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V‰eobecné poistné podmienky

V·EOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE HAVARIJNÉ POISTENIE 

MOTOROV¯CH VOZIDIEL VPP HAV 06

Poistenie motorov˘ch a prípojn˘ch vozidiel 
fyzick˘ch osôb a/alebo právnick˘ch osôb, ktoré
uzaviera âeská poisÈovÀa – Slovensko, akciová
spoloãnosÈ, Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava
IâO: 31 354 327, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloÏka
ãíslo: 542/B, (ìalej len „poisÈovateº“) sa riadi
príslu‰n˘mi ustanoveniami Obãianskeho zákon-
níka (ìalej len „OZ“), t˘mito V‰eobecn˘mi poist-
n˘mi podmienkami pre havarijné poistenie mo-
torov˘ch vozidiel VPP HAV 06 (ìalej len „VPP
HAV 06“) a ustanoveniami poistnej zmluvy.

âlánok I.
Predmet poistenia,

územná platnosÈ poistenia

1. Predmetom poistenia je vozidlo, jeho ãasti,
príslu‰enstvo tvoriace ‰tandardnú a povinnú
v˘bavu vozidla (ìalej len „vozidlo“) uvede-
né v poistnej zmluve, s platn˘m Osvedãením
o evidencii vydan˘m v Slovenskej republike
(ìalej len „SR“) alebo Technick˘m osvedãe-
ním vozidla vydan˘m v SR alebo Technick˘m
preukazom vydan˘m v SR (ìalej len „TP“),
pokiaº nebolo v poistnej zmluve dohodnuté
inak. Na nad‰tandardnú v˘bavu, batoÏinu
alebo veci osobnej potreby, osoby prepravo-
vané poisten˘m vozidlom a náklady za
náhradné vozidlo sa poistenie vzÈahuje iba
vtedy pokiaº to bolo dohodnuté v poistnej
zmluve.

2. Poistenie sa vzÈahuje na vozidlo, ktoré bolo
v ãase uzavretia poistnej zmluvy nepo‰kode-
né, v riadnom technickom stave, spôsobilé
k prevádzke v zmysle platnej právnej úpravy,
pokiaº nebolo v poistnej zmluve dohodnuté
inak.

3. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie, ak do-
‰lo k poistnej udalosti na geografickom úze-
mí Európy, pokiaº nebolo v poistnej zmluve
dohodnuté inak.

âlánok II.
Rozsah poistenia

1. Poistenie sa uzaviera pre prípad po‰kodenia
alebo zniãenia vozidla akoukoºvek náhod-
nou udalosÈou, ktorá nie je ìalej vylúãená
a s ktorou je podºa t˘chto VPP HAV 06 spo-
jená povinnosÈ poisÈovateºa poskytovaÈ po-
istné plnenie, ku ktorej do‰lo najmä násled-
kom:
a) havárie;
b) Ïivelnej udalosti;
c) vandalizmu.

2. Poistenie sa uzaviera pre prípad krádeÏe
alebo lúpeÏe vozidla, alebo jeho ãasti, po-
kiaº nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak.

3. V poistnej zmluve je moÏné uzavrieÈ ako pri-

ku ‰kodovej udalosti nemal predpísané
príslu‰né vodiãské oprávnenie, mal za-
drÏan˘ vodiãsk˘ preukaz, alebo mal ulo-
Ïen˘ zákaz viesÈ motorové vozidlo;

k) úmyseln˘m konaním poisteného, iného
uÏívateºa vozidla alebo osoby konajúcej
na podnet niektorej z t˘chto osôb;

l) pri pretekoch kaÏdého druhu a pri súÈa-
Ïiach s r˘chlostnou vloÏkou, ako i pri prí-
pravn˘ch jazdách na preteky a súÈaÏe
s r˘chlostnou vloÏkou;

m) na nosiãoch záznamov v‰etk˘ch druhov
(zvukové, obrazové, dátové a pod.)
a záznamov na nich.

2. V˘luky z poistenia podºa ustanovenia bodu
1 písm. b), c), f), j) a l) tohto ãlánku sa ne-
uplatnia v prípade, ak k ‰kodovej udalosti
do‰lo v ãase od krádeÏe vozidla do jeho vrá-
tenia poistenému alebo inej oprávnenej
osobe.

3. Právo na poistné plnenie nevzniká ani v prí-
padoch:
a) ak sa v priebehu ‰etrenia ‰kodovej uda-

losti zistí, Ïe na vozidle bol vykonan˘ ne-
oprávnen˘ zásah s v˘robn˘mi ãíslami
vozidla (VIN ãíslo karosérie, v˘robné ãís-
lo rámu, podvozku, motora) okrem prí-
padu vandalizmu;

b) ak vozidlo pochádza z trestnej ãinnosti
alebo ak bolo pouÏité na páchanie trest-
nej ãinnosti;

c) ak poistník, poisten˘ alebo iná osoba
predloÏí fal‰ované, alebo pozmenené
doklady potrebné pri uzatvorení poiste-
nia alebo na urãenie rozsahu povinnosti
poisÈovateºa plniÈ.

4. Z poistenia nevzniká právo na plnenie za
nepriame ‰kody kaÏdého druhu (napr. u‰l˘
zisk a ‰kody vzniknuté nemoÏnosÈou pouÏí-
vaÈ motorové vozidlo, prekladateºské, práv-
ne sluÏby, po‰tovné, ostatné náklady spoje-
né s odÈahom vozidla po nehode nad rámec
asistenãn˘ch sluÏieb a pod.) pokiaº poisÈo-
vateº nerozhodne inak.

âlánok IV.
Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistná hodnota je suma, ktorú treba vyna-
loÏiÈ na nadobudnutie nového vozidla toho
istého druhu a kvality v mieste a ãase uza-
tvorenia poistnej zmluvy ak nieje v poistnej
zmluve dohodnuté inak.

2. V prípade, poistenia na obstarávaciu cenu
vozidla, je poistná hodnota suma, ktorú tre-
ba vynaloÏiÈ na nadobudnutie vozidla toho
istého druhu, kvality, veku a opotrebenia
v mieste a ãase uzatvorenia poistnej zmluvy.

3. Poistná suma je suma v poistnej zmluve
urãená ako najvy‰‰ia hranica poistného 
plnenia poisÈovateºa. Poistná suma sa na
návrh poistníka urãí v poistnej zmluve tak,
aby zodpovedala poistnej hodnote vozidla
a poistník ju stanovuje na vlastnú zodpo-

poistenie aj nasledovné doplnkové poiste-
nia:
a) poistenie asistenãn˘ch sluÏieb;
b) poistenie nad‰tandardnej v˘bavy;
c) poistenie ãelného skla;
d) poistenie batoÏiny a vecí osobnej potre-

by;
e) poistenie úrazu dopravovan˘ch osôb;
f) poistenie náhradného vozidla.

4. Doplnkové poistenia podºa bodu b), c), d)
a e) tohto ãlánku sa riadia t˘mito VPP HAV
06; poistenie asistenãn˘ch sluÏieb sa riadi
príslu‰n˘mi zmluvn˘mi ustanoveniami o po-
skytovaní asistenãn˘ch sluÏieb a poistenie
úrazu dopravovan˘ch osôb sa riadi aj prís-
lu‰n˘mi v‰eobecn˘mi poistn˘mi podmienka-
mi pre úrazové poistenie, ktoré sú nedeliteº-
nou súãasÈou poistnej zmluvy. Poistenie
náhradného vozidla sa riadi v˘luãne ãlán-
kom XIX. t˘chto VPP HAV 06.

âlánok III.
V˘luky z poistenia

1. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kodové udalos-
ti, ktoré nastali na vozidle v dôsledku:
a) trvalého vplyvu prevádzky, funkãn˘m na-

máhaním (napr. opotrebovania, únava
materiálu, kavitácie, erózie, usádzaním
vodného kameÀa a in˘ch usadenín), ale-
bo koróziou;

b) pri opravách alebo nesprávnou obslu-
hou a údrÏbou (nesprávne zaraìovanie
prevodov, nedostatok látok alebo mazív
potrebn˘ch k prevádzke, prehriatie a za-
dretie motora, prevodovky, rozvodovky,
nasatím vody alebo inej kvapaliny do
spaºovacieho priestoru motora a pod.)
alebo po‰kodenie vozidla skratom;

c) nesprávnym uloÏením, upevnením ná-
kladu alebo batoÏiny;

d) chybami kon‰trukcie, vadami materiálu,
v˘robn˘mi vadami a po‰kodenia, ktoré
boli na vozidle uÏ v dobe uzavretia 
poistenia, alebo pred dojednaním pois-
tenia;

e) po‰kodením alebo zniãením, za ktoré je
dodávateº (opravca) poisteného alebo
in˘ zmluvn˘ partner poisteného zodpo-
vedn˘ v zmysle platnej právnej úpravy
alebo zmluvy;

f) ãinnosÈami vozidla ako pracovného stro-
ja alebo ak bolo vozidlo pouÏité na iné
úãely neÏ je stanovené v˘robcom, pokiaº
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté
inak;

g) podvodu alebo sprenevery, ktorého sa
dopustil vypoÏiãiavateº alebo nájomca
vozidla;

h) pouÏitím vozidla na vojenské úãely, voj-
nov˘mi udalosÈami, vzburami, povsta-
niami alebo in˘mi hromadn˘mi násiln˘-
mi nepokojmi, ‰trajkami, jadrov˘mi
rizikami, v˘lukami, v dôsledku terorizmu
alebo zásahmi ‰tátnej alebo úradnej
moci;

i) v˘buchu dopravovan˘ch v˘bu‰nín;
j) ak vodiã poisteného vozidla v ãase vzni-
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vednosÈ. Poistná suma doplnkov˘ch poistení
je suma uvedená v poistnej zmluve stanove-
ná poistníkom.

