistovaného do nemocnice

čtánok Xl.
Výluky z lekárskej asistencie

d) Premiestnenie do vhodnejšieho lekárskeho za-

e)

f)

g)

riadenia

Uhrada liečebných výdavkov a pobytu v

lekár_

Asistenčné sluŽby nebudÚ poskytnuté v prípade:
a) Nekontaktovanie a nerešpektovanie pokynov asistenčnej sluŽby
b) Vojnový stav, štrajk, občianske nepokoje, zatknutie,
zabavenie, oÍiciálne zákazy, pirátstvo, nukleárne
a rádioaktívne eÍekty
c) Umyselný trestný čin, samovražda
d) Neplatný vodičský preukaz
e) Preteky, športovézápolenia a príprava na ne

skom zariadení
Kontakt s rodinou a odkazy (telekonÍerencia)
odovzdanie správ zamestnávatelbvi a obchod-

ným partnerom
UdrŽovanie kontaktu s pacientom (Social Cal|)
Poskytovatel' asistenčných sluŽieb okrem toho uhrad í nákl ady za n as| ed ovn é zor ganizovan é asi ste nčné

h)

sluŽby:

a)
b)

c)
2)

Kontakt s rodinou a odkazy (telekonÍerencia)

f)

odovzdanie správ zamestnávatelbvi a obchodným partnerom
UdrŽovanie kontaktu s pacientom (Social Call)

g)
h)

PreťaŽovanie vozidla, nesprávna/nedostatočná
údrŽba/výmena
Učasťna vytrŽnostiach, bitkách

Alkohol, psychofarmatiká, drogy

REPATHIACIU

Poskytovatel' asistenčných sluŽieb zorganizuje

črcŤD_Výkladpojmov

a uhradí náklady za nasledovnézorganizované asis_

tenčnésluŽby:

a) Preprava do vlasti (trvalé bydlisko/spádová
b)

c)
3)

4)

Dopravnou nehodou sa pre Účely týchto oPP rozumie
náhodná udalosti pri ktorej dô1de k poškodeniu alebo

nemocnica)
Doprovod špecializovaným personálom
Umiestnenie do spádovej nemocnice

zničeniu vozidla (napr. stret, náraz). Za dopravnÚ nehodu

sa tieŽ povaŽuje poškodenie, alebo zničenie vozidla

v dÔsledku pokusu o odcudzenie vozidla.

Poruchou sa pre účelytýchto oPP rozumie akákolVek

REPATR|AC|U TELESNÝCH PoZoSTATKoV
Poskytovatel' asistenčných sluŽieb zorganizuje
a uhradí náklady za nasledovn é zorganizované asistenčnésluŽby:
a) Preprava telesných pozostatkov do vlasti (rakva)
b) Spopolnenie a preprava urny do vlasti

mechanická, elektronická alebo elektrická chyba, ktorej
následkom je nepojazdnosť vozidla, pričom je úplne
vylúčená garančná prehliadka alebo údrŽba doporučená
vyrobcom.

Zahraničím sa rozumie územie mimo hraníc Slovenskej
republiky na geograÍickom územíEurópy.

L|EKY A L|EČEBNE PoMÔcKY

Poskytovatel' asistenčných sluŽieb zorganizuje

člsŤE _ Záverečnéustanovenia

a uhradí náklady za nasledovn é zorganizované asis-

tenčnésluŽby:

a)

V prípade potreby vyuŽitia asistenčných sluŽieb kontaktujte okamŽite poskytovatel'a asistenčných sluŽieb na
teleíónnych čĺslach:
zo Slovenskej republiky: 1B 118
zo zahraničia: +421 2 6353 2236

odoslanie liekov a zdravotníckeho materiálu
Poskytovatel' asistenčných sl uŽieb zorganizuje:
a) Nákup liekov

5) VYSLANIE RODINNEHO PRISLUSNIKA DO

-

NE-

MOCNICE
Poskytovatel' asistenčných sluŽieb zorganizuje

Tieto osobitné poistné podmienky pre rozsah asistenčných sluŽieb havarijného poistenia vozidiel do
3 500 kg č' 2010 nadobÚdaiú platnosť a Účinnosť dňa

a uhradí náklady za nasledovné zorganizované asistenčnésluŽby (Pokial' hospitalizácia trvá dlhšie ako
-l0

a)
b)

01. 09. 2012.

dní):

Cestovné tam a naspäť (vlak ll. triedy, lietadlo
ECO)
Náklady na ubytovanie v mieste hospitalizácie,
najviac však na 7 dní, maximálne 60 EUR/noc'

:
b
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t

VPP č.8o9

KoopeĺativaÄ
VIENNA INSURANCE GROUP

vŠeogecNE PolsTNE PoDMIENKY pRe ÚnnzovE PoIsTENIE
Pre úrazovépoistenie, dojednávané spoločnostbu KOOPERATIVA poistbvňa' a.s. Vienna lnsuľance Group (d'alei len
,,poistbvňa"), platia pľíslušnéustanovenĺa zák.č,.40l1964 Zb. občiansky zákonnĺk v znení neskoľšíchpredpisov (d'alej
len ,,občiansky zákonník"), tieto všeobecnépoistné podmienky (dhlej iba ,,VPP') a ľozsah náľokov a zmluvné dojednania uvedené v poistnej zmluve.

äánok

vonkajších alebo vnútorných Íaktorov narÚšajÚcich jeho správne Íungovanie

1

DeÍinícia poimov

a rovnováhu'

ťovňa' a's, Vlenna lnsurance Group, so sĺdlom ŠteÍanovičova4, 816 23 Brati-

Dynamizácia (indexácia) - Íorma ochrany pred inÍláciou sÚvisiaca
s naqiŠenímpoistne1 sumy a poistného pouŽitím poistno-matematických

slava' |Č0: 00 5B5 441, zapísaná v 0bchodnom registri Okresného sÚdu

zásad odvíja]úcasa najmä od oÍiciálnej miery inÍlácie stanovenej Štatistickým

Bratislava l, 0ddiel: Sa, VloŽka číslo:79/B'

úradom Slovenskej republiky.

Poisťovňa (poistiteli poisťovatel')

-

spoločnosť KOOPERAT|VA pois-

Poistník _ Íyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavre|a poistnÚ zmluvu

Technický dátum začiatku poistenia

-

dátum určený poistno-matema-

a je povinná platiť poistné.

tickými výpočiami v sÚvislosti S0 Zmenou alebo náhradou poistenia,

Poistený (poistenec) _ osoba, na ktorej zdravie sa poistenie vzťahuje.
Návrh poistnei zmluvy _ vyplnene tlačivo poisťovne, v ktorom je pod-

Výročný deň začiatku poistenia

deň a mesiac začiatku poistenia
vjednot|ivých kalendárnych rokoch' Ak má poistenie určený technický

pisonl poisttlĺka vyjadrená jeho vÔlh uzavrieť poistnÚ zmluvLt za podmienok

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

uvedených

''

deň začiatku poistenia určuje podlä technického dátumu začiatku poistenia'

návrhu.

Poistná zmluva

-

-

pĺsomný dokument vyjadrujúci jednoznačný, nespo-

Vstupný vek - rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia, resp'

a

chybnitel'ný určitý a zhodný prejav vôle poistníka a poisťovne vstúpiť
a zotrvať za dohodnutých podmienok v zmluvnom vzťahu ako jeho

technickeho začiatku poistenia,

účastnĺci.

Dátum vzniku poistnej udalosÍj - deň vzniku Úrazu a pri riziku denného

Pol'stka - 1lĺsomné potvrdenie poisťovne o uzavretĺpoistnej zmluvy,
Poistná doba _ časovéobdobie uvedené v poistnej zmluve, na ktoré sa

odškodnéhoza pobyt v nemocnici je dátumom vzniku poistnej udalosti prvý

kalendárnym rokom narodenia

poisteného'

deň pobytu v nemocnici,

poistná zmlrľa dojednáva. Jeho uplynutím poistenie zaniká.

čakacia doba na poistné plnenie _ v

PoisÍné obdobie - časový úsek poistnej

súvislá doba, ktorá musí uplynÚť od vzniku náhodnej udalosti, aby vznikol

doby, dohodnutý v poistnej zmluve,

poistnej zmluve dohodnutá

nárok na plnenie za nasledujúce obdobie po jej uplynutí'

vymedzujÚcl obdobie, za ktoré je poistník povinný platiť bežnépoistné.

Poistné _ ítnančnýzáuäzok poistníka uhrádzaný v prospech poisťovne za

ochranná lehota -

poskytovanLl poistnÚ ochranu, dohodnutý v poistnej zmluve.

vzniku náhodnej udalosti, ktorá by inak spĺňala znaky poistnej udalosti,1e
predmetom poistenia, nevznikne nárok na poistne plnenie.

Lehotné (bežné)poĺsÍné- poistné, ktore je poistnĺk povinný platiť za

Plná invalidita _

dohodnuté lloistné obdobie.

Jednorazové poĺsÍné- poistné zapĺatenénarazZa celÚ dobu poistenia.
Poistné krytie - rozsah dojednaných poistných rizík a limity poistných
sÚm ako

a1

časovo vymedzené obdobie, počas ktorého v prípade

taký zdravotný stav poisteného' ktorý nastane pred

dôchodkoqÍm vekom a ktorýje podlä platných zákonov Slovenskej republiky

hodnotený Sociálnou poisťovňou ako pokles schopnosti vykonávať

jeho obmedzenie výlukamĺ alebo rozŠírenieÍormou pripoistení

zárobkovú činnosťo viac ako 70

0/0

V porovnanĺ so zdravou Íyzickou osobou.

a doloŽiek podlä konkrétnych poŽiadaviek klienta. Poistné krytie presne

V prípade, Že poistený nemá nárok na priznanie invalidného

deÍinuje poistná zmluva, zmluvné dojednania' vrátane prísluŠných poistných

Sociálnou poisťovňou z iných neŽ zdravotných dÔvodov, je táto podmienka

podmienok' ktore obmedzujÚ' vylučujÚ alebo iným spÔsobom upravujú

nahradená lekárskym posudkom o zdravotnom stave, pre ktorý by poistený

poistné plncnie. Poisťovňa si vyhradzuje právo stanoviť pravidlá a limity pre

inak mal na pokles schopnosti Wkonávat zárobkovÚ činnosť zo Sociálnej

poskytovanĺ: poistllé kryiie, ktoré sú zverejnené na stránke www.koop.sk

poistovne nárok,

zároveň dostupné k nahliadnutiu na
obchodných miestach poisťovne, a kioré sú platné počas celej doby

v

sekcii Po'linné inÍormácie

a

dÔchodku

čiastočnáinvatidita - taký zdravotný stav poisteného, ktorý nastane
pred dôchodkouim vekom a ktorý je podlh platných zákonov Slovenske1

poistenia. Pri zmene poistného krytia poisťovňa uplatňuje pravidlá platné

republiky hodnotený Sociálnou poistovňou ako pokles schopnosti vykonávať

v čase uzah orenĺa poistnej zmluvy'

zárobkovú činnosťo vtac ako 40

Poistná uclalosť -

v poistnej

0/o

do 700/o V porovnaní so zdravou Íyzickou

zmluve,

osobou. V prípade, Že poistený nemá nárok na priznanie invaĺidity Sociálnou

s ktorou je spojená povinnosť poisťovne poskytnúť poistné plnenie.
Poistná suma - dohodnutá maximálna výška poistného plnenia' ktoré je

poisťovňou z lných neŽ zdravotných dÔvodov, je táto podmienka nahradená

poistbvňa p,;vtnná poistenému alebo oprávnenej osobe poskytnÚťv prípade,

pokles schopnosti vykonávať zárobkovÚ činnosť zo Sociálnej poisťovne

ak nastane náhodná udalosť bliŽšie označená v poistnej zmluve,

nárok.

Poistné plnenie
ktorÚ

-

náhodná udalosť bliŽšie určená

lekárskym posudkom

Trvalé následky

dohodnutá suma, denné odŠkodnéalebo dôchodok,

1e porll'a poistnej zmluvy poisťovňa povinná vyplatiť v prĺpade poistnej

-

o zdravotnom stave, pre ktorý by poistený inak maĺ na

anatomická alebo funkčná strata príslušnéhoÚdu,

orgánu alebo ich časti.

-

udalosti.

