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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE MOTOROVÝCH A PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL
(CI 105/18/02)
ČLÁNOK 1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
Poistenie motorových a prípojných vozidiel sa riadi poistnou
zmluvou, všeobecnými poistnými podmienkami, týmito
zmluvnými dojednaniami a všeobecne záväznými právnymi
predpismi upravujúcimi poistenie. Všeobecné poistné
podmienky a zmluvné dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou
poistnej zmluvy. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, jednotlivé
ustanovenia týchto zmluvných dojednaní je možné upraviť,
doplniť alebo zmeniť doplňujúcimi zmluvnými dojednaniami.
V takom prípade platia podmienky uvedené v doplňujúcich
zmluvných dojednaniach.
ČLÁNOK 2 POISTNÉ NEBEZPEČENSTVÁ
1. Poistenie motorových a prípojných vozidiel (ďalej len vozidlo)
sa vzťahuje na škody na poistených vozidlách, ktoré nastali
následkom poistného nebezpečenstva, ktoré je dohodnuté
v poistnej zmluve, s výnimkou výluk uvedených vo
všeobecných poistných podmienkach, v týchto zmluvných
dojednaniach alebo ďalších výluk dohodnutých v poistnej
zmluve.
2. Poistenie je možné dojednať pre nasledovné poistné
nebezpečenstvá:
a) poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku:
1) stretu vozidla, nárazu vozidla, pádu predmetov,
ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla,
2) požiaru, výbuchu, priameho úderu blesku,
3) povodne, záplavy, krupobitia, víchrice, zemetrasenia,
zosuvu pôdy, zrútenia skál alebo zeminy, pádu lavín,
ťarchy snehu alebo námrazy,
4) zásahu cudzej osoby,
5) vody z vodovodných zariadení;
Poistenie poškodenia alebo zničenia vozidla sa vzťahuje
tiež na škody spôsobené zverou na vonkajšej strane
vozidla a škody vzniknuté na kábloch elektroinštalácie
a hadiciach chladiacej a brzdovej sústavy v dôsledku
prehryzenia alebo ohryzenia hlodavcami;
b) odcudzenie vozidla alebo jeho častí, pokiaľ
k odcudzeniu dôjde:
1) krádežou vlámaním,
2) lúpežným prepadnutím,
c) poškodenie alebo zničenie doplňujúcej (zvláštnej)
výbavy v dôsledku:
1) stretu vozidla, nárazu vozidla, pádu predmetov,
ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla,
2) požiaru, výbuchu, priameho úderu blesku,
3) povodne, záplavy, krupobitia, víchrice, zemetrasenia,
zosuvu pôdy, zrútenia skál alebo zeminy, pádu lavín,
ťarchy snehu alebo námrazy,
4) zásahu cudzej osoby,
5) vody z vodovodných zariadení;
d) odcudzenie doplňujúcej (zvláštnej) výbavy, pokiaľ
k odcudzeniu dôjde:

1) krádežou vlámaním,
2) lúpežným prepadnutím,
e) poškodenie alebo zničenie batožiny v dôsledku:
1) stretu vozidla, nárazu vozidla, pádu predmetov,
ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla,
2) požiaru, výbuchu, priameho úderu blesku,
3) povodne, záplavy, krupobitia, víchrice, zemetrasenia,
zosuvu pôdy, zrútenia skál alebo zeminy, pádu lavín,
ťarchy snehu alebo námrazy,
4) zásahu cudzej osoby,
5) vody z vodovodných zariadení;
f) odcudzenie batožiny, pokiaľ k odcudzeniu dôjde:
1) krádežou vlámaním,
2) lúpežným prepadnutím,
V prípade, ak poistený bol po dopravnej nehode zbavený
možnosti, nezávisle od svojej vôle, s batožinou disponovať,
poistenie sa vzťahuje aj na stratu batožiny.
ČLÁNOK 2A POISTENIE POŠKODENIA ALEBO ZNIČENIA
SKIEL S PLNENÍM DO VÝŠKY SPOLUÚČASTI
Z POISTENIA PRE PRÍPAD POŠKODENIA
ALEBO ZNIČENIA VOZIDLA (Poistenie „Sklo spoluúčası“)
1. Poistenie poškodenia alebo zničenia skiel s plnením do výšky
spoluúčasti z poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia
vozidla (ďalej len Poistenie „Sklo - spoluúčasť“) sa vzťahuje
na škody spôsobené poistnými nebezpečenstvami, ktoré sú
uvedené v článku 2 bod 2a) týchto zmluvných dojednaní.
Predmetom poistenia sú čelné, zadné a bočné sklá, ktoré
slúžia k výhľadu z vozidla.
2. Poistenie „Sklo - spoluúčasť“ je možné v poistnej zmluve
dojednať výlučne spolu s „Poistením pre prípad poškodenia
alebo zničenia vozidla a doplňujúcej výbavy“, a to na osobné
alebo úžitkové motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou
do 3,5 t, ktoré sú takto definované v osvedčení o evidencii,
resp. v technickom preukaze.
3. Poistenie „Sklo - spoluúčasť“ sa nevzťahuje na škody
vzniknuté na strešných oknách, na predmetoch, ktoré sú
spojené so sklami (napr. diaľničné známky, spätné zrkadlá,
tesnenia, ochranné fólie a clony), na dodatočné úpravy skiel
(napr. tónovaním, leptaním a pieskovaním) a na následné
škody spôsobené poškodenými alebo zničenými sklami (napr.
škrabance na laku, poškodenie čalúnenia alebo mechanizmu
otvárania okien).
4. V prípade poistnej udalosti poistiteľ poskytne poistné plnenie,
ak škoda vznikla na sklách uvedených v bode 1. tohto článku,
nie však na ostatných častiach vozidla. Poistné plnenie je
obmedzené dohodnutou výškou spoluúčasti poisteného na
poistnom plnení z „Poistenia pre prípad poškodenia alebo
zničenia vozidla a doplňujúcej výbavy“.
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ČLÁNOK 2B POISTENIE NÁKLADOV NA NÁJOM
NÁHRADNÉHO VOZIDLA
1. Poistenie nákladov na nájom náhradného vozidla sa vzťahuje
na náhradu nákladov, vynaložených poisteným na nájomné za
náhradné vozidlo, prenajaté v súvislosti s poistnou udalosťou
z „Poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla
a doplňujúcej výbavy“, na vozidle uvedenom v poistnej
zmluve.
2. Poistenie nákladov na nájom náhradného vozidla sa vzťahuje
na osobné alebo úžitkové motorové vozidlá s celkovou
hmotnosťou do 3,5 t, ktoré sú takto definované v osvedčení
o evidencii, resp. v technickom preukaze.
3. Poistený má nárok na poistné plnenie vo forme úhrady
nákladov na nájom náhradného vozidla, ak:
a) poškodenie vozidla znemožňuje jeho prevádzku na
pozemných komunikáciách z dôvodu
neschopnosti
pohybovať sa vlastnou motorickou silou alebo dodržiavať
všeobecne záväzné právne predpisy, upravujúce
podmienky spôsobilosti vozidiel na ich premávku na
pozemných komunikáciách,
b) oprava poškodeného vozidla je vykonaná opravovňou na
území Slovenskej republiky, pričom doba opravy
poškodeného vozidla, súvisiaca s poistnou udalosťou
z „Poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla
a doplňujúcej výbavy“, prekročí 6 normohodín podľa
časových noriem na prácu, udávaných výrobcom vozidla.
4. Poistiteľ poskytne poistné plnenie do výšky nájomného
(vrátane DPH) v mieste a čase obvyklého, a to počas doby
nevyhnutnej na opravu poisteného vozidla, maximálne vo
výške limitu poistného plnenia na jeden deň prenájmu, ktorý je
dohodnutý v poistnej zmluve. Maximálny počet dní nájmu
náhradného vozidla, za ktoré poistiteľ poskytne poistné
plnenie za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu jedného
poistného roka činí 5 dní. Poistiteľ však neposkytne poistné
plnenie za náklady na pohonné hmoty, prevádzkové hmoty,
údržbu, umývanie vozidla a iné náklady, ktoré nemajú povahu
odplaty za nájom náhradného vozidla.
5. Doba nevyhnutná na opravu poisteného vozidla začína plynúť
dňom prijatia vozidla do opravovne a končí dňom vystavenia
faktúry za opravu tohto vozidla alebo dňom jeho odovzdania
poistenému do užívania, ak bolo vozidlo odovzdané skôr.
6. Poistenie nákladov na nájom náhradného vozidla sa vzťahuje
iba na nájom vozidla rovnakej triedy, ako je trieda poisteného
vozidla. Ak si poistený prenajme vozidlo vyššej triedy, poistiteľ
plní iba v takej výške, v akej by plnil, pokiaľ by si poistený
prenajal vozidlo rovnakej triedy, ako je trieda poisteného
vozidla.
7. Poistiteľ poskytne poistné plnenie len za podmienky, ak si
poistený prenajme vozidlo od osoby, ktorá má oprávnenie na
vykonávanie tejto podnikateľskej činnosti podľa príslušných
právnych prepisov.
ČLÁNOK 3 PREDMET POISTENIA
1. Poistenie sa vzťahuje výlučne na vozidlo uvedené v poistnej
zmluve, jeho časti a základnú výbavu dodávanú pre daný typ
vozidla výrobcom.
2. Poistenie doplňujúcej (zvláštnej) výbavy sa vzťahuje na
predmety uvedené v poistnej zmluve.
3. Ak bolo v poistnej zmluve dohodnuté poistenie batožiny,
potom sa vzťahuje na batožinu a veci osobnej potreby, ktoré

