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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ
PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ïalej len "poistenie zodpovednosti"), ktoré dojednáva
ÈSOB Poisovòa, a.s. (ïalej len „poisovate¾“), platia príslušné ustanovenia Obèianskeho zákonníka (ïalej len „OZ“), zákona è. 381/2001 Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ïalej len „zákon“), tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
(ïalej len „VPP–PZP“) a Zmluvné dojednania k poistnej zmluve.

Èlánok 1
Výklad pojmov
Pre úèely tohto poistenia sa rozumie:
1. Èlenský štát – èlenský štát Európskych spoloèenstiev
alebo Európskej dohody o vo¾nom obchode, ktorý pod−
písal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore.
2. Likvidaèný zástupca – fyzická alebo právnická osoba
s trvalým pobytom alebo sídlom v èlenskom štáte,
ktorá vybavuje škodové udalosti v mene poisovate¾a
a na jeho úèet.
3. Limit poistného plnenia – najvyššia hranica plnenia
poisovate¾a pri jednej poistnej udalosti:
a) pri škode na zdraví a nákladoch pri usmrtení ako
aj škode vzniknutej úhradou nákladov zdravotnej
starostlivosti, dávkach nemocenského poistenia
a dávkach dôchodkového poistenia je limit poist−
ného plnenia na kadého zraneného alebo
usmrteného,
b) pri vecnej škode alebo ušlom zisku je limit poist−
ného plnenia pre všetkých poškodených
bez oh¾adu na ich poèet.
4. Poisovate¾ – právnická osoba (ÈSOB Poisovòa, a. s.),
ktorej bolo vydané povolenie na vykonávanie poiso−
vacej èinnosti v oblasti poistenia zodpovednosti.
5. Poistený – ten na koho sa vzahuje poistenie.
6. Poistník – ten kto uzavrel s poisovate¾om zmluvu
o poistení zodpovednosti.
7. Poistné – suma, ktorú je poistník povinný zaplati ako
protihodnotu za dohodnutú poistnú ochranu.
8. Poškodený – ten kto utrpel prevádzkou motorového
vozidla škodu a má nárok na náhradu škody pod¾a
zákona a týchto VPP−PZP.
9. Prevádzkovate¾ – fyzická alebo právnická osoba, kto−
rá má právnu alebo faktickú monos disponova
s motorovým vozidlom.
10. Škodová udalos – skutoènos, ktorá môe by dô−
vodom vzniku práva poškodeného na plnenie
poisovate¾a.
11. Poistná udalos – vznik povinnosti poisovate¾a nahra−
di za poisteného uplatnenú a preukázanú škodu.
12. Poistné obdobie – 12 mesiacov (1 poistný rok), prí−
padne kratšie obdobie, pokia¾ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
13. Poistná doba – èasový úsek, na ktorý je uzavretá
poistná zmluva. Zaèiatok a koniec poistenia je uve−
dený v poistnej zmluve.
14. Veci – veci na sebe alebo pri sebe spojené s úèelom
cesty, v iadnom prípade nie veci, ktoré sa svojou po−
vahou alebo mnostvom uvedenému úèelu vymykajú
(náklad); v osobnom automobile aj v autobuse ide
o veci prepravované v batoinovom priestore alebo
na streche auta; v nákladnom aute ide len o veci
v kabíne vozidla.
15. Územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla
nachádza
– územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evi−
denèné èíslo, osobitné evidenèné èíslo alebo
zvláštne evidenèné èíslo,
– územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evi−
denèné èíslo,
– územie štátu, v ktorom mu bola pridelená znaèka
poisovate¾a alebo iná rozlišovacia znaèka, ak ide
o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii
vozidiel, alebo v ktorom má drite¾, vlastník alebo
prevádzkovate¾ trvalý pobyt alebo sídlo, ak sa mo−
torovému vozidlu nepride¾uje evidenèné èíslo,
znaèka poisovate¾a alebo iná rozlišovacia znaèka,
– územie štátu, v ktorom sa stala škodová udalos, ak
motorovému vozidlu nebolo pridelené evidenèné
èíslo, osobitné evidenèné èíslo, zvláštne evidenèné
èíslo alebo toto èíslo u nezodpovedá motorovému
vozidlu alebo sa nezhoduje s prideleným evi−

denèným èíslom, osobitným evidenèným èíslom
alebo zvláštnym evidenèným èíslom,
– územie èlenského štátu, do ktorého bolo motorové
vozidlo odoslané z iného èlenského štátu, a to v le−
hote 30 dní odo dòa prevzatia motorového vozidla
kupujúcim, hoci motorovému vozidlu nebolo
v èlenskom štáte, do ktorého bolo motorové vozid−
lo odoslané pridelené evidenèné èíslo, osobitné
evidenèné èíslo alebo zvláštne evidenèné èíslo.