Patologická zlomenina

oprávnená osoba _ Íyzická alebo právnická osoba, ktoĺá má právo, aby

pôsobenĺa minimálnej traumy. Teda takej intenzity pÔsobenia, ktorÚ by

jej bolo v prlpade poistnej udalosti vyplatené poistné plnenie podlä poistnej

normálna zdravá kosť bez problémov vydržala, Spravidla ide o zlomeninu

zmluvy.

kosti na chorom (patologickom) teréne kosti.

zlomenina kosti, ktorá vzniká následkom

Vznik ochorenia _ dátum úrazu alebo v prípade choroby dátum prvého

Únavová zlomenina

diagnostikollania ochorenia lekárom.

bením sily' ktorá zlomí kosť, ale cJrobnými mikrotraumami' kedy dochádza

Choroba alebo ochoľenie - je stav organizmu vznikajÚci pôsobením

k poškodeniu
1
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zlomenina ktorá nevzniká jedným náhlym pÔso-

kosti len mikroskopickými zlomeninami, ktoré sa

za

I

normálnych okolností zahoja. Pokial'sa ale mikrotraumy opaku1Ú v krátkych

Extrémne šporÍy- sÚ Športy, ktoré ako rozhodujúcu vlastnrlsť majÚ pri

časových úsekoch, organizmus ich nie je schopný zahojiť! To sa prejavĺ

svojom výkone zvýŠenúmieru nebezpečnosti, vzrušenia a u väjŠinytýchto

zlomeninou celej kosti, rovnako ako u klasickej zlomeniny. K Únavovým
zlomeninám dochádza u beŽcov dosť často, pri behanĺ po tvrdom povrchu

športov hrozíÚčastníkomuž privel'mi malej chybe váŽne zrallenie alebo
smrť, lch realizáciaje spojená so zvýŠenou hladinou endorfínt:, dopamínu

v kombinácii s nekvalitnou obuvou. MôŽe k nim však dôjsť aj u turistov, pri

a serotonínu (čo je omylom povaŽované za zvýŠenie hladiny adrenalínu

dlhých pochodoch'

v krvi)' Pri vykonávaní extremnych Športovje často potrebný píscmný sÚhlas

Hospitalizácia

-

nepretrŽitý pobyt poisteného

v nemocnici z

osoby, ktorá extrémny Šport ide vykonávať, v ktorom je oboznámená so

dÔvodu

lekársky nevyhnutného liečenia úrazu alebo choroby,

zvýŠenou mierou nebezpečenstva športu. loznam extrémnycl r Športovje

súkľomnézdravotnícke zariadente na území EurÓpy s odborným lekárskym

vedenĺm a neustále prítomným kvaliÍikovaným personálom, disponujÚce

Zvýšenériziko _ zvýŠený predpoklad vzniku náhodnej poist:lej udalosti
v dôsledku zdravotnóho stavu' pracovnej a mimopracovľ:ej činnosti

vhodným lekárskym vybavením nevyhnutným na určovanie diagnÓz a

poisteného'

Nemocnica _ v zmysle týchto poistných podmienok je Štátne alebo

uvedený v článku ]6 ods. 2'

lie_

čenie pacientov, ktoré zabezpečuje lekárske oŠetrenie nĺlĺlprijatých chorých

Rizikové povolanie - prácaĺ podnikatelská činnosťvykonávaná poisteným

a zranených. Za nemocnicu sa nepovaŽujÚ v zmysle týchto VPP: kúpel'né

so zvýšeným predpokladom vzniku náhodnej poistnej udalostl allo napríklad

liečebne, ozdravovne, ústavy sociálnej starostlivosti, sanatóriá, domovy

pilčíkpráca vo výškach, práca so zdraviu škodlivými látkami, baník, hasič.
Zoznam Rizikových povolaní je zverejnený na internetovej stránke www.

dôchodcov a pod, Za nemocnice sa nepovaŽujÚ ani liečebne pre dlhodobo

chorých, oddelenia liečebných ústavov, dolieČovacích zariadení a pod.,

koop,sk v sekcii Povinné lnÍormácie.

ktorých hlavným cielbm 1e dozor a opatrovanie starých, bezvládnych či
dlhodobo chronicky chorých, invalidov a pod,

čistý príjem - podlä týchto VPP sa čistým príjmom rozumie:

a)

prĺjem zozávislej činnosti aÍunkčnepoŽitkypodläzákona č. 595/2003

o

z príjmov v znení neskorŠĺchpredpisov (dälej len ,,zákon
o dani z prĺjmov"), a to po odpočte z dane z prĺjmu, poistného na

Z.z'

b)

dani

sociálne zabezpečenie a príspevku na Štátnu politiku zamestnanosti,
ako aj poistné na vŠeobecné zdravotné poĺstenie,

Riziková mimopracovná činnost' - činnosťvykonávaná poisteným
mimo hlavnej pracovnej/podnikatelskej činnosti (mimopracovná Činnosť)
alebo záujmová činnosť(hobby) poisteného so zvýŠenýmprcdpokladom

vzniku náhodne1 poistnej udalosti ako naprík|ad registrovanĺ Športovci,
jazda na koni, sktalpinizmus, cyklistika, dobrovol'nĺ hasiĎi aiď Zoznam
Rizikových mimopracovných činnostĺje zverejnený na internetuvej stránke
www.koop.sk v sekcii Povinné inÍormácie.

príjem z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti vzmysle
zákona o dani z príjmov po odpočte výdavkov vynaloŽených na ich

Clánok 2
Dľuhy poistení

(1)

dosiahnutie, zaistenie a udrŽanie, po odpočte dani z príjmu a poistného

Poisťovňa a poistník v rámci Úrazoveho poistenia pre rndividuálne

na sociálne zabezpečenie, prĺspevkov na štátnu politiku zamestnanosti

osoby a|ebo skupiny osÔb v závislosti od rozsahu uvedenéľio v poistnej

a poistného na všeobecné zdravotne poistenie, pokial'nebolo poistne

zmluve mÔžu uzavrieť poistnú zmluvu na:

a príspevok zahrnuté do týchto Údajov.

a) poistenie pre prípad smrti následkom Úrazu

škodovosťv úrazovom poistenÍ - pomer poistných plnenĺ a rezerv
poistne plnenia nahlásených poistných udalostí

v

úrazovom poistení

úrazu (dblej iba,'trvalé následky úrazu"),

c) poistenie pre prĺpad prechodných následkov Úrazu s

kaŽdoročne do 30.6' voči zaslúŽenemu poistnému v úrazovom poistení za
sledovane obdobĺe.

Zaslúženépoĺstné_ alikvotná

(ďalel ,,smľť úrazom"),

b) poistenie pre prípad trvaleho telesneho poŠkodenia následkom

na

plnením

poisťovne za priemerný čas nevyhnutného liečenia (d?'lej iba,,čas
Časťpredpísaného poistného za

sledovane

nevyhnutného liečenia"),

d) poistenie pre prípad dočasnej práceneschopnosti poisteného
následkom úrazu (ďalej iba ,,denné odškodné za práceneschop-

obdobie.

Rezerva na poistné plnenie - stav výšky rezerv na poistné plnenia na
ešte nevyplatených poistných udalostiach, ktoré boli nahlásené do poisťovne

nosť")

v príslušnomsledovanom období'

e) poistenie pre prípad pobytu

Bezodkladné nahlásenie vzniku poistnej udalosti - sa rozumie nahlásenie poistnej udalosti do poisťovne v stanovenej lehote, pokia|'táto

Í) poistenie

,,denné odŠkodnéza pobyt v nemocnici"),

pre prĺpad plnej invalidity následkom Úrazu s výplatou
poistnej sumy alebo dÔchodku (dalej iba ,,plnenie z oripoistenia

povinnosť tiyplýva poistníkovi zo zmluvného dojednania, na mailovú adresu

HlaseniePUdo3dni@koop.sk, Poistený alebo zákonný zástupca maloletého
poisteného je povinný pri bezodkladnom nahlásení poskytnúťinÍormáciu

v nemocnici v dôsledku úralu (ďaĺej iba

plnej invalidity").

(2)

Poisťovňa môŽe dojednávať aj ine druhy Úrazových poistení. Ak takéto

o druhu poranenia a priložiťlekársku správu z prvého oŠetrenia,

poistenie nie je upravenó osobitnými poistnými podmi;nkami ani

Variabilný bonus - bonus, ktorý upravuje výŠkupoistného v závislosti od
škodovosti v úrazovom poistení v zmysle zvýšenia alebo zníŽenia výŠky

poistnou zmluvou, platia preň ustanovenia týchio podmienok, ktore sú
mu povahou a Účelom najbliŽŠie.

poistného' VýŠkavariabilného bonusu platného ku dňu uzatvorenia poistne1
zmluvy je uvedená v poistnej zmluve.

Úľaz

-

v zmysle týchto poistných

podmienok je telesné neÚmyselné

poŠkodenie alebo smrť, spÔsobené neočakávaným a náhlym pôsobením

(1)

Clánok 3
Uzavretie poistnej zmluvy
Návrh poistnej zmluvy musĺ mať písomnú Íoľmu.Poistna zmluva je

vonkajŠíchsĺl alebo vlastnej telesnej sily alebo neočakávaným a nepreruŠeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajŠíchteplÔt, plynov, pár,

uzavretá, ak je návrh poistnej zmluvy prijatý (podpísaný) poistníkom do

Žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok),

poisťovne alebo ak 1e v tejto lehote prijatý uhradením p:istného vo
výŠkeuvedenej v návrhu poistne1 zmluvy; uhradenĺm p'listného sa

Dôležitý záuiem spo/očnosti

l

-

le taký záu1em spoločnosti, ktorý
predchádza vzniku Škodyna ma1etku Íyzických alebo právnických osôb, ako

mesiaca odo dňa, kedy bol poistníkovi predložený zástupcom

rozumie pripísanie platby poistného na Účet poisťovne,

(2) V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy prostriedkami

aj na zdraví alebo živote Íyzických osôb. Na ochranu dôleŽiteho záujmu

dial'kovej

spoločnosti slÚžia právne predpisy, pričom každý subjekt práva si pri svojom

komunikácie aj pre Účely uzatvárania poistnej zmluvy, poisťovňa mÔŽe

konaní musí počínaťtak, aby v závislosti od konkrétnych okolností nebola
inemu subjektu práva spÔsobená Škoda. Ak si niekto daným spÔsobom

takto dohodnutého prostriedku elektronickej komunikácie' Poistníkovi

predloŽiť poistníkovi návrh na uzavretie poistnej zmluvy prostredníctvom

je v takom prĺpade prostredníctvom prostriedku elektronickej komu-

nepočÍna' koná protiprávne.
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I

nikácic doručená spolu s návrhom poistnej zmluvy aj sÚvisiaca
zmluvná dokumentácia (najmä predzmluvné inÍormácie a poistné

povolania, mimopracovnej činnosti, diagnostikovanie ochorenĺa a pod.),
ktore je predmetom poistenia, je povinnosťou poistníka tÚto skutočnosť

podmiĺ:nky)' Poistník vyjadrĺ svoj sÚhlas s návrhom poistnej zmluvy

poisťovni ihneď oznámiť. V takom prípade má poistbvňa právo navrhnúť

vo výŠkea podlä

poistníkovi Íormou dodatku primerane zvýšenie poistného, prípadne
Úpravu podmienok poistenia alebo poistnÚ zmluvu vypovedať alebo

a potstrlÚ zmluvu uzavrie zaplatením poistného

podmienok uvedených v návrhu poistnej zmluvy (zaplatenĺm poistného

návrh na zr4ĺšenie poistneho krytia odmietnuť.

sa roztlmie pripísanie poistného vo výške uvedenej v poistnej zmluve
('l0)

na bankový účetpoisťovatelä), Na prijatie návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy je potrebnÓ zaplatiť poistné uvedené v návrhu poistnej zmluvy
'l5 kalendárnych dní odo dňa predloŽenia návrhu poistnej
na1nes<Ôr do

namiesto toho, kto s poisťovňou poistnÚ zmluvu uzavrel.

zmlurĺy prostriedkami dial'kovej komunikácie. V prípade' Že poistné
nebudĺ; zaplatené v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete, platnosť
návrhu poistnej zmlLltĺy zaniká a poistná zmluva nevznikne a zaplatené

(3)

poistnÚ bude poisťovňou vrátené,

SÚčasĺou poistnej zmluvy sÚ tieto VPP aj lekárske správy' dodatky'
osvedČsnia a prípadne iné dokumenty. Poistná zmluva obsahuje aj
písoml,é otázky poisťovne vzťahujÚce sa na dojednané poistenie
o zdrat,otnom

potrebIlé

na

stave poistníka

i

Óánok 4
Vznik, zánik a zmena poistenia
(1) Poistenie začínaod nultej hodiny prvóho dňa po uzavretí poistnej
zmluvy, ak nebolo Účastníkmi dohodnuté, Že začínauŽ uzavretím
poistnej zmlurĺy alebo neskôr alebo pokial'nie je

v

týchto VPP a poistnej

zmluve uvedené inak.

(2) Poistenie dojednané na dobu určitúkončínajneskÔr

poisteného, ako ai dalšie otázky

uplynutím
stanoveného počtu rokov (mesiacov, dní) v deň a hodinu zhodnú so
začiatkom poistenia (pokial' je tak dojednane v poistnej zmluve), inak

uzavretie poistne1 zmluvy. Vedome nepravdivé alebo

neúplne odpovede môŽu mať za následok odstÚpenie od poistnej
zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia alebo zníŽenie poistneho

nultou hodinou dňa dojednaneho ako koniec poistenia.

(3)

plnenia a to v sÚlade s Občianskym zákonníkom.