sú v osobnom vlastníctve osôb počas ich prepravy poisteným
motorovým vozidlom.
4. Pre účely poistenia vozidla pre prípad poškodenia alebo
zničenia sa za povinnú výbavu vozidla (okrem povinnej
výbavy vozidla stanovenej právnym predpisom) považuje aj
detská autosedačka.
ČLÁNOK 4 POISTNÁ HODNOTA A POISTNÁ SUMA
1. Poistná suma sa určí v poistnej zmluve tak, aby zodpovedala
poistnej hodnote vozidla (vrátane poistnej hodnoty prípadnej
doplňujúcej výbavy) v čase uzavretia poistnej zmluvy.
2. Poistiteľ je oprávnený pri uzavretí poistnej zmluvy a v čase
vzniku poistnej udalosti preskúmať hodnotu vozidla.
3. Pre účely tohto poistenia je poistnou hodnotou vozidla jeho
nová cena, t.j. cena za ktorú je možné vozidlo rovnaké alebo
porovnateľné, t.j. rovnakého druhu a účelu znovu obstarať ako
vozidlo nové, vrátane dane s pridanej hodnoty (DPH).
4. Ak je poisteným podnikajúca fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá je platiteľom DPH, môže byť v poistnej zmluve
dohodnutá poistná suma zodpovedajúca poistnej hodnote bez
DPH.
ČLÁNOK 5 VYMEDZENIE POISTNEJ UDALOSTI
Poistnou udalosťou je vznik neočakávanej a náhlej škodovej
udalosti, ktorá je následkom poistného nebezpečenstva
dohodnutého v poistnej zmluve a s ktorou je spojený vznik
povinnosti poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.
ČLÁNOK 6 VÝLUKY Z POISTENIA
1. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) úmyselným konaním poisteného alebo poistníka, jeho
spoločníka, oprávneného užívateľa alebo osoby im blízkej
(§ 116 Občianskeho zákonníka), alebo osoby žijúcej
s nimi v spoločnej domácnosti, úmyselným konaním inej
osoby, ktorá sa takého konania dopustila z podnetu vyššie
uvedených osôb alebo inej osoby poverenej ochranou
predmetu poistenia,
b) trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebovaním
alebo trvalým vplyvom chemických, biologických,
fyzikálnych a atmosférických procesov (napr. korózia,
erózia, kavitácia, opotrebenie a pod.),
c) chybnou konštrukciou, vadou materiálu, výrobnou alebo
montážnou vadou,
d) funkčným namáhaním,
e) nesprávnou obsluhou alebo údržbou,
f) nesprávne uloženou batožinou alebo neobvyklým
nákladom, ktorého povaha je neprípustná na prepravu
vozidlom k tomu neprispôsobeným,
g) vykonávaním opráv, údržbou, ošetrovaním, umývaním
a čistením vozidla alebo v priamej súvislosti s týmito
prácami,
h) vedením vozidla osobou, ktorá v čase vzniku škodovej
udalosti nemala predpísané príslušné vodičské oprávnenie
alebo mala zadržaný vodičský preukaz alebo mala uložený
zákaz viesť motorové vozidlo; Táto výluka neplatí, ak ku
škode došlo odcudzením vozidla,
i) činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja,
j) podvodom, ktorého sa dopustil zákazník zapožičaním
vozidla, pokiaľ predmetom podnikania poisteného je
požičiavanie vozidiel a vypožičané poistené vozidlo nebolo
poistenému vrátené v dôsledku protiprávneho konania,
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k) použitím vozidla na iné účely, ako bolo dojednané
v poistnej zmluve alebo použitím vozidla k vojenským
účelom,
l) výbuchom dopravovaných trhavín alebo horľavín,
m) použitím vozidla v čase škodovej udalosti na trestnú
činnosť osobami uvedenými v článku 6 ods. 1.a),
n) použitím vozidla na iné účely než sú výrobcom stanovené,
o) požiarom vzniknutým následkom nesprávne vykonaných
servisných alebo opravárenských prác,
p) vadami, funkčnými nedostatkami a poruchami, za ktoré
zodpovedá v rámci zodpovednosti za vady výrobca,
dodávateľ alebo iná osoba,
q) vyprosťovaním iného vozidla.
Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla
pri pretekoch alebo súťažiach každého druhu, ako aj pri
prípravných jazdách na ne, ak nebolo v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
Poistenie sa nevzťahuje na vozidlo využívané na požičiavanie
a prenájom, okrem prípadu, keď poistený je nájomcom vozidla
a je zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ osvedčenia.
Poistenie sa nevzťahuje na vozidlo využívané pre zmluvnú
prepravu osôb za poplatok (napr. taxi, uber, hotelová a
obdobná preprava, a pod.).
Poistenie sa nevzťahuje na vozidlo, ktoré bolo zaevidované
do povinnej evidencie na základe nepravdivých alebo
sfalšovaných
údajov,
predovšetkým
pozmenením
identifikačného čísla vozidla VIN.
Pokiaľ nedošlo v rovnakom čase k inému poškodeniu vozidla,
za ktoré je poistiteľ povinný plniť, poistenie sa nevzťahuje na
poškodenie alebo zničenie:
a) elektrického zariadenia motorového vozidla skratom;
b) pneumatík;
Ak však došlo k poškodeniu alebo zničeniu pneumatík
protiprávnym konaním inej osoby ako poistník, poistený
alebo iný oprávnený užívateľ vozidla, poistiteľ poskytne
poistné plnenie vo výške nákladov na ich opravu,
maximálne do výšky ich všeobecnej hodnoty. Poistiteľ
poskytne poistné plnenie len v prípade, ak škodová
udalosť bola vyšetrená políciou a poistený umožnil
poistiteľovi prístup k vyšetrovaciemu alebo obdobnému
spisu polície a na vyžiadanie poistiteľa zabezpečil kópie
v spise obsiahnutých dokumentov.
Poistenie sa nevzťahuje na batožinu a veci osobnej potreby
ponechané vo vozidle pred začatím jazdy a po skončení
jazdy. Pri nevyhnutnom prerušení jazdy sa poistenie vzťahuje
iba na veci riadne uzamknuté vo vozidle alebo uzamknutých
nosičoch, ktoré sú vybavené uzamykateľným upínacím
mechanizmom.
Batožina a veci osobnej potreby s novou cenou nad
166,00 EUR/ks, ak sú ponechané v uzamknutom vozidle,
sú v prípade odcudzenia poistením kryté maximálne do výšky
166,00 EUR za jednotlivú vec. Hornou hranicou plnenia pri
poistení batožiny je však poistná suma dohodnutá v poistnej
zmluve.
Z poistenia batožiny sú vylúčené: peniaze, šeky, ceniny,
cennosti, tovar (zásoby) určené na predaj, zbierky, klenoty
a predmety z drahých kovov, cestovné doklady a preukazy,
cestovné lístky, letenky, platobné karty, predmety umeleckej,
historickej alebo zberateľskej hodnoty, zbrane, písomnosti,
plány, projekty, obchodné knihy alebo podobná
dokumentácia, prototypy, predmety na výstavy, iné motorové

