Povinné zmluvné poistenie

Všeobecné poistné podmienky pre
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla PZP 13
Článok I.
Úvodné ustanovenia

4.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz
kou motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpo ved
nosti“) uzaviera Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská
cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
35 709 332, zapísaná v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel:Sa, vložka č.: 1325/B, spoloč
nosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v ta
lianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS
(ďalej len „poisťovateľ“), riadi sa ustanoveniami zákona
č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zod
povednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorové
ho vozidla a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá
kon“), príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákon
níka (ďalej len „OZ“), všeobecne záväznými právnymi
predpismi, týmito Všeobecnými poistnými podmienka
mi pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP
13 (ďalej len „VPP PZP 13“) a ustanoveniami poistnej
zmluvy o poistení zodpovednosti (ďalej len „poistná
zmluva“).

5.

6.

7.

Článok II.
Rozsah poistenia zodpovednosti
1.
2.

3.

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého,
kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby
poisťovateľ zaňho nahradil poškodenému uplatne
né a preukázané nároky na náhradu:
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcu
dzením alebo stratou veci,
c) účelne vynaložených nákladov spojených
s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
podľa písm. a), b) a d) tohto bodu VPP PZP
13, ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené
v §11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) zákona
alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol po
skytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene
krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku.
Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby
poisťovateľ zaňho nahradil príslušným subjektom
podľa osobitných právnych predpisov uplatnené,
preukázané a vyplatené náklady na zdravotnú
starostlivosť, nemocenské dávky, dávky nemocen
ského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazo
vého zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky vý
sluhového zabezpečenia a dôchodky starobného
dôchodkového sporenia (ďalej len „náklady“), ak

8.

poistený je povinný nahradiť ich týmto subjektom.
Poistený má právo, aby poisťovateľ zaňho posky
tol poškodenému poistné plnenie v rozsahu podľa
bodu 2 tohto článku VPP PZP 13, ak ku škodovej
udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú po
istený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia
zodpovednosti, ak zákon neustanovuje inak.
Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou motoro
vého vozidla na území iného členského štátu, po
škodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu
poistenia zodpovednosti podľa právnych predpi
sov členského štátu, na ktorého území bola škoda
spôsobená, ak sa podľa zákona alebo na základe
poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v šir
šom rozsahu.
Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vo
zidla občanovi členského štátu na území cudzie
ho štátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária
poisťovateľov, počas jeho cesty z územia jedného
členského štátu na územie iného členského štátu
sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, na
ktorého území sa motorové vozidlo spravidla na
chádza.
Ak poistený splní povinnosti uložené mu v člán
ku IX. bode 2 písm. c) až m) týchto VPP PZP 13,
uhradí poisťovateľ v súvislosti so škodovou uda
losťou za poisteného náklady:
a) na odmenu advokáta, ktoré zodpovedajú
najviac tarifnej odmene advokáta za obhajo
bu v prípravnom konaní a v konaní pred sú
dom prvého stupňa v trestnom konaní alebo
v priestupkovom konaní, ktoré je vedené proti
poistenému,
b) na trovy súdneho konania o náhrade škody ve
deného s vedomím poisťovateľa,
c) na trovy právneho zastúpenia v konaní o ná
hrade škody pred súdom poisťovateľom usta
noveným právnym zástupcom v súlade s § 11
ods. 5 zákona.
Limit poistného plnenia pre poistenie zodpoved
nosti v rozsahu bodu 7 tohto článku VPP PZP 13
predstavuje 700 eur, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
Článok III.
Výluky z poistenia zodpovednosti

1.

1

Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ
nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpo
vednosť za škodu:
a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého
prevádzkou bola škoda spôsobená,
b) podľa článku II. bodu 2 písm. b) až d) týchto
VPP PZP 13:
ba) za ktorú poistený zodpovedá svojmu man
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2.

želovi alebo osobám, ktoré s ním v čase
vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej
domácnosti,
bb) vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo pre
vádzkovateľovi motorového vozidla, ktoré
ho prevádzkou bola škoda spôsobená,
bc) vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy
tvorenej motorovým vozidlom a prípojným
vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spô
sobená prevádzkou iného motorového
vozidla alebo ak ide o spojenie vozidiel
vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri
poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva
v rámci podnikateľskej činnosti,
c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou
bola škoda spôsobená, ako aj na veciach do
pravovaných týmto motorovým vozidlom, s vý
nimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré
mali dopravované osoby, okrem osôb podľa
písm. a) a b) tohto bodu, v čase, keď k doprav
nej nehode došlo, na sebe alebo pri sebe,
d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhra
diť nad rámec ustanovený osobitnými predpis
mi (napr. OZ, zákonom o náhrade za bolesť
a o náhrade za sťaženie spoločenského uplat
nenia v platnom znení) alebo nad rámec prá
voplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody,
alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým
bola schválená dohoda účastníkov konania, ak
poisťovateľ nebol jedným z týchto účastníkov,
e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účast
níkom pri motoristických pretekoch a súťa
žiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani
škodu na vozidlách pri nich použitých, s výnim
kou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto
vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať
pravidlá cestnej premávky,
f) vzniknutú uhradením nákladov na zdravotnú
starostlivosť, nemocenských dávok, dávok ne
mocenského zabezpečenia, úrazových dávok,
dávok úrazového zabezpečenia, dôchodko
vých dávok, dávok výsluhového zabezpečenia
a dôchodkov starobného dôchodkového spo
renia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví
alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou mo
torového vozidla:
fa) ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
fb) vodičovi motorového vozidla, ktorého pre
vádzkou bola táto škoda spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou činnosťou motorové
ho vozidla ako pracovného stroja s výnimkou
škôd zapríčinených jeho jazdou,
h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poist
nou udalosťou,
i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho
vozidla,
j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri
teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak
má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto či
nom alebo s udalosťou.
Poistenie zodpovednosti sa ďalej nevzťahuje na
zodpovednosť za škodu:
a) vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnovými
udalosťami, so vzburou, s povstaním alebo
s inými hromadnými násilnými nepokojmi, so
štrajkom, s výlukou, teroristickými aktmi (t. j.
násilnými činmi motivovanými politicky, sociál
ne, ideologicky alebo nábožensky) alebo so
zásahom úradnej alebo štátnej moci,
b) spôsobenú jadrovou energiou.