{4)

Ak zomrie Íyzická osoba alebo zanikne právnická osoba, ktorá
dojednala poistenie inej osoby, vstupuje táto osoba do poistenia

Poistenie zaniká:

Poisťovňa odstúpi od poistnej zmluvy, ak by pri pravdivom a Úplnom

a) podl'a ustanovení S B00 až S 802a zákona č. 40/]964 Zb. 0b

zodpot,edaní oIázok za do1ednaných podmienok poistnÚ zmluvu
neuzavrela, Pri odstÚpenĺ od zmluvy vráti poisťovňa poistníkovi
zaplatené poistné znĺŽenéo náklady, ktoré jej uzavretím poistenia

b) zmluvné strany sa dohodli, Že poistenie môŽe vypovedať každý

čiansky zákonník v znenĺ neskorších predpisov,
z účastníkovdo dvoch mesiacov po uzavretí poistnel zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne,

vznikli, a poistník, ľesp. poistený je povinný vrátiť poistbvni to, čo
z poistenia plnila. Náklady podlä predchádzajÚcej vety sa vypočÍtajÚ

c) uplynutím poistnej

ako súi:et nák|adov na obstaranie poistnej zmluvy, t.j. súčetmateriálnych

d) Úmrtĺm poisteného'

a admillistratĺvnych nákladov, pričom ich

e) dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
Í) nezaplatením poistného v lehote stanovenej Občianskym zákon-

uiška a spÔsob výpočtu bude

poistnílĺovioznámená v pÍsomnom odstÚpeníod poistnej zmluvy'
poisťovňa dozvie aŽ po poistnej uda|osti, Že 1ej príčinou je

(5) Ak sa

doby,

níkom,

skutočĺlosť,ktorÚ pre vedome nepravdivé alebo neÚplné odpovede

g) doŽitím sa poisteneho veku 65 rokov (s ÚČinnosťou od nultej hodiny

nemohia zistiť pri dojednávanÍ poistenia, a ktorá bola pre uzavretie
zmluvy podstatná, je oprávnená plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť.

výročnéhodňa začiatku poistenia' v ktorom sa poistený dožije veku
65 rokov), ak nebolo v poistnej zmluve osobitne do1ednané inak pre
poistenie denneho odškodného za pobyt v nemocnici,

0dmietnutím plnenia poistenie zanikne bez náhrady'

(6) Pri

uzavretí poistne1

zmluvy alebo zvyšovaní poistného krytia

h)

má

v

prípade poistenia dojednaneho prostriedkami

dial'kovej

komunĺkácie podlä článku 3 ods. 2 je poistnÍk, ak je spotrebitelbm

poisťovňa v prípade zvýŠenéhorizika a to rizikové povolanie, riziková

mimopi2g6yn6 činnosť, ktoré je predmetom poistenia, a ktorého
existeniia nebola zohlädnená pri výpočte výšky poistneho a ktoré
nebolo zohlädnenépri uzatváraní poistnej zmluvy, právo navrhnÚť

oprávnený odstúpiťod poistenia bez uvedenia dÔvodu,

to

odo dňa uzavľetia poistenia a v prípade poistných zmlÚv v oblasti
Životného poistenia, na základe ktorých sa poskytujÚ Íinančne

poistníiĺovi Íormou dodatku primerané zvýšenie poistneho, prípadne
úpravu podmienok poistenia alebo poistnÚ zmluvu vypovedať alebo
návrh na zqÍšenie poĺstneho krytia odmietnuť. 0dchýlne od ustanovení
prve1 v;ty je poisťovňa z dÔvodov uvedených v predchádzajÚcej vete

a

písomným oznámením o odstÚpení v lehote do ]4 kalendárnych dní

služby v oblasti životnéhopoistenia, do 30 dní odo dňa, keď

i)

spotrebĺtel' bol inÍormovaný 0 uzavretí ZmlUVy na dial'ku,
iným spÔsobom určeným v poistnej zmluve týchto VPP a platných
právnych predpisoch.

oprávn;ná s účinnostbu od začiatku Účinnosti poistnej zmluvy alebo od
Účinnosti zmeny poistného krytia jednostranne zqÍšiťpoistné, ak toto

(4) Poistenie plnej

invalidity zaniká tieŽ

v

poistení za beŽné poistné

zmluve pričom je poisťovňa povinná toto zvýŠenie odôvodniť' Poisťovňa

uplynutím poistného obdobia, v ktorom nárok na polstné plnenie
vznikol prvýkrát. V poistení za jednorazové poistne poistenie zaniká

je opľávnená jednostranne zníŽiťpoistné uvedené v poistnej zmluve

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

zuiŠenle nepresiahne 10

0/o

z t4išky poistneho uvedeného v poistnej

poisťovňa priznala poistné plnenie prvýkrát.

v prípade, ak zistí, Že jeho uiška bola vypočÍtaná nesprávne.

(7) V

súviĺ;lostis uzavretím poistnej zmluvy je poistnĺk povinný predloŽiť

poistovni poŽadované doklady a inÍormácie, a to v lehote ustanovenej
poisťovňou.

Íormu, ak tieto VPP, poistná

zmluva alebo platné právne predpisy neurčujúinak, Ak má zmena

poistenia pÍsomnÚ ĺormu, musí byť podpísaná Účastníkmi poistnej

V opačnom prípade poisťovňa postupuje podlä S B00

zmluvy.

ods' 2 0bčianskeho zákonnĺka.

(8) V

(5) Zmena poistenia musĺ mať písomnÚ

prípĺrdeŽiadosti poistníka o zvýŠenie poistného krytia je poistník

(6) Ak sa účastnícidohodnú na Zmene uŽ

dojednaneho poistenia, 1e
až z poistných

povinnÝ predložiťpoistbvni poŽadovane doklady

poisťovňa povinná plniť zo zmeneného poistenia

v lehotĺ.. ustanovenej poisťovňou.

udalostí, ktoró nastanÚ

a inÍormácie, a to
V opačnom prípade má poisťovňa

právo Žiadosť poistníka o zvýŠenie poistného krytia odmietnuť.

(9) Ak

po Účinnosti tejto dohody' ak d'alej nie

je

ustanovené inak.

(7) Pri zmene, resp, náhrade

poistenia k zvýšeniu rizika (zvýšením rizika sa rozumie zvýšenie miery

poistenia, na základe žiadosti poistníka,
ktorou sa zvýšilo poistne krytie, je poisťovňa povinná plniť aŽ po

pravdeDodobnosti vzniku poistnej udalosti a to najmä z dÔvodu zmeny

uplynutí ochranných lehÔt, ak sÚ dojednané' Do ich uplynutia poisťovňa

dôlde v čase medzi uzatvorením poistnej zmluvy a začiatkom

plnĺ podl'a pôvodneho dojednania.
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článok s

('l)

článok 6
(1

stanovených poisťovňou podlä kalkulačných zásad a v závislosti od
zaradenia poisteného do rizikovej skupiny na základe rizikovosti ním
vykonávanej pracovnej i mimopracovnej činnosti. Výška poistneho

)

Ak le poistník v omeŠkaní s platením poistného' vrátane poistného za
pripoistenia, môŽe si poisťovňa uplatniť voči nemu úrok z ol neŠkania vo

výške stanovenej platnými právnymi predpismi SR za kaŽdý deň
omeŠkania, ak v poistnej zmluve nie je dohodnute inak.

(2) Ak nebolo jednorazové, prve poistné alebo poistne za

d'alŠie poistne

sa vypočÍta

obdobie zaplatené v plnej výške a v lehotách stanovených 0bčianskym

rozdielom medzi kalendárnym rokom, v ktorom sa poistente začína,
resp. sa menívtiška poistného krytia a kalendárnym rokom, v ktorom

zákonníkom' poistenie zantkne bez náhrady uplynutĺm týcitto lehÔt ak

mÔŽe závisieť aj od vstupného veku poisteného, ktorý

sa poistený narodil. Jeho výška je uvedená v poistnej zmluve'

(2) Poistné sa platí bud'jednorazovo, alebo
(3)

?

Dôsledky neplatenia poistného

Poistné, platenie poistného
a úprava poistného a podmienok poistenia
Poistné pre jednotlive druhy poistenia sa určuje podlä sadzieb

beŽne za poistné obdobia

dalej nieje určenéinak.

(3) Poisťovňa má právo na poistne do zániku poistenia.
(4) V prípade vzniku záväzku poistníka vočĺpoisťovni, sl

poisťovňa

vyhradzuje právo svo1u pohlädávku voči poistníkovi jednostranne

dohodnuté v poistnej zmluve.

Poistné za prvó poistné obdobie a jednorazové poistné je poistnĺk
povinný uhradiť pri uzavretĺ poistnej zmluvy, najneskÔr však v deň,

(5)

započítaťvoči nároku na poistné plnenie.
Poisťovňa má právo

v

prípade omeŠkania poistníka s Úhrado'l splatného

ktorý 1e uvedený v zmluve ako začiatok poistenia' Poistné za ďalŠie

poistne obdobia je splatné vŽdy prvý deň príslušnéhopoistného

poistneho Účtovať poplatok za zaslanie upomienky/pripĺlmienky na
úhradu poistného, nákladov na vymáhanie dlŽného poist:iého treťou

obdobia.

osobou, výzvy na zaplatenie poistneho podlä S B01 ods. 2 0očianskeho

(4)

Poisťovňa

(5)

podmienky poistnej zmluvy postupom podlä odseku 5 a 6,
Poisťovňa má právo z váŽneho objektívneho dôvodu v prĺpade poistnej

níku zverejnenom na internetove1 stránke www.koop'sk v sekcti

zmluvy uzatvorenej na dobu určitúpre nasledujúce poistne obdobie

v tomto odseku.

je oprávnená jednostranne zmeniť výšku poistného alebo

zákonníka alebo predŽalobnej výzvy, a to vo výŠkeuveden;j v sadzob_
Povinné inÍormácie platnej ku dňu odoslania pĺsomností uvedených

jednostranne upraviť výšku poistného, pričom je povinná o tejto

(6)

skutočnosti písomne inÍormovať poistníka. Pokial' poistník S0 Zmenou
výšky poistného nesúhlasí, je oprávnený poistnÚ zmluvu s okamžttou
Účinnost'ou bezplatne (nárok poisťovne na Úhradu poistného ostáva

upomienky na úhĺadudlŽneho poistného alebo výzvy na zaplatenie,

nedotknutý) vypovedať. Právo poistníka vypovedať polstnÚ zmluvu

článolĺz

podlh tohto odseku zaniká okamihom Úhrady poistného v poisťovňou

DeÍiníciaúrazu

upravenej výŠke, najneskôr vŠakpruilĺl dňom poistného obdobia' na

(6)

(1)

spÔsobené neočakávaným a náhlym pÔsobením vonkajŠĺuh síl alebo

Poisťovňa má právo aj bez uvedenia dÔvodu v prípade poistnej zmluvy

vlastnej telesnej sily, alebo neočakávaným a nepreruŠeným pôsobenĺm

vysokých alebo nízkych vonkajšĺchteplôt, plynov, pár, Žiarunia a jedov
(s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok).

(2) 7a Úraz sa pokladajÚ

Pokial' poistnĺk S0 Zmeno[J výšky poistného nesÚhlasí je oprávnený

a1 u1my

na zdraví, ktoré boli poistenému

spÔsobené:

poistnÚ zmluvu s okamŽitou Účinnosťou bezplatne (nárok poisťovne na

a) chorobou vzniknutou výlučne následkom úrazu, s výnirnkou chorÔb

úhradu poistného ostáva nedotknutý) vypovedať' Právo poistníka
vypovedať poistnú zmluvu podlh tohto odseku zaniká okamihom

b) zhoršením následkov úrazu chorobou, ktorou poistenÝ trpel pred

uvedených v ods. 3b) tohto článku'

úhrady poistného v poisťovňou upravenej výške, najneskÔr však prvým

Úrazom,

c) mlestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných z;lrodkov

dňom poistného obdobia, na ktoré sa vztahuje jednostranná úprava
poistného podlä tohto odseku.
Poisťovňa je povinná poistnĺkovi pĺsomne oznámiť zmenu poistného

d) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými
za úČelomliečenia následkov Úrazu,

obdobia. Dôvody zvýŠeniaje poisťovňa povinná pĺsomne oznámiť
poĺstníkovi. Ustanovenie tohto odseku neplatí pre prĺpady zmluvne

e) utopením,

Í) zlomenĺm, vykĺbením a

dohodnutej zmeny výšky poistného na základe dynamizácie,

právach a povinnostiach poistníka podlä tohto článku je poisťovňa
povinná poistníka písomne informovať v oznámenÍ o jednostrannej

pri pretaŽenĺ organizmu spÔsobenom nadmernou zá'ťažou,

g) elektrickým prÚdom alebo Úderom blesku,
h) zápalom mozgových blán alebo boreliózou, ak boli jednoznačne
prenesené uhryznutĺm klieŠťoma jednoznačne preukázané

Úprave poistnej zmluvy.
Ustanovenia odsekov 4 aŽ 9 platia primerane aj na zmenu sadzobníkov,

cenníkov a Zoznamov uvedených v týchto VPP s tým' Že právo na
výpoved'poistnej zmluvy poistnĺkovi zaniká prvým dňom poisiného

laboratórnymi výsledkami. V tomto prípade si poisťovňa vyhradzuje
právo urČiť rozsah a maximálnu výšku poistných plnení stanovením

obdobia, na ktoré sa vztahuje jednostranná Úprava poistného podlh

podmienok v VPP

tohto odseku,

následky Úrazu".

(3)

(10) V prípade' ak spotrebitel'uplatní svoje právo na odstÚpenie od poistnej
zmluvy uzatvorenej prostrĺedkami dial'kovej komunikácie má poisťovňa
právo na poistné do dňa doruČenia písomneho odstÚpenia od poistnej

v

prĺpade, ak spotrebitel'

predchádzajÚci sÚhlas

s

natrhnutím (nie však vnútorn\ich orgánov

a ciev), v dôsledku náhlej, neprimeranej telesnej námaity, nie však

(8) 0

zmluvy

do

otvorenej rany spÔsobenej Úrazom a nákazou tetanom pri úraze,

podlil odseku 5 a 6 najneskôr 10 týŽdňov pred uplynutím poistného

(9)

Úrazom je akékolVek neÚmyselné telesné poškodenie alebo smrť.

ktoré sa vzťahuje jednostranná Úprava poistneho podl?l tohto odseku'

uzatvorenej na dobu neurčitúpre nasledujúce poistné obdobie
jednostranne upraviť výŠkupoistného dohodnutého v poistnej zmluve,
pričom je povinná o tejto skutočnosti písomne inÍormovať poistníka.