16. Zelená karta – medzinárodná karta automobilového
poistenia.
Èlánok 2
Predmet poistenia
Predmetom poistenia je zodpovednos za škodu spôsobenú inému prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve, pokia¾ ku škodovej udalosti,
z ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá,
došlo v dobe trvania poistenia zodpovednosti, ak tieto
VPP−PZP neustanovujú inak.
Èlánok 3
Rozsah poistenia, územná platnos
1. Poistenie zodpovednosti sa vzahuje na kadého, kto
zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou moto−
rového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
2. Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby
poisovate¾ za neho nahradil poškodeným uplatnené
a preukázané nároky na náhradu:
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b) škody vzniknutej poškodením, znièením, alebo
stratou veci, ako aj škody vzniknutej odcudzením
veci, ak fyzická osoba preukázate¾ne stratila
schopnos ju opatrova (ïalej len „vecná škoda“),
c) úèelne vynaloených nákladov spojených s práv−
nym zastúpením pri uplatòovaní nárokov pod¾a
písm. a), b) a d) tohto bodu, ak poisovate¾ nesplnil
povinnosti uvedené v èl. 6 bod 1. písm. d) bod 1.
alebo bod 2. VPP−PZP alebo poisovate¾ neo−
právnene odmietol poskytnú poistné plnenie alebo
neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) ušlého zisku.
3. Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby
poisovate¾ za neho nahradil príslušným subjektom
uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej
starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenské−
ho zabezpeèenia, úrazové dávky, dávky úrazového
zabezpeèenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového
zabezpeèenia a dôchodky starobného dôchodkového
sporenia (ïalej len „náklady“), ak poistený je povinný
ich nahradi týmto subjektom.
4. Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského
motorového vozidla na území iného èlenského štátu
poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu
poistenia pod¾a právnych predpisov toho štátu, na
území ktorého bola škoda spôsobená, ak sa pod¾a
zákona alebo poistnej zmluvy neposkytuje poistné
plnenie v širšom rozsahu.
5. Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
obèanovi èlenského štátu na území cudzieho štátu,
v ktorom nepôsobí kancelária poisovate¾ov, poèas
jeho cesty z územia jedného èlenského štátu na úze−
mie iného èlenského štátu, sa vzahujú právne pred−
pisy toho štátu, na území ktorého sa motorové vozidlo
spravidla nachádza.
6. Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie zodpoved−
nosti platí poèas trvania tohto poistenia na území
všetkých èlenských štátov; poistenie zodpovednosti
platí poèas trvania tohto poistenia aj na území tých štá−
tov, ktoré poisovate¾ oznaèil v zelenej karte.

Èlánok 4
Vyòatie z poistenia
1. Poisovate¾ neuhradí za poisteného škodu, ak ide
o zodpovednos za škodu:
a) ktorú utrpel vodiè motorového vozidla, ktorého pre−
vádzkou bola škoda spôsobená,
b) pod¾a èl. 3 bod 2. písm. b) a d) týchto VPP−PZP,
I. za ktorú poistený zodpovedá svojmu manelovi
alebo osobám, ktoré s ním v èase vzniku ško−
dovej udalosti ili v domácnosti OZ (§ 115),
II. vzniknutú drite¾ovi, vlastníkovi alebo prevádz−
kovate¾ovi motorového vozidla, ktorého pre−
vádzkou bola škoda spôsobená,
III. vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej
motorovým vozidlom a prípojným vozidlom
s výnimkou, ak škoda bola spôsobená pre−
vádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide
o spojenie motorových vozidiel vleèným lanom
alebo vleènou tyèou pri poskytovaní pomoci,
ktoré sa nevykonáva v rámci podnikate¾skej
èinnosti,
c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola
škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravova−
ných týmto motorovým vozidlom, s výnimkou ško−
dy spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované
osoby v èase keï došlo k dopravnej nehode na
sebe alebo pri sebe, okrem osôb pod¾a písmen a)
a b) prvého bodu,
d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradi
nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo
nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o ná−
hrade škody, alebo na základe rozhodnutia súdu,
ktorým bola schválená dohoda úèastníkov konania,
ak poisovate¾ nebol jedným z týchto úèastníkov,
e) vzniknutú pretekárom alebo súaiacim úèastníkom
pri motoristických pretekoch a súaiach alebo pri
prípravných jazdách k nim, ani škodu na moto−
rových vozidlách pri nich pouitých, s výnimkou
škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla,
pri ktorej je vodiè povinný dodriava pravidlá cest−
nej premávky,
f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostli−
vosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského
zabezpeèenia, úrazových dávok, dávok úrazového
zabezpeèenia, dôchodkových dávok, dávok výslu−
hového zabezpeèenia a dôchodkov starobného
dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu
škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej pre−
vádzkou motorového vozidla,
I. ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
II. vodièovi motorového vozidla, ktorého pre−
vádzkou bola táto škoda spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou èinnosou motorového vo−
zidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd za−
príèinených jeho jazdou,
h) ktorej vznik nie je v príèinnej súvislosti s poistnou
udalosou,
i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho
vozidla,
j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri tero−
ristickom èine alebo vojnovej udalosti, ak má táto
prevádzka priamu súvislos s týmto èinom alebo
udalosou.