Článok IV.
Limity poistného plnenia
1.
2.

3.

4.

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica po
istného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej
udalosti.
Limit poistného plnenia z jednej škodovej udalos
ti je:
a) 5 240 000 eur za škodu podľa článku II. bodu
2 písm. a) a za náklady podľa článku II. bodu
3 bez ohľadu na počet zranených alebo usmr
tených,
b) 1 050 000 eur za škodu podľa článku II. bodu
2 písm. b), c) a d), a to bez ohľadu na počet
poškodených.
Ak je súčet nárokov viacerých poškodených
vyšší ako limit poistného plnenia podľa bodu
2 písm. a) alebo písm. b) tohto článku alebo po
istnej zmluvy, poistné plnenie sa každému z nich
znižuje v pomere limitu poistného plnenia k súčtu
nárokov všetkých poškodených.
Limit poistného plnenia podľa bodu 2 tohto člán
ku je možné dohodou zvýšiť v poistnej zmluve.
V takom prípade platí vyšší limit poistného pl
nenia uvedený v poistnej zmluve a limity poist
ného plnenia uvedené v bode 2 tohto článku sa
neuplatňujú.
Článok V.
Začiatok, zmena a doba trvania poistenia

1.

2.

3.

2

Začiatok poistenia je odo dňa nasledujúceho
po uzavretí poistnej zmluvy (0.00 h), ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté, že poistenie zod
povednosti sa začína neskôr alebo v okamihu
uzavretia poistnej zmluvy. Ak je v poistnej zmluve
dohodnuté, že poistenie vzniká v okamihu uza
vretia poistnej zmluvy, v takomto prípade musí
byť v poistnej zmluve uvedená hodina a minúta
začiatku poistenia.
Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať:
a) písomnou dohodou zmluvných strán alebo
b) návrhom poisťovateľa na rozšírenie rozsahu
poistenia alebo na zmenu podmienok poiste
nia, ktorý je možné prijať úhradou poistného
vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. Roz
šírený rozsah poistenia alebo zmena pod
mienok poistenia je v tomto prípade uzav
retý/á, len čo bolo poistné uhradené, pokiaľ
nie je vo VPP PZP 13 uvedené inak.
Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa najmä
zmeny mena, priezviska a/alebo obchodné
ho mena poistníka, poisteného a/alebo zmeny
údajov týkajúcich sa predmetu poistenia, ktoré
nie sú podstatnou náležitosťou poistnej zmlu
vy, je možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky
a/alebo elektronickou formou; v takomto prípade
má poisťovateľ právo ústne alebo elektronickou
formou vyžiadať si doplnenie tohto oznámenia
písomnou formou a poistník a/alebo poistený sú
povinní vyhovieť žiadosti poisťovateľa do 15 dní
od obdržania žiadosti poisťovateľa. Pri porušení
povinnosti v zmysle tohto bodu je poisťovateľ
oprávnený odoprieť vykonanie zmeny až do do
ručenia písomnej žiadosti poistníka a/alebo po
isteného.
Poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Článok VI.
Poistné, poistné obdobie
1.
2.

3.

4.

Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu,
ktorú je povinný platiť poistník.
Poistné pri poistení zodpovednosti podľa týchto
VPP PZP 13 sa stanovuje vo výške zabezpeču
júcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa
vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane
tvorby rezerv podľa osobitného predpisu.
Poistným obdobím je časový úsek, za ktorý sa
platí poistné; poistným obdobím je jeden rok, po
kiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Ak je
v poistnej zmluve dohodnuté, že poistným obdo
bím je kalendárny rok a k uzavretiu poistnej zmlu
vy dôjde v priebehu kalendárneho roka, platí, že
prvým poistným obdobím je obdobie od začiatku
poistenia do konca kalendárneho roka, do ktorého
spadá začiatok poistenia, a ďalším poistným obdo
bím je kalendárny rok, pokiaľ v poistnej zmluve nie
je uvedené inak.
V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich
pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ
právo jednostranne upraviť výšku poistného na
ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je poisťo
vateľ oprávnený upraviť:
a) ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktorá
má vplyv na výšku poistného plnenia, na ná
klady poisťovateľa alebo na daňové a odvodo
vé povinnosti poisťovateľa (najmä zmena roz
sahu alebo podmienok poistenia, zmena alebo
zavedenie dane alebo osobitného odvodu, zá
sadná zmena regulácie poisťovacej činnosti),
b) ak dôjde k zmene v rozhodovacej praxi súdov,
ktorá má vplyv na poistné plnenia (najmä zme
na v prístupe posudzovania niektorých náro
kov),
c) ak dôjde k zmene okolností nezávislých od po
isťovateľovi, ktorá má vplyv na poistné plnenia
(najmä zvýšenie cien náhradných dielov, zvý
šenie cien opravárenských prác),
d) z dôvodu povinnosti poisťovateľa stanoviť v sú
lade s § 8 zákona poistné vo výške zabezpečujú
cej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa
vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane
tvorby rezerv podľa osobitného predpisu.
Ak poisťovateľ jednostranne upraví výšku poist
ného na ďalšie poistné obdobie, oznámi písomne
túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v lehote de
sať týždňov pred splatnosťou poistného na ďalšie
poistné obdobie, od ktorého sa má zmena vyko
nať. Ak poistník so zmenou výšky poistného nesú
hlasí, musí podať písomnú výpoveď aspoň šesť
týždňov pred uplynutím príslušného poistného
obdobia. Ak poisťovateľ neoznámi úpravu výšky
poistného najneskôr desať týždňov pred splat
nosťou poistného na ďalšie poistné obdobie, od
ktorého sa má zmena vykonať, poistník môže pí
somnú výpoveď podať až do konca príslušného
poistného obdobia. Podaním písomnej výpove
de podľa tohto odseku poistenie zanikne ku koncu
príslušného poistného obdobia.
Pokiaľ nebola v lehotách podľa predchádzajúce
ho odseku tohto bodu písomná výpoveď poistní
ka doručená poisťovateľovi, poistenie nezaniká a
poisťovateľ má právo na novú výšku poistného na
ďalšie poistné obdobie. Ak poisťovateľ zníži poist
né na ďalšie poistné obdobie a poistník zaplatí za
ďalšie poistné obdobie poistné v pôvodnej výške,
poisťovateľ vráti preplatok poistného poistníkovi.
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11.
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13.