âlánok V.
Zaãiatok, zmena a doba trvania poistenia

1. ÚãinnosÈ poistenia je odo dÀa nasledujúce-
ho po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je
v zmluve dohodnuté, Ïe vzniká v okamihu
uzavretia poistnej zmluvy alebo neskôr.

2. Zmeny v poistnej zmluve moÏno vykonaÈ pí-
somnou dohodou zmluvn˘ch strán, pokiaº
nie je vo VPP HAV 06 uvedené inak.

3. Zmeny v poistnej zmluve t˘kajúce sa najmä
zmeny adresy, zmeny mena alebo priezviska
poistníka, poisteného alebo zmeny údajov
t˘kajúcich sa poisteného vozidla je moÏné
oznámiÈ poisÈovateºovi telefonicky a/alebo
elektronickou formou; v takom prípade má
poisÈovateº právo vyÏiadaÈ si doplnenie toh-
to oznámenia písomnou formou.

4. Poistenie sa uzaviera na dobu neurãitú, ak
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

âlánok VI.
Poistné

1. Poistné je cena za poskytovanú poistnú
ochranu, ktorú je povinn˘ platiÈ poistník ako
protihodnotu za krytie poistného rizika.

2. Poistník je povinn˘ platiÈ poistné za dohod-
nuté poistné obdobia, priãom poistné je
v zmysle § 796 ods. 1 OZ beÏn˘m poistn˘m.
Poistn˘m obdobím je 12 mesiacov (jeden
poistn˘ rok), ak nie je v poistnej zmluve do-
hodnuté inak. Pokiaº nie je v poistnej zmlu-
ve dohodnuté inak, poistné je splatné prv˘m
dÀom poistného obdobia.

3. V poistnej zmluve je moÏné dohodnúÈ, Ïe
poistné bude platené v splátkach. Nezapla-
tením ão i len jednej splátky poistného sa
dÀom splatnosti príslu‰nej splátky poist-
ného stáva splatná naraz zvy‰ná ãasÈ poist-
ného.

4. Pri poisteniach uzavret˘ch na dobu urãitú sa
platí poistné naraz na celú dobu, na ktorú
bolo poistenie uzavreté, priãom poistné je
splatné dÀom zaãiatku poistenia, ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

5. Zaplaten˘m poistn˘m sa rozumie poistné
pripísané na úãet poisÈovateºa alebo vypla-
tené poistníkom v hotovosti poverenému
zástupcovi poisÈovateºa v plnej v˘‰ke so
správne uveden˘m variabiln˘m symbolom.
Variabiln˘m symbolom je ãíslo poistnej
zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohod-
nuté inak. Zaplatenie poistného poistníkom
v hotovosti poverenému zástupcovi poisÈo-
vateºa nie je inkasovaním poistného v zmys-
le zákona ã. 340/2005 Z. z. v znení neskor-
‰ích predpisov.

6. V˘‰ka poistného je urãená podºa sadzobní-
ka poisÈovateºa platného v deÀ uzavretia
poistnej zmluvy a je uvedená v poistnej
zmluve. Poistné sa platí v tuzemskej mene,

lového spoluvlastníctva manÏelov, vstupuje
do poistenia na jeho miesto pozostal˘ 
manÏel, pokiaº je naìalej jeho vlastníkom
alebo spoluvlastníkom.

3. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo
manÏelov inak ako z dôvodov uveden˘ch
v bode 2 tohto ãlánku, povaÏuje sa za toho,
kto uzatvoril poistnú zmluvu s poisÈova-
teºom ten manÏel, ktorému vozidlo pripadlo
pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlast-
níctva manÏelov.

âlánok VIII.
Povinnosti poisteného 

1. Okrem povinností ustanoven˘ch príslu‰n˘mi
právnymi predpismi má poisten˘ tieto po-
vinnosti:
a) poisÈovateºovi alebo ním poveren˘m

osobám umoÏniÈ obhliadku vozidiel na
posúdenie rozsahu poistného nebez-
peãenstva, podaÈ pravdivé informácie
s podrobnosÈami potrebn˘mi na jeho
ocenenie a predloÏiÈ pravé doklady, po-
trebné na riadne uzavretie poistnej
zmluvy;

b) bez zbytoãného odkladu písomne ozná-
miÈ poisÈovateºovi v‰etky zmeny t˘kajú-
ce sa skutoãností, na ktoré bol op˘tan˘
pri uzatvorení poistenia, najmä zmeny
na vozidle a jeho technickom stave, tak-
tieÏ zmenu vlastníka vozidla a preukázaÈ
ich relevantn˘m dokladom osvedãujú-
cim tieto skutoãnosti, pokiaº nie je vo
VPP HAV 06 uvedené inak;

c) dbaÈ, aby poistná udalosÈ nenastala;
najmä nesmie poru‰ovaÈ povinnosti
smerujúce k odvráteniu alebo zmen‰e-
niu nebezpeãenstva, ktoré sú mu práv-
nymi predpismi ustanovené alebo ktoré
boli v poistnej zmluve dohodnuté; ìalej
nesmie trpieÈ poru‰ovanie t˘chto povin-
ností zo strany tretích osôb (u poistenej
právnickej osoby sa za tretie osoby po-
vaÏujú tieÏ v‰etky fyzické a právnické
osoby pre poisteného ãinné); ìalej je po-
vinn˘ riadne sa staraÈ o vozidlo, najmä
ho udrÏiavaÈ v dobrom technickom stave
a pouÏívaÈ ho v˘hradne na úãely stano-
vené v˘robcom;

d) ak nastala ‰kodová udalosÈ, urobiÈ také
opatrenia, aby sa rozsah vzniknutej ‰ko-
dy nezväã‰oval;

e) bez zbytoãného odkladu (maximálne
v‰ak do 15 dní od okamihu zistenia ‰ko-
dovej udalosti) poisÈovateºovi písomne
oznámiÈ, Ïe ‰kodová udalosÈ nastala,
podaÈ pravdivé vysvetlenie o príãine
vzniku, priebehu, rozsahu, následkoch
‰kodovej udalosti a vzniku nároku na
poistné plnenie alebo jeho v˘‰ky; poiste-
n˘ má právo oznámiÈ poisÈovateºovi 
‰kodovú udalosÈ aj telefonicky a/alebo
elektronickou formou, v takom prípa-
de má poisÈovateº právo vyÏiadaÈ si do-
plnenie tohto oznámenia písomnou for-
mou;

f) bezodkladne oznámiÈ príslu‰nému orgá-
nu ãinnému v trestnom konaní (ìalej len
„polícia“) kaÏdú ‰kodovú udalosÈ:
– prevy‰ujúcu zákonom stanoven˘ li-

mit,
– spôsobenú vandalizmom, krádeÏou,

pokiaº v poistnej zmluve nieje dohodnuté
inak.

7. Ak je poistník v ome‰kaní s platením poist-
ného, je povinn˘ zaplatiÈ poisÈovateºovi úrok
z ome‰kania za kaÏd˘ deÀ ome‰kania.

8. Ak nastane poistná udalosÈ v dobe, keì je
poistník v ome‰kaní s platením poistného,
vzniká poisÈovateºovi právo zapoãítaÈ ãiast-
ku zodpovedajúcu dlÏnému poistnému voãi
poistnému plneniu.

9. PoisÈovateº má voãi poistníkovi právo na
náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v sú-
vislosti s doruãovaním písomností t˘kajú-
cich sa zaplatenia dlÏného poistného.