2. Poisovate¾ je oprávnený poistné plnenie sèasti alebo
úplne odmietnu, ak poistený:
a) bez jeho súhlasu uzná povinnos nahradi škodu
alebo jej èas nad rámec poistného plnenia, ktoré
by inak poisovate¾ bol povinný poskytnú pod¾a
týchto VPP−PZP,
b) sa zaviae uhradi premlèanú poh¾adávku,
c) neposkytne poisovate¾ovi potrebnú súèinnos
v súdnom konaní.
N036 / január 2010 – ŠEVT a. s.

Èlánok 5
Zaèiatok, zmeny, doba trvania poistenia,
splátky, zánik poistenia
1. Poistná zmluva sa uzatvára písomne s výnimkou prí−
padu uvedeného v bode 2. Písomná forma je za−
chovaná v zmysle § 40 ods. 3 Obèianskeho zákonníka
aj vtedy, ak je právny úkon urobený telegraficky, ïale−
kopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré
umoòujú zachytenie obsahu právneho úkonu a urèe−
nie osoby, ktorá právny úkon urobila.
2. Pokia¾ sa poistenie dojednáva prostredníctvom inter−
netu alebo prostredníctvom call centra poisovate¾a,
vzniká návrh na uzatvorenie poistnej zmluvy. Poistná
zmluva vzniká zaplatením poistného, ak poistné bude
zaplatené vo výške uvedenej v návrhu na uzatvorenie
poistnej zmluvy a v lehote urèenej poisovate¾om.
3. Lehota na zaplatenie poistného pod¾a bodu 2. je 15 dní
odo dòa urèeného v návrhu na uzatvorenie poistnej
zmluvy ako deò zaèiatku poistenia. Poistné sa
v zmysle § 567 ods. 2 Obèianskeho zákonníka po−
vauje za uhradené pripísaním poistného na úèet
poisovate¾a.
4. Ak poistník zaplatí poistné v lehote uvedenej v bode 3.,
poistenie sa vzahuje aj na dobu odo dòa oznaèeného
v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy ako deò zaèiatku
poistenia do dòa zaplatenia poistného pod¾a bodu 3.
5. Poistná zmluva sa dojednáva na dobu neurèitú, prí−
padne na dobu urèitú. Zaèiatok a koniec poistenia je
uvedený v písomnom vyhotovení poistnej zmluvy.
6. Ak je poistník povinný uzavrie poistnú zmluvu do
konca poistného obdobia s iným poisovate¾om, u kto−
rého mu predchádzajúce poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
zaniklo z dôvodu neplatenia poistného, je poistná
zmluva uzavretá s poisovate¾om ÈSOB Poisovòa, a. s.
neplatná.
7. Zmeny v poistnej zmluve je moné vykona len písom−
nou dohodou zmluvných strán.
8. Poistník je povinný plati za dohodnuté poistné obdo−
bie poistné, ktoré ak nie je v poistnej zmluve uvedené
inak, je splatné prvým dòom poistného obdobia.
9. V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie poist−
ného za poistné obdobie dojednané v splátkach platí,
e splátka poistného je splatná prvým dòom príslušnej
èasti poistného obdobia. Prvá splátka je splatná dòom
zaèiatku poistenia. Nasledujúce splátky sú splatné
prvým dòom v mesiaci nasledujúceho štvrroka alebo
polroka (v závislosti od dohodnutej štvrroènej alebo
polroènej platby splátok poistného), ktorý nasleduje
po uplynutí štvrroka alebo polroka, v ktorom bola
zaplatená predchádzajúca splátka, ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak.
10. Ak dojednáva poistnú zmluvu na motorové vozidlo,
ktoré je v bezpodielovom spoluvlastníctve manelov
iba jeden z manelov, poistenie sa plne/rovnako
vzahuje i na druhého manela.
11. Pokia¾ zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo mane−
lov smrou alebo vyhlásením za màtveho toho z man−
elov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu pre poistenie zod−
povednosti, ktoré sa vzahuje na vozidlo patriace
do bezpodielového spoluvlastníctva manelov, pre−
chádzajú práva a povinnosti poistníka z tohto poistenia
na pozostalého manela, pokia¾ sa stane vlastníkom
alebo spoluvlastníkom tohto vozidla.