vozidlá a ich časti, plavidlá a lietadlá všetkého druhu a ich
časti, bicykle, počítače a periférie k počítačom, mobilné
a prenosné telefóny všetkých druhov a vysielačky.
8. Poistenie sa nevzťahuje na záznamy na audio, video alebo
dátových nosičoch.
9. Poistenie sa nevzťahuje na odcudzenie detskej autosedačky
krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, pokiaľ
nebola pripoistená ako batožina.
10. V prípade poškodenia vozidla vodou z vodovodných zariadení
sa poistenie nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku
vniknutia vody do spaľovacieho priestoru motora vozidla.
11. V prípade škôd spôsobených zverou na vonkajšej strane
vozidla sa poistenie nevzťahuje na poškodenie laku vozidla
exkrementmi zvierat.
ČLÁNOK 7 ÚZEMNÁ PLATNOSİ POISTENIA
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú
v priebehu trvania poistenia na území Slovenskej republiky,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. V prípade
poistenia aj pre územie Európy, poistenie sa vzťahuje na
geografické územie Európy, mimo územia štátov bývalého ZSSR,
ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie s výnimkou územia
Ukrajiny, na ktoré sa poistenie vzťahuje.
ČLÁNOK 8 POVINNOSTI POISTENÉHO
Okrem povinností stanovených poistnou zmluvou, všeobecnými
poistnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi
predpismi, je poistený povinný:
a) najneskôr do piatich pracovných dní oznámiť poistiteľovi
pridelenie alebo zmenu evidenčného čísla vozidla;
b) počas celej doby trvania poistenia udržiavať vozidlo v riadnom
technickom a výrobcom predpísanom stave, užívať ho len
s platným dokladom o vykonaní technickej kontroly;
c) dbať, aby poistná udalosť nenastala; najmä nesmie porušovať
povinnosti, smerujúce k odvráteniu alebo k zmenšeniu škody,
ktoré sú mu všeobecne záväznými právnymi predpismi
uložené alebo ktoré prevzal na seba poistnou zmluvou;
d) v prípade vzniku poistnej udalosti bez zbytočného odkladu
písomne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi, umožniť
obhliadku predmetu poistenia, dať pravdivé vysvetlenie o jej
vzniku, rozsahu jej následkov, predložiť doklady potrebné
k zisteniu rozsahu škody, predložiť k nahliadnutiu technickú,
účtovnú a inú dokumentáciu, umožniť vyhotovenie kópií týchto
dokladov a vykonanie vyšetrenia o príčinách a rozsahu
vzniknutej škody. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve alebo
poistníkovi písomne oznámené, písomnému oznámeniu
o vzniku poistnej udalosti môže predchádzať povinnosť
poisteného bezodkladne telefonicky oznámiť poistiteľovi vznik
poistnej udalosti;
e) umožniť poistiteľovi obhliadku poškodeného predmetu
poistenia a bez súhlasu poistiteľa neodstraňovať vzniknutú
škodu. Ak poistený poruší túto povinnosť, poistiteľ určí výšku
poistného plnenia výlučne na základe preukázateľného
rozsahu poškodenia. Toto však neplatí, ak bolo odstránenie
škôd nutné z bezpečnostných, hygienických alebo iných
závažných dôvodov, alebo preto, aby sa rozsah škody
nezväčšoval. V takom prípade je však poistený povinný
existenciu týchto dôvodov preukázať alebo uschovať
poškodené časti predmetu poistenia do doby ich obhliadky
poistiteľom;
f) vyžiadať si k oprave poškodenej alebo k znovuzriadeniu
zničenej veci predchádzajúci súhlas poistiteľa. Pokiaľ sa
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g)
h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)
q)