10. PoisÈovateº má právo v súvislosti so zmena-
mi podmienok rozhodujúcich pre stanovenie
v˘‰ky poistného, upraviÈ v˘‰ku poistného na
ìal‰ie poistné obdobie. PoisÈovateº oznámi
túto skutoãnosÈ poistníkovi najneskôr v le-
hote dvoch mesiacov pred splatnosÈou po-
istného na ìal‰ie poistné obdobie, za ktor˘
sa má zmena vykonaÈ. Pokiaº poistník s vy-
konanou zmenou nesúhlasí, musí svoj ne-
súhlas uplatniÈ do jedného mesiaca odo dÀa
doruãenia oznámenia poisÈovateºa o zmene
v˘‰ky poistného; v takom prípade poistenie
zanikne uplynutím príslu‰ného poistného
obdobia, pokiaº nebolo dohodnuté inak. Po-
kiaº nebol v uvedenej lehote písomn˘ ne-
súhlas poistníka doruãen˘ poisÈovateºovi,
poistenie nezaniká a poisÈovateº má právo
na novú v˘‰ku poistného na ìal‰ie poistné
odbobie.

âlánok VII.
Zánik poistenia

1. Okrem dôvodov zániku poistenia uveden˘ch
v platn˘ch právnych predpisoch poistenie
zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie

dojednané;
b) v˘poveìou ku koncu poistného obdo-

bia, priãom v˘poveì musí byÈ doruãená
poisÈovateºovi aspoÀ 6 t˘ÏdÀov pred je-
ho uplynutím;

c) zánikom predmetu poistenia (napr. jej
likvidáciou, úpln˘m zniãením (totálna
‰koda), krádeÏou);

d) zánikom oprávnenia poistníka na podni-
kanie v zmysle príslu‰n˘ch právnych
predpisov;

e) zmenou v osobe vlastníka predmetu po-
istenia s v˘nimkou prevodu vlastníctva
z leasingovej spoloãnosti;

f) písomnou v˘poveìou kaÏdej zo zmluv-
n˘ch strán do dvoch mesiacov od uza-
vretia poistnej zmluvy. V˘povedná leho-
ta je osemdenná; jej uplynutím poistenie
zanikne;

g) písomnou v˘poveìou kaÏdej zo zmluv-
n˘ch strán do 3 mesiacov od oznámenia
poistnej udalosti. V˘povedná lehota je
1 mesiac; jej uplynutím poistenie zanik-
ne.

2. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo
manÏelov smrÈou alebo vyhlásením za m⁄t-
veho toho z manÏelov, ktor˘ uzatvoril poist-
nú zmluvu na vozidlo patriace do bezpodie-
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lúpeÏou alebo pri ktorej je podozre-
nie zo spáchania iného trestného ãi-
nu,

– pri ktorej to ukladá právny pred-
pis; to v‰ak neplatí, ak je trestné
stíhanie podmienené súhlasom po-
isteného;

g) ak do‰lo k ‰kodovej udalosti, nesmie
zmeniÈ stav vozidla spôsoben˘ ‰kodovou
udalosÈou a musí uschovaÈ po‰kodené
veci alebo ich ãasti, pokiaº nie je ‰kodo-
vá udalosÈ pre‰etrená poisÈovateºom; to
v‰ak neplatí, ak je takáto zmena nevy-
hnutná v záujme ochrany zdravia, majet-
ku a Ïivotného prostredia alebo ak by sa
rozsah ‰kody zväã‰oval;

h) zabezpeãiÈ právo na náhradu ‰kody spô-
sobenej poistnou udalosÈou proti inému;

i) oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe na vozidlo
uzatvoril ìal‰ie poistenie proti tomu is-
tému riziku; pritom je povinn˘ oznámiÈ
poisÈovateºovi obchodné meno poisÈo-
vateºa a rozsah poistenia;

j) v prípade, ak sa po poistnej udalosti spô-
sobenej krádeÏou alebo lúpeÏou dozvie,
Ïe sa na‰lo vozidlo, je povinn˘ túto sku-
toãnosÈ písomne oznámiÈ poisÈovateºovi
v lehote 7 dní od jej zistenia. V prípade,
ak bolo za vozidlo, ktorého sa poistná
udalosÈ t˘ka vyplatené poistné plnenie,
je poisten˘ povinn˘ toto poskytnuté 
poistné plnenie v lehote do 30 dní vrátiÈ
poisÈovateºovi, alebo oznámiÈ, Ïe nemá
záujem na vrátení poistného plnenia;
v takom prípade je povinn˘ previesÈ 
na poisÈovateºa vlastnícke právo k vo-
zidlu. V prípade vrátenia poistného plne-
nia poisÈovateºovi sa z poskytnutého 
poistného plnenia odpoãítajú prime-
rané náklady na opravu po‰kodení
vzniknut˘ch na vozidle v ãase, keì bol
poisten˘ zbaven˘ moÏnosti s ním nakla-
daÈ;

k) predloÏiÈ v‰etky doklady (originál faktú-
ry za opravu vozidla, alebo originál do-
kladu o zaplatení za opravu vozidla,
atì.) a technickú, úãtovnú a iné doku-
mentácie súvisiace s vozidlom potrebné
na posúdenie nároku na poistné plnenie,
jeho v˘‰ku a umoÏniÈ poisÈovateºovi
zhotoviÈ si kópie t˘chto dokladov;

l) v‰etky doklady vyÏiadané poisÈovateºom
musia byÈ v slovenskom alebo ãeskom
jazyku, priãom prípadn˘ preklad si pois-
ten˘ zabezpeãí na vlastné náklady po-
kiaº poisÈovateº neurãí inak;

m) po lúpeÏi a krádeÏi vozidla protokolárne
odovzdaÈ poisÈovateºovi:
– v‰etky kºúãe od vozidla dodávané

v˘robcom, v‰etky kºúãe a ovládaãe
od zabezpeãovacích zariadení vráta-
ne ‰títkov, kariet a pod.,

– originál potvrdenia o vyradení z cen-
trálnej evidencie motorov˘ch vozi-
diel na príslu‰nom Dopravnom in-
‰pektoráte,

– servisné kniÏky, faktúry za vozidlo,
faktúry od v˘bavy, faktúry od zabez-
peãovacích zariadení a iné potrebné
doklady a predmety, ktoré si poisÈo-
vateº vyÏiada;

n) na opravu po‰kodeného vozidla alebo
jeho ãasti si vyÏiadaÈ predchádzajúci
súhlas poisÈovateºa;

ven˘ch v˘robcom príslu‰nej znaãky poiste-
ného vozidla alebo hodinovej sadzby autori-
zovaného servisu príslu‰nej znaãky vozidla
v SR v danom regióne; v opaãnom prípade
bude poistné plnenie primerane stanovené
poisÈovateºom.

7. V prípade totálnej ‰kody bude v˘‰kou poist-
ného plnenia v‰eobecná hodnota vozidla
zníÏená o hodnotu pouÏiteºn˘ch zvy‰kov
a dojednanej spoluúãasti. Za hodnotu pouÏi-
teºn˘ch zvy‰kov vozidla sa povaÏuje trhová
hodnota zniãeného vozidla ako celku v ãase
vzniku poistnej udalosti.

8. PouÏiteºné zvy‰ky vozidla po‰kodeného po-
istnou udalosÈou zostávajú tomu, komu bo-
lo vyplatené poistné plnenie, ak nebolo
s poisÈovateºom dohodnuté inak.

9. V prípade krádeÏe vozidla bude v˘‰kou po-
istného plnenia v‰eobecná hodnota vozidla
zníÏená o hodnotu dojednanej spoluúãasti.

10. PoisÈovateº vyplatí poistenému spolu s po-
istn˘m plnením daÀ z pridanej hodnoty (ìa-
lej len „DPH“) v závislosti od nároku poiste-
ného na odpoãet DPH v zmysle zákona
o DPH v platnom znení, ak v poistnej zmlu-
ve nie je dohodnuté inak. V prípade ak po-
istná suma vozidla bude v poistnej zmluve
dohodnutá bez DPH, budú poskytnuté prí-
padné poistné plnenia bez DPH.

11. Ak sú náklady na pouÏit˘ materiál a vykona-
né práce stanovené rozpoãtom, hradí po-
isÈovateº náklady podºa poisÈovateºom po-
uÏívaného kalkulaãného programu nákla-
dov na opravu. V takomto prípade bude po-
istné plnenie vyplatené bez DPH.

12. Pri plnení za po‰kodenie, zniãenie alebo krá-
deÏ nad‰tandardnej v˘bavy vozidla poisÈo-
vateº poskytne poistné plnenie v technickej
hodnote v zmysle platn˘ch právnych predpi-
sov. Poistné plnenie rozpoãtom je podmie-
nené predchádzajúcim súhlasom poisÈova-
teºa.