(7)

Pre poistnĺka, ktorý je v omeŠkanís úhradou splatného poistného 1e
aktuálne platná výška poplatku v čase odoslania pllpomienky/

a to len na

poistne krytie viažuce sa rlziko ,'trvalé

Úrazom podl?l týchto VPP nie je:

a) vznik a zhoršenie prietrŽĺ, hernie každéhodruhu a pÔvodu vrátane
hernie a protrúzie disku' nádory kaŽdého druhu a pôvodu, bercové

v

poistnej zmluve vyslovil svoj
poskytovaním poistnej ochrany odo dňa

vredy, diabetické gangreny, vznik a zhorŠenieaseptickÝch zápalov

označenóho v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
(11) Poistné sa považuje za uhradené v deň jeho pripísania na účet
poisťovne.

šl'achových poŠiev(tendovaginitídy), svalových Úponrv (epikondylitídy), kĺbových vačkov (burzitídy), povrchové odleniny koŽe
(exkoriácie), cervikokraniálny, cervikobrachiálny, verlabroalgický
a lumboischiadický syndrÓm, impingement syndróm, náhle plat-
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t

ničl^'ová syndrÓmy

jednorazové poistné plnenie a|ebo vyplácať dÔchodok. a to podlä toho,

a iné poŠkodenie medzistavcových platničiek,

čo bolo dojednané' Pre určenie výŠkypoistného plnenia

bo|ĺlstivé syndrÓmy chrbtice (dorzalgie),

b) inÍekčnéchoroby, aj keď boli prenesené zranením,
c) prar;ovné úrazy, pokial' nema1ú povahu úrazu podla týchto

dojednanie

poisťovňa na základe správy lekára

rozhodujÚce

a

podl'a ,,Zásad

a tabuliek pre

hodnotenie telesných poŠkodenív Úrazovom poistení" poisťovne (ďalej
len ,,Zásady"), platných v čase vzniku poistnej udalosti' ,,Zásady" mÔŽe
poisťovňa doplňovať a meniť za týchto okolností:

choroby v dÔsledku utľpenéhoúrazu,

g) náhle cievne príhody a inÍarkt myokardu, odlúpenie sietnice,
h) smlť alebo telesné poškodenie jadrovým Žiarením, vyvolaným
r4Íbilchom alebo poŠkodenímjadrového zariadenia a prístrojov,

a) ak nastane taká zmena pouŽĺvaných diagnostických a liečebných

konanĺm alebo nedbalosťou zodpovedných osÔb, inŠtitÚcie alebo

b) ak nastane dlhodobý negatĺvny trend vývoja kmeňových rizík.
Vykonané Zmeny V Zásadách poisťovňa zverejnení bezodkladne na
web stránke poisťovne Www.koop,sk v sekcii Poistné podmienky.

metód, ktorá bude mať podstatný vplyv na dĺžkudoby nevyhnutnej
liečby úrazu,

Úraĺju pri doprave, skladovaní alebo manipulácii s rádioaktívnymi
maIeriá|mi,

i)

0 zmene Zásad poisťovňa inÍormuje poistníka. Poistník má právo bez
zbytočného odkladu, s okamŽitou účinnostou poŽiadať o zruŠenie

smrť alebo telesne poŠkodenie následkom samovraŽdy' pokuse
o ňrl a úmyselnéhosebapoŠkodenia,

j)

úra:, ku ktorým došlo v dôsledku mentálnych alebo duŠevných
porrich, pri epileptických alebo iných záchvatoch a kŕčoch, ktoré
zac|lvátia telo poisteného' Nárok na poistné plnenie však ostáva

poisteneho rizika, ktorého sa zmena v Zásadách týka' alebo vypovedať
poistnÚ zmluvu odchylne od ustanovenia $

Zásad. Poistenie zanikne dňom, kedy bola poisťovni
preukázatel'ne doručená písomná výpoved' zo strany poistníka.
o Zmene

SÚčasťou týchto VPP je Príloha č,

k) patologické zlomeniny, Únavové zlomeniny,

|) poruŠenie degeneratĺvne zmenených orgánov

800 ods. ] 0bčianskeho

zákonnĺka do jedného mesiaca od doručenia oznámenia poisťovne

zaclovaný' ak tieto stavy boli vyvolané úrazom, na ktorý sa poistenie
vztahu1e a ktorý sa stal počas trvania poistenia,

-1

a Príloha Č. 2' ktoré nenahrádza1Ú

(napr. Achillova

plné znenie Zásad, platné v čase vzniku poistnej udalosti, a|e orientačne

šlächa,meniskus a pod.) malým nepriamym násilným pôsobením,
m) vnÚ.orné telesné poškodenie v dÔsledku zdvĺhania a presÚvania

popisujÚ prehläd rozpätia percentuálneho ohodnotenia jednotlit4Ích
skupín poŠkodení. Úplné znenie Zásad je zverejnené na web stránke
poisťovne: www,koop.sk v sekcii Poistné podmienky alebo na každom

predmetov, vzniknuté preťaženímorganizmu spÔsobené nadmernou

zálaŽou,

(5)

n) telesné poŠkodenia, ktoré boli spôsobené poÚrazovými komp-

o)

je

poškodenie z predchádzajÚceho Úrazu,

kontrolného vyšetrenia vyplatí poisťovňa ďalšie plneni

vznik telesných poŠkodeníalebo zhoršenie ich následkov, ktoré
vzn kli pri beŽných' kaŽdodenných činnostiach (napr. chÔdza,

náklady na toto kontrolné vyšetrenie.
Doklady' ktoré zabezpečuje poisťovňa

(6)

a) nahliadnutie

na svoje náklady, ako

sÚ

do spisového materiálu, ktorý je pre tento Účel vytvorený'

b) urobiť opis dokumentácie, napr. opis z posudku o trvalých následkoch.

Úrazu

(7)

doŠlo oočas vŠeobecnejochranne1 lehoty pre Úrazové poistenia.
Všeobecná ochranná lehota pre Úrazove poistenia začínav deň

Výplata poistného plnenia sa uskutočnív súlade s platnými právnymi
predpismi upravujÚcimi daň z príjmu.

(8)

uray1eiia poistnej zmluvy a trvá do nultej hodiny dňa. ktorý nasleduje

po

dá1ume zaplatenĺa prvého poistného poistníkom, Všeobecná
ochranná lehota pre Úrazové poistenia sa nevzťahuje na skupinové
závislosti od dojednaneho druhu úrazovéhopoistenia je poisťovňa

Poisťovňa plní za tie poistné udalosti, ktoré vzniknÚ počas trvania
poistenia na Území Slovenske1 republiky i mtmo neho, pokial' nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

(9)

úrazovĺl poistenia.

Ak zomrie poistený pred výplatou poistneho plnenia, vyplatí poisťovňa
poistne plnenie jeho dedičom. V prípade' ak je dedičom osoba maloletá, vyplatí poisťovňa poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu,
ktorý by s ním mal nakladať v prospech maloletého podlä zákona

povinnit poskytnúť poistnÓ plnenie za:

a) trvalé následky Úrazu,

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

b) smľťspÔsobenÚ Úrazom,
c) čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného

v

není neskorŠíchpredpisov, Splnením povinnostl poisťovatelä rĺyplatiť

poistné plnenie k rukám zákonneho zástupcu prechádza zodpovednosť

úra;om,

d) práceneschopnosť následkom Úrazu,
e) plnLl invaliditu následkom Úrazu,

Í) pobĺt v nemocnici

vráti poisten ému

skýovať ich kÓpie' Na Žiadosť oprávnených osôb, ktorým vzniká nárok
na poistné plnenie, mÔŽe po preukázaníprávneho titulu umoŽniť:

Ak v pc'istnej zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak, poisťovňa nie je

z Úrazoqich poistení poskytnÚť poistné plnenie, ak k

e,

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

Clánok 8
Plnenie poistbvne
povinna

povinný znášať náklady tohto vyšetrenia' Pokial' na základe

lekárske posudky, znalecké posudky a iné lekárske správy tĺyhotovené
na jej náklady, stávajÚ sa jej výhradným vlastníctvom a ako jediný

zubl), prípadne boli inak poškodené'

(2) V

obchodnom mieste poisťovne'
Ak poistený žiada kontrolné vyšetrenie posudkotĺým lekárom poistovne'

likár;iami, alebo ak Úraz obnovil neustálené (nedoliečené)telesné

pokläk, podrep, bežné ohýbanie končatĺn, otočenie krku a pod,),
p) poš|ĺodeniezubov, ktoré boli pred úrazom nevitálne (strata vitality

(3)

1e

predpokladu, Že tomu nebránia

poškodenia spÔsobeného úrazom a za trvalé následky Úrazu určí

vykonať na svo|om tele,

)

za

(a) VýŠkupoistného plnenia za čas nevyhnutnáho liečenia telesného

d) choroby z povolania,
e) následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov,
ktoté neboli vykonane za ÚČelom |iečenia následkov úrazu, alebo
neocborných zákrokov, ktoré si poistený vykoná alebo si nechá

( 1

poistne1 zmluve

ustanovenia týchto podmienok ani poistnej zmluvy, ktoré obmedzujÚ,
vylučujÚ alebo iným spôsobom upravujÚ poistné plnenie'

podmienok,

Í) zhol šenie exisiujÚcej

v

za škodu na zákonneho zástupcu maloletého.
(10) Bez ohlädu na akékolVek iné podmienky dohodnute podlä tejto zmluvy,
poisťovňa nie je povinná poskytnúť akékolVek plnenie alebo platbu ani

v dÔsledku Úrazu.

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

poskytnÚť sluŽbu alebo prospech Žiadne1 osobe v rozsahu, v akom by

niektor: z nich, sú rozhodujÚce druhy Úrazového poistenia dojednané

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

v poist'rej zmluve.

alebo činnosťtejto osoby porušila platné sankcie, obchodné, finančné

Z poist;nia je poisťovňa povinná pri vzniku poistnej udalosti poskytnÚť

embargá alebo ekonomické sankcie, zákony alebo nariadenia' ktoré sÚ
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:

priamo Uplatnitel'né na poisťovňu. Uplatnitel'né sankcie sÚ najmä: (i)
miestne sankcie v zmys|e platných právnych predpisov Slovenskej

(2)

neprevyŠujÚcich 25

prevyšujúcich 250k ale nie 50

vztahujú na poisťovňu.

za trvale následky úrazu s progresívnym plnením 500

(1) Ak

následkov prevyŠu1Úcich 50

telesného poŠkodenia spôsobeného úrazom (dhlej len ,,priemerný čas
nevyhnutného liečenia''), je dlhšĺ ako dva týždne (t.j. najmenej ]5 dnĺ),
perceni, kol'kýmije
ohodnotené toto telesné poškodenie v Zásadách, Ak je v Zásadách

1e poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy tol'ko

a

(3) Ak jedlný Úraz spÔsobil poistenemu

2

(4) Ak

alebo funkČnÚ stratu daného ĺ,rgánu, údu,
Vo.

centám zodpovedá rozsah predchádzajÚceho

nie je uvedené vZásadách,

poškodenia sLanoveného

podlä Zásad.

(6) Ak

nemôŽe poisťovňa plniť preto, Že trvalé následky llie sú ešte
ustálené po upĺynutĺjedného roka odo dňa úrazu a je známy ich
minimálny rozsah, je povinná poskytnÚť poistenému na je'lo pĺsomné
poŽiadanie primeraný preddavok.

poškodení rÔznych druhov, plnĺ poisťovňa za čas nevyhnutného

(7)

Ak poistený zomrie pred výplatou poistnóho plnenia za trvalé následky
Úrazu, nie vŠakna následky tohto úrazu, vyplatí poisťovňa 1eno dedičom

liečenia toho poŠkodenia, ktoré je hodnotené najvyšŠie.

sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých následkov úrazu poisteného

je povinná plniť za čas nevyhnutného liečenia najviac za

v

dobu jedného roka.
Do času nevyhnutného liečenia sa nezapočítavadoba, počas ktorej sa

poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám alebo

(8) V prípade lekárskej prehliadky pre stanovenie rozsahu

trvalých
následkov mimo bydliska klienta, je moŽné preplatenie cestovných
nákladov, po požiadaní poisteným, maximálne však do výšky cestovného

bez následnej Úpravy Íunkčnéhostavu.

lístka autobusu alebo vlaku druhe1 triedy, V prípade, ak je poistená
osoba maloletá, náklady budú preplatene aj sprevádza1úcej osobe;

poisťovňa povinná plniť, ak

poistený zomrie do jedného mesiaca od Úrazu.

Poisťovňa si vyhradzuje právo neuznať ako podklad pre uplatnenie

(9)

nároku na poistné plnenie tlačivo vystavené a potvrdené lekárom, ktorý

čase jeho smrti, najviac vŠak sumu zodpovedajúcu poistnej sume

dohodnutej pre prípad smrti následkom Úrazu.

rehabilitácii zameranej na zmiernenie bolesti a subjektívnych ťaŽkostí

náklady poisťovňa vyplatí zákonnému zástupcovi maloIetélnu.
Ak poistenýžiada kontrolné vyšetrenie posudkouim lekárotĺ poisťovne,

nakol'ko nebol spokojný s ohodnotením za trvalé následlĺy úrazu, je

je zároveň aj poisteným. Poistený, ak je zároveň lekár, je povinný pre
preukázanie vzniku poistnej udalosti absolvovať aspoň jedno oŠetrenie
úrazu u iného lekára, ktorý zároveň vyplní tlačivo pre poisťovňu.