3

Ustanovenia tohto bodu 4 sa nevzťahujú na prí
pady, keď k zvýšeniu poistného príde v dôsledku
uplatnenia posunu v bonusovej stupnici podľa
tabuľky v článku VII. týchto VPP PZP 13.
Pri poistných zmluvách uzavretých na dobu ne
určitú si poisťovateľ vyhradzuje právo meniť jed
nostranne výšku poistného na ďalšie poistné
obdobie. V takom prípade poisťovateľ písomne
oznámi túto skutočnosť poistníkovi najneskôr v le
hote desať týždňov pred splatnosťou poistného na
ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zmena
vykonať, a informuje ho o možnosti poistnú zmluvu
bezplatne a s okamžitou účinnosťou vypovedať.
Ak poistník so zmenou výšky poistného nesúhlasí,
môže poistnú zmluvu do konca príslušného poist
ného obdobia vypovedať s okamžitou účinnosťou.
Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalšie poistné ob
dobie a poistník zaplatí za ďalšie poistné obdobie
poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ vráti prepla
tok poistného poistníkovi. Ustanovenia tohto bodu
5 sa nevzťahujú na prípady, keď k zvýšeniu poist
ného príde v dôsledku uplatnenia posunu v bonusovej stupnici podľa tabuľky v článku VII. týchto
VPP PZP 13.
Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté
poistné obdobia alebo dobu poistenia dohodnutú
v poistnej zmluve. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak, poistné je splatné prvým dňom
poistného obdobia. V prípade dojednania jedno
razového poistného je poistné splatné dňom za
čiatku poistenia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistné
bude platené v splátkach. Nezaplatením čo i len
jednej splátky poistného sa dňom nasledujúcim po
dni splatnosti príslušnej nezaplatenej splátky po
istného stávajú splatné všetky ostávajúce splátky
daného poistného obdobia alebo doby poistenia
v prípade jednorazového poistného dohodnutého
v poistnej zmluve.
Pri poisteniach uzavretých na dobu určitú, a to
na dobu jedného roka alebo kratšiu dobu, je po
istné jednorazové poistné. Jednorazové poistné
je splatné dňom začiatku poistenia, pokiaľ nebolo
v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Pri platení poistného prostredníctvom pošty ale
bopeňažného ústavu sa poistné považuje za za
platené v deň pripísania úhrady poistného na účet
poisťovateľa uvedený v poistnej zmluve. Poistník
je povinný platiť poistné so správne uvedeným
variabilným symbolom, ktorým je spravidla číslo
poistnej zmluvy, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
V poistnej zmluve môžu byť stanovené aj pra
vidlá, podľa ktorých sa upravuje výška poistného
v závislosti od počtu vybavovaných škodových
udalostí.
Ak je poistník v omeškaní s platením poistného,
poisťovateľ má právo na úroky z omeškania podľa
platných právnych predpisov.
Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhradu
nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručo
vaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžné
ho poistného.
Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred kon
com poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo
byť zaplatené poistné, poisťovateľ má nárok na
pomernú časť poistného ku dňu, keď poistenie
zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poist
ného je poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť
podľa zákona.
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14. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom
poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť
zaplatené poistné, a v tomto poistnom období dô
jde ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť
poisťovateľa nahradiť škodu, poisťovateľ má právo
na poistné až do konca tohto poistného obdobia.

Stupeň
bonusu/
malusu
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1

Článok VII.
Bonus/malus
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rozhodná doba
v mesiacoch

Bonus je zníženie poistného za bezškodový priebeh
poistenia zodpovednosti. Malus je prirážka k poist
nému za škodový priebeh poistenia zodpovednosti
v predchádzajúcom poistnom období. Výška bo
nusu, resp. malusu je vyjadrená pre každý stupeň
v percentách.
Systém bonus/malus v zmysle tohto článku VPP
PZP 13 sa uplatňuje, len ak bol dohodnutý v poist
nej zmluve, a platí pre všetky kategórie motorových
vozidiel.
Rozhodnou dobou sa na účely týchto VPP PZP 13
rozumie skutočnosť, že v priebehu nepretržitého,
minimálne 12 mesiacov trvajúceho poistenia zod
povednosti nedošlo k žiadnej poistnej udalosti, kto
rá má vplyv na zníženie výšky stupňa bonusu, resp.
malusu (ďalej len „rozhodná udalosť“), ak nie je
v poistnej zmluve uvedené inak, pričom sa do tejto
doby započítava aj každý začatý mesiac.
Rozhodná doba môže byť krátená na základe vznik
nutých rozhodných udalostí, prípadne skrátená
s ohľadom na dobu neexistencie poistenia zodpo
vednosti na príslušné motorové vozidlo. V prípade,
že poistenie zodpovednosti zaniklo pred viac ako
12 mesiacmi, rozhodná doba sa skracuje o celú
dobu neexistencie poistenia, pričom takto stanove
ná rozhodná doba môže činiť najmenej 0 mesiacov.
Ak doba neexistencie poistenia zodpovednosti ne
presiahne 12 mesiacov, rozhodná doba sa nemení.
Rozhodnou udalosťou je každá poistná udalosť bez
ohľadu na mieru účasti poisteného na vzniknutej
škode, z ktorej vzniká poisťovateľovi povinnosť po
skytnúť poistné plnenie.
Za rozhodnú udalosť sa nepovažuje:
a) škodová udalosť, za ktorú poisťovateľ nemá po
vinnosť poskytnúť poistné plnenie,
b) poistná udalosť, za ktorú bola poisťovateľovi
poskytnutá náhrada toho, čo za poistníka/pois
teného poisťovateľ plnil,
c) poistná udalosť, ktorá nastala pri neoprávne
nom použití vozidla cudzou osobou v zmysle
právneho poriadku Slovenskej republiky (ďalej
len„SR“).
Bonus sa poskytuje, resp. malus sa uplatňuje, v prí
slušnom stupni od prvého dňa poistného obdobia
nasledujúceho po poistnom období, v ktorom nárok
na tento stupeň vznikol, do konca príslušného po
istného obdobia.
Stupeň a výška bonusu, resp. malusu, závisia od
dĺžky rozhodnej doby počítanej od začiatku pois
tenia, najskôr však od 1. 1. 2002, a uplatňujú sa
na dané poistné obdobie dohodnuté v poistnej
zmluve, pričom maximálna dĺžka rozhodnej doby
na určenie výšky bonusu je 84 mesiacov a maxi
málna záporná dĺžka rozhodnej doby na určenie
výšky malusu je 60 mesiacov. Bonus, resp. malus,
sa určí takto:

Základný
A0
stupeň
M5
M2
M3
M4
M5

84 mesiacov a viac
od 72 do 83 mes. vrátane
od 60 do 71 mes. vrátane
od 48 do 59 mes. vrátane
od 36 do 47 mes. vrátane
od 24 do 35 mes. vrátane
od 12 do 23 mes. vrátane

Výška
bonusu/
malusu v %
60
55
45
35
25
15
5

od 0 do 11 mes. vrátane

0

-1 až -12 mes. vrátane
-13 až -24 mes. vrátane
-25 až -36 mes. vrátane
-37 až -48 mes. vrátane
-49 až -60 mes. vrátane

5
15
35
45
60

9.

Poistníkovi je pri uzavieraní novej poistnej zmluvy
u poisťovateľa alebo v priebehu poistenia pridelený
stupeň bonusu po predložení originálneho písom
ného potvrdenia o škodovom priebehu zaniknutého
poistenia zodpovednosti rovnakého držiteľa, ktoré
sa stáva prílohou poistnej zmluvy, alebo na zákla
de rozhodnutia poisťovateľa. Ak poistník pri uzavie
raní poistnej zmluvy dané potvrdenie nepredloží,
v poistnej zmluve bude priznaný základný stupeň
bonusu, resp. malusu, ak poisťovateľ nestanoví
inak. Pokiaľ poisťovateľ v priebehu platnosti poist
nej zmluvy zistí dôvody na zmenu určenia stupňa
bonusu (napr. nedodanie potvrdenia o škodovom
priebehu alebo zistenie, že predložené potvrdenie
o škodovom priebehu je nepravdivé), má právo jed
nostranne doúčtovať poistníkovi rozdiel poistného
a upraviť výšku poistného.
10. Za každú rozhodnú poistnú udalosť, ku ktorej dôjde
počas poistného obdobia, sa na nasledujúce poist
né obdobie znižuje rozhodná doba o 24 mesiacov.
Za každé sledované bezškodové obdobie sa roz
hodná doba na nasledujúce poistné obdobie zvyšu
je vždy o 12 mesiacov.
11. Bonus je možné previesť, resp. malus uplatniť, len
pre motorové vozidlo tej istej kategórie vozidiel
za predpokladu, že za zaniknuté poistenie zodpo
vednosti sa dojednáva nové poistenie a v poistnej
zmluve je uvedený rovnaký držiteľ, pokiaľ poisťova
teľ nestanoví inak.
12. Pokiaľ sa poisťovateľ dozvie o poistnej udalosti,
ktorá nastala v danom poistnom období a ktorá má
vplyv na zmenu stupňa bonusu/malusu až po za
slaní oznamovacieho listu s výškou poistného na
nasledujúce poistné obdobie, má poisťovateľ právo
na doúčtovanie rozdielu na poistnom.
Článok VIII.
Zánik poistenia zodpovednosti
Poistenie zodpovednosti zaniká:
1. výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch
mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná
lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zod
povednosti zanikne,
2. výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď
musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov
pred jeho uplynutím; ak došlo k zmene výšky poist
4
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3.
4.
5.

6.

7.

ného a poistiteľ výšku poistného neoznámil poistní
kovi najneskôr desať týždňov pred uplynutím poist
ného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety,
odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy v súla
de s § 802 ods. 1 OZ,
odmietnutím plnenia poisťovateľa z poistenia zod
povednosti v súlade s § 802 ods. 2 OZ.
Poistenie zodpovednosti zaniká aj okamihom:
a) zániku motorového vozidla,
b) zápisu prevodu držby motorového vozidla na
inú osobu v evidencii vozidiel,
c) vyradenia motorového vozidla z evidencie vozi
diel,
d) prijatia oznámenia o krádeži motorového vo
zidla príslušným orgánom,
e) vrátenia dokladu o poistení zodpovednosti pri
motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evi
dencii vozidiel,
f) dočasného/trvalého vyradenia motorového
vozidla z premávky na pozemných komuniká
ciách,
g) zmeny nájomcu, ak je na motorové vozidlo
uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy pre
najatej veci.
O týchto skutočnostiach je poistník povinný písom
ne bez zbytočného odkladu informovať poisťovate
ľa a doložiť dokument preukazujúci príslušnú sku
točnosť.
Poistník a poisťovateľ môžu vypovedať poistnú
zmluvu po vzniku škodovej udalosti do jedného me
siaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi. V ta
komto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac
odo dňa doručenia písomného oznámenia o vy
povedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane.
Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto
lehoty.
Poistenie zodpovednosti zanikne, ak poistné nebo
lo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho
splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej
zmluve dohodnutá dlhšia lehota na zánik poistenia
zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne
uplynutím tejto lehoty.

2.

Článok IX.
Práva a povinnosti poistníka/poisteného
1.