12. Pokia¾ zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo mane−
lov z dôvodu rozvodu manelstva, alebo ak na návrh
niektorého z manelov bezpodielové spoluvlastníctvo
zruší súd, prechádzajú práva a povinnosti z poistenia
zodpovednosti na toho z manelov, ktorý sa stane
po vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva man−
elov vlastníkom vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
13. Ak zomrie poistník, ktorý nie je vlastníkom alebo dri−
te¾om alebo prevádzkovate¾om vozidla, prechádzajú
práva a povinnosti poistníka na vlastníka vozidla.
14. Ak zomrie vlastník vozidla, ktorý je súèasne aj poist−
níkom, vstupuje do jeho práv a povinností dediè vozid−
la na základe právoplatného uznesenia súdu o ukon−
èení dedièského konania. Do doby nadobudnutia
úèinnosti tohto uznesenia vstupuje do práv a povin−
ností poistníka osoba, ktorá vozidlo oprávnene uíva.
15. Poistenie zodpovednosti zaniká okrem dôvodov uve−
dených v OZ aj:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
b) zánikom motorového vozidla,
c) zápisom prevodu drby motorového vozidla na inú
osobu v evidencii vozidiel,
d) vyradením motorového vozidla z premávky na po−
zemných komunikáciách,
e) vyradením motorového vozidla z cestnej premávky,
f) prijatím oznámenia o krádei motorového vozidla
príslušným orgánom,
g) vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri mo−

torových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii
vozidiel,
h) zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uza−
vretá nájomná zmluva s právom kúpy prenaja−
tej veci.
16. Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keï nasta−
la niektorá skutoènos uvedená v bode 15. tohto èlán−
ku. O týchto skutoènostiach je poistník povinný bez
zbytoèného odkladu písomne informova poisovate¾a
a predloi potrebné doklady. Poisovate¾ má právo
vyhotovi si z predloených originálov dokladov kópie.
17. Poistník a poisovate¾ sú oprávnení vypoveda poistnú
zmluvu do dvoch mesiacov po jej uzavretí. Výpovedná
lehota je osemdòová, jej uplynutím poistenie zanikne.
18. Poisovate¾ a poistník môe vypoveda poistnú zmluvu
po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca od jej
oznámenia. V takomto prípade je výpovedná lehota
jeden mesiac odo dòa doruèenia písomného oznáme−
nia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej stra−
ne. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto
lehoty.
19. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom
poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo by za−
platené poistné, má poisovate¾ nárok na pomernú
èas poistného ku dòu, keï poistenie zodpovednosti
zaniklo. Zostávajúcu èas poistného je poisovate¾
povinný poistníkovi vráti, ak suma presiahne
1,66 Eur.
20. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom
poistného obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné
a v tomto poistnom období dôjde ku škodovej uda−
losti, z ktorej vznikla povinnos poisovate¾a nahradi
škodu, má poisovate¾ právo na poistné a do konca
tohto poistného obdobia.
21. Poistenie zodpovednosti zanikne tie, ak poistné ne−
bolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho
splatnosti uvedeného v poistnej zmluve. Poistenie zod−
povednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. V prípade,
ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného
v splátkach, nezaplatením ktorejko¾vek splátky stráca
poistník výhodu splátok, poistné sa stáva splatným
za celé poistné obdobe, ak mu to poisovate¾ písomne
oznámi a vyzve ho k zaplateniu celého poistného.
Èlánok 6
Povinnosti a práva poisovate¾a
1. Poisovate¾ je povinný:
a) po uzavretí poistnej zmluvy vyda poistenému bez
zbytoèného odkladu potvrdenie o poistení zod−
povednosti a zelenú kartu,
b) do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vyda
poistníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia.