Podrobná definícia a spôsob priznávania vzniku nároku na poistné
plnenie sÚ uvedené v Zásadách. Prehl?td Zásad so zostručnenými
druhmi telesných poŠkodeníspôsobených Úrazom je súčasťoutýchto

povinný znáŠat náklady na toto vyšetrenie. Kontrolná lekárska
prehliadka bude uskutočnená aŽ po uhradení týchto náklaĺ:ov

v

zmysle

platného cenníka úhrad za lekárske sluŽby poisteným'
(10) Lekár, ktorý je zároveň

aj

poisteným si nemÔŽe sám v''1písaťa ani

potvrdiť tlačivo pre poistovňu. Poistený, ak je zároveň lekáĺ'' 1e povinný

absolvovať liečbu úrazu u iného lekára, ktorý zároveň vyplt lí tlačivo.
(1'l) Podrobná deÍinícia a spÔsob priznávania vzniku nároku na poistné

- prĺloha č, 1'

plnenie sÚ uvedené v Zásadách". Prehl'ad Zásad so zostruČnenými
druhmi telesných poškodení spÔsobených úrazom 1e sÚčasťou týchto
poistných podmienok _ prĺloha č. 2.

článok 10
Plnenie z pripoistenĺa trvalých následkov úrazu,
tľvalých následkov úľazus pľogľesívnym plnením
350 % alebo 500 %

(1) Ak

nlekol'ko trvalých následkov

poskytne poistné plnenie po odpočítanítol'kých percent, xol'kým per-

čas nevyhnutného liečenia úrazu dlhší ako dva týŽdne.
Ak bolo poistenému jediným Úrazom spôsobených niekol'ko telesných

poistných podmienok

sedem

sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela alebo orgánu, ktorých
Íunkcie boli zníŽené z akejkolVek príóiny uŽ pred Úrazonl, poisťovňa

vtomto prípade je poistovňa povinná plniť iba vtedy, ak je primeraný

(8)

7o, a

0/o.

(5) Ak

týždne sa nevyžaduje

určísa výška poistného plnenia podlä času nevyhnutneho liečenia,
ktorý je primeraný povahe a rozsahu tohto telesného poškodenia. Aj

(7)

je dane

sa jednotlivé následky týkajú toho istého Údu, oĺgán,l alebo ĺch

maximálne vŠak do výšky 100

pri vybraných poraneniach, ktoré presne popisujÚ Zásady,

(2) AkteĺesnépoŠkodenie spôsobené Úrazom

0/o

päťnásobku

rôzneho druhu, hodnotí poistovňa celkové následky súčtonr percent za
jednotlive následky'

v Zásadách pre anatomickÚ

rozsahu tohto telesného

poškodenia. Podmienka doby liečenia dlhšej ako

0/o,

časti, hodnotia sa ako celok, a to na1viac percentom uvedeným

plnenia v rámci rozpätia v nadväznosti na skutočnÚ dobu nevyhnutného

(6) Za čas nevyhnutného liečenia nie je

Percentuálne plnenie Z pOlStnel Sumy

násobku rozsahu trvalých následkov prevyŠujÚcich 50

stanovené hodnotenie percentuálnym rozpätím, určĺsa 14Íška poistného

Poisťovňa

0/o.

rozsahu trvalých následkov prevyŠujúcich 250/oale nie 50

dÔjde k Úrazu poisteného v dobe trvania poistenia a čas, ktorý je

liečenia, ktorá 1e primeraná povahe

ľo' trojnásobku rozsahu trvalých následkov
0/o,
a päťnásobku rozsahu trvalých

sÚčtom rozsahu trvalých následkov neprevyšujÚcich 25

podl'a poznatkov vedy obvykle potrebný na zahojenie alebo ustálenie

(5)

je dané sÚčtom rozsahu trvalýcil následkov

Organizáciou Spojených národov (0SN); (iv) sankcie prijaté Spojenými
štátmi americkými (USA)a/alebo (v)akékolVek ďalšie sankcie, ktoré sa

Plnenie z poistenĺa času nevyhnutného liečenia úrazu

(4)

0ó

republiky; (ii) sankcie prijate EurÓpskou Úniou; (iii) sankcie prijaté

článok g

(3)

Percentuálne plnenie z poistnej SUmy Za trvalé následky Úrazu s pro_
gresÍvnym plnením 350

úraz, ktorý sa stal v dobe trvania poistenia, zanechá poistenému

trvalé následky, je poisťovňa povinná vyplatiť z poistnej sumy tol'ko
percent' kol'kým percentám zodpovedá podlä Zásad rozsah trvalých

Príklady poistného plnenia pre vybrané rozsahy trvalých následkov
s pľogresívnym do 350

Bozsah tľvalých
následkov (v o/o)

následkov po ich ustálení, a v prĺpade, Že sa neustáliĺi do troch rokov
odo dňa Úrazu, kol'kým percentám zodpovedá ich stav ku koncu tejto

0/o

sÚ uvedené v nasledujúcej tabul'ke:

Plnenie

Rozsah trvalých

Plnenie

s pÍogr.

následkov (v

s pľoqÍ'
175

%)

25

otr
LJ

65

30

40

70

200

35

Etr

75

225

rozpätia tak, aby zodpovedalo povahe a rozsahu telesného poškodenia

40

70

BO

250

spÔsobeného Úrazom. V prípade trvalých následkov Úrazu s progre-

45

Óc

85

275

sívnym plnenĺm vyplatí poisťovatel' poistenému percentuálnu časť
ktorá narastá v závislosti od rozsahLt

50

90

300

lehoty' Ak je v Zásadách stanovené hodnotenie percentuálnym
rozpätím, určípoisťovňa výŠku poistného plnenia v rámci daneho

z dojednanej poistnej sumy,

telesneho obmedzenia alebo poŠkodenia.
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55
60

'100

125

95

325

150

100

350

?

i

1

Príklady pr,istného plnenia pre vybrané rozsahy trvalých následkov
s progresívnym do 500

0Á

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

Rozsah trvalých

Plnenie

Rozsah hvalých

Plnenie

následkov (v %)

s progr.

následkov (v

s progľ'

25

at:
LJ

65

.l:tr

Jrl

50

J.l

75

70
75

290
325

4r

100

125

BO
atr

360

4lt

)r.

5{)
rT:

6{l

(1) Ak je

pracovnÚ neschopnosť podlä týchto VPP sa nepovaŽuje stav ked'

sú uvedené v nasledujÚcej tabul'ke:

%)

'150

90

395
430

185

95

465

220

100

500

študent, materská dovolenka' nezamestnaný a pod, Podmienkou pre

priznanie nároku na poistne plnenie 1e aj skutočnosť Že poistený
poberá počas trvania pracovnej neschopnosti náhradu príjmu od

zamestnávatelh, sociálnej poisťovne alebo nemocenské dávky
z nemocenského poistenia.
(1

nosti uvedené

(1

2) Pri vzniku práceneschopnosti

(14) Poisťovňa
ktorý

Clánok'l2

a jeho priamych

a nepriamych dôsledkov.
Výšku ooistného plnenia za práceneschopnosť následkom Úrazu určí

(1

)

pracovnej neschopnosti.

Poistná udalosť pre pobyt v nemocnici z dôvodu úrazu
Poistnou udalosťouje nevyhnutný, nepretrŽitýliečebnýpobytpoisteného

v nemocnici na Územĺ Európy počas doby poistenia z dÔvodu Úrazu'
ktorý sa stal v čase platnosti poistenia' dlhšíako 1 deň, ak nie je
v poĺstnej zmluve dohodnuté inak. Úraz zároveň musí spĺňať definÍciu

k liečbe ochorenia aj
Úrazu, poisťovňa vyplatí poistné plnenie iba za tie dni pracovnej
dÔjde sÚčasne

a podmienky uvedené v článku 7 týchto VPP

(2)

neschĺ:pnosti, počas ktorých sa podlä zdravotnej dokumentácie

Poisťovňa nie je povinná plniťza pobytv nemocnici z dôvodu:

a) dozoru alebo opatrovania bezvládnych, invalidných

a starých osôb,
osôb chronicky či dlhodobo chorých, aj napriek pobytu poisteného

poistený liečil na následky Úrazu.

Poisťovňa nie je povinná vyplatiť poistné plnenie za tie dnĺ práce-

v nemocnici. Spravidla ide o prĺpady' keď

neschopnosti, počas ktorých sa poistený podroboval iba občasným

1

kontrol ám alebo rehabilitácii v prípade, Že doba pracovnej neschopnosti

zákĺadĺ; priemernej dĺžkyliečby telesného poškodenia, ktorý zodpovedá
rozsahu.

c)

nebudĺl v lekárskej dokumentácii dostatočne zdôvodnene lekárskymi

(8)
(9)

je stanovená terapia,

stavje diagnosticky uzavretý,
adekvátna opateraje v plnej miere postačujúcaa pod,,

Úmyselného privodenia Úrazu alebo pri pokuse o samovraŽdu,

e) zneužitia liekov' užitia alebo uŽívania drog, resp. ich následkov,
Í) kozmetického ošetrenia alebo operácie, pokial'nie sú nevyhnutné

vyšetreniami u príslušneho odborneho lekára, určívýšku poistného
poisťovne

epŠenie zdravotneho stavu nie je pravdepodobné,

ošetrenia,

priemelnádobaliečbypre daný Úrazatoto predĺženie práceneschopnosti

po Úraze,

posudkoqím lekárom

z doloŽenej dokumentácie alebo podIä výpisu z Účtu pois-

tenca zo zdravotnej poistbvne.
Poisťovňa nie je povinná plniť za

zl

d) následkov ionizačných Žiarení s výnimkou následkov lekárskeho

V prípade, ak dĺŽka práceneschopnostĺ bude neÚmerne dlhšia ako

s

ďalšie

zdravotný stav je stabilizovaný,

b) kÚpel'nej liečby, rehabilitačnéhoalebo doliečovacieho pobytu,

DíŽka pracovnej neschopnosti má zodpovedať rozsahu a povahe Úrazu.

plneniz: poisťovňa na základe konzultácie

'

2.
3'
4.
5.

výrazn,; presiahla obvyklÚ dobu liečenia telesnóho poŠkodenia.
Vtakol;l prípade si poisťovňa rĺyhradzuje právo určiťdĺŽku práce
neschcpnosti v spoĺupráci s poradenským lekárom poistbvne, na

a

lekárom,

správu o tomto ošetrení,

Nárok lla poistné plnenie nevzniká za práceneschopnosť, ktorá vznikla

jeho povahe

a potvrdené

zároveň aj poisteným. Poistený, ak je zároveň lekár' je povinný

ošetrenie počas liečby u iného lekára, ktorý zároveň vystaví lekársku

poistovňa súčinomdojednanej sumy denného odŠkodného a počtu dní

(7)

1e

pre preukázanie vzniku poistnej udalosti absolvovať aspoň jedno

Prácenoschopnosť následkom Úrazu musĺ spĺňaťdeÍiníciu úrazu
v zmysie týchto VPP

(6)

si vyhradzuje právo neuznať ako podklad pre uplatnenie

nároku na poistne plnenie tlaČivo vystavené

365 dní od zaĎiatku pracovnej neschopnosti,

práceneschopnosti

a vykonať všetky obvyklé

postupy, resp. nezdrŽať sa žiadneho obvyklého, prĺpadne lekársky
odporúčanéhopostupu prospešného pre jeho uzdravenie.

prá,:eneschopnosť následkom Úrazu v dobe trvania poistenia je
poisťovňa povinná plniť, len ak pracovná neschopnosť trvá minimálne

(5) Ak pocas

dôsledku viacerých diagnóz v rovnakom

počas celej doby práceneschopnosti liečila nepretrŽite a najdlhšie.
3) Poistený je povinný sa starať, aby znovu nadobudol pracovnú schopnosť,

(2) Za

(4)

v

zvláŠťsa musí riadiť odporÚčaním lekára

uvedene v článku 7 týchto VPP

degeneratívneho ochorenia chrbtice

pracovnej neschopnosti Wstavenom

časovom období poisťovňa poskytne poistné plnenie len za jednu
poistnú udalosť alebo za práceneschopnosť z tej diagnÓzy, ktorá sa

zmluve dojednané poistenie pre prípad dočasnej

lehoty a ktorý nepretržite trvá aj po uplynutí čakacej doby uvedenej
vpoistrlej zmlLlve. Úraz zároveň musí spĺňaťdeÍiníciu a podmienky

v dÔslldku

o

nie sú v príčinnej sÚvislosti.
(1

ktorý vznikol v čase trvania poistenia po uplynutí všeobecnej ochrannej

{3)

potvrdenĺ

lekárom.

práceneschopnosti, potom poistnou udalostbu je lekárom vystavená
a ukonÓená dočasná práceneschopnosť poisteného z dÔvodu Úrazu,

7 dní, najviac však za dobu

v

{'l1) Následok Úrazu, ktorý vznikol počas trvania pracovnej neschopnosti'
sa posudzuje ako nová poistná udalost iba vtedy, ak s následkom Úrazu

Clánok 11
Plnenie z poistenia
cločasnej práceneschopnosti následkom úrazu

ĺ poistnej

0) Pre určenie dátumuvzniku adátumu zániku dočasnej práceneschopnosti
sÚ rozhodujÚce: dátum vzniku a dátum skončenia pracovnej neschop-