Poistník je povinný:
a) riadne platiť poistné po celú dobu trvania poiste
nia zodpovednosti,
b) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľo
vi každé zvýšenie poistného nebezpečenstva,
o ktorom vie a ktoré nastalo po uzavretí poistnej
zmluvy, najmä ak toto má vplyv na výšku poist
ného, ako aj všetky zmeny v ostatných skutoč
nostiach, ktoré uviedol pri uzavieraní poistnej
zmluvy,
c) umožniť poisťovateľovi vykonať kedykoľvek
kontrolu podkladov na výpočet poistného,
d) poskytovať poisťovateľovi údaje podľa § 25 ods.
2 písm. a) a b) zákona a ich zmeny,
e) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní
po zániku poistenia zodpovednosti s výnimkou
zániku poistenia zodpovednosti podľa § 27 zá
kona, odovzdať poisťovateľovi potvrdenie o po
istení zodpovednosti a zelenú kartu; do splnenia
tejto povinnosti nie je poisťovateľ povinný vrátiť
poistníkovi zostávajúcu časť poistného podľa
§ 11 ods. 11 zákona,
f) plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené
právnymi predpismi a poistnou zmluvou.

3.

5

Poistený je povinný:
a) dbať, aby škodová udalosť nenastala, najmä
je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené
právnymi predpismi týkajúcimi sa prevádzky
motorového vozidla, na ktoré sa poistenie zod
povednosti vzťahuje, nesmie porušovať povin
nosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právny
mi predpismi alebo na ich základe alebo ktoré
vyplývajú z poistnej zmluvy, ani nesmie strpieť
porušovanie týchto povinností zo strany tretích
osôb (za tretie osoby sa považujú aj všetky fy
zické a právnické osoby činné pre poisteného),
b) odstrániť každý nedostatok alebo nebezpečen
stvo, o ktorých sa dozvie a ktoré by mohli mať
vplyv na vznik škodovej udalosti,
c) ak už škodová udalosť nastala, vykonať nevy
hnutné opatrenia na to, aby škoda bola čo naj
menšia,
d) ak škodová udalosť nastala, poskytnúť poisťo
vateľovi súčinnosť pri šetrení škodovej udalosti
a na požiadanie poisťovateľa umožniť vykona
nie obhliadky poisteného vozidla v termíne sta
novenom poisťovateľom,
e) písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej
udalosti:
ea) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území
SR,
eb) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo úze
mia SR,
f) uviesť všetky jemu známe okolnosti, ktoré sa
týkajú škodovej udalosti,
g) po oznámení škodovej udalosti postupovať
podľa pokynov poisťovateľa a predložiť v po
žadovanej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ
vyžiada,
h) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písom
ne oznámiť, že bol proti nemu uplatnený nárok
na náhradu škody, a vyjadriť sa k požadovanej
náhrade a k jej výške,
i) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písom
ne oznámiť, že v súvislosti so škodovou uda
losťou sa začalo trestné stíhanie alebo konanie
o priestupku, a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ
informovaný o ich priebehu a o výsledkoch; ak
má poistený právneho zástupcu, je povinný
oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvis
ko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno
a sídlo,
j) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písom
ne oznámiť, že právo na náhradu škody bolo
riadne uplatnené; v takomto prípade je poistený
povinný postupovať podľa pokynov poisťovate
ľa,
k) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľo
vi, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod
práva podľa článku XI. bodov 5 a 6 týchto VPP
PZP 13 na poisťovateľa, a odovzdať mu dokla
dy potrebné na uplatnenie týchto práv,
I) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalos
ti postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa,
najmä sa nesmie bez súhlasu poisťovateľa za
viazať k náhrade premlčanej pohľadávky, uznať
povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť a ne
smie uzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny
zmier,
m) plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené
právnymi predpismi alebo poistnou zmluvou.
Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťo
vateľa o vydanie dokladu o škodovom priebehu
VPP PZP 13_2019

4.

poistenia zodpovednosti za celé obdobie trva
nia zmluvného vzťahu, ale najmenej za obdobie
predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvné
ho vzťahu.
Poistený je na žiadosť poškodeného povinný bez
zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre
poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu
škody, najmä:
a) svoje meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo ob
chodné meno a sídlo,
b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého
bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
c) číslo poistnej zmluvy.

2.

3.

Článok X.
Práva a povinnosti poisťovateľa
1.
2.

3.
4.
5.

7.

8.

Poisťovateľ po uzavretí poistnej zmluvy vydá poist
níkovi bez zbytočného odkladu potvrdenie o poiste
ní zodpovednosti a zelenú kartu.
Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu pí
somne oznamovať Slovenskej kancelárii poisťova
teľov (ďalej len „kancelária“) údaje o vzniku, zmene
a o zániku poistenia zodpovednosti a o poistných
zmluvách, ktoré uzavrel, vrátane údajov podľa § 25
ods. 2 písm. a) a b) zákona. Poisťovateľ je povinný
overiť si údaje o motorovom vozidle evidované kan
celáriou.
Poisťovateľ je povinný do 15 dní po zániku poiste
nia zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o ško
dovom priebehu poistenia zodpovednosti.
Ak poistník nesplnil povinnosť podľa § 9 ods. 5 zá
kona, nie je poisťovateľ povinný do splnenia tejto
povinnosti vrátiť poistné podľa § 11 ods. 11 zákona.
Poisťovateľ bez zbytočného odkladu ustanoví pois
tenému na základe jeho písomnej žiadosti právne
ho zástupcu v konaní o náhradu škody pred súdom,
na ktorú sa vzťahuje poistenie zodpovednosti.
Ak poistený uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu
o podstatných okolnostiach, ktoré sa týkajú vzniku
nároku na poistné plnenie alebo jeho výšky, alebo
ak poistený na požiadanie poisťovateľa neumožní
vykonanie obhliadky poisteného vozidla v lehote
určenej poisťovateľom, poisťovateľovi vznikne proti
poistenému nárok na náhradu toho, čo za poiste
ného vyplatil, až do výšky poskytnutého poistného
plnenia.
Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ
je oprávnený poistné plnenie úplne alebo sčasti od
mietnuť, ak poistený:
a) bez súhlasu poisťovateľa uznal povinnosť na
hradiť škodu alebo jej časť nad rámec poistné
ho plnenia, ktoré by inak poisťovateľ bol povin
ný poskytnúť podľa zákona,
b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c) neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť
v súdnom konaní.