13. Ak je v ãase poistnej udalosti poistná suma
stanovená poistníkom niÏ‰ia ako je poistná
hodnota vozidla, poisÈovateº poskytne po-
istné plnenie, ktoré je zníÏené v rovnakom
pomere ku ‰kode, ako je poistná suma k po-
istnej hodnote (podpoistenie).

14. Poistné plnenia z poistn˘ch udalostí, ktoré
nastali v priebehu jedného poistného roka
na poistenom vozidle (ak je poistenie uza-
vreté na krat‰í ãas ako jeden poistn˘ rok, tak
v priebehu platnosti poistenia), poisÈova-
teº vyplatí maximálne do poistnej sumy 
uvedenej v poistnej zmluve pre predmet po-
istenia.

15. Ak poisten˘ poru‰il povinnosti uvedené
v bode 1. ãlánku VIII t˘chto VPP HAV 06, má
poisÈovateº právo zníÏiÈ poistné plnenie ale-
bo odmietnuÈ poistné plnenie podºa toho,
ak˘ vplyv malo toto poru‰enie na rozsah je-
ho povinnosti plniÈ.

16. PoisÈovateº je oprávnen˘ zníÏiÈ poistné plne-
nie, ak do‰lo k vzniku poistnej udalosti pri

o) na poÏiadanie poisÈovateºa umoÏniÈ vy-
konanie obhliadky vozidla po oprave.

âlánok IX.
Povinnosti poisÈovateºa

1. PoisÈovateº má okrem povinností stanove-
n˘ch príslu‰n˘mi právnymi predpismi aj tie-
to povinnosti:
a) prerokovaÈ s poisten˘m v˘sledky ‰etre-

nia nevyhnutného na zistenie nároku,
rozsahu a v˘‰ky poistného plnenia;

b) vrátiÈ poistenému ním predloÏené dokla-
dy, ktoré si vyÏiada.

âlánok X.
Plnenie poisÈovateºa

1. Ak nastala poistná udalosÈ, má poisten˘
právo na poistné plnenie za podmienok sta-
noven˘ch v t˘chto VPP HAV 06, v príslu‰-
n˘ch zmluvn˘ch ustanoveniach a/alebo ìal-
‰ích ustanoveniach poistnej zmluvy.

2. PoisÈovateº je povinn˘ vyplatiÈ poistenému,
poistné plnenie do 15 dní, len ão poisÈovateº
skonãil ‰etrenie potrebné na zistenie rozsa-
hu povinnosti plniÈ, ak nebolo v poistnej
zmluve dohodnuté inak. PoisÈovateº poskyt-
ne poistné plnenie v tuzemskej mene na po-
slednú známu adresu poisteného alebo po-
isten˘m uveden˘ úãet v peÀaÏnom ústave,
ak nerozhodne o tom, Ïe poskytne naturál-
ne plnenie (opravou alebo v˘menou ve-
ci), ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté
inak.

3. V prípade ‰etrenia poistnej udalosti polí-
ciou, je podmienkou ukonãenia ‰kodovej
udalosti poisÈovateºom predloÏenie právo-
platného rozhodnutia od polície, prípadne
in˘ch orgánov, oprávnen˘ch rozhodnúÈ
o vozidle. Obdobne sa postupuje, ak v rám-
ci ‰etrenia ‰kodovej udalosti je potrebné po-
súdiÈ odbornú otázku expertízou, odborn˘m
vyjadrením, ãi posudkom, alebo je potrebná
súãinnosÈ poisteného a/alebo poistníka, na
ktorú bol vyzvan ,̆ najmä v podobe predlo-
Ïenia dokladov, predmetov alebo vysvetlení.

4. V prípade po‰kodenia vozidla sú poistn˘m
plnením primerané náklady úãelne vynalo-
Ïené na odstránenie ‰kody vzniknutej na 
vozidle v rámci podmienok dohodnut˘ch
v poistnej zmluve, zníÏené o hodnotu dojed-
nanej spoluúãasti, pokiaº nebolo dohodnuté
inak.

5. Ak bolo vozidlo po‰kodené alebo zniãené
v takom rozsahu, Ïe primerané náklady na
jeho opravu by presiahli 85 % v‰eobecnej
hodnoty vozidla, poisÈovateº bude povaÏo-
vaÈ takúto ‰kodu za totálnu. V‰eobecná
hodnota vozidla je hodnota vozidla v rovna-
kej kvalite a na rovnakom stupni opotrebo-
vania alebo iného znehodnotenia v danom
mieste, ãase a v tuzemskej mene. Vyjadruje
hodnotu vozidla pri jeho predaji obvykl˘m
spôsobom na voºnom trhu v SR k dátumu
vzniku poistnej udalosti.

6. Za primerané náklady sa povaÏujú také ná-
klady, ktoré nepresiahnu ceny nov˘ch
náhradn˘ch dielov, ãasov˘ch noriem stano-



2. Poistník je zaraden˘ do príslu‰ného stupÀa
bonusu po predloÏení potvrdenia o ‰ko-
dovom priebehu, ktoré sa stáva prílohou 
poistnej zmluvy alebo na základe rozhodnu-
tia poisÈovateºa. Pokiaº poisÈovateº v prie-
behu platnosti poistnej zmluvy zistí dôvody
pre správne urãenie stupÀa bonusu (napr.
nedodanie potvrdenia o ‰kodovom priebe-
hu alebo zistenie, Ïe predloÏené potvrdenie
o ‰kodovom priebehu je nepravdivé), má
právo jednostranne doúãtovaÈ poistníko-
vi rozdiel poistného a upraviÈ v˘‰ku poist-
ného.

3. V˘‰ka bonusu je daná dobou bez‰kodového
priebehu, t. j. dobou nepreru‰eného trvania
poistenia, poãas ktorej nenastala na poiste-
nom vozidle poistná udalosÈ, ktorá má vply-
v na zníÏenie v˘‰ky bonusu.

4. V˘‰ka bonusu sa urãuje podºa nasledovnej
tabuºky:

StupeÀ Doba bez‰kodového V˘‰ka 
bonusu priebehu bonusu

0 od 0 do 11 mesiacov vrátane 0 %

1 od 12 do 23 mesiacov vrátane 10 %

2 od 24 do 35 mesiacov vrátane 20 %

3 od 36 do 47 mesiacov vrátane 30 %

4 od 48 do 59 mesiacov vrátane 40 %

5 nad 60 mesiacov 50 %

5. Za poistné udalosti, ktoré nemajú vplyv na
zníÏenie v˘‰ky bonusu sa povaÏujú:
a) Ïivelná udalosÈ;
b) dopravná nehoda, za ktorú plne zodpo-

vedá tretia osoba;
c) udalosÈ, z ktorej nebolo poskytnuté 

plnenie (odmietnutie poisÈovateºa vypla-
tiÈ poistné plnenie za poistnú udalosÈ,
poistná udalosÈ do v˘‰ky dohodnutej
spoluúãasti, hlásené poistné udalosti ne-
nárokované poisten˘m);

d) krádeÏ vozidla, alebo jeho ãasti, pokiaº
bola hlásená na polícii;

e) vandalizmus, pokiaº bol hlásen˘ na polí-
cii.

6. Ustanovenia bodu 5 tohto ãlánku neplatia,
ak bol vodiã poisteného vozidla pri ‰kodovej
udalosti pod vplyvom alkoholu alebo inej
návykovej látky.

7. Bonus sa poskytuje v príslu‰nej v˘‰ke od 
prvého dÀa poistného roka nasledujúceho
po poistnom roku, v ktorom nárok na tento
bonus vznikol, do konca príslu‰ného poist-
ného roka, v ktorom dôjde k poistnej uda-
losti alebo v ktorom poistenie zanikne, ak
nie je dohodnuté inak.

8. Za kaÏdú poistnú udalosÈ ktorá má vplyv 
na bonus, ku ktorej dôjde poãas poistného
roku, sa zniÏuje doteraj‰í stupeÀ bonusu 
vÏdy o dva stupne. Za kaÏd˘ skonãen˘ poist-
n˘ rok s bez‰kodov˘m priebehom sa v˘‰ka
bonusu na nasledujúci poistn˘ rok zvy‰uje
vÏdy o 10 %.

9. Ak poisten˘ preukáÏe dobu bez‰kodového

4

riadení poisteného vozidla, ktoré vodiã vie-
dol pod vplyvom alkoholu alebo in˘ch návy-
kov˘ch látok alebo ak vodiã nezotrval na
mieste nehody alebo odmietol sa podrobiÈ
skú‰ke na urãenie alkoholu alebo in˘ch ná-
vykov˘ch látok v krvi.

17. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie za po-
‰kodenie alebo zniãenie pneumatík a audio-
vizuálnej v˘bavy vozidla len ak z tej istej
príãiny a v tej istej dobe do‰lo aj k inému po-
‰kodeniu vozidla, alebo jeho ãasti, za ktoré
je poisÈovateº povinn˘ plniÈ alebo do‰lo
k poistnej udalosti následkom vandalizmu.
Poistné plnenie za po‰kodené alebo zniãené
pneumatiky poisÈovateº poskytne v technic-
kej hodnote.

âlánok XI.
Vinkulácia poistného plnenia

1. Vinkulácia poistného plnenia pre úãely t˘ch-
to VPP HAV 06 znamená, Ïe poistné plnenie
z poistnej zmluvy poisÈovateº vyplatí tretej
osobe, v prospech ktorej bolo poistné plne-
nie vinkulované. Vinkulácia poistného plne-
nia musí byÈ dojednaná v poistnej zmluve.

2. Vinkuláciu je moÏné zru‰iÈ iba so súhlasom
osoby v prospech ktorej bolo poistné plne-
nie vinkulované.

âlánok XII.
SpoluúãasÈ

1. SpoluúãasÈ je dohodnutá peÀaÏná suma,
ktorou sa poisten˘ podieºa na poistnom 
plnení a stanoví sa pevnou sumou, percen-
tom alebo ich kombináciou. VÏdy sa odpoãí-
tava od celkovej v˘‰ky poistného plnenia.

2. Poistenie sa uzatvára so spoluúãasÈou a v˘‰-
ka spoluúãasti je uvedená v poistnej zmluve.

3. SpoluúãasÈ je dohodnutá samostatne pre
jednotlivé poistenia. Dohodnutá spoluúãasÈ
sa odpoãíta z poistného plnenia pri kaÏdej
jednotlivej poistnej udalosti vÏdy jednotlivo
pre kaÏdé dojednané poistenie, ktorého sa
‰kodová udalosÈ t˘ka a z ktorej vypl˘va po-
isÈovateºovi povinnosÈ plniÈ.

4. Pokiaº je nahlásená jedna ‰kodová udalosÈ,
ale z charakteru po‰kodenia vozidla je jed-
noznaãne zrejmé, Ïe ide o viac ‰kodov˘ch
udalostí, bude poisÈovateº posudzovaÈ kaÏ-
dú z nich ako samostatnú ‰kodovú udalosÈ.
PoisÈovateº je oprávnen˘ pri v˘plate poist-
ného plnenia odpoãítaÈ spoluúãasÈ z poist-
ného plnenia pri kaÏdej takejto poistnej
udalosti.

5. Za poistnú udalosÈ, pri ktorej je v˘‰ka ‰kody
niÏ‰ia ako dojednaná spoluúãasÈ, sa poistné
plnenie neposkytuje.

âlánok XIII.
Bonus

1. Bonus je zníÏenie poistného za bez‰kodov˘
priebeh z poistenia podºa bodu 1 a 2 ãlánku
II t˘chto VPP HAV06 a jeho v˘‰ka je vyjadre-
ná v percentách. Bonus sa uplatÀuje len ak
bol dohodnut˘ v poistnej zmluve.

priebehu z predchádzajúceho poistenia vo-
zidla, má nárok na priznanie v˘‰ky bonusu
získaného v predchádzajúcich poisteniach
(v cel˘ch mesiacoch) po odpoãítaní doby od
ukonãenia trvania poistenia (v mesiacoch)
do uzatvorenia nového poistenia. Bonus sa
poskytuje v plnej v˘‰ke ak doba preru‰enia
poistenia nepresiahla jeden rok (12 mesia-
cov).

10. Pokiaº sa poisÈovateº dozvie o poistnej uda-
losti, ktorá nastala v danom poistnom roku,
a ktorá má vplyv na zmenu stupÀa bonusu,
má poisÈovateº právo doúãtovaÈ poistníkovi
rozdiel poistného od poãiatku daného poist-
ného roku.

âlánok XIV.
Zabezpeãenia vozidla proti krádeÏi

1. Poisten˘ je povinn˘ zabezpeãiÈ motoro-
vé vozidlo s celkovou hmotnosÈou do 
3 500 kg vrátane, pokiaº v poistnej zmluve
nie je dohodnuté inak, proti krádeÏi nasle-
dovne:
a) ak je poistná suma vozidla vrátane na-

d‰tandardnej v˘bavy v ãase uzavretia
poistenia do 500.000,- Sk vrátane:
– imobilizér v kºúãi in‰talovan˘ pria-

mo v˘robcom vozidla,
alebo

– mechanické zabezpeãovacie zaria-
denie pevne spojené s karosériou
vozidla
alebo

– autoalarm.

b) ak je poistná suma vozidla vrátane nad-
‰tandardnej v˘bavy v ãase uzavretia po-
istenia od 500 001,- Sk do 2 000 000,-
Sk vrátane:
Kombináciou minimálne dvoch niÏ‰ie
uveden˘ch zabezpeãovacích zariadení:
– imobilizér v kºúãi in‰talovan˘ pria-

mo v˘robcom vozidla,
– mechanické zabezpeãovacie zaria-

denie pevne spojené s karosériou
vozidla,

– autoalarm,
– satelitn˘ vyhºadávací a monitorovací

systém.

c) ak je poistná suma vozidla vrátane nad-
‰tandardnej v˘bavy v ãase uzavretia po-
istenia od 2.000 001,- Sk vrátane:
Kombináciou minimálne troch niÏ‰ie
uveden˘ch zabezpeãovacích zariadení:
– imobilizér v kºúãi in‰talovan˘ pria-

mo v˘robcom vozidla,
– mechanické zabezpeãovacie zaria-

denie pevne spojené s karosériou
vozidla,

– autoalarm,
– satelitn˘ vyhºadávací a monitorovací

systém.

2. Poisten˘ je povinn˘ zabezpeãiÈ nákladné
motorové vozidlo s celkovou hmotnosÈou od
3 501 kg, ‰peciálne vozidlo, autobus, traktor,
pokiaº v poistnej zmluve nie je dohodnuté
inak, proti krádeÏi nasledovne:

– imobilizér v kºúãi in‰talovan˘ pria-
mo v˘robcom vozidla,

alebo
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– mechanické zabezpeãovacie zaria-
denie pevne spojené s karosériou
vozidla,

alebo
– autoalarm.

3. Poisten˘ je povinn˘ zabezpeãiÈ motocykle,
motorové trojkolky a ‰tvorkolky, pokiaº v po-
istnej zmluve nie je dohodnuté inak, proti
krádeÏi uzamknutím bezpeãnostného zám-
ku z tvrdenej ocele.

4. V‰etky poisÈovateºom poÏadované zabez-
peãovacie zariadenia in‰talované v motoro-
vom vozidle musia byÈ funkãné, poisten˘ je
povinn˘ udrÏiavaÈ ich v prevádzkyschopnom
stave a uviesÈ ich do funkãného stavu pri
kaÏdom opustení vozidla.

5. Ak v ãase poistnej udalosti neboli niektoré
z povinn˘ch zabezpeãovacích zariadení
v motorovom vozidle nain‰talované a uve-
dené do funkãného stavu, je poisÈovateº
oprávnen˘ zníÏiÈ poistné plnenie.

âlánok XV.
Popis zabezpeãovacích zariadení

a) Mechanické zabezpeãovacie zariadenie
– je zariadenie, ktoré je pevne spoje-

né s karosériou vozidla a mechanic-
k˘m spôsobom zabraÀuje neopráv-
nenému pouÏitiu vozidla t˘m, Ïe blo-
kuje riadenie alebo prevodové
ústrojenstvo automobilu (Construkt,
Mul-t-lock, Zeder-lock, Twin way
a podobné homologizované typy).

b) Autoalarm 
– je elektronické zabezpeãovacie za-

riadenie pevne zabudované vo vo-
zidle, ktoré akusticky a opticky sig-
nalizuje alebo diaºkovo hlási pokus
o neoprávnen˘ vstup do vozidla
a zabraÀuje rozjazdu vozidla bloko-
vaním motora (Jablotron, Meta,
Avital, Bosch, Clifford, Piranha a po-
dobné homologizované typy).

c) Imobilizér 
– je elektronické zabezpeãovacie za-

riadenie pevne zabudované vo vo-
zidle zabraÀujúce rozjazdu vozidla
blokovaním funkãn˘ch ãastí motora
(typové oznaãenie ako u alarmov
alebo od v˘robcu vozidla).

d) Vyhºadávací systém
– je zabezpeãovacie zariadenie skryte

in‰talované vo vozidle a po jeho ak-
tivácii je schopné vysielaÈ signál.
Monitorovaním tohto signálu je mo-
Ïné urãiÈ presnú lokalizáciu vozidla.
Tento druh zabezpeãovacieho zaria-
denia musí byÈ vÏdy napojen˘ na
centrálne dispeãerské pracovisko.
Systém musí maÈ pôsobnosÈ mini-
málne na celom území Slovenskej
republiky. (Lo –Jack, GSP/GSM a po-
dobné homologizované typy).