(3)

čas pracovnej neschopnosti, ak

g) dozoru alebo opatrovania blĺzkych.
Nemocnicou v zmysĺe týchto poistných podmienok je Štátne alebo
sÚkĺomné zdravotnícke zariadenie na Území Európy s odborným
lekárskym vedením a neustále prítomným kvaliÍikovaným personálom,

poistený zomrie do jedného mesiaca od úrazu.

disponujÚce vhodným lekárskym vybavením nevyhnutným na určovanie

Za doč lsnú pracovnú neschopnosť v zmysle týchto poistných podmie-

diagnóz a liečenie pacientov, ktoré zabezpečuje lekárske ošetrenie ním

nok sa povaŽuje stav, ked'poistený z dÔvodu Úrazu a na základe
lekársl.eho rozhodnutia nemôŽe vykonávať a ani nevykonáva svoje

prijatých chorých a zranených, Za nemocnicu sa nepovaŽujÚ: kÚpe|'né
liečebne, ozdravovne' Ústavy sociálnej starostlivostĺ, sanatóriá, domovy

zamestnanie alebo svoju zárobkovÚ činnosĹ tieŽ nevykonáva riadiacu
či kontľoĺnÚ činnosť,ato ani počas obmedzenej časti dňa' Za dočasnú
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dôchodcov apod'7a nemocnice sa nepovaŽujÚ ani liečebne pre dlho
dobo chorých, oddelenia liečebných Ústavov, doliečovacích zariadení

T

a pod', ktorých hlavným cielbm

je dozor a opatrovanie starých, bez-

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola poistenérnu priznaná

plná invalidita v zmysle týchto podmienok, Počas výplal7 dÔchodku
poisťovňa vŽdy k výročnému dátumu začiatku výplaty invalidného

vládnych Čidlhodobo chronicky chorých, invalidov a pod,

(4) Ak v

poistne1 zmluve nebolo osobitne dohodnuté inak'

z

poistenia

denneho odŠkodnéhoza pobyt v nemocnici v dÔsledku úrazu poisťovňa

(4)

nie 1e povinná poskytnÚť plnenie, ak k Úrazu, ktorý viedol k poistnej

udalosti doŠlo počas všeobecnej ochranne1 lehoty. Všeobecná

0 Zmene alebo odňatí plnej invalidity alebo o výraznom zlepŠenĺsvojho

ochranná lehota začínav deň uzavretia poistnej zmluvy a trvá do nultej

zdravotneho stavu' na vyzvanie poisťovne predloŽiť potvrdenie o trvaní

hodiny dňa, ktorý nasleduje po dátume zaplatenia prveho poistneho
poistníkom a zároveň k Úrazu došlo po dátume začiatku poistenia.

plne1 invalidity.

(5) Za

(5)

poistenie denného odŠkodneho za pobyt v nemocnici z dÔvodu
úrazu je poisťovňa povinná plniť od prveho dňa liečebného pobytu

vrátane, najviac vŠak za 360 dní nepretrŽiteho liečebného pobytu,
počas platnostĺ poistenia Podmienkou je' aby bol poistený hospi_

(6)

dôfiodku preveruje, či poistený le plne invalidný.
Poistený je povinný bez zbytočného odkladu inÍormovať poisťovňu

Deň vzniku plnej invalidity 1e deň, odkedy bol poistenemu uznaný
Sociálnou poisťovňou pokles schopnosti vykonávať zárobkovú Ďinnosť

70 Vo V porovnanĺ so zdravou ĺyzickou osobou. V prĺpade, ak
poistený nemá nárok na plný invalidný dÔchodok v zn ysle týchto
podmienok z iných než zdravotných dÔvodov' je dňom llzniku plnej
o viac ako

talizovaný minimálne cez jednu polnoc.

z

lekárskeho posudku ak'l deň, keď
zdravotný stav poisteného spÍňa podmienky, pre ktoré oy bol inak
invalidity deň, ktorý vyplýva

Pri opakovanom nevyhnutnom liečebnom pobyte v nemocnici z tohto

isteho Úrazu, je poisťovňa povĺnná plniť najviac za 360 dní za vŠetky
poistné zmluvy tohto druhu (vrátane predchádzajúcich zaniknutých

uznaný Sociálnou poisťovňou za plne invalidného. Tento dr;ň je možné

zmlúv),

(7) Výšku poistného plnenia za

Prípadnédôchodky, poistné sumy vyplatenc poisťovňou

po tejto zmene, je povinný poistený na poŽiadanie poisťovne vrátiť.

stanoviť lekárom

denné odškodné za pobý v nemocnici

v lekárskom posudku najskÔr na deň ked'došlo

k ustáleniu zdravotného stavu.

v dôsledku úrazu určípoisťovňa súčinom dojednanej sumy dennÓho

(8)

Nárok na poistné plnenie z poistenia denného odŠkodneho za pobyt
v

(9)

Clánok 15
Obmedzenie plnenia poistbvne

odŠkodného a počtu dní hospitalizácie.

nemocnici

v

dÔsledku úrazu je

('|) Ak bolo na základe vedome

po ukončenĺ|iečebného pobytu

nepravdive1 alebo neúplne; odpovede,
alebo v dôsledku nesprávne uvedených údajov v poislnej zmluve
stanovené niŽŠie poistné' je poisťovňa oprávnená v prípade poistnej

v nemocnici.

Nárok na poistné plnenie vzniká len počas platnosti poisteného rizika,

udalosti poistné plnenie primerane znížiť'

pokial' nebolo dohodnuté inak.

(2)

('|

)

Článok 13

vedome nepravdivej alebo neúplnej odpovede poistnĺka alebo pois_

Plnenie z poistenia smrti následkom úrazu
Ak bola úrazom spÔsobená poistenemu smrť, ktorá nastala najneskÔr

teného nesprávne zaradený do niŽšej rizikovej skupiny, zníŽi poistné
plnenie pomerom poistného, ktorý poistnĺk platil, a poistneho, ktore

do troch rokov odo dňa úrazu' je poisťovňa povinná vyplatiť poistnú

zodpovedá vyŠŠejrizikovej skupine' Následne bude aplikované pomerné

sumu pre prípad smrti následkom úrazu tomu, komu vzniklo smrťou
poisteného právo na plnenie.

zmena zaradenia do správnej rizikovej skupiny. Žiadosť 0 Znlenu Zarade-

(2) Ak

poistné plnenie na vŠetky poistné udalosti aŽ do doby, kýnt nenastane

poistený na následky Úrazu zomrie a poisťovňa uŽ plnila za trvale

nia do správnej rizikovej skupiny je poistník povinný zaslať;'ĺsomne.

(3)

následky tohto Úrazu, 1e povinná vyplatiť len rozdiel medzi poistnou
Sum 0U pre prípad smrti následkom úr azu a uŽ vyplatenou sumou.

článok

)

Ak je poistnou udalosťou úraz poisteného, je poistitel'opráĺnený zníŽiť

poistné plnenie, kioré má vyplatiť, ak doŠlo k Úrazu náslecĺĺom poŽitia

ĺĺ

(4)

Plnenie z poistenia plnej invalidity následkom úľazu
(1

Ak sa poisťovňa po potstnej udalosti dozvie' Že poistený bo] na základe

alkoholu alebo návykových látok poisteným.
Pri úČasiiSlovenskej republiky vo vojnovom konÍlikte siano ĺípoisťovňa

zásady upravujÚce rozsah a podmienky poistneho plnenia pri smrti

ku ktorej dÔjde v priamej alebo nepriamej súvislosti

Ak bol poistenému priznaný invalidný dÔchodok zo Sociálnej poistbvne,

poisteného,

ktorá určila mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovÚ činnosť
urČená na viac ako 70 0/o V porovnaní so zdravou Íyzickotl osobou

s bojovými akciami alebo vojnovými udalosťami,

a poĺstený sa stal plne invalidným

v

článok 1o

zmysle týchto podmienok najneskÔr

Výluky

do troch rokov odo dňa úrazu, ktorý vznikol v čase trvania poistenia,
a plná invalidita vznikla výlučne následkom tohto Úrazu, je poisťovňa

povinná vyplatiť poistné plnenie za plnÚ invaliditu. Nárok na poistné
plnenie za plnú invaliditu vzniká iba vtedy' ak sa poistený stal plne
invalidným najneskôr do výročneho dňa začiatku poistenia
v ktorom sa poistený dožije veku

v

(1)

Poisťovňa nie je povinná plniť za poistné udalosti, ktoré priamo alebo
nepnamo vznikli:

a) v priamej alebo nepriamej súvislosti s Účastbu poistenéno na vojnových udalostiach (pokial'Slovenská republika nie 1e účastníkom

roku,

65 rokov. Nárok na poistné plnenie

vojenského konÍliktu), vzburách, povstaniach, Štrajkoch, t tepokojoch,

trvá iba v období, v ktorom je poistený uznaný za plne invalidného.

bitkách (iba dobrovol'ná účasť),občianske1 vojne a vniltroŠtátnych
nepokojoch alebo teroristickej akcii s výnimkou obetí popísaných

(2) Ak

bola v poistnej zm|uve dohodnutá výplata poistnej sumy pri p|nej
invalidite poisteného, poisťovňa vyplatĺ poistenému dojednanú poistnÚ

udalostí a akciĺ,

SUmU p0 častiach v priebehu nasledujúcich dvoch rokov tak ' ŽekaŽdý

b) v priamej alebo nepriamej sÚvislosti s Účasťou poisteného na potla-

rok vyplatí jednu polovicu dojednanej Sumy Za predpokladu zotrvania

čovanĺvzbury, povstania, nepokojov alebo teroristickej ĺlkcie' pokial'

plnej invalidity poisteneho, Nárok na výplatu prvej polovice vzniká od

k tejto účastinedÔjde pri plnenĺ pracovnej či sluŽobne1 povinnosti

prvého dňa mesiaca nasledujÚceho po mesiaci' v ktorom bola poistenému priznaná plná invalidita v zmysle týchto podmienok.

na Územĺ Slovenskej republiky s výnimkou obetí popĺsaných udalostí
a akcií,

(3) Ak bola v

poistnej zmluve dohodnutá výplata dÔchodku za plnÚ
poisťovňa
začne poistenému mesačne vyplácať dojednaný
invaliditu,

c) následkom úĺazupoisteného pri letoch, na ktoré poLlŽité lietadlo
alebo pilot nemali úradnépovolenie alebo ktore boli uskutočnené

dÔchodok. DÔchodok vypláca počas trvania plnej invalidity poisteného,

proti úradnému predpisu, bez vedomia či proti vôli držil,:lä lietadla,

najdlhŠie vŠakdo dovŕŠeniaveku 65 rokov, ak nebolo v poistne1 zmluve

v sÚvislosti s konaním poisteného, pre ktoré bol právoplatne uznaný

d)

dojednané inak. S výplatou dÔchodku potsťovňa začne od prvého dňa

sÚdom za vinného z trestného činu,
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a ak uŽ neŽije, jeho dedičia, V prípade, ak je poistený v čase výplaty

e) v sllvislosti s konaním poisteného, ktorým inému spôsobil ťažkÚ

plnenia maloletý k rukám zákonneho zástupcu'

ujmu na zdraví alebo smrť a zároveň konal protiprávne,

Í) v sÚvislosti

b)

s konaním poisteneho, ktorým konal protiprávne alebo

v

sllvislosti

s

k

prĺpadne vzťahom

konaním poisteného, ktorým inÚ osobu nabádal

obchodným menom

k trcstnemu činu,

h) pri |lokuse o samovraŽdu alebo pri Úmyselnom sebapoŠkodení,
i) znellŽitím liekov alebo ich nesprávnym uŽívanĺmbez lekárskeho

j)

prípade Úrazovej smrti poisteného osoby určenépoistnĺkom

v poistnei zmluve menom a dátumom narodenia (rodným císlom),

závaŽným spôsobom porušil dôleŽitý záujem spoločnosti,

g)

v

(2)

odporučenia,

poistenému.

V

prípade právnickej osoby

a číslomlČ0 alebo presným názvom, pod

ktorým vystupuje v právnych vzťahoch. V prĺpade zvolenia si
viacerých osÔb sa mÔŽe určiťaj percentuálny podiel,
Ak poistník neurčil oprávnené osoby alebo ak nenadobudnÚ tieto

uŽívaním, alebo vplyvom alebo následkom uŽÍvania alkoholu, drog'

osoby právo na poistné plnenie, oprávnenými osobami podlä

omamných, toxických alebo psychotropných látok,

0bčianskeho zákonníka sú:

k) dlhĺldobým pÔsobením jadroveho Žiarenia, následkom jadrovej

a) manŽel (manŽelka) poistenóho,
b) ak ho

realĺcie alebo rádioaktívnej kontaminácie,

l) v

c)

dÔsledku telesného poranenia alebo choroby (vrátane ich

(jej) niet' deti

poisteného

ak ich niet, rodičia poisteného,

d) ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného
roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z tohto

prízllakov) existujúcich pred začiatkom poistnej zmluvy a v dÔsledku

te|esných poranení alebo chorÔb (vrátane ich príznakov), ktoré
s týln;1o telesnými poraneniami a ochoreniami sÚvisia.

dÔvodu starali o spoločnúdomácnosť alebo boli odkázané výŽivou
na poisteného,

m) v oĺhrannej Iehote a|ebo v čakacej dobe.