4.
5.

6.

7.

Článok XII.
Nárok poisťovateľa
na náhradu poistného plnenia
1.

Článok XI.
Plnenie poisťovateľa
1.

Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do
15 dní po skončení prešetrovania potrebného na
zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť
poistné plnenie alebo po doručení právoplatného
rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťova
teľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota
na poskytnutie poistného plnenia.
Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu
začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsa
hu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do
troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného
o škodovej udalosti:
a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie roz
sahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plne
nie a oznámiť poškodenému výšku poistného
plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa
poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu
škody preukázaný,
b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie
dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo
pre ktoré znížil poistné plnenie, alebo poskyt
núť poškodenému písomné vysvetlenie k tým
uplatneným nárokom na náhradu škody, v kto
rých nebol v ustanovenej lehote preukázaný
rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť po
istné plnenie, a výška poistného plnenia; pí
somné vysvetlenie sa považuje za doručené
dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol
prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako
nedoručené.
Ak poisťovateľ nesplní povinnosť uvedenú v bode
3 tohto článku, je povinný zaplatiť poškodenému
úroky z omeškania podľa OZ.
Ak má poistený proti poškodenému alebo proti inej
osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej
zníženie alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza
toto právo na poisťovateľa, ak za poisteného túto
sumu zaplatil alebo ju za neho vypláca.
Na poisťovateľa prechádza aj právo poisteného na
úhradu tých nákladov konania o náhrade škody,
ktoré boli poistenému priznané, ak ich poisťovateľ
za poisteného vyplatil.
Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť
najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného
obdobia
a) výšku poistného podľa § 8 zákona na nasledu
júce poistné obdobie,
b) dátum skončenia poistného obdobia,
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď
príslušnej poistnej zmluvy podľa § 800 ods.
1 OZ.

Náhradu škody uhrádza poisťovateľ poškodenému.
Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na ná
hradu škody priamo voči poisťovateľovi a je povin
ný tento nárok preukázať. Týmto ustanovením však
nie je dotknutá povinnosť poisteného podľa článku
IX. bodu 2. písm. e) týchto VPP PZP 13. Na preml
čanie nároku na náhradu škody proti poisťovateľovi
platí rovnaká úprava ako na premlčanie nároku pro
ti osobe, ktorá škodu spôsobila.
6

Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu
poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho
vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou
motorového vozidla, ak:
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol moto
rové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vo
dičského oprávnenia alebo v čase zákazu čin
nosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom
alebo iným príslušným orgánom,
c) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom
vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpo
vedá podmienkam na používanie v premávke
na pozemných komunikáciách podľa osobitné
VPP PZP 13_2019

2.

3.

4.

ho predpisu, a tento stav bol v príčinnej súvis
losti so spôsobenou škodou,
d) vedome zveril vedenie motorového vozidla oso
be, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie moto
rového vozidla podľa osobitného predpisu,
e) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa
osobitného predpisu, ktorá je poistnou udalosťou,
f) v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeš
kaní s platením poistného,
g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dô
vodov hodných osobitného zreteľa porušil po
vinnosti podľa článku IX. bodu 2 písm. e), g), h),
i), j) a k),
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť
skúške na prítomnosť návykovej látky.
Poisťovateľ má proti poistenému, ktorý nie je poist
níkom, nárok na náhradu poistného plnenia alebo
jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak:
a) spôsobil škodu úmyselne alebo viedol motorové
vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b) spôsobil škodu prevádzkou motorového vo
zidla, ktoré použil neoprávnene,
c) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vo
dičského oprávnenia alebo v čase zákazu čin
nosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom
alebo iným príslušným orgánom,
d) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom
vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpo
vedá podmienkam na používanie v premávke
na pozemných komunikáciách podľa osobitné
ho predpisu, a tento stav bol v príčinnej súvis
losti so spôsobenou škodou,
e) vedome zveril vedenie motorového vozidla oso
be, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie moto
rového vozidla podľa osobitného predpisu,
f) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu pod
ľa osobitného predpisu, ktorá je poistnou uda
losťou,
g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dô
vodov hodných osobitného zreteľa porušil po
vinnosti podľa článku IX. bodu 2 písm. e), g), h),
i), j) a k),
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť
skúške na prítomnosť návykovej látky.
Výška náhrady poistného plnenia alebo jej časti,
na ktorú vznikne poisťovateľovi nárok podľa bodu
1 alebo 2 tohto článku, nesmie presiahnuť úhrn po
istných plnení, ktoré poisťovateľ vyplatil z dôvodu
poistnej udalosti.
Právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia
alebo jeho časti podľa bodu 1 alebo 2 tohto článku
sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poist
ného plnenia.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

Článok XIII.
Vymedzenie pojmov
1.

2.

16.

Motorovým vozidlom na účely týchto VPP PZP 13
je samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným poho
nom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného
pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o eviden
cii vozidla v SR, technické osvedčenie vozidla v SR
alebo obdobný preukaz vydaný v SR a ktoré pod
lieha evidencii vozidiel v SR alebo ktoré nepodlieha
povinnej evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ
alebo prevádzkovateľ majú trvalý pobyt alebo sídlo
na území SR.
Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisťovateľom po
istnú zmluvu o poistení zodpovednosti.

17.

18.