Pokia¾ po zániku poistenia poistník nevráti potvrde−
nie o poistení a zelenú kartu, poisovate¾ nie je po−
vinný do splnenia tejto povinnosti vyda doklad
o škodovom priebehu a vráti nespotrebované
poistné,
c) bez zbytoèného odkladu ustanovi poistenému
na základe jeho písomnej iadosti právneho
zástupcu v konaní o náhradu škody pred súdom,
na ktorú sa vzahuje poistenie zodpovednosti,
d) bez zbytoèného odkladu zaèa prešetrovanie po−
trebné na zistenie rozsahu jeho povinností poskyt−
nú poistné plnenie a do troch mesiacov odo dòa
doruèenia oznámenia poškodeného o škodovej
udalosti,
I) ukonèi prešetrovanie potrebné na zistenie roz−
sahu jeho povinnosti poskytnú poistné plnenie
a oznámi poškodenému výšku poistného plne−
nia, ak bol preukázaný rozsah povinnosti pois−
ovate¾a poskytnú poistné plnenie a nárok
na náhradu škody,
II) poskytnú poškodenému písomné vysvetlenie
dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnú alebo
pre ktoré zníil poistné plnenie, alebo prípadne
ïalšie vysvetlenia k uplatneným nárokom
na náhradu škody, u ktorých v ustanovenej le−
hote nebol preukázaný rozsah povinnosti pois−
ovate¾a poskytnú poistné plnenie a výška
poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa
povauje za doruèené dòom, kedy ho poško−
dený prevzal, odmietol prevzia alebo dòom,
kedy ho pošta vrátila ako nedoruèené,
e) do 15 dní po skonèení prešetrenia potrebného
na zistenie rozsahu povinnosti poisovate¾a alebo
po obdraní právoplatného rozhodnutia súdu
o výške náhrady škody poskytnú poistné plnenie,
ak z rozhodnutia súdu nevyplýva iná lehota
na poskytnutie poistného plnenia. Ak poisovate¾
nesplní uvedenú povinnos, má poškodený nárok
na úroky z omeškania pod¾a osobitného predpisu.
Rovnaké právo má v prípade, ak uplatní svoj nárok
u likvidaèného zástupcu poisovate¾a. Prešetro−

vanie nie je skonèené pred doruèením stanoviska
orgánov policajného zboru, právoplatného roz−
hodnutia orgánov èinných v trestnom konaní, pro−
kuratúry, súdov o urèení zodpovednosti poiste−
ného, prípadne stanoviska jednotky poiarnej
ochrany v prípade, ak preukázanie vzniku nároku
na poskytnutie poistného plnenia závisí od výsled−
ku vyšetrovania týchto orgánov. Pre skonèenie
prešetrovania je podstatné dosiahnutie zhody
medzi poisovate¾om a poisteným/poškodeným
v otázke rozsahu povinnosti poisovate¾a plni.
2. Pri poistení zodpovednosti týkajúcej sa motorových
vozidiel, ktoré nepodliehajú evidencii, má poisovate¾
právo na poistné do konca poistného obdobia, na kto−
ré bolo zaplatené poistné.
3. Poisovate¾ je oprávnený overi si správnos a úplnos
údajov pod¾a predloených dokladov, potrebných
pre urèenie výšky poistného.
4. Ak poisovate¾, oprávnený dojedna poistenie zod−
povednosti, odmietne uzavrie s poistníkom poistnú
zmluvu, príslušný orgán doh¾adu nad poisovníctvom
na iados poistníka urèí poisovate¾a, ktorý je povinný
s ním uzavrie poistnú zmluvu.
Èlánok 7
Povinnosti poisteného a poistníka
1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi je
poistník povinný:
a) pri dojednávaní poistenia predloi poisovate¾ovi
na jeho iados potrebné doklady, informácie
a vysvetlenia na overenie správnosti a úplnosti
údajov potrebných pre uzavretie poistnej zmluvy
a pre stanovenie výšky poistného,
b) kedyko¾vek v dobe trvania poistenia predloi pois−
ovate¾ovi na jeho poiadanie potrebné doklady,
informácie a vysvetlenia na overenie údajov,
na základe ktorých bola uzavretá zmluva a stano−
vená výška poistného,
c) pravdivo a úplne písomne odpoveda na všetky
otázky poisovate¾a týkajúce sa predmetu pois−
tenia,
d) bez zbytoèného odkladu písomne oznámi poiso−
vate¾ovi kadú zmenu týkajúcu sa motorového vo−
zidla alebo jeho technického stavu,
e) dba na to, aby poistná udalos nenastala a udria−
va motorové vozidlo v dobrom technickom a vý−
robcom predpísanom stave; nesmie porušova
povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenše−
niu nebezpeèenstva, ktoré sú mu právnymi pred−
pismi uloené, alebo ktoré prevzal na seba poist−
nou zmluvou a nesmie strpie porušovanie týchto
povinností zo strany iných osôb.