(2) Ak

nie je v poistnej zmluve osobitne do1ednané, poistná zmluva sa
okrem dôvodov uvedených v týchto VPP nevzťahuje ani na poistné
udalosii, ktoré vznikli:

a) následkom Úrazu poisteneho pri Účasti poisteného na sÚťaŽiach
a závodoch so vzdušnými' vodnými a cestnými dopravnými pro-

e) ak ich niet, dedičia poisteneho,
(3) Poistník má právo zmeniť oprávnenó osoby aŽ do vzniku poistnej
udalosti. Zmena musí byt urobená pĺsomnou Íormou a nadobÚda
Účinnosť dňom doručenia do poisťovne. V prĺpade, Že poistník nie je
sÚčasne i poisteným, potrebuje k zmene oprávnenej osoby písomný

strir,dkami alebo pri prípravných jazdách' letoch a plavbách k nim

b) pri ;innostiach poisteneho spo1ených s vykonávaním extrémnych

súhlas polsteného,
prípade' ak je oprávnenou osobou na výplatu poistného plnenia
osoba maloletá' vyplatí poisťovňa poistne plnenie k rukám zákonného

špoltov, ako napríklad bungee jumping, basejump, high jumping'

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

cliÍÍ diving, BMX Íreestyle, mountain biking, aggressive inline

zákona č. 36/2005 Z, z. o rodine a 0 Zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorŠích predpisov. V zmysle pĺíslušnýchustanovení

(4) V

(trélling),

skaiing, raÍting, kayaking, akrobaiické a extrémne lyŽovanie, skoky
na lyŽiach, jazda na boboch, skeleton, mountain biking, longboard,

ObČianskeho zákonníka splnenĺm povinnosti poisťovatelä vyplatiť

skaieboarding (prekonávanie prekáŽok a rámp za pomoci skokov,

poistné plnenie k rukám zákonného zástupcu prechádza zodpovednosť

trikĺlv), raÍting, kayaking, surÍing, wakeboarding, wakeskate,

za škodu na zákonného zástupcu maloletého.

Wat,)rskiing, windsurÍing' survival adventure (outdorové disciplíny

vykonávané v drsnom prostredĺ) a pod', tieŽ bo1ových športov
(na1lr. karate, judo, kickbox, thaibox, a pod.), motoristlckých
špol tov (napr, autokros, motokros, motokáry a pod,)' pri činnostiach

polsteného sÚvisiacich s horolezectvom (napr. bouIdering, kienova
ho1ĺ]ačka),športovým lezením (skalné lezenie, lezenie na umelých

v súvislosti s uzavretĺm poistenia, zqÍšenĺmpoistného krytia (napr. pri

Ster,ách)' p0tápaním (napr. freediving), Íreerunning, kaskadérstvom,

(športová činnosť)' ochorenia)

akrĺlbaciou, zo skokmi

a

letmi

s

zmene povolania, mimopracovnej činnosti, činnosti vo vol'nom čase

padákom (napr, paragliding),

poistnými udalosťami zisťovať
a to na

základe správ vyŽiadaných

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

pod.), Jaskyniarstvom, testovaním vozidiel, plavidiel

hliadkou lekárom, ktorého mu sama určí'Poisťovatel' je tieŽ oprávnený

a

a liĺ tadiel

(3) Osoba

(2)

ktorej smrťou poisteneho má vzniknúť právo na poistne plnenie

poisťov'te, toto právo nenadobudne,

ak spÔsobila poistenému smrť

skÚmať aj iné skutočnosti, podstatné pre uzavretie poistnej zmluvy.
Poisťovňa má právo vyŽiadať si dälšie doklady potrebné pre likvidáciu
poistnej udalosti, archivovať ich a preverovať podklady rozhodujÚce pre
stanovenie rozsahu poistného plnenia'

úmyselrým trestným činom, pre ktorý bola uznaná súdom za vinnÚ.
V takorn prípade nadobudne právo na poistné plnenie osoba v zmysle

(3) Po oznámení poistnej

udalosti

je

vykonať vyšetrovanie, nevyhnutné

SB17 ods' 2 a 3 0bčianskeho zákonnĺka.
V čase ked'sa proti osobe, ktorej má vzniknÚť právo na poistne

a

oprávnená

na zistenie rozsahu

povinnosti

poisťovňa povinná

poisťovne plniť, bez zbytočnéhoodkladu a vyplatiť plnenie, ak vznikol

plnenie' vedie vyšetrovanie alebo iné konanie pre tak1Íto trestný čin, nie

(4)

je poistcvňa povinná plniť,

(5)

a

a overovať zdravotný stav poĺsteneho,

kite - Športami (napr. kiteboarding, kitesurĺing, landkiting' snow-

kiting

(4)

(1)

Clánok 18
Pľáva a povinnosti poistbvne, poĺsteného,poistníka
Poisťovňa je na základe osobitného sÚhlasu poisteného oprávnená

nárok v lehote stanovenej 0bčianskym zákonníkom'

Poistník a poistený, ak je osobou odlišnou od poistníka, je povinný

Poistenie sa nevzťahuje na poistnÚ udalosť, ktorá nastane v dÔsledku

pravdivo zodpovedať na otázky poisťovne týkajÚce sa vzniku poistenia

liečby alebo zákrokov, ktoré neboli ordinované kvaĺiÍikovaným lekárom

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

s platľou licenciou v
v

danom obore, alebo liečba sa uskutočnila
zariaĺleníbez platnej licencie a liečby alebo zákrokov, ktoré majÚ

kom poistnej udalosti pre zistenie rozsahu potstného plnenia,
poistený, ak je odliŠný od poisteného je povinný počas

(5) Poistník a

trvania poistenia oznámiť poisťovni vŠetky zmeny týkajÚce sa poistnej

experinentálnu povahu.

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

(6) Ak

článok ĺ7

(1)

opľávnená osoba na plnenie poistbvne

(7)

Osoby' ktorým bude vyplatené poistné plnenie v prípade poistnej
udalos] i sÚ:

a) poistený

poistený a poistník nie je tá istá osoba, za pravdivé a Úplné zodpo-

vedanie otázok,

a to aj zo strany poisteného je zodpovedný poistník.

Ak dôjde počas trvania poistenia u poisteného ku zmene rizika vzniku
poistnej udalosti (napr. pri zmene povolania, mimopracovnej činnosti,
činnosti vo vol'nom čase (Športová činnosť)' je povinnosťou poistníka

pre všetky plnenia okrem plnenia v prĺpade smrti Úrazom,
9 212

t
L

alebo poisteného, tÚto skutočnosť poisťovni ihned'oznámit. V prípade,

vplyv na vznik poistnej udaĺosti alebo na zväčšenierozsahu následkov

ak má Zmena uvedená v prvej vete vplyv na obsah poistenia alebo
výŠkupoistného dohodnutého v poistnej zmluve z pohlädu poistnomatematických zásad (napr' zvýŠenie alebo znĺŽenie rizika vznĺku

poistnej uda|osti je poisťovňa oprávnená poistné plnenie zníŽiťpodlä

poistnej udaĺosti v dÔsledku takejto zmeny a z toho vyplývajúci vplyv na

článok 19

výšku poistného), má právo poisťovňa rĺykonaťjednostrannÚ úpravu

Variabilný bonus

poistllého, prípadne upraviť podmĺenky poistenia alebo návrh na

(8)
(9)

toho, aký vplyv malo porušenie na rozsah povinnosti poisťovne plniť'

)

Úpravu poistného krytia odmĺetnuť.

Poĺsťovňa kaŽdý rok k dátumu 30.6, prepočítaŠkodovosťlla vŠetkých
poistných zmluvách v úrazovom poistení a v závis|osti rla jej výške

Povinnosťou poisteného je bez zbytočnéhoodkladu vyhlädať po Úraze

upraví r4ÍŠkuvariabilného bonusu, ktorÚ skutočnosťpísorllne oznámi

lekárske ošetrenie a liečiťsa podla pokynov lekára.

poistníkovi a ktorá zmena nadobudne platnost od najbliŽŠieho výroč_
ného dátumu poistenia, Variabilný bonus sa počas platnosti poistenia

(1

Poistený alebo osoba, ktorej vzniklo právo na poistné plnenie, je
povinný poisťovni písomne oznámiť, Že doŠlo k poistnej udalosti a na

môŽe kaŽdoročne upravovať a to
začiatku poistenia po jeho zmene,

Žladosť poisťovne predloŽiť všetky ďalŠie doklady a inÍormácie potrebné

na stanovenie rozsahu poistneho plnenia,
(10) Poistený alebo osoba ktore1 vzniklo právo

na plnenĺe, je povinný

(2) Pokial'výška

1

Škodovosti v úrazovom poistenĺ nezabezpĺ':čujetrvalÚ

splnitel'nost záväzkov poisťovne' vrátane tvorby dostatocných tech-

preukázať, Že došlo k poistnej udalosti.
(1

od najbliŽšieho výročnéhodňa

nických rezerv podl'a osobitneho predpisu1 má právo poisťo'''ňa pristúpiť

) Poistený alebo osoba, ktorej vzniklo právo na poistné plnenie z poistenia
denného odškodného za pobyt v nemocnici v dÔsledku úrazu, je
povinný bezodkladne po prepustenĺ z nemocnice pĺsomne oznámiť

k zníŽeniu variabilného bonusu' čo má vplyv na zvýšenie ptlistného.

(3) Pokial'výška škodovosti v

úrazovom poistení zabezpečLtje trvalú

splnitel'nosť záuäzkou poisťovne, vrátane tvorby dostatočn,ĺchtechnic_

poisťovni, Že bol poistený hospitalizovaný a k oznámenĺu priloŽiť kÓpiu

kých rezerv podlä osobitného predpisu2 má právo poisťotňa pristÚpiť

prepúŠtacejsprávy z nemocnicg, v ktore1 bol poistený hospitalizovaný,

k zvýŠenĺuvariabilného bonusu, čo má za následok znĺŽenie poisi-

(12) Poistený je povinný na Žiadosť poisťovne a jej náklady, podrobiť sa

neho.

vyŠetreniu lekárom, ktorého poisťovňa sama urČĺ,a oznámiť poisťovni

Clánok 20
Nepoistitel'né osoby

všetky zmeny' ktoré majú vplyv na výplatu poistného plnenia, Kým nie

sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa nevie pristÚpiť k ukončeniu
vyŠetrenia potrebného na zistenie rozsahu jej povinnosti plniť,

(1

)

(13) Poisťovňa sa zaväzuje, Že všetky získane inĺormácie pouŽije výlučne len
pre potreby poistného vzťahu'
(14)

Poistenie pre všetky riziká uvedené

a) osoby, ktore

Z poistenia denného odŠkodnéhoza pobyt v nemocnici v dÔsledku

sÚ v

iase uzatvorenia poistenia prácenescl iopné alebo

b) osoby závislé od alkoholu a iných návykových látok alebo abstinujÚ

predloŽení nevyhnutnej zdravotne1 dokumentácie poskytla preddavok

menej ako 5 rokov,

c) osoby s diagnostikovanou roztrúsenou sklerózou (skl;róza

na poistné plnenie za Llplynulý lieĎebný pobyt, najskôr vŠakpo uplynutí
dvoch mesiacov pobytu v nemocnici.

s

týchto VPP nie je možne uzatvoriť

hospitalizované,

Úrazu má poistený právo' aby mu poisťovňa na jeho Žiadosť a po

('l5) Poisťovňa v sÚvislosti

v

pre:

poistnou udalosťou nie je povinná hradiť

(2)

nlulti-

Plex).

Pobyt v nemocnici v dÔsledku úrazu, plnú invaliditu následkom úrazu

náklady spojené so zaobstarávanĺm zdravotnej dokumentácie od

a pĺáceneschopnosť následkom Úrazu zároveň nie je moŽllé uzatvoriť

Iekára, Či zdravotníckeho zariadenia sídliaceho mimo Slovenskej

pre osoby, ktoré majÚ pokles schopnosti vykonávať zárobkovÚ činnosť

republiky, ani náklady spojené s dopravou na lekársku prehliadku do

o

(3)

Slovenskei republiky.

s ohodnotením poistnej udalosti' je povinný

istitelhou osobou v zmysle ods.

znáŠať náklady na toto vyŠetrenie' Kontrolná lekárska prehliadka bude

v sekcii

poisteným.

(1

1e lekár, 1e

povinný preukázať

)

VŠetky oznámenia, prehlásenia a Žiadosti obidvoch zmluvných strán

1e

potrebné vykonávať písomne,

(2)

vznik poistnej udalosti potvrdením o lieÓbe od iného lekára, ktorý

Ak je účinnosťprehlásenia závislá na dodržanĺurčitej lehĺ;ty, musí byt

druhej zmluvnej strane doručená najneskÔr

zároveň vyplní tlačivo pre poisťovňu.

(ĺ8) Ak k poistnej udalosti dôjde mimo územia Slovenskej republiky,

prípade

Článok z1
0známenia, prehlásenia, žiadosti

Povinné inÍormácie)

(17) Lekár, ktorý je zároveň aj poisteným si nemÔŽe sám vypĺsaťa ani
potvrdiťtlačivo pre poisťovňu. Poistený, ak

] a 2 tohto článku. V takom

poisťovňa postupuje v súlade s čl. 4 ods, 3 písm. a).

uskutočnená aŽ po uhradení týchto nákladov (v zmysle platného
cenníka Úhrad za lekárske sluŽby' ktorý je k nahliadnutiu na webovej

stránke spoločnostĺ www,koop.sk

700/o

zamlča| skutočnosti' podla ktorých je v Čase vstupu do poi{enia nepo_

(16) Ak poistený Žiada kontrolne vyšetrenie posudkovým lekárom poistbvne,
nakol'ko nebol spokojný

viac ako

Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistený pri vstupe ĺIo poistenia

v

posledný deň tejto

lehoty,

(3)

poistený alebo oprávnená osoba na výplatu poistného plnenia povinná

a tlrehlásenia
poistníka. Tieto sa povaŽujÚ za doručenéaŽ dňom ich d'lručenia do

predloŽiť poisťovni Úradne overený preklad a|ebo lekárske správy

sídla poisťovne.