7

Poisteným je ten, na koho sa vzťahuje poistenie
zodpovednosti.
Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou motoro
vého vozidla škodu a má nárok na náhradu škody
podľa zákona.
Škodovou udalosťou je skutočnosť, ktorá môže byť
dôvodom vzniku práv poškodeného na plnenie po
isťovateľa alebo kancelárie.
Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisťovateľa
alebo kancelárie nahradiť vzniknutú škodu.
Prevádzkovateľom motorového vozidla je fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu ale
bo faktickú možnosť disponovať motorovým vozi
dlom.
Orgánom evidencie vozidiel je okresný dopravný
inšpektorát.
Centrálnou evidenciou vozidiel je automatizovaný
informačný systém o motorových vozidlách evido
vaných v SR vedený Ministerstvom vnútra SR pod
ľa osobitného predpisu.
Zelenou kartou je Medzinárodná karta automobilo
vého poistenia.
Členským štátom je členský štát Európskej únie
alebo členský štát Európskej dohody o voľnom ob
chode, ktorý podpísal zmluvu o Európskom hospo
dárskom priestore.
Územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla
nachádza, je:
a) územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evi
denčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo
zvláštne evidenčné číslo,
b) územie štátu, v ktorom mu bola pridelená znač
ka poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka,
ak ide o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evi
dencii vozidiel, alebo
c) územie štátu, v ktorom má držiteľ, vlastník ale
bo prevádzkovateľ motorového vozidla trvalý
pobyt alebo sídlo, ak sa motorovému vozidlu
neprideľuje evidenčné číslo, značka poisťova
teľa alebo iná rozlišovacia značka,
d) územie štátu, v ktorom sa stala škodová uda
losť, ak motorovému vozidlu nebolo pridele
né evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo,
zvláštne evidenčné číslo alebo toto číslo už ne
zodpovedá motorovému vozidlu, alebo sa ne
zhoduje s prideleným evidenčným číslom, oso
bitným evidenčným číslom alebo so zvláštnym
evidenčným číslom,
e) územie členského štátu, do ktorého bolo moto
rové vozidlo odoslané z iného členského štátu,
a to v lehote 30 dní odo dňa prevzatia motoro
vého vozidla kupujúcim, hoci motorovému vo
zidlu nebolo v členskom štáte, do ktorého bolo
motorové vozidlo odoslané, pridelené evidenč
né číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvlášt
ne evidenčné číslo.
Systémom zelenej karty je súhrn vzťahov národ
ných kancelárií poisťovateľov upravený Internými
pravidlami schválenými Valným zhromaždením
Rady kancelárií.
Prevádzkou motorového vozidla sa rozumie pre
dovšetkým doba chodu jeho motora, jeho jazda
a manipulácia s motorovým vozidlom. Prevádzkou
motorového vozidla sú aj úkony vykonávané bez
prostredne pred jazdou, bezprostredne po jej skon
čení a úkony potrebné na údržbu motorového vo
zidla.
Na účely článku III. bodu 1 písm. c) týchto VPP PZP
13 sa vecou pri sebe rozumejú všetky veci spojené
svojou povahou a množstvom s účelom cesty, s vý
VPP PZP 13_2019

19.

20.
21.
22.

23.

nimkou prepravovaného nákladu alebo tovaru. Za
veci pri sebe sa považujú aj veci prepravované na
miestach na to určených, v batožinovom priestore
alebo na streche vozidla.
Neoprávneného použitia cudzieho motorového vo
zidla sa dopustí ten, kto sa zmocní cudzieho mo
torového vozidla v úmysle prechodne ho používať,
a ten, kto neoprávnene používa cudzie motorové
vozidlo, ktoré mu bolo zverené.
Poistnou dobou je časový úsek, na ktorý je uzavre
té poistenie zodpovednosti.
Poistným obdobím je časový úsek, za ktorý sa platí
poistné; poistným obdobím je jeden rok, pokiaľ nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Zánikom motorového vozidla sa na účely poistenia
zodpovednosti rozumie trvalý zánik motorového vo
zidla najmä z dôvodu jeho neopraviteľného poško
denia alebo neschválenia technickej spôsobilosti
na jeho prevádzku alebo vek.
Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné
látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé
nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho
ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo
sociálne správanie.

8.

Článok XV.
Doručovanie písomností
1.

2.

Článok XIV.
Spôsob vybavovania sťažností
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolova
ním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že
nebola vybavená správne, poisťovateľ opakovanú
sťažnosť prešetrí a vybaví.
V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením
jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa
na Národnú banku Slovenska a/alebo na príslušný
súd, alebo na poisťovacieho ombudsmana v rámci
alternatívneho riešenia sporov.

3.

Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany po
isteného a/alebo poistníka na výkon poisťovacej
činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poist
nou zmluvou. Sťažnosť môže byť podaná písomne
(na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek
obchodné miesto poisťovateľa), ústne, prostred
níctvom prostriedkov elektronickej komunikácie
(e-mailom), prostredníctvom webovej stránky pois
ťovateľa alebo telefonicky.
Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej
veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa
sťažovateľ domáha, a v prípade podávania sťažnosti
písomnou formou musí byť sťažovateľom podpísaná.
Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi infor
mácie o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí
doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada.
Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa
doložiť bez zbytočného odkladu požadované do
klady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje
požadované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží
doklady, poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozor
niť sťažovateľa, že ak v stanovenej lehote nedoplní,
prípadne neopraví požadované náležitosti a dokla
dy, nebude možné vybavovanie sťažnosti ukončiť
a sťažnosť bude odložená.
Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a infor
movať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho sťaž
nosti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní
odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti
vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa
predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažo
vateľ bezodkladne upovedomený. Sťažnosť sa po
važuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ informovaný
o výsledku prešetrenia sťažnosti.
Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť
sú sťažnosťami toho istého sťažovateľa, v tej istej
veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.
Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontro
luje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťaž
nosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená
správne, poisťovateľ túto skutočnosť oznámi sťa
žovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie

4.

5.