âlánok XVI.
Doplnkové poistenie ãelného skla 

na motorovom vozidle

1. Ak zmluvné strany uzavrú v poistnej zmluve
doplnkové poistenie ãelného skla, je pred-

metom poistenia ãelné sklo na motorovom
vozidle, ktoré je poistené v poistnej zmlu-
ve.

2. Poistenie ãelného skla sa uzaviera pre prí-
pad po‰kodenia alebo zniãenia akoukoºvek
náhodnou udalosÈou podºa bodu 1 a 2 ãlán-
ku II. VPP HAV 06.

3. Dojednáva sa, Ïe ustanovenie ãlánku XII.
bodu 2 VPP HAV 06 neplatí.

4. Limit poistného plnenia je dojednan˘ v po-
istnej zmluve.

âlánok XVII.
Doplnkové poistenie batoÏiny 

a vecí osobnej potreby

1. Ak zmluvné strany uzatvoria v poistnej
zmluve poistenie batoÏiny a vecí osobnej
potreby (ìalej len„batoÏina”) je predmetom
poistenia batoÏina, ktorá je dopravovaná
vozidlom poisten˘m v poistnej zmluve.

2. Poistenie batoÏiny a vecí osobnej potreby sa
vzÈahuje v˘luãne iba na ich:
a) po‰kodenie, zniãenie, krádeÏ alebo stra-

tu, ktorá nastala v príãinnej súvislosti
s dopravnou nehodou, ktorá bola ohlá-
sená polícii;

b) po‰kodenie alebo zniãenie Ïivelnou uda-
losÈou.

3. Pri cestách mimo SR sa poistenie batoÏiny
vzÈahuje iba na batoÏinu obãanov SR.

4. Poistenie batoÏiny sa nevzÈahuje na:
a) tuzemské a/alebo cudzozemské bankov-

ky, mince, pamätné bankovky, pamätné
mince, obchodné mince, drahé kovy
a predmety z nich vyrobené, perly a dra-
hokamy;

b) cenné papiere, elektronické platobné
prostriedky alebo iné platobné karty, ce-
niny a/alebo iné obdobné predmety spô-
sobilé plniÈ takéto funkcie;

c) cestovné pasy, vodiãské preukazy, ces-
tovné lístky, letenky a iné doklady a pre-
ukazy v‰etkého druhu, ani na náklady
spojené

d) s obstaraním ich náhrad;
e) písomnosti, plány, obchodné a/alebo úã-

tovné knihy, kartotéky, v˘kresy, dierne
‰títky;

f) veci slúÏiace k v˘konu povolania alebo
zárobkovej ãinnosti;

g) diela umelecké, zvlá‰tnej kultúrnej a his-
torickej hodnoty, veci zberateºského
záujmu a zbierky;

h) záznamy na nosiãoch zvukov˘ch, obra-
zov˘ch, dátov˘ch a in˘ch záznamov;

i) zvieratá;
j) zbrane vrátane ich príslu‰enstva a streli-

vo;

5. Poistná suma je stanovená v poistnej zmlu-
ve, priãom limit plnenia na jednu batoÏinu je
5 000,- Sk.

âlánok XVIII.
Doplnkové poistenie úrazu 

dopravovan˘ch osôb

1. Ak zmluvné strany uzavrú v poistnej zmluve

poistenie úrazu dopravovan˘ch osôb, sú po-
isten˘mi osobami vodiã a osoby dopravova-
né motorov˘m vozidlom, ktoré je poistené
touto poistnou zmluvou (ìalej len „poiste-
n˘”).

2. Poistnou udalosÈou je úraz poisteného, kto-
r˘ v zmysle príslu‰n˘ch v‰eobecn˘ch poist-
n˘ch podmienok poisÈovateºa pre úrazové
poistenie nastal v priebehu trvania tohto
poistenia v súlade s dojednan˘m územn˘m
rozsahom poistenia motorového vozidla pri
prevádzke vozidla uvedenej v bode 3 tohto
ãlánku.

3. Poistenie sa vzÈahuje na úrazy, ktoré poiste-
n˘ utrpí pri prevádzke poisteného motoro-
vého vozidla.
Prevádzkou vozidla sa rozumie:
a) uvádzanie motora vozidla do chodu

pred zahájením jazdy;
b) nastupovanie do vozidla alebo vystupo-

vanie z vozidla;
c) jazda vozidla;
d) krátkodobá zastávka motorového vozid-

la;
e) odstraÀovanie beÏn˘ch porúch motoro-

vého vozidla, ak tieto poruchy vznikli
v priebehu jazdy motorového vozidla.

4. V prípade krátkodobej zastávky motorového
vozidla sa poistenie vzÈahuje iba na úrazy
poisteného, ku ktor˘m do‰lo v motorovom
vozidle alebo v jeho bezprostrednej blízkos-
ti na komunikácii.

5. Za poistenú ãinnosÈ sa v‰ak nepovaÏuje:
a) ak sa dopravoval poisten˘ na miestach

vozidla, ktoré k doprave osôb nie sú
urãené;

b) ak sa poisten˘ zúãastnil r˘chlostného
preteku alebo preteku s r˘chlostnou vlo-
Ïkou alebo prípravnej jazdy alebo tré-
ningu k nim;

c) ak poisten˘ vykonával typové skú‰ky
r˘chlostí, b⁄zd, zvratu a stability vozidla,
dojazdu s vy‰‰ou r˘chlosÈou, alebo iné
obdobné skú‰ky;

d) ak poisten˘ vykonával nakladanie alebo
vykladanie nákladu, batoÏiny;

e) preprava osôb za odmenu.

6. Pre prípad, Ïe poisten˘ utrpí poãas trvania
poistenia pri prevádzke poisteného motoro-
vého vozidla úraz, predstavujú základné po-
istné sumy (ak nie je v poistnej zmluve uve-
dené inak) pre kaÏdú dopravovanú osobu
za:
a) smrÈ následkom úrazu ..... 100 000,- Sk;
b) trvalé následky úrazu podºa rozsahu ná-

sledkov príslu‰né percento z ãiastky 
......................................... 200 000,- Sk;

c) dobu nevyhnutného lieãenia telesn˘ch
po‰kodení spôsoben˘ch úrazom podºa
rozsahu príslu‰né percento z ãiastky
........................................... 20 000,- Sk.

7. Právo na poistné plnenie má/majú:
a) v prípade smrti poisteného osoby urãené

v § 817 odst. 2 a 3 OZ;
b) za trvalé následky úrazu poisten˘;
c) za dobu nevyhnutného lieãenia teles-

n˘ch po‰kodení, spôsoben˘ch úrazom
poisten .̆
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8. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie v tu-
zemskej mene na území SR.

9. Náklady na dopravu poisteného z cudziny
na územie SR za úãelom stanovenia rozsahu
trval˘ch následkov úrazu poisÈovateº nehra-
dí.

10. Ak v poistenom motorovom vozidle bolo
viac osôb, ako je povolen˘ poãet sedadiel
uveden˘ v technickom preukaze alebo
v osvedãení o evidencii tohto vozidla, zniÏu-
je sa poistné plnenie pre kaÏdú jednotlivú
osobu v pomere poãtu sedadiel uveden˘ch
v technickom preukaze alebo v osvedãení
o evidencii tohto vozidla, k poãtu osôb t˘m-
to vozidlom v dobe poistnej udalosti dopra-
vovan˘ch.

11. Ak na vznik úrazu alebo jeho závaÏnosÈ ma-
la priamy vplyv skutoãnosÈ, Ïe poisten˘ ne-
bol pripútan˘ bezpeãnostn˘m pásom, poist-
né plnenie môÏe poisÈovateº primerane
zníÏiÈ a to aÏ do v˘‰ky 50 %.

12. Zaãiatok, doba a koniec poistenia úrazu do-
pravovan˘ch osôb sú zhodné so zaãiatkom,
dobou a koncom poistenia motorového vo-
zidla poisteného poistnou zmluvou.

13. Poistné udalosti oznamuje poisÈovateºovi
bez zbytoãného odkladu poisten ,̆ resp. oso-
by urãené v § 817 odst. 2 a 3 OZ.
Pri uplatnení práva na poistné plnenie pred-
kladajú vy‰‰ie uvedené osoby:
a) príslu‰n˘ doklad o poistení;
b) správu polície, ak udalosÈ vy‰etrovala;
c) riadne vyplnené tlaãivo Oznámenie po-

istnej udalosti z úrazového poistenia;
d) „Atestatio medici” (lekárska správa, ná-

lez), ak dôjde k úrazu v zahraniãí;
e) úmrtn˘ list a potvrdenie o príãine smrti

od o‰etrujúceho lekára v prípade smrti
poisteného;

f) príp. ìal‰ie súvisiace doklady, ktoré si
poisÈovateº vyÏiada.