1e

Sprostredkovatel' poistenia mÔŽe pri1ímaťoznámenia

potrebne na stanovenie rozsahu poistného plnenia potvrdené
odborným lekárom na územíSlovenskej republiky. Náklady spo1ené

Clánok22

s predloŽením poŽadovaných podkladov znáŠa poistený resp, opráv-

Doľučovaniepísomnostĺ

(1)

nená osoba na výplatu poisteného plnenia.

(ĺ9) Poistený je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli zmluvne dohodnute alebo sú zákonom alebo poistnými podmienkami ustanovené.
Zároveň je povinný počínaťsi tak, aby predchádzal vzniku poistnej

(2)

Písomnosti sa poistenému, poistnĺkovi, poškodenému i oprávneným
osobám doručujú na poslednú známu adresu bydliska (sídla).
Zmluvné strany sú povinné si oznámiť akúkolVek zment: adresy na
doručovanie písomnostĺ'

udalosti.
(20)

Ak malo vedomé porušenie povinností vyplývajÚcich zo zmluvného
dojednania, zákonných ustanovení alebo týchto poistných podmienok

Zákon č.39/20]5 Z.z. o poisťovníctve a o Zmene a doplnenĺ niekklrých zákonov
v

10212

znení neskorŠĺchpredpisov

Ť

't

\,

je ĺloručovaná rnizva na zaplatenie poistného podl'a Občianskeho
zákonníka alebo qÍpoved'poisťovne do dvoch mesiacov od uzatvorenia

(11)Ak je poistníkom alebo poisteným spotrebitell má podlä zákona
č.391/20]5 Z.z. o aĺternatívnom rieŠeníspotrebitelských sporov

poistenia a iné písomnosti, sa povaŽujÚ za doručene, ak ich adresát
pri1al, cdmietol prijať alebo dňom kedy sa zásielka dostala do sféry jeho

a 0 Zmene a doplnení niektorých zákonov právo obrátiť sa na poisťovňu
so Žiadosťou o nápravu (sťažnosťou), ak nie je spokojný so spÔsobom,

dispozĺcie, a to aj v prípade, ak sa o nej adresát nedozvedel a bola

ktorým poisťovňa vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že
poisťovňa poruŠila jeho práva. Spotrebitel'má právo podať návrh na

(3) Ak

vráten:r odosielatelbvi.

(1)

začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia
Sporov napr. Slovenská asociácia poisťovní,Poisťovací ombudsman

Clánok 23
Spôsob vybavovania st'ažností

Bajkalská ]9B, 821

0]

Bratis|ava, ak poisťovňa na Žiadosť o nápravu

Sťažnosťjeústne alebo pĺsomne podanie, ktorým sa poistený/poistník

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

domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov
ich poruŠenia alebo ohrozenia konaním alebo nekonanĺm

odoslania.

z dÔvoĺju

Clánok 24
Záverečnéustanovenia
(1) Všetky platby realizované v sÚvislosti s poistením či uŽ poistníkom,

poisťovne' upozorňu]e na konkrétne nedostatky v sÚvislosti s uzavretou
poistnr,u zmluvou,

(2)

Sťažnosťmusĺ byt riadne doručená poisťovni:

a)

poisteným alebo poisťovňou budÚ vyplatené v mene platnej na Úzerní

na i dresu sídla poisťovne'

Slovenskej republiky, ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.
poistné zmluvy uzatvorené podl'a týchto VPP sa vztahujÚ právne

b) na l.ltorékolVek obchodne miesto poisťovne,

(3)

(2) Na

c) emailom.
Sťažno;ťmÔŽe byt podaná

aj Ústne na ktoromkolVek obchodnom

predpisy platné a účinnéna Územĺ Slovenskej republiky.

mieste poisťovne. Poisťovňa o prijatí Ústne podanej sťaŽnosti spíŠe

(4)

Zo sťainosti musí byt zrejmé kto ju podáva, akej veci sa týka' na aké

a musí byt

(4)

sťaŽovatel'om podpísaná.

Poisťolňa potvrdí doručenie sťaŽnosti' ak

o to sťaŽovatel'poŽiada.

k

podanej sťaŽnosti.

Ak

Poisťovňa poskytuje poistníkovi/poistenému pri podpise zmluvy

informácĺu o spracúvaní jeho osobných Údajov podlä všeobecného

bude ĺ,dložená.

nariadenia o ochrane osobných údajov, vrátane inÍormáciĺ o 1eho

Poisťotňa je povinná sťaŽnosť pľešetriťa inÍormovať sťaŽovatel'a

právach' lnĺormácie

(5)

o spracÚvaní

osobných Údajov je možnénájsť aj na

webovej stránke poisťovne.
Bez ohlädu na akékolVek iné podmienky dohodnuté podlä tejto zmluvy,
poisťovňa nie je povinná poskytnúť akékolVek plnenie alebo platbu ani

o čom oude sťaŽovatel'bezodkladne upovedomený. SťaŽnosťSa pova-

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

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

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

sťažnol;ti a boli prljaté opatrenia na odstránenie vzniknutých nedostatkov

a|ebo činnosťtejto osoby poruŠila platne sankcie, obchodné, Íinančne

a prĺčiľich vzniku.

embargá alebo ekonomické sankcie, zákony a|ebo nariadenia, ktoré sú

istého:;ťaŽovatelä, viej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.

priamo uplatnitel'né na poistovňu. Upĺatnitel'nésankcie sÚ najmä: (i)
miestne sankcie v zmysle platných právnych predpisov Slovenske1

Opakor'aná sťaŽnosť a d'alšia opakovaná sťažnosťje sťaŽnosť toho

repUbliky; (ii) sankcie prijaté Európskou Úniou; (iii) sankcie prijate

Pri opakovanel sťaŽnosti poisťovňa prekontroluje správnosť vybavenia
predchádzajúcej sťaŽnosti. Ak bola predchádzajÚca sťaŽnosť trybavená

správn'l, poisťovňa tÚto skutočnosť oznámi sťažovatelbvis odôvodnenĺm a poučenĺm,že dälŠieopakované sťaŽnosti odloŽí. Ak sa prekontrolovaĺlím vybavenia predchádzajÚcej sťaŽnosti zistĺ, Že nebola
vybavelá správne, poisťovňa opakovanÚ sťaŽnosť prešetrí a vybaví.
(10)

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

a doklady, nebude moŽne vybavovanie sťaŽnosti ukončiťa sťaŽnosť

do 30 Jní odo dňa jej doručenia. V prípade sťaŽností náročne1šĺch na
prešetľonie, je moŽné lehotu podlä predchádzajúcej vety predĺŽiť,

(9)

a

v stanĺlvenej lehote nedoplní prípadne neopraví poŽadované náleŽitosti

o spôsĺlbe vybavenia jeho sťaŽnosti bez zbytočného odkladu, najneskôr

(8)

Poisťovňa spracÚva osobné Údaje poistníka/poisteneho v sÚlade
Bady (EÚ) 2016/679
s Nariadenĺm Európskeho parlamentu
z27,apríla 20]6 o ochrane fyzických osôb pri spracÚvaní osobných

95/46/ES (všeobecné naĺiadenie o ochrane Údajov) a ako aj naň
nadväzujúcimi právnymi predpismi, najmä zákonom č. 1Bl2018 Z,z'

sťaŽnosť

neobsahuje požadovane náležitosti alebo sťažovatel'nedoloŽí doklady,
poisťo'lňa je oprávnená vyzvať a upozorniť sťaŽovatelä, že v prípade' ak

(7)

republiky.

Údajov a o vol'nom pohybe takýchto Údajov, ktorým sa zruŠuje smernica

SťaŽor atel'Je povinný na poŽiadanie poisťovne doloŽiť bez zbytočného

odklaĺlu poŽadovane doklady

Spory z poistnej zmluvy pre Životné poistenie, na ktorú sa vztahujú tieto
VPP, budú prejednané Vecne a miestne prísluŠným sÚdom Slovenskej

záznar'l, ktorý sťaŽovateI' potvrdí svojím podpisom.

nedos1atky poukazuje, čoho sa sťaŽovatel' domáha

(5)
(6)

(3)

0rganizáciou Spo1ených národov (0SN); (iv) sankcie prijaté Spojenými
štátmi americkými (USA)a/alebo (v)akékolVek dälŠiesankcie, ktore sa
vzťahujÚ na poisťovňu.

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

V prípĺ,de nespokojnosti sťaŽovatela s vybavením jeho sťaŽnosti má

01.01.2020

sťaŽovatel'moŽnosť obrátiť sa na NárodnÚ banku Slovenska a/alebo na

sÚčasťou poistnej zmluvy'

prĺslušllýsÚd.
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a spolu s dojednaniami v poistnej zmluve sÚ neoddelitel'nou

,t
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Príloha č' 1 - Pľehl'ad ,,Zásad" s peľcentuáInym ľozpätímplnenia pre pripoistenie
Cas nevyhnutného liečenia úľazu
Poranený orgán

o/o

od

o/o

Chrbát, stavce

do

poranenia mäkkých tkanÍv'

zlomeniny

H|ava a tvár
poranenie mäkkých tkanív, vytknuiia

2,5

14

zlomeniny

2,5

42

8

100

4

100

Ä

70

poranenia mäkkých tkanív,

zlomeniny

Panva, bedro a lono
poranenia mäkkých tkanív,

Oko
iné poranenia očí
rany, poleptania a pomĺiaždenia

U

2,5

42

2,5

10

2,5

30

0

4

poranenie horných dýchacĺch cĺest
poranenie v oblasti plÚc a hrudného koša

0

zlomeniny rebier a hrudnej kosti

4

30
50
20

vytknutia

2

BO

0

24

2,5

30

vytknutia

7

5

60

poranenia vnútorných

6

42

vonkajšie

0

15

0

100

0

20
42

orgánov
poranenia

Dolná končatina

amputácie

Zuby
poranenia zubov s dlhodobou liečbou
poranenia zubov s krátkodobou lĺečbou

100

Tľáviaca, vylučovacia a pohlavná sústava

Ucho
poranenia vnútorného ucha
poranenia vonkajšieho ucha

20

0

0

zlomeniny

30
50

2,5

0

Horná končatina

amputácie

Mozog, miecha, nervy a cievy
poranenia miechy
poranenia mozgu
poranenia nervov a ciev

vytknutia

poranenie mäkkých tkanĺv,

zlomeniny

vytknutia

2,5

Popáleniny, omrzliny a rany

Dýchacie cesty, hľudnĺk

stupeň
stupeň
stupeň
poľanenia

popáleniny' omrzliny l.
popáleniny' omrzliny ll.
popáleniny, omrzliny lll.
rany a ostatné

0

0

2,5

r00

4

'100

0

20

Pľílohač. 2 - Pľehläd,,Zásad" s peľcentuálnym rozpätím plnenia pre pripoistenie Trvalých nás|edkov úľazu,
Tľvalých následkov úrazu s progresívnym plnením 350 % alebo 5oo %
oľgán s trvalým poškodením

o/o

od

o/o

do

Panva

panva

Hlava, tváľ a krk
hrtana a priedušnice
jazyk a hlasivky
Poškodenie nosa, čuchu a chuti
vonkajšie estetické poškodenia, jazvy
poruchy Íunkcie mozgu a nervov

Zuby
zuby

0

BO

0

40

0

zc

U

100

0

končatiny

nervy hornej
obehové, trofické poruchy a chronické
trvalé poškodenia v oblasti lakt'a a predlaktia
trvalé poškodenia v oblasti
trvalé poškodenia v oblasti zápästia a

100

zápästie
niŽšie

amputácie od ramena po
ampulácie od zápästia

0

40

vonkajšie ucho

0,5

15

nervy dolnej

0

BO

E

30

obmedzenie hybnosti a deÍormity chrbtice
poškodenie miechy

0

členok
niŽšie

ampuiácie od bedra po
amputácie od členku

25
100

Jazvy na tele
iazvy natele do 15 % povrchu
jazvy natele od 15 % povrchu

Tráviaca, vylučovacia a pohlavná sústava
močovéorgány

0

pohlavné orgány
tráviaca sústava

0

80
50

0

BO

30
30

5
2
1

40
zi\

45
1

60
45

0

40
20

0

40

0

0

20

2

30

35

50
20

Amputácie na dolnej končatine

Chrbtica a miecha
E

končatiny
poruchy
bedra
nohy

obehové a troÍické
trvalé poškodenia v oblasti
trvalé poškodenĺav oblasti členka a
trvalé poškodenia v oblasti kolena a predkolenia

Dýchacie cesty, hľudnĺk, srdce
obmedzenia Íunkčnosti
obmedzenia hybnosti

50

0

Dolná končatina

Ucho, sluch
vnútorné ucho a porucha sluchu

0

Amputácie na hoľnej končatine

16

0

zápaly

ramena
ruky

oko, zľak
oko, zrak

50

Horná končatina

4r
LJ

0

0

12212

tela
tela

1

0
31

30
50

N