6.
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Písomnosti poisťovateľa určené poistníkovi a/ale
bo poistenému a/alebo oprávnenej osobe sa doru
čujú na poslednú známu adresu poistníka a/alebo
poisteného a/alebo oprávnenej osoby na území
Slovenskej republiky. Poistník a poistený je povin
ný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej
adresy alebo sídla bez zbytočného odkladu. Zme
na adresy na doručovanie je účinná dňom doruče
nia oznámenia o zmene poisťovateľovi.
Písomnosti určené poisťovateľovi sa doručujú vý
lučne na adresu sídla poisťovateľa. Poisťovateľ
nezodpovedá za právne následky a/alebo škody
v súvislosti s doručovaním písomností na inú adre
su ako adresu sídla poisťovateľa.
Povinnosť doručiť písomnosť je splnená okamihom
prevzatia zo strany adresáta. Ak sa písomnosť pre
nezastihnutie adresáta uloží na pošte a adresát
si ju v príslušnej lehote nevyzdvihne, považuje sa
písomnosť za doručenú dňom jej vrátenia odosie
lateľovi, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel.
V prípade, keď bola písomnosť vrátená odosiela
teľovi ako nedoručiteľná z dôvodu zmeny adresy
adresáta alebo z dôvodu, že adresát je neznámy,
považuje sa za doručenú dňom jej vrátenia odosie
lateľovi. Povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť
sa splní aj vtedy, ak doručenie písomnosti bolo
zmarené konaním adresáta, pričom účinky doruče
nia nastanú dňom, kedy adresát prijatie písomností
zmarí (napr. odmietne ich prijať).
Písomnosti poisťovateľa určené adresátovi sa
doručujú spravidla poštou alebo iným subjektom
oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť
doručené aj priamo poisťovateľom. Ustanovenie
bodu 5 a 6 tohto článku tým nie je dotknuté.
Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komu
nikačné prostriedky (telefón, e-mail, SMS, klientskú
zónu) pre vzájomnú komunikáciu s poistníkom, po
isteným a oprávnenou osobou v súvislosti s uza
tvorením a správou poistenia, riešením poistných
udalostí a ponukou produktov a služieb poisťova
teľa a spolupracujúcich obchodných partnerov.
Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu vzájomnej ko
munikácie, avšak nenahradzujú písomnú a/alebo
listinnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú
a/alebo listinnú formu vyžaduje zákon, tieto VPP
PZP 13 alebo poistná zmluva. Povinnosť zaslania
písomnosti elektronicky je splnená jej odoslaním
na e-mailovú adresu poistníka, poistného alebo
oprávnenej osoby. Osobitné podmienky zasielania
písomností podľa bodu 6 tohto článku tým nie sú
dotknuté.
Poisťovateľ je oprávnený všetky písomnosti, na
ktorých prevzatie nie je potrebný podpis poistníka
na listine; alebo ak ich listinnú formu nevyžaduje
zákon, tieto VPP PZP 13 alebo poistná zmluva;
alebo ktorých povaha to umožňuje, zasielať elek
tronicky prostredníctvom e-mailu a/alebo do elek
VPP PZP 13_2019

tronickej schránky na ústrednom portáli verejnej
správy. Poistník je povinný hlásiť každú zmenu
e-mailovej adresy uvedenej v poistnej zmluve bez
zbytočného odkladu, pričom táto zmena je účinná
dňom doručenia oznámenia poisťovateľovi. Povin
nosť zaslania písomnosti poistníkovi elektronicky je
splnená jej odoslaním na e-mailovú adresu poistní
ka uvedenú v poistnej zmluve alebo na e-mailovú
adresu, ktorú poistník oznámi podľa predchádzajú
cej vety. Poisťovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť
e-mailovej adresy poistníka. Poistník môže kedy
koľvek poisťovateľa požiadať o zrušenie doručova
nia písomností elektronicky, a to telefonicky na te
lefónnom čísle poisťovateľa alebo písomne, listom
doručeným na adresu sídla poisťovateľa, pričom
jeho účinnosť nastane prijatím telefonického ozná
menia alebo doručením písomnej žiadosti poisťo
vateľovi.

národných sankcií neposkytuje poistné krytie je uložený
na www.generali.sk; na tejto webstránke sa nachádzajú
aj odkazy na zoznamy medzinárodne sankcionovaných
osôb. Poisťovateľ neposkytuje poistné plnenie ani akýkoľ
vek benefit a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek škody
v prípade existencie akejkoľvek súvislosti s krajinami uve
denými na zozname podľa predchádzajúcej vety.
Článok XVII.
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Článok XVI.
Medzinárodné sankcie
Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné krytie, po
istné plnenie a nezodpovedá za náhradu akejkoľvek
škody alebo poskytnutie akéhokoľvek benefitu, keby sa
poisťovateľ v dôsledku poskytnutia takéhoto poistného
krytia, poistného plnenia, platby vyplývajúcej z nároku na
náhradu škody alebo benefitu dostal do rozporu so sank
ciami, zákazmi alebo obmedzeniami uvalenými v zmysle
rezolúcií OSN, obchodných či ekonomických sankcií
alebo právnych aktov Slovenskej republiky, Európskej
únie alebo Spojených štátov amerických (USA). Zoznam
krajín, v ktorých poisťovateľ z dôvodu existencie medzi

5.

6.

Tieto VPP PZP 13 sú neoddeliteľnou súčasťou po
istnej zmluvy.
Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba
v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto VPP PZP
13 uvedené inak.
Od ustanovení týchto VPP PZP 13 sa možno od
chýliť v poistnej zmluve.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto VPP PZP 13
stane neplatným, ostatné ustanovenia, ktoré nie
sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú naďalej
v platnosti.
Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie právneho
predpisu, na ktorý tieto VPP PZP 13 odkazujú, nie
je tým platnosť príslušného ustanovenia VPP PZP
13 dotknutá a v prípade pochybností sa má za to,
že ide o odkaz na nové alebo zmenené ustanove
nie právneho predpisu, ktoré je svojím obsahom
najbližšie k pôvodnému ustanoveniu právneho
predpisu, ktoré bolo zmenené alebo nahradené.
Tieto VPP PZP 13 nadobúdajú účinnosť dňa
20. 1. 2019 a vzťahujú sa na poistné zmluvy uza
vreté odo dňa účinnosti týchto VPP PZP 13.

Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02/38 11 11 17, email: generali.sk@generali.com, www.generali.sk, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, č. ú.: 0048134112/0200, IBAN:
SK35 0200 0000 0000 4813 4112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.
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