2. Pri vzniku škodovej udalosti je poistený povinný:
a) vykona potrebné opatrenia k obmedzeniu rozsahu
škody, pokia¾ nastane škodová udalos, z ktorej by
mohla vzniknú povinnos poisovate¾a plni,
b) dba na to, aby v lehote do 30 dní pri škodovej
udalosti v zahranièí a do 15 dní na území SR pois−
tený poisovate¾ovi písomne nahlásil, e nastala
škodová udalos, poda pravdivé vysvetlenie o jej
vzniku a rozsahu jej následkov, predloi potrebné
doklady, ktoré si poisovate¾ vyiada a umoni mu
vyhotovenie kópií týchto dokladov a vykonanie
šetrenia o príèinách a rozsahu vzniknutej škody,
c) bez zbytoèného odkladu poisovate¾ovi písomne
oznámi, e
I) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu
škody a vyjadri sa k poadovanej náhrade a jej
výške,
II) v súvislosti so škodovou udalosou sa zaèalo
trestné stíhanie alebo konanie o priestupku
a zabezpeèi, aby bol poisovate¾ informovaný
o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený
právneho zástupcu, je povinný oznámi poiso−
vate¾ovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt
alebo jeho obchodné meno a sídlo,
d) v prípade, ak právo na náhradu škody bolo uplat−
nené na súde, postupova pod¾a pokynov pois−
ovate¾a,
e) poda na pokyn poisovate¾a v konaní o náhrade
škody opravný prostriedok,
f) urobi opatrenia, aby nedošlo k premlèaniu alebo
zániku práva na náhradu škody, ktoré pod¾a
právnych predpisov prechádza na poisovate¾a,
prípadne vznies námietku premlèania,
g) bez zbytoèného odkladu oznámi poisovate¾ovi, e
nastali okolnosti odôvodòujúce prechod práva
na poisovate¾a (právo poisteného proti poškode−
nému alebo inej osobe na vrátenie vyplatenej
sumy, na jej zníenie alebo na zastavenie jej
výplaty) a odovzda mu doklady potrebné na uplat−
nenie týchto práv,

h) na iados poškodeného bezodkladne poskytnú
údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie
nároku na náhradu škody, najmä:
– meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného
alebo jeho obchodné meno a sídlo,
– obchodné meno a sídlo poisovate¾a, u ktorého
bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
– èíslo poistnej zmluvy.
3. Ak poruší poistený vedome povinnosti uvedené v bo−
de 1. a 2. tohto èlánku, má poisovate¾ proti poistené−
mu právo na primeranú náhradu toho, èo za pois−
teného plnil, pod¾a toho, aký vplyv malo toto porušenie
na rozsah jeho povinnosti plni a o ko¾ko boli krátené
práva poisovate¾a voèi tretím osobám.
4. Pokia¾ v dobe uzavretia poistnej zmluvy nie sú niektoré
údaje týkajúce sa motorového vozidla známe, je poist−
ník povinný oznámi ich poisovate¾ovi v lehote do 15
dní od uzavretia zmluvy.
Èlánok 8
Plnenie poisovate¾a
1. Plnenie vyplácané z jednej škodovej udalosti nesmie
presiahnu limity poistného plnenia. Limit poistného
plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poiso−
vate¾a pri jednej škodovej udalosti. Ak v poistnej
zmluve nie je uvedené inak, limit poistného plnenia
z jednej škodovej udalosti je stanovený nasledovne:
2 500 000 Eur za škodu pod¾a èlánku 3, bod 2. písm. a)
a náklady pod¾a èlánku 3 bod 3. týchto VPP−PZP na
kadého zraneného alebo usmrteného a 700 000 Eur za
škodu pod¾a èlánku 3, bodu 2. písm. b), c) a d) týchto
VPP−PZP, a to bez oh¾adu na poèet poškodených.
V prípade viacerých poškodených sa zniuje ich nárok
voèi poisovate¾ovi pomerne, ak ich nároky prevyšujú
uvedený limit poistného plnenia. Toto pomerné
zniovanie nároku voèi poisovate¾ovi platí len na
škodu pod¾a èlánku 3, bod 2. písm. b), c) a d) týchto
VPP−PZP.
2. Poisovate¾ v rámci limitu poistného plnenia pre škodu
na zdraví alebo usmrtením nahradí náklady vzniknuté
poskytnutím lieèebnej starostlivosti, dávok nemo−
cenského poistenia alebo dôchodku z dôchodkového
zabezpeèenia v dôsledku škody na zdraví alebo
usmrtenia, pokia¾ ich je poistený povinný uhradi pod¾a
OZ alebo iných všeobecne záväzných právnych pred−
pisov s výnimkou uvedenou v èl. 4, bod 1. písm. f)
týchto VPP−PZP.
3. Pokia¾ poistený nahradil poškodenému škodu alebo
jej èas priamo, má právo, aby mu ju poisovate¾
nahradil, a to v rozsahu a do výšky, v akej by ju bol
povinný poskytnú poisovate¾ poškodenému ako
náhradu za poistnú udalos.