r)

k návrhu na opravu alebo k znovuzriadeniu poistiteľ nevyjadrí
v lehote 5 pracovných dní, môže poistený tak vykonať i bez
súhlasu poistiteľa;
každú dopravnú nehodu v zmysle ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov bezodkladne ohlásiť polícii,
u každej škodovej udalosti v zmysle ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov zabezpečiť vyplnenie
a podpísanie tlačiva účastníkmi škodovej udalosti, ktoré je
určené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody (správa
o nehode);
bez zbytočného odkladu nahlásiť polícii každú poistnú udalosť
poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku , zásahu cudzej
osoby, odcudzenia vozidla alebo jeho častí krádežou
vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, odcudzenia
doplňujúcej (zvláštnej) výbavy, krádežou vlámaním alebo
lúpežným prepadnutím, odcudzenia batožiny krádežou
vlámaním alebo lúpežným prepadnutím;
pri každom opustení vozidla zabezpečiť, aby sa vo vozidle
nenachádzal doklad o evidencii vozidla, kľúče od vozidla,
kľúče a ovládače od zabezpečovacích zariadení vozidla
a štítky s kódmi od kľúčov, riadne uzamknúť vozidlo,
zabezpečiť ho proti vniknutiu a zaistiť vozidlo proti odcudzeniu
zabezpečovacím zariadením;
v prípade odcudzenia vozidla odovzdať poistiteľovi všetky
doklady od vozidla, originálne sady kľúčov a odnímateľné
časti zabezpečovacích zariadení (ovládače, karty, kľúče)
a písomné potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie;
bez zbytočného odkladu nahlásiť polícii stratu alebo
odcudzenie dokladu o evidencii poisteného vozidla,
odcudzenie kľúčov od poistného vozidla ako aj kľúčov
a ovládačov od zabezpečovacích zariadení a štítkov s kódmi
od kľúčov. Poistený je povinný takéto nahlásenie polícii
preukázať poistiteľovi;
ak zistí, že sa odcudzený predmet poistenia našiel po
oznámení poistnej udalosti alebo po výplate poistného
plnenia, túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť
poistiteľovi, najneskôr však do 3 pracovných dní;
ak bolo odcudzené vozidlo nájdené a vrátené poistenému,
vrátiť vyplatené poistné plnenie za túto poistnú udalosť
poistiteľovi a to v lehote najneskôr do 14 dní od vrátenia
vozidla poistenému;
ak sú na vozidle nainštalované disky kolies z ľahkých zliatin
(napr. AL-disky), zabezpečiť ich poistnými bezpečnostnými
skrutkami; Ak boli tieto disky odcudzené, odovzdať poistiteľovi
originály kľúčov k týmto bezpečnostným skrutkám;
na požiadanie poistiteľa preukázať doklad o zaplatení
povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla;
v prípade odcudzenia vozidla s inštalovaným GSM modulom,
resp. GSM telefónom zabezpečujúcim signalizáciu poplachu
GSM signálom na mobilný telefón, okamžite prijať opatrenia
smerujúce k jeho vyhľadaniu;
pokiaľ bolo vozidlo poistené do zahraničia a v zahraničí došlo
k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu vozidla (príp.
doplňujúcej (zvláštnej) výbavy alebo batožiny), za ktoré je
poistiteľ povinný plniť:
1) pred uskutočnením provizórnej opravy alebo dopravy
vozidla, vyžiadať telefonicky stanovisko poistiteľa ohľadne
ďalšieho postupu pri odstraňovaní vzniknutej škody na
predmete poistenia,

