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Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „VPP“) a v Aktuálnom zozname asistenčných
služieb a ak sú dojednané pripoistenia aj v Osobitných poistných podmienkach pre úrazové pripoistenie – AUTO, Oceňovacích tabuľkách
pre poistenie trvalých následkov úrazu, Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie skiel motorových vozidiel a v Osobitných
poistných podmienkach pre pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ. Ak bola zmluva uzatváraná na diaľku sú informácie týkajúce
sa uzavierania zmluvy na diaľku uvedené v Dodatku č. 1 k Všeobecným poistným podmienkam pre poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

O aký typ poistenia ide ?
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Čo je predmetom poistenia?

úrazové pripoistenie – AUTO
pripoistenie skiel
pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ

Zodpovednosť za škody na zdraví a náklady pri
usmrtení s limitom poistného plnenia z jednej poistnej udalosti spolu s nákladmi na náhradu nákladOV
zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok,
dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových
dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia
a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
5 000 000 eur, bez ohľadu na počet zranených alebo
usmrtených.
Zodpovednosť za škody vzniknuté poškodením,
zničením, odcudzením alebo stratou veci.
Účelne vynaložené náklady spojené s právnym
zastúpením pri uplatňovaní nárokov na náhradu
škody, ak poisťovňa nesplnila povinnosti v lehote
stanovenej zákonom ukončiť šetrenie poistnej udalosti alebo klientovi oznámiť dôvod odmietnutia plnenia, krátenia plnenia alebo v tejto lehote vysvetliť
prečo uplatnené nároky považuje za nepreukázané
čo do dôvodu alebo výšky alebo ak poisťovňa neoprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie,
alebo ak neoprávnene krátila poskytnuté poistné
plnenie.
Zodpovednosť za škodu v podobe ušlého zisku
spolu s nárokmi podľa predchádzajúcich dvoch bodov s limitom poistného plnenia z jednej poistnej
udalosti 1 000 000 eur, bez ohľadu na počet poškodených

Čo nie je predmetom poistenia?
Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v sekcii
„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistením nie je krytá zodpovednosť poisteného za:
škodu, ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
škodu, za ktorú zodpovedá poistený svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti, okrem škody na
zdraví a nákladov pri usmrtení,
škodu vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, okrem škody na
zdraví a nákladov pri usmrtení,
škodu vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy, ak
škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou
pri poskytovaní pomoci, ktorá nie je vykonávaná
v rámci podnikateľskej činnosti, okrem škody na
zdraví a nákladov pri usmrtení,
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dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov
starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak
sa nezistila osoba zodpovedná za škodu alebo ide
o škodu spôsobenú vodičovi motorového vozidla,
ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená,
škodu spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja,
škodu, ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
škodu vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
škodu, ktorú by poisťovňa bola povinná poskytnúť zo zákona, avšak poistený bez jej súhlasu uzná
povinnosť nahradiť takúto škodu alebo jej časť
nad rámec ustanovený zákonom alebo sa zaviaže
uhradiť premlčanú pohľadávku alebo neposkytne
poisťovni potrebnú súčinnosť v súdnom konaní;
v takomto prípade je poisťovňa oprávnená plnenie
sčasti alebo úplne odmietnuť.

škodu na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom,
škodu, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal
uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda
účastníkov konania, ak poisťovňa nebola jedným
z týchto účastníkov,
škodu vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim
účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách na ne, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých,
s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať
pravidlá cestnej premávky,
škodu vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej
starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok
úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok,

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Na území štátov uvedených na Zelenej karte.

Aké mám povinnosti?
• Pri dojednávaní poistenia predložiť poisťovni na jej žiadosť potrebné doklady, informácie a vysvetlenia na overenie správnosti a úplnosti údajov potrebných pre uzavretie poistnej zmluvy a pre stanovenie výšky poistného.
• Kedykoľvek v dobe trvania poistenia zodpovednosti predložiť poisťovni na jej požiadanie potrebné doklady, informácie
a vysvetlenia na overenie údajov, na základe ktorých bola uzavretá poistná zmluva a stanovená výška poistného.
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni každú zmenu týkajúcu sa osobných údajov, ktoré som uviedol v poistnej zmluve
a zmenu údajov týkajúcich sa motorového vozidla alebo jeho technického stavu.
• Udržiavať motorové vozidlo v dobrom technickom a výrobcom predpísanom stave.
• Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni uzavretie poistenia zodpovednosti s iným poisťovateľom.
• Dbať na to, aby poistná udalosť nenastala; predovšetkým neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva, ktoré sú mi právnymi predpismi uložené alebo, ktoré som prevzal na seba zmluvou, a nesmiem strpieť
porušovanie týchto povinností zo strany iných osôb.
• Vykonať potrebné opatrenia k obmedzeniu rozsahu škody, pokiaľ nastane škodová udalosť, z ktorej by mohla vzniknúť povinnosť poisťovne alebo kancelárie plniť.
• Z miesta škodovej udalosti, ku ktorej došlo na území SR, ČR bez zbytočného odkladu telefonicky kontaktovať s poisťovňou
spolupracujúcu asistenčnú spoločnosť, ktorá poskytne poistenému poradenstvo pri oznamovaní škodovej udalosti. Zároveň som povinný počkať na mieste dopravnej nehody do príchodu tejto asistenčnej spoločnosti a poskytnúť jej súčinnosť
pri poskytovaní asistenčnej služby pre poisteného a poškodeného.
• Písomne oznámiť poisťovni vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky a do 30
dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov.
• Po oznámení škodovej udalosti postupovať podľa pokynov poisťovne a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada a umožniť poisťovni vyhotovenie kópii týchto dokladov a vykonanie šetrenia o príčinách a rozsahu vzniknutej
škody.
• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že bol proti mne uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške.
• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo
konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bola poisťovňa informovaná o ich priebehu a výsledkoch; ak mám právneho zástupcu, oznámiť poisťovni jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo.
• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade
som povinný postupovať podľa pokynov poisťovne.
• Podať na pokyn poisťovne v konaní o náhrade škody opravný prostriedok v prípade, že poisťovňa mi na moju žiadosť ustanovila právneho zástupcu.
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• Vzniesť námietku premlčania.
• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty na poisťovňu a odovzdať jej doklady potrebné na uplatnenie týchto
práv.
• Po zániku poistenia zodpovednosti, s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové vozidlá podľa § 27 zákona,
bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovni potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.
• Poskytovať poisťovni údaje podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) zákona a ich zmeny.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátku poistného uhrádzam k splatnosti poistného alebo splátky poistného uvedeného v poistnej zmluve.
Ak sa poistná zmluva uzaviera na diaľku, prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatná v deň uvedený v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy predloženom na diaľku.
Poistné uhrádzam poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa uhrádza za celú dobu trvania zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku, poistná
zmluva je uzavretá dňom pripísania prvého poistného alebo prvej splátky poistného na účet poisťovne.
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim
po dni podpisu poistnej zmluvy. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku je začiatkom poistenia deň určený podľa čl. 1 Dodatku č. 1
k VPP.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy .

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď musí byť podaná písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím a poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca od písomného oznámenia škodovej udalosti.
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzavretá na diaľku.
• Zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.
• Vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.
• Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom.
• V prípade právnických osôb a podnikateľov ako poistených zanikne poistenie aj zánikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť.
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