Èlánok 9
Nárok poisovate¾a na náhradu poistného plnenia
1. Poisovate¾ má proti poistníkovi nárok na náhradu
poistného plnenia alebo jeho èasti, ktoré za neho vy−
platil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou mo−
torového vozidla, ak
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol moto−
rové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vo−
dièského oprávnenia alebo v èase zákazu èinnosti
vies motorové vozidlo uloeného súdom alebo
iným príslušným orgánom,
c) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom ve−
del, e jeho technická spôsobilos nezodpovedá
podmienkam na pouívanie v cestnej premávke
pod¾a zákona o premávke na pozemných komu−
nikáciách a tento stav bol v príèinnej súvislosti
so spôsobenou škodou,
d) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe,
ktorá nespåòa podmienky na vedenie motorového
vozidla pod¾a zákona o premávke na pozemných
komunikáciách,
e) porušil povinnos ohlási dopravnú nehodu pod¾a
zákona o premávke na pozemných komuniká−
ciách, ktorá je poistnou udalosou,
f) v èase, keï nastala poistná udalos, bol v omeškaní
s platením poistného,
g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dô−
vodov hodných osobitného zrete¾a porušil povin−
nosti pod¾a ustanovení èlánku 7 bod 2. písm. b), c),
d), g) týchto VPP−PZP,
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobi skúške
na prítomnos návykovej látky.

2. Poisovate¾ má proti poistenému, ktorý nie je poist−
níkom, nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho
èasti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spô−
sobenej prevádzkou motorového vozidla, ak
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol moto−
rové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b) spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla,
ktoré pouil neoprávnene,
c) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodiè−
ského oprávnenia alebo v èase zákazu èinnosti
vies motorové vozidlo uloeného súdom alebo
iným príslušným orgánom,
d) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom ve−
del, e jeho technická spôsobilos nezodpovedá
podmienkam na pouívanie v cestnej premávke
pod¾a zákona o premávke na pozemných komu−
nikáciách a tento stav bol v príèinnej súvislosti
so spôsobenou škodou,
e) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe,
ktorá nespåòa podmienky na vedenie motorového
vozidla,
f) porušil povinnos ohlási dopravnú nehodu pod¾a
zákona o premávke na pozemných komuniká−
ciách, ktorá je poistnou udalosou,
g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dô−
vodov hodných osobitného zrete¾a porušil povin−
nosti pod¾a ustanovení èlánku 7 bod 2. písm. b), c),
d), g) týchto VPP−PZP,
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobi skúške
na prítomnos návykovej látky.
3. Výška náhrady poistného plnenia alebo jeho èasti,
na ktorú vznikne poisovate¾ovi nárok pod¾a bodu 1.
alebo 2., nesmie presiahnu úhrn poistných plnení,
ktoré poisovate¾ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.
4. Právo poisovate¾a na náhradu poistného plnenia
alebo jeho èasti pod¾a bodu 1. alebo 2. sa premlèí
do troch rokov odo dòa vyplatenia poistného plnenia.
Èlánok 10
Priamy nárok poškodeného
1. Náhradu škody uhrádza poisovate¾ poškodenému.
Poškodený je oprávnený uplatni svoj nárok na ná−
hradu škody priamo proti poisovate¾ovi alebo likvi−
daènému zástupcovi poisovate¾a a je povinný tento
nárok preukáza.
2. Na premlèanie nároku na náhradu škody proti poiso−
vate¾ovi a na premlèanie nároku proti osobe, ktorá
škodu spôsobila sa vzahuje právny poriadok
Slovenskej republiky s výnimkou škôd pod¾a ustano−
vení èlánku 3 bod 4. a 5. týchto VPP−PZP.
Èlánok 11
Platenie a výška poistného
1. Ten, kto s poisovate¾om uzavrel poistnú zmluvu, je
povinný plati poistné za dohodnuté poistné obdobie
uvedené v poistnej zmluve.
2. Poisovate¾ má právo v súvislosti so zmenami pod−
mienok rozhodujúcich pre stanovenie poistného,
upravi výšku nového splatného poistného ku dòu jeho
splatnosti.
3. Pokia¾ nebolo poistné zaplatené vèas, alebo v správ−
nej výške, má poisovate¾ právo na úrok z omeškania
v zmysle Obèianskeho zákonníka.
Èlánok 12
Prechod práv
1. Pokia¾ má poistený voèi poškodenému alebo inej
osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na zníenie
dôchodku alebo na zastavenie jeho výplaty, pre−
chádza toto právo na poisovate¾a, pokia¾ za poiste−
ného túto sumu zaplatil alebo za neho vypláca
dôchodok. Na poisovate¾a prechádza aj právo pois−
teného na úhradu tých nákladov konania o náhrade
škody, ktoré boli poistenému priznané proti úèastní−
kovi konania, pokia¾ ich poisovate¾ za poisteného
zaplatil.