2) preukázať škodu predovšetkým potvrdením policajných
orgánov, ktoré okrem opisu vzniknutej škody musí
v prípade krádeže vlámaním obsahovať aj popis spôsobu
prekonania prekážok.
ČLÁNOK 9 ZABEZPEČENIE VOZIDLA
1. Osobné a terénne (tzv. Off - Road) vozidlo pri poistení
odcudzenia, musí byť zabezpečené proti odcudzeniu
v závislosti na výške poistnej sumy vozidla a doplňujúcej
(zvláštnej) výbavy, nasledovne:
a) do 22 000,00 EUR (vrátane), vozidlo musí byť minimálne
zabezpečené:
1) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím
zariadením (napr. MUL-T-LOCK, DEFEND LOCK,
CONSTRUKT, FSBIII, VAM, Zeder-lock) alebo
2) elektronickým imobilizérom schváleného typu alebo
3) nezávislým autoalarmom s premenlivým kódom;
b) nad 22 000,00 EUR do 60 000,00 EUR (vrátane), vozidlo
musí byť minimálne zabezpečené:
1) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím
zariadením a zároveň elektronickým imobilizérom
schváleného typu alebo
2) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím
zariadením a zároveň nezávislým autoalarmom
s premenlivým kódom alebo
3) elektronickým imobilizérom schváleného typu
a zároveň nezávislým autoalarmom s premenlivým
kódom alebo
4) označením vozidla pomocou identifikačných čísiel VIN
metódou leptania na sklá vozidiel vrátane registrácie
vozidla do databázy European Car Register a zároveň
elektronickým imobilizérom schváleného typu;
c) nad 60 000,00 EUR, vozidlo musí byť minimálne
zabezpečené:
1) autoalarmom doplneným GSM modulom, resp. GSM
telefónom zabezpečujúcim signalizáciu poplachu GSM
signálom na mobilný telefón a zároveň nezávislým
imobilizérom alebo pevne zabudovaným mechanickým
zabezpečovacím zariadením alebo
2) elektronickým zariadením vysielajúcim signál pre jeho
lokalizáciu, resp. elektronickým vyhľadávajúcim
systémom a zároveň nezávislým autoalarmom
s premenlivým kódom alebo imobilizérom alebo pevne
zabudovaným
mechanickým
zabezpečovacím
zariadením.
2. Motorové vozidlo kategórie N1 (úžitkové motorové vozidlá
s celkovou hmotnosťou do 3,5 t) pri poistení odcudzenia, musí
byť zabezpečené proti odcudzeniu v závislosti na výške
poistnej sumy motorového vozidla a doplňujúcej (zvláštnej)
výbavy, nasledovne:
a) do 25 000,00 EUR (vrátane), vozidlo musí byť minimálne
zabezpečené:
1) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím
zariadením (napr. MUL-T- LOCK, DEFEND LOCK,
CONSTRUKT ) alebo
2) elektronickým imobilizérom schváleného typu alebo
3) nezávislým autoalarmom s premenlivým kódom;
b) nad 25 000,00 EUR vozidlo musí byť minimálne
zabezpečené:
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1) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím
zariadením1) a zároveň elektronickým imobilizérom
schváleného typu alebo
2) pevne zabudovaným mechanickým zabezpečovacím1)
zariadením a zároveň nezávislým autoalarmom
s premenlivým kódom alebo
3) elektronickým imobilizérom schváleného typu a
zároveň nezávislým autoalarmom s premenlivým
kódom alebo
4) aplikáciou identifikačných čísiel VIN metódou leptania
na sklá vozidiel vrátane registrácie vozidla do databázy
European Car Register a zároveň elektronickým
imobilizérom schváleného typu.
3. Poistený je povinný dbať, aby inštalované zabezpečovacie
zariadenia boli funkčné počas celej doby poistenia. Súčasťou
poistnej zmluvy sú fotokópie osvedčení, protokolov alebo
certifikátov
doplnených
zabezpečovacích
zariadení
a dokladov o ich odbornej inštalácii.
4. U ostatných vozidiel (kategórie N2, traktorov, autobusov atď.)
spôsob zabezpečenia nie je špecifikovaný, pokiaľ nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak, avšak poistený alebo
oprávnený užívateľ je povinný pri každom opustení vozidla,
vozidlo primerane zabezpečiť proti vniknutiu ako i následnej
manipulácii s ním neoprávnenou osobou.
ČLÁNOK 10 SYSTÉM BONUS – MALUS (ZĞAVA ALEBO
PRIRÁŽKA NA POISTNOM)
Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú len na poistné zmluvy
dojednané so systémom bonus - malus.
1. Systém bonus - malus sa uplatňuje na poistné v poistení
osobných motorových vozidiel a úžitkových motorových
vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, ktoré sú takto
definované v osvedčení o evidencii resp. v technickom
preukaze a sú vo vlastníctve fyzických osôb alebo ich majú
tieto osoby prenajaté na základe leasingovej zmluvy.
2. Systém bonus - malus sa vzťahuje na poistné za poistenie
dojednané pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla
(vrátane doplňujúcej výbavy, ak je pripoistená).
3. Pre účely uplatnenia systému bonus - malus sa za rozhodnú
udalosť nepovažuje:
a) poistná udalosť z iného poistenia ako poistenia pre prípad
poškodenia alebo zničenia vozidla (vrátane doplňujúcej
výbavy, ak je pripoistená),
b) poistná udalosť vzniknutá pri strete vozidla so zverou,
resp. preukázateľne spôsobená inak zverou alebo
hlodavcami,
c) poistná udalosť s následkom mechanického poškodenia
čelného skla, ak zároveň nedošlo k inému poškodeniu
vozidla,
d) poistná udalosť spôsobená zásahom cudzej osoby za
podmienky, že táto skutočnosť bola poisteným bez
zbytočného odkladu oznámená polícii, pričom zo šetrenia
polície je zrejmé, že škoda bola spôsobená zásahom
cudzej osoby,
e) poistná udalosť, z ktorej poistiteľ neposkytol poistné
plnenie z dôvodu odmietnutia nároku poistiteľom, škody
nižšej ako spoluúčasť a pod.,
f) poistná udalosť, ktorá bola zavinená výlučne
a preukázateľne inou osobou ako poisteným alebo iným
oprávneným užívateľom vozidla, pokiaľ má poistiteľ právo

na náhradu škody voči konkrétnej fyzickej alebo právnickej
osobe,
g) poistná udalosť, ktorá vznikla následkom živelnej udalosti.
4. Za rozhodnú dobu sa považuje doba nepretržitého trvania
poistenia, sledovaná po poistných rokoch, v ktorej nedošlo
k rozhodnej udalosti. Ak počas trvania poistenia došlo
k vzniku rozhodnej udalosti, rozhodná doba sa znižuje o jeden
rok za každú rozhodnú udalosť.
5. Pre uplatnenie zľavy na poistnom pri uzatváraní poistnej
zmluvy stupeň bonusu zodpovedá rozhodnej dobe v zmysle
tabuľky č. 1.
Tabuľka č.1
Stupeň bonusu
Rozhodná doba v rokoch
6.
6 a viac
5.
5
4.
4
3.
3
2.
2
1.
1
0.
0
Tabuľka č.2

Bonus

Malus

Stupeň
bonusu/malusu

Bonus/malus v %

6.
5.
4.
3.
2.
1.
0. (základný)
1.
2.
3.
4.