14. Ustanovenia t˘chto VPP HAV 06 majú pred-
nosÈ pred príslu‰n˘mi v‰eobecn˘mi poistn˘-
mi podmienkami poisÈovateºa pre úrazové
poistenie, pokiaº nie je v poistnej zmluve do-
hodnuté inak.

âlánok XIX.
Doplnkové poistenie náhradného vozidla

1. Ak zmluvné strany uzatvoria v poistnej
zmluve poistenie náhradného vozidla je
predmetom tohto poistenia náhrada nákla-
dov vynaloÏen˘ch poisten˘m na nájomné za
náhradné motorové vozidlo prenajaté 
v dôsledku po‰kodenia vozidla uvedeného
v poistnej zmluve, priãom toto po‰kodenie
vzniklo v dôsledku poistnej udalosti a ne-
umoÏÀuje prevádzku vozidla na pozemn˘ch
komunikáciach z dôvodu neschopnosti po-
hybovaÈ sa vlastnou motorickou silou alebo
z dôvodu nemoÏnosti dodrÏiavaÈ v‰eobecne
záväzné právne predpisy upravujúce poÏia-
davky na technickú spôsobilosÈ vozidiel pri
ich prevádzke na pozemn˘ch komuniká-
ciach.

2. Pokiaº v poistnej zmluve nie je dohodnuté
inak, poistenie sa uzaviera iba pre prípad,

kedy následky poistnej udalosti sú odstraÀo-
vané s vyuÏitím opravovni na území SR, pri-
ãom doba opravy poisteného vozidla súvi-
siaceho s poistnou udalosÈou prekroãí jeden
deÀ.

3. Limity poistného plnenia a prípadná spolu-
úãasÈ je dojednaná v poistnej zmluve.

4. Limit poistného plnenia je urãen˘ v poistnej
zmluve na celé poistné obdobie bez ohºadu
na poãet poistn˘ch plnení.

5. Poistenie náhradného vozidla sa vzÈahuje
iba na vypoÏiãané vozidlo rovnakej triedy,
ako je trieda poisteného vozidla. V prípa-
de, Ïe si poisten˘ vypoÏiãia vozidlo vy‰‰ej
triedy, plní poisÈovateº iba v takej v˘‰ke, akej
by plnil pri vypoÏiãaní vozidla rovnakej trie-
dy.

6. Pre úãely tohto ãlánku trieda vozidla sa
urãuje podºa typu podvozku a druhu karosé-
rie vozidla [napr.: mini, malé, niÏ‰ia stredná,
stredná, vy‰‰ia stredná, luxusná, ‰portová,
terénne, viacúãelové vozidlo (ìalej len
„MPV“) malé, MPV niÏ‰ia stredná, MPV
stredná, MPV veºká a iné].

7. Poistenie náhradného vozidla sa vzÈahuje
iba na prípady, keì si poisten˘ vypoÏiãia vo-
zidlo od osoby, ktorá má poÏiãiavanie vozi-
diel v predmete podnikania (jeden z pred-
metov podnikania).

8. PoisÈovateº poskytuje poistné plnenie do
v˘‰ky obvyklej odplaty za vypoÏiãanie vozid-
la v danom mieste a ãase, maximálne v‰ak
do limitu poistného plnenia stanoveného
v poistnej zmluve.

âlánok XX.
V˘klad pojmov

1. Havária – po‰kodenie alebo zniãenie pois-
teného vozidla alebo jeho ãasti náhodnou
udalosÈou vzniknutou nárazom alebo stre-
tom, priãom náraz je zráÏka poisteného vo-
zidla s nepohyblivou prekáÏkou (napr. stena,
stojaci vozidlo a pod.) a stret je zráÏka pois-
teného vozidla s pohybujúcim sa objektom
(napr. vozidlo, ãlovek, zviera a pod.).

2. Vandalizmus – úmyselné po‰kodenie alebo
zniãenie vozidla alebo jeho ãasti treÈou oso-
bou.

3. Îivelná udalosÈ je udalosÈ spôsobená:
– poÏiarom,
– v˘buchom,
– úderom blesku,
– nárazom alebo zrútením lietadla s po-

sádkou, jeho ãasti alebo jeho nákladu,
– záplavou,
– povodÀou,
– víchricou,
– krupobitím,
– zosuvom pôdy, zrútením skál alebo ze-

mín,
– zosuvom alebo zrútením lavín,
– pádom stromov, stoÏiarov a in˘ch pred-

metov, ak nie sú súãasÈou po‰kodenej
veci alebo nie sú súãasÈou toho istého
súboru ako po‰kodená vec,

– zemetrasením dosahujúcim aspoÀ 
6. stupeÀ medzinárodnej stupnice
(MCS).

4. KrádeÏ – je zmocnenie sa vozidla alebo je-
ho ãasti s úmyslom zaobchádzaÈ s ním ako
s vecou vlastnou.

5. LúpeÏ – je pouÏitie násilia alebo hrozby
bezprostredného násilia v úmysle zmocniÈ
sa vozidla alebo jeho ãasti.

6. Neoprávnené uÏívanie cudzej veci – je
zmocnenie sa vozidla v úmysle ju prechodne
uÏívaÈ.

7. Podvod – je obohatenie seba alebo iného
na ‰kodu cudzieho majetku t˘m, Ïe páchateº
uvedie niekoho do omylu alebo nieãí omyl
vyuÏije.

8. Vozidlo – je motorové vozidlo a prípojné
vozidlo, ktoré je spôsobilé k prevádzke
v zmysle platnej právnej úpravy s platn˘m
Osvedãením o evidencii alebo technick˘m
osvedãením vozidla vydan˘m v SR alebo TP
vydávan˘mi v SR, priãom:
a) motorov˘m vozidlom je cestné nekoºajo-

vé vozidlo poháÀané vlastn˘m poho-
nom,

b) prípojn˘m vozidlom je kaÏdé cestné ne-
koºajové vozidlo urãené na pripojenie
k motorovému vozidlu.

9. Povinná v˘bava – je, v˘bava motorového
vozidla, ktor˘m musí byÈ vozidlo vybavené
v zmysle platn˘ch právnych predpisov.

10. Nad‰tandardná v˘bava – je v˘bava vozid-
la, ktorou je vozidlo vybavené nad rámec
‰tandardne dodávanej v˘bavy v˘robcom da-
ného typu vozidla. Za nad‰tandardnú v˘ba-
vu sa nepovaÏujú poãítaãové zariadenia,
ktoré neslúÏia na prevádzku vozidla a pred-
mety v rozpore s právnym predpisom pre
prevádzku motorov˘ch vozidiel.

11. Technická hodnota – vyjadruje zvy‰ok
technickej Ïivotnosti vozidla vyjadren˘ v tu-
zemskej mene a nie sú v nej zahrnuté vply-
vy zohºadÀujúce trhové a ekonomické pod-
mienky.

12. Totálna ‰koda – ak vozidlo bolo po‰kode-
né alebo zniãené v takom rozsahu, Ïe prime-
rané náklady na jeho opravu presiahnu 
85 % v‰eobecnej hodnoty vozidla.

13. Poisten˘ – je osoba, na ktorej majetok sa
poistenie vzÈahuje.

14. Poistník – je osoba, ktorá uzavrela s poisÈo-
vateºom poistnú zmluvu a je povinná platiÈ
poistné. V prípade, ak poisten˘ sám uzavie-
ra poistnú zmluvu, je zároveÀ aj poistníkom.

15. Poistná udalosÈ – je náhodná ‰kodová
udalosÈ, s ktorou je podºa t˘chto VPP HAV
06 spojená povinnosÈ poisÈovateºa poskyto-
vaÈ poistné plnenie.

16. ·kodová udalosÈ – je udalosÈ oznámená
poisten˘m, ktorá by mohla byÈ dôvodom
vzniku práva na poistné plnenie. Nieje v‰ak
totoÏná s poistnou udalosÈou.
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17. Podpoistenie – sa rozumie, ak je v ãase 
poistnej udalosti poistná suma stanovená
poisten˘m niÏ‰ia, neÏ poistná hodnota vo-
zidla.

18. DrÏiteº – osoba, ktorá je zapísaná v Osved-
ãení o evidencii vydan˘m v SR alebo v tech-
nickom osvedãení vozidla vydan˘m v SR ale-
bo v technickom preukaze vydan˘m v SR.