2. Poistený je povinný bez odkladu oznámi poiso−
vate¾ovi, e nastali skutoènosti, na ktoré sa viae vznik
práv uvedených v bode 1. tohto èlánku a odovzda
doklady potrebné k uplatneniu týchto práv. Ak pois−
tený nesplní tieto povinnosti, je poisovate¾ oprávnený
poadova od poisteného primeranú náhradu a
do výšky vyplateného plnenia.

Èlánok 13
Doruèovanie písomností
1. Písomnosti sa úèastníkom poistenia doruèujú spra−
vidla na nimi ostatný raz uvedenú adresu trvalého
bydliska (sídla), prípadne na inú uvedenú korešpon−
denènú adresu.
2. Písomnosti sa doruèujú ako bené zásielky, dopo−
ruèené zásielky alebo doporuèené zásielky s do−
ruèenkou.
3. Písomnos sa povauje za doruèenú dòom jej doruèe−
nia adresátovi. Písomnos zasielaná doporuèene a do−
poruèená zásielka s doruèenkou sa povauje
za doruèenú aj márnym uplynutím odbernej lehoty
po jej uloení na príslušnej pošte. Ak pripadne posled−
ný deò tejto lehoty na sobotu, nede¾u alebo sviatok, je
posledným dòom tejto lehoty najbliší pracovný deò.
Ak adresát odmietne prija doruèovanú písomnos,
povauje sa písomnos za doruèenú dòom, kedy bolo
jej prijatie odmietnuté.
4. Pokia¾ adresát písomnosti preukáe, e mu písomnos
nebola doruèená z dôvodov osobitného zrete¾a, môe
na to poisovate¾ prihliadnu s oh¾adom na všetky okol−
nosti prípadu.
Èlánok 14
Spoloèné ustanovenia
1. Pokia¾ poistnou zmluvou nie je dohodnuté inak, pois−
tenie sa vzahuje na v nej vymedzené poistné udalosti,
ktoré nastanú poèas trvania poistenia na území SR
a území èlenských štátov.
2. Všetky platby uskutoènené v súvislosti s poistením sa
uvádzajú a hradia v slovenskej mene a sú splatné
na území SR.
3. Všetky doklady a dokumenty týkajúce sa poistenia sa
poisovate¾ovi predkladajú v slovenskom jazyku. V prí−
pade, e boli vystavené v cudzom jazyku, musí k nim
by priloený úradne overený preklad do slovenského
jazyka.
4. Poistník je v súlade so zákonom o poisovníctve
povinný pre úèel identifikácie, uzavretia poistnej zmlu−
vy, výkon správy poistenia a ïalšie úèely pod¾a zákona
na poiadanie poisovate¾a poskytnú svoje osobné
údaje vrátane rodného èísla, osobné údaje dotknutých
osôb, ïalšie identifikaèné údaje pod¾a zákona, kon−
taktné telefónne èíslo a doklady, z ktorých je poiso−
vate¾ pre uvedené úèely oprávnený získava údaje
kopírovaním, skenovaním alebo iným zazname−
návaním.
5. Pokia¾ sa niektoré ustanovenia týchto VPP−PZP stanú
neplatnými alebo spornými v dôsledku zmeny
všeobecne záväzných právnych predpisov, pouije sa
znenie zmeneného právneho predpisu, prípadne taký
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je im svo−
jou povahou najbliší. Ak sa VPP−PZP odvolávajú
na všeobecne záväzné právne predpisy, rozumejú sa
nimi právne predpisy platné a úèinné v SR.
6. Poisovate¾ je oprávnený údaje uvedené v bode 4.
získava, zaznamenáva, uschováva, vyuíva a inak
spracúva aj bez súhlasu a informovania dotknutých
osôb.
Sprístupni a poskytova ich môe len osobám
a orgánom, voèi ktorým má túto povinnos uloenú
zákonom, alebo ktorým je zo zákona oprávnený
poskytova tieto informácie.
7. Poisovate¾ je oprávnený okrem poistného úètova
poistníkovi úhrady svojich nákladov a administratívne
poplatky za svoje úkony pod¾a cenníka poisovate¾a
platného ku dòu vykonania úkonu. Ak zo strany
poisovate¾a dôjde k zmene poplatkov za úkony,
poisovate¾ nové znenie cenníkov spravidla zverejòuje
na svojich obchodných miestach.
8. Sanosti poistníka, poisteného alebo poškodených
osôb vybavuje poisovate¾ spravidla do 30 dní odo dòa
ich doruèenia.
Platnos nadobúdajú dòom schválenia predstavenstvom
spoloènosti ÈSOB Poisovòa, a.s., dòa 23. 10. 2007
a úèinnos dòom 1. 11. 2007.