50
40
30
20
10
5
0
5
15
30
50

6. Poistiteľ prizná pri uzatváraní poistnej zmluvy zľavu na
poistnom zodpovedajúcu stupňu bonusu v zmysle tabuľky
č. 2, ak poistník predloží doklad iného poistiteľa, ktorý bude
obsahovať údaje, na základe ktorých je možné stanoviť
rozhodnú dobu v zmysle ustanovení tohto článku. Poistiteľ
takto prizná zľavu na poistnom iba v prípade, ak doba
od zániku poistenia u iného poistiteľa po začiatok poistenia
u poistiteľa nepresiahne dvanásť mesiacov.
7. Pokiaľ poistník uzatvorí s poistiteľom poistnú zmluvu pre
prípad poškodenia alebo zničenia vozidla, pričom od zániku
rovnakej poistnej zmluvy s poistiteľom neuplynul jeden rok,
poistiteľ prizná zľavu na poistnom v zmysle ustanovení tohto
článku.
8. Po každom sledovanom poistnom roku bez vzniku rozhodnej
udalosti je poistený v nasledujúcom poistnom roku zaradený
do vyššieho stupňa bonusu, maximálne však do šiesteho
stupňa bonusu v zmysle tabuľky č. 2.
9. Za každú rozhodnú udalosť vzniknutú v sledovanom poistnom
roku sa pre nasledujúci poistný rok o jeden stupeň znižuje
úroveň bonusu (resp. cez základný stupeň prejde do malusu)
v zmysle tabuľky č. 2.
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8.
10. Za každú rozhodnú udalosť vzniknutú v sledovanom poistnom
roku sa pre nasledujúci poistný rok o jeden stupeň zvyšuje
úroveň malusu, maximálne však do štvrtého stupňa malusu
v zmysle tabuľky č. 2.
11. Po uplynutí poistného roka na základe dosiahnutého stupňa
bonusu resp. malusu poistiteľ upraví v zmysle tabuľky č. 2
poistné pre poistné obdobia nasledujúceho poistného roka.
12. Ak poistený alebo oprávnený užívateľ vozidla spôsobil poistnú
udalosť pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových alebo
psychotropných látok alebo sa odmietol podrobiť skúške na
zistenie alkoholu, návykových alebo psychotropných látok 9.
v tele, stráca nárok na bonus a zaradzuje sa do základného
stupňa v systéme bonus – malus.
13. Pokiaľ sa poistiteľ dozvie o rozhodnej udalosti, ktorá má vplyv
na stupeň bonusu resp. malusu v zmysle ustanovení tohto
článku, až po uzavretí poistnej zmluvy, má právo doúčtovať
poistníkovi doplatok poistného od začiatku poistenia, pričom 10.
toto právo môže uplatniť iba počas prvého roku trvania
poistenia.
14. Pokiaľ sa poistiteľ dozvie o rozhodnej udalosti, ktorá má vplyv
na stupeň bonusu resp. malusu na nasledujúci poistný rok
v zmysle ustanovení tohto článku, až po zaslaní dokladu
k úhrade poistného, poistiteľ má právo na doplatok poistného,
pričom toto právo môže uplatniť iba počas trvania
nasledujúceho poistného roka.
15. Poistiteľ je oprávnený doplatok poistného v zmysle bodu 13.
a 14. tohto článku započítať so splatným poistným plnením.
16. Po zániku poistenia poistiteľ vystaví poistníkovi na jeho
žiadosť zápočtový list o dobe trvania poistenia a počte
rozhodných udalostí.
ČLÁNOK 11 PLNENIE POISTITEĞA
1. Poistiteľ poskytne plnenie v eurách, ak nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak.
2. Poistné plnenie je ohraničené poistnou sumou, ktorá je
hornou hranicou plnenia.
3. Ak bolo poistené vozidlo poškodené, vzniká poistenému
právo, aby poistiteľ vyplatil sumu, ktorá zodpovedá
primeraným nákladom na opravu, zníženú o hodnotu
predajných zvyškov nahradzovaných častí poškodeného
vozidla.
4. Poistiteľ nahradí aj nutné náklady na provizórnu opravu do
výšky maximálne 5% z poistnej sumy na núdzové
spojazdnenie vozidla.
5. Ak náklady na opravu uvedené v ods. 3 sa rovnajú alebo
prevyšujú všeobecnú hodnotu vozidla v čase bezprostredne
pred poistnou udalosťou, poistiteľ poskytne plnenie ako za
vozidlo zničené podľa ods. 6 tohto článku.
6. Ak bolo poistené vozidlo zničené alebo odcudzené, vzniká
poistenému právo, aby mu poistiteľ vyplatil sumu
zodpovedajúcu všeobecnej hodnote vozidla v čase
bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o hodnotu
predajných zvyškov vozidla.
Výpočet výšky poistného plnenia vychádza zo všeobecne
záväzných právnych predpisov o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku.
7. Plnenie poistiteľa pri poškodení, zničení alebo odcudzení
doplňujúcej (zvláštnej) výbavy alebo batožiny je v hodnote
zohľadňujúcej jej stupeň opotrebenia zníženej o hodnotu
predajných zvyškov.

11.

12.
13.
14.

15.