19. Oprávnen˘ uÏívateº – je osoba oprávnená
na uÏívanie vozidla.

20. Tuzemská mena – peÀaÏná jednotka v SR.

âlánok XXI.
Doruãovanie písomností

PoisÈovateº zasiela písomnosti na poslednú
známu adresu poistníka uvedeného v poistnej
zmluve. Poistník alebo poisten˘ je povinn˘ pí-
somne oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu svojej 
adresy bez zbytoãného odkladu. PísomnosÈ sa
povaÏuje za doruãenú dÀom prevzatia adresá-
tom alebo dÀom, keì adresát prevzatie písom-
nosti odoprel. V prípade, Ïe sa písomnosÈ uloÏí
na po‰te pre nezastihnutie adresáta a ten si ju
v príslu‰nej lehote nevyzdvihol na po‰te, písom-
nosÈ sa povaÏuje za doruãenú v posledn˘ deÀ
tejto lehoty, aj keì sa adresát o jej uloÏení ne-
dozvedel. V prípade, keì bola písomnosÈ vrá-
tená poisÈovateºovi ako nedoruãená pre zmenu
adresy, povaÏuje sa za doruãenú dÀom jej 
vrátenia.

Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi,
poistenému alebo inej oprávnenej osobe sa do-
ruãujú spravidla po‰tou alebo kuriérom, priãom
sa pouÏije medzinárodne uznávaná kuriérska
spoloãnosÈ, môÏu v‰ak byÈ doruãené aj priamo
poisÈovateºom a to na ich poslednú, poisÈova-
teºovi známu adresu.

âlánok XXII.
Ochrana osobn˘ch údajov

Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve
potvrdzuje, Ïe osobné údaje uvedené v poistnej
zmluve poskytol poisÈovateºovi v zmysle príslu‰-
n˘ch právnych predpisov ako osobné údaje ne-
vyhnutné na úãely uzatvorenia tejto poistnej
zmluvy a správy poistenia, za úãelom ochrany
poisÈovateºa, uplatÀovania práv poisÈovateºa vo-
ãi poistníkovi, poistenému alebo in˘m dotknu-
t˘m osobám, zdokumentovania ãinnosti poisÈo-
vateºa, na úãely v˘konu dohºadu a na plnenie
povinností a úloh poisÈovateºa podºa zákona
o poisÈovníctve a osobitn˘ch právnych predpi-
sov.

AÏ do vysporiadania v‰etk˘ch práv a povin-
ností vypl˘vajúcich zo vzÈahu zaloÏeného poist-
nou zmluvou dáva poisÈovateºovi v˘slovn˘ pí-
somn˘ súhlas s poskytnutím a sprístupnením
t˘chto osobn˘ch údajov zaisÈovniam, ìalej sub-
jektom patriacim do skupiny PPF Group, ako aj
zmluvn˘m partnerom poisÈovateºa alebo in˘m
oprávnen˘m subjektom, a to i mimo územia SR
v súvislosti s uplatnením práv a povinností vy-
pl˘vajúcich z poistnej zmluvy, na úãely marketin-
gu (najmä znaãiek, produktov a sluÏieb) a na
úãely v˘konu poisÈovacej ãinností ako aj ãinnos-
ti ktorá je predmetom podnikania t˘chto subjek-
tov. Krajinou cezhraniãného toku je âeská repub-
lika a iné ‰táty v súvislosti s uplatnením práv
a povinností vypl˘vajúcich z poistného vzÈahu,

ktoré zaruãujú primeranú úroveÀ ochrany osob-
n˘ch údajov.

Súãasne prehlasuje, Ïe bol oboznámen˘ so
skutoãnosÈami vypl˘vajúcimi z §10 ods. 1 záko-
na ã. 428/2002 Z. z. o ochrane osobn˘ch údajov
a v prípade, ak sú v tejto poistnej zmluve uvede-
né osobné údaje inej osoby, má od tejto osoby
súhlas k pouÏitiu jej osobn˘ch údajov pre potre-
by poisÈovateºa. Zaväzuje sa bez zbytoãného od-
kladu oznámiÈ poisÈovateºovi kaÏdú zmenu svo-
jich osobn˘ch údajov.

âlánok XXIII.
Spôsob vybavovania sÈaÏností 

1. Poisten ,̆ poistník má právo kedykoºvek po-
daÈ poisÈovateºovi sÈaÏnosÈ, a to písomne
alebo prostredníctvom prostriedkov elektro-
nickej komunikácie (e-mail).

2. Adresa poisÈovateºa ako aj e-mailová adresa
poisÈovateºa, sú zverejnené na internetovej
stránke poisÈovateºa.

3. SÈaÏnosÈou sa rozumie akákoºvek námietka
zo strany poisteného, poistníka na v˘kon
poisÈovacej ãinnosti poisÈovateºa v súvislos-
ti s uzavretou poistnou zmluvou.

4. Zo sÈaÏnosti musí byÈ zrejmé, kto ju podáva
a akej veci sa t˘ka.

5. Pokiaº nie je uvedené inak, poisÈovateº sa
zaväzuje sÈaÏnosÈ vybavovaÈ bez zbytoã-
ného odkladu, v lehote 30 kalendárnych dní,
priãom lehota zaãína plynúÈ v deÀ nasledu-
júci po doruãení sÈaÏnosti poisÈovateºovi.

6. Poisten˘ je povinn˘ na poÏiadanie poistiteºa
doloÏiÈ bez zbytoãného odkladu poÏadova-
né doklady k ním podávanej sÈaÏnosti. Ak
sÈaÏnosÈ neobsahuje poÏadované náleÏitos-
ti alebo klient nedoloÏí doklady, poistiteº je
oprávnen˘ vyzvaÈ a upozorniÈ poisteného,
Ïe v prípade, ak v stanovenej lehote nedopl-
ní, prípadne neopraví poÏadované údaje
a doklady, nebude moÏné vybavenie sÈaÏ-
nosti zaãaÈ a sÈaÏnosÈ bude povaÏovaná za
zmätoãnú.

7. PoisÈovateº sa bude zaoberaÈ kaÏdou sÈaÏ-
nosÈou, ktorá spæÀa náleÏitosti podºa bodu
3 a 4 tohto ãlánku a ktorá bola poisÈova-
teºovi doruãená, priãom sa sÈaÏnosÈ povaÏu-
je za doruãenú okamihom doruãenia listovej
zásielky na adresu poisÈovateºa alebo 
e-mailovej správy na e-mailovú adresu poi-
sÈovateºa.

âlánok XXIV.
Príslu‰nosÈ súdov

V‰etky spory akéhokoºvek druhu, ktoré môÏu
vzniknúÈ na základe poistnej zmluvy alebo v sú-
vislosti s Àou medzi poisÈovateºom a poistníkom,
poisten˘m alebo in˘mi oprávnen˘mi osobami,
spadajú do právomoci súdov SR a budú rozho-
dované podºa právneho poriadku SR.

âlánok XXV.
Závereãné ustanovenia

1. Konaním alebo opomenutím poisteného
alebo poistníka na úãely t˘chto VPP HAV 06

sa rozumie aj konanie alebo opomenutie fy-
zick˘ch a/alebo právnick˘ch osôb pre pois-
teného alebo poistníka ãinné na základe
pracovnoprávneho alebo iného zmluvného
vzÈahu, ako aj oprávnené uÏívanie vozidla
fyzick˘mi a/alebo právnick˘mi osobami so
súhlasom poisteného, a ak nie je poistník
zároveÀ poisten˘m, aj so súhlasom poistní-
ka.

2. Ustanovenia t˘chto VPP HAV 06 t˘kajúce sa
poisteného sa pouÏijú aj na poistníka (po-
kiaº je poistník osobou odli‰nou od poiste-
ného), na oprávneného uÏívateºa vozidla
a/alebo na inú oprávnenú osobu.

3. V‰etky poistné zmluvy, ako aj akékoºvek iné
dojednania, ktoré boli uzavreté pred úãin-
nosÈou t˘chto VPP HAV 06 sa riadia dote-
raj‰ími v‰eobecn˘mi poistn˘mi podmienka-
mi poisÈovateºa pre havarijné poistenie.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ïe od ustanove-
ní VPP HAV 06 je moÏné sa odch˘liÈ v poist-
nej zmluve.

5. Ak sa niektoré ustanovenie t˘chto VPP HAV
06 stane neplatn˘m, tak ostatné ustanove-
nia poistnej zmluvy ako aj VPP HAV 06, kto-
ré nie sú touto neplatnosÈou dotknuté, zo-
stávajú v platnosti. PoisÈovateº v takomto
prípade nahradí dotknuté ustanovenie no-
v˘m platn˘m znením, ktorého obsah bude
ão najviac zodpovedaÈ doteraj‰iemu zmyslu
textu dotknutého ustanovenia.

6. Tieto VPP HAV 06 nadobúdajú úãinnosÈ dÀa
1. 9. 2006.
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