Pre účely tohto poistenia sa stanovuje, že primeranými
nákladmi na opravu nie sú zmluvné ceny prác dohodnuté
medzi opravovňou, resp. značkovým servisom a poisteným.
Zmluvná cena prác za opravu vozidla v značkovom servise
bude poistiteľom akceptovaná len za predpokladu, ak je
obvyklá pre daný región, značku a typ vozidla, ak zohľadňuje
úroveň opravovne.
Normohodina práce pri oprave vozidla, ktorá je vykonávaná
neznačkovým servisom je poistiteľom plnená maximálne
do výšky 20 EUR bez dane z pridanej hodnoty.
Poistiteľ si vyhradzuje právo na určenie zdrojov, podľa ktorých
postupuje pri stanovovaní cien vozidiel, náhradných dielov
a použitých materiálov a časových noriem na prácu
udávaných výrobcom. Sú to najmä cenníky výrobcov, cenníky
autorizovaných predajcov a opravovní, cenníky Eurotax,
Agentúry Auto Data, Audatex a pod.
Poistiteľ môže primerane znížiť plnenie:
a) ak poistený porušil povinnosti uvedené v článku 8 písm. b),
c), d), e), f), g), h), i), j), k),l),o),q),
b) ak poistený alebo oprávnený užívateľ pri vedení
poisteného vozidla spôsobil škodu na poistenom vozidle
v dôsledku požitia alkoholu alebo iných návykových alebo
psychotropných látok,
c) ak sa poistený alebo oprávnený užívateľ pri dopravnej
nehode odmietne podrobiť skúške na zistenie množstva
alkoholu, návykových alebo psychotropných látok v tele;
V tomto prípade poistiteľ zníži plnenie minimálne o 60 %,
d) ak bude mať vedomé porušenie povinností uvedených
v článku 8 vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na
zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti
poistiteľa plniť,
e) ak v čase krádeže vlámaním nebolo zabezpečovacie
zariadenie vozidla v činnosti, resp. neplnilo ochrannú
funkciu proti krádeži, na ktorú je určené alebo
zodpovedajúce zabezpečovacie zariadenie nebolo vo
vozidle nainštalované podľa podmienok uvedených
v článku 9 ods. 1 a 2,
f) ak sa preukáže, že niektorý z kľúčov a ovládačov, ktoré
odovzdal poistiteľovi poistený od odcudzeného vozidla,
neprilieha, je nefunkčný alebo nepravý.
Predmetom poistného plnenia nie je znehodnotenie alebo
zhodnotenie vozidla opravou, prípadne náklady na jeho
obvyklú údržbu alebo ošetrenie, a preto sa na ne neprihliada
pri výpočte poistného plnenia.
Právo na plnenie nevzniká, ak odcudzenie vozidla spôsobil
oprávnený užívateľ.
Poistiteľ neposkytne plnenie za nemajetkovú ujmu, ušlý zisk
a sankčné postihy (penále, pokuty a pod.).
Ak sa po poistnej udalosti preukáže, že výrobné číslo VIN
(číslo karosérie), motora alebo rámu vozidla sa nezhoduje
s údajmi uvedenými v poistnej zmluve, poistiteľ môže
odmietnuť plnenie z tejto poistnej zmluvy.
Ak poistený požiada písomne poistiteľa o vykonanie opravy na
vozidle svojpomocne a tento postup poistiteľ odsúhlasí,
normohodina práce bude priznaná maximálne vo výške 60 %
z ceny obvyklej na trhu bez dane z pridanej hodnoty , závislej
od typu vozidla a regiónu, kde sa oprava previedla,
maximálne však 15 EUR. Cena použitého materiálu bude
priznaná maximálne vo výške 80 % z ceny obvyklej na trhu
bez dane z pridanej hodnoty.
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16. Pokiaľ bola nahlásená poistná udalosť, ale z charakteru
poškodenia je jednoznačne zrejmé, že došlo k viacerým
poistným udalostiam, poistiteľ je oprávnený odpočítať výšku
spoluúčasti dohodnutú v poistnej zmluve z každej poistnej
udalosti zvlášť.
17. Poistiteľ neodpočíta od výšky poistného plnenia spoluúčasť
v prípade opravy čelného skla, ak došlo k jeho mechanickému
poškodeniu škodovou udalosťou, ktorá nie je inak z poistenia
vylúčená, a ak je možné takéto poškodenie odstrániť jeho
opravou a súčasne nedošlo k inému poškodeniu vozidla.
18. Poistiteľ započíta (zahrnie) do výšky poistného plnenia daň
z pridanej hodnoty (DPH) len vtedy, ak bola v poistnej zmluve
dohodnutá poistná suma s DPH. Na poistné plnenie sa
uplatnia platné právne predpisy upravujúce DPH.
ČLÁNOK 12 PLNENIE POISTITEĞA V PRÍPADE POISTNÝCH
UDALOSTÍ MIMO ÚZEMIA SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
1. Pokiaľ bolo vozidlo poistené do zahraničia (územie Európy),
poistiteľ uhradí primerané náklady spojené s dopravou
havarovaného poisteného vozidla do najbližšieho značkového
servisu na území SR za predpokladu, že nie je možné
vykonať na vozidle provizórnu opravu. Náklady spojené
s dopravou vozidla nesmú presiahnuť výšku primeraných
nákladov na spojazdnenie vozidla.
Poistiteľ uhradí tiež prepravu posádky havarovaného vozidla
vlakom II. triedy alebo autobusom najbližším spojením do
miesta bydliska.
2. Poistiteľ má právo rozhodnúť o primeranom spôsobe opravy
alebo má právo určiť opravovňu, v ktorej sa má oprava
poškodeného vozidla vykonať. Pokiaľ poistiteľ rozhodol
o spôsobe opravy alebo náhrady škody a poistený napriek
tomu uskutočnil opravu alebo výmenu poškodených vecí iným
spôsobom, poistiteľ poskytne plnenie len do výšky, ktorú
by poskytla, keby poistený postupoval podľa jej pokynov.
ČLÁNOK 13 ZMENA POISTNÉHO A ZÁNIK POISTENIA
1. Ak počas doby trvania poistenia došlo k zmene podmienok
rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného, môže sa
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upraviť
výška poistného na ďalšie poistné obdobie. Výška poistného
sa môže upraviť najmä, ak dôjde k zvýšeniu cien náhradných
dielov a opravárenských prác, k rastu počtu krádeží vozidiel.
2. Poistenie zaniká aj dňom, kedy poistené vozidlo bolo natrvalo
vyradené z premávky na pozemných komunikáciách alebo
bolo vyradené z evidencie vozidiel. Poistník je povinný
písomne oznámiť túto skutočnosť poistiteľovi do 14 dní
po tom, ako táto skutočnosť nastala a predložiť o tom doklad.
ČLÁNOK 14 VÝKLAD POJMOV
Poistné nebezpečenstvo - možná príčina vzniku poistnej
udalosti.
Stret vozidla - zrážka poisteného vozidla s pohybujúcim sa
objektom (napr. automobil, človek, zviera).
Náraz vozidla - zrážka poisteného vozidla s nepohyblivou
prekážkou (napr. stena, stojaci automobil a pod.).
Pád predmetov - je taký pohyb telesa, ktoré nie je súčasťou
poisteného vozidla, ktorý má znaky voľného pádu (napr. pád
stromov, stožiarov alebo iných predmetov).
Požiar - je oheň v podobe plameňa, ktorý vykonáva horenie
a vznikol mimo určené ohnisko alebo také ohnisko opustil a šíri
sa vlastnou silou. Požiarom však nie je žhavenie a tlenie

s obmedzeným prístupom kyslíka, ako i pôsobenie úžitkového
ohňa a jeho tepla. Požiarom ďalej nie je pôsobenie tepla
v dôsledku skratu v elektrickom vedení alebo zariadení, pokiaľ sa
plameň takto vzniknutý ďalej nerozšíril.
Výbuch - náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúcej
v rozpínavosti plynov alebo pár (veľmi rýchla chemická reakcia
nestabilnej sústavy). Za výbuch tlakovej nádoby (kotly, potrubia
a pod.) so stlačeným plynom alebo parou sa považuje roztrhnutie
stien nádoby v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu
tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby (explózia). Výbuchom
však nie je prudké vyrovnanie podtlaku (implózia) ani
aerodymický tresk spôsobený prevádzkou lietadla. Pre účely
týchto podmienok výbuchom nie je reakcia v spaľovacom
priestore motorov, v hlavniach strelných zbraní a iných
zariadeniach, v ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva.
Priamy úder blesku - bezprostredný prechod blesku
(atmosferického výboja) na poistenú vec.
Povodeň - je dočasné zaplavenie územia vodou, ktorá sa vyliala
z brehov alebo hrádzí vodného toku alebo nádrže, spôsobené:
- zväčšením prietoku alebo dočasným zmenšením prietokového
profilu koryta vodného toku;
- pretrhnutím hrádze alebo inej havárie vodnej stavby.
Záplava - je zaplavenie územia vodou, ktorá vytvorí súvislú
hladinu bez prirodzeného alebo dostatočného odtoku
povrchových vôd, následkom atmosférických zrážok.
Krupobitie - jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti,
váhy a hustoty, ktoré sa v nepriaznivých klimatických
podmienkach vytvárajú v horných vrstvách atmosféry, dopadajú
na poistenú vec a spôsobujú jej poškodenie alebo zničenie.
Víchrica - dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, ktorá sa
pohybuje rýchlosťou 20,8 m/s a viac m/s (75 km/hod a viac)
v mieste poistenia.
Zemetrasenie - otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom
v zemskej kôre, ktoré dosahujú aspoň 6. stupeň Európskej
makroseizmickej stupnice (EMS-98), udávajúcej makroseizmické
účinky zemetrasenia.
Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy - prírodný jav
vzniknutý pôsobením zemskej gravitácie a vyvolaný porušením
dlhodobej rovnováhy, ku ktorému svahy zemského povrchu
dospeli vývojom. Zosuvom pôdy však nie je klesanie (sadanie)
zemského povrchu do centra zeme, resp. zosuv pôdy v dôsledku
stavebného zásahu.
İarcha snehu alebo námrazy - deštruktívne statické pôsobenie
nadmernej hmotnosti snehu alebo námrazy na konštrukciu
vozidla.
Živelná udalosı - požiar, výbuch, priamy úder blesku, povodeň,
záplava, krupobitie, víchrica, zemetrasenie, zosuvu pôdy, zrútenia
skál alebo zeminy, pádu lavín, ťarchy snehu alebo námrazy.
Škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení sú škody
spôsobené:
a) vodou unikajúcou z vodovodného zariadenia;
b) vodou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo
diaľkového kúrenia;
c) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo
klimatizačných zariadení;
d) hasiacim médiom unikajúcim zo samočinného hasiaceho
zariadenia (sprinkleru).
Zásah cudzej osoby - je poškodenie vozidla inou osobou než
poisteným alebo iným oprávneným užívateľom, úmyselne alebo
neúmyselne, a to bez vedomia poisteného alebo iného
oprávneného užívateľa (napr. poškrabanie laku, rozbitie skiel,
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osvetlenia, zlomenie stieračov, atd.). Za zásah cudzej osoby
nemožno považovať vznik škody, následkom servisných
a opravárenských prác, ktoré sú vykonávané na základe dohody.
Odcudzenie - krádež vlámaním, lúpež a neoprávnené užívanie
cudzej veci, pričom:
a) krádež vlámaním je zmocnenie sa cudzej veci
preukázateľným prekonaním prekážky v úmysle si vec
privlastniť,
b) lúpež je zmocnenie sa cudzej veci tak, že páchateľ použije
voči oprávnenému užívateľovi násilie alebo hrozbu
bezprostredného násilia,
c) neoprávnené užívanie cudzej veci je zmocnenie sa poistenej
veci preukázateľným prekonaním prekážok v úmysle ju
prechodne užívať.
Zverou - domáce, hospodárske alebo zviera žijúce vo voľnej
prírode.
Oprávnený užívateğ - poistený alebo osoba, ktorá je poverená
poisteným alebo ním splnomocnenými osobami na vedenie
a užívanie poisteného vozidla.
Základná výbava - príslušenstvo a doplnky dodávané pre
konkrétny typ a model vozidla výrobcom v základnej cene vozidla.
Doplňujúca (zvláštna) výbava - akákoľvek výbava vozidla, ktorú
nedodáva výrobca v základnom vybavení vozidla a nie je
zahrnutá v základnej cene vozidla.
Nová cena doplňujúcej (zvláštnej) výbavy - je nová cena
výbavy vozidla, ktorá nie je zahrnutá v základnej cene vozidla, t.j.
výbavy, ktorú nedodáva výrobca v základnom vybavení vozidla,
ale len na objednávku za príplatok (napr. autorádio, centrálne
uzamykanie, posilňovač riadenia, klimatizácia a pod.).
Veci osobnej potreby - ošatenie, obuv, hygienické potreby,
hodinky.
Batožina - rádio, prehrávač, fotoprístroj, kamera, kalkulačka, diár,
detská autosedačka.
Všeobecná hodnota vozidla (predajná hodnota vozidla pri
predaji na voľnom trhu) - hodnota vozidla v danom mieste a čase,

pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté
aj vplyvy trhu k rozhodnému dátumu.
Všeobecná hodnota pneumatiky (predajná hodnota pneumatiky
pri predaji na voľnom trhu) - hodnota pneumatiky v danom mieste
a čase, pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté
aj vplyvy trhu k rozhodnému dátumu.
Hodnota predajných zvyškov - výkupná hodnota zvyškov po
odpočítaní nákladov na ich demontáž, očistenie, príp. preskúšanie.
Škodová udalosı - skutočnosť, z ktorej vznikla škoda a ktorá by
mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie.
Vozidlo – samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom,
ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa
vydáva osvedčenie o evidencii vozidla (technické osvedčenie
vozidla alebo obdobný preukaz) a ktoré podlieha evidencii
vozidiel v Slovenskej republike.
Značkový servis – je podnikajúca fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá na základe príslušného oprávnenia vykonáva opravy
motorových a prípojných vozidiel a má s dovozcom alebo
výrobcom konkrétnej značky vozidla uzatvorenú zmluvu, resp.
autorizačnú doložku na vykonávanie opráv vozidiel danej značky.
Nevyhnutné prerušenie jazdy - je prerušenie jazdy z dôvodu
hygienickej, bezpečnostnej alebo technickej prestávky
a prestávky na jedlo a občerstvenie na dobu nie viac ako jednu
hodinu.
Elektronický vyhğadávací systém – je systém, ktorý využíva
technológiu GPS alebo GSM a slúži na aktívnu lokalizáciu polohy
a pohybu vozidla. V prípade neoprávneného vniknutia do vozidla
alebo neoprávneného použitia (pohybu) vozidla vysiela signál
určenému subjektu (polícia, pult bezpečnostnej služby, poistený
a pod.).
Bonus - zľava na poistnom.
Malus - prirážka na poistnom.
ČLÁNOK 15 ÚČINNOSİ
Tieto zmluvné dojednania pre poistenie motorových a prípojných
vozidiel nadobúdajú účinnosť 01.02.2018
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