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KOOPERATIVA
poisťovňa, a.s.

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Pre poistenie motorových vozidiel platia ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
majetku a tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel, pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak.

OSOBITNÉ USTANOVENIA
Článok I
Poistné riziká
1. Základné poistenie motorových vozidiel sa vzťahuje na
a) poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy akoukoľvek udalosťou, s výnimkou
výluk výslovne uvedených v poistných podmienkach alebo v zmluvných dojednaniach,
b) krádež, lúpež motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy.
Doplnková výbava je poistená, len ak sa to dohodlo v poistnej zmluve.
2. Doplnkové poistenie motorových vozidiel sa vzťahuje na poškodenie, zničenie alebo stratu motorového
vozidla spreneverou, podvodom, zatajením veci, neoprávneným užívaním cudzieho motorového vozidla,
pokiaľ bol páchateľ zistený podľa právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončilo trestné konanie.

Článok II
Vymedzenie poistnej udalosti
1. Poistnou udalosťou je náhodná udalosť špecifikovaná v predchádzajúcom článku, ak je s ňou spojený
vznik povinnosti poisťovne plniť.
2. Poistnou udalosťou však nie je, ak bola takáto udalosť spôsobená úmyselným konaním poisteného,
poistníka alebo z podnetu niektorého z nich.
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Článok III
Výluky z poistenia
1. Právo na plnenie nie je, ak časť vozidla bola poškodená alebo zničená v dôsledku
a) prirodzeného opotrebenia, ako aj trvalého vplyvu prevádzky, korózie alebo erózie, únavy materiálu,
b) funkčného namáhania,
c) chybnej konštrukcie, výrobnej alebo materiálovej chyby,
d) nesprávnej obsluhy s následným poškodením častí vozidla nadmerným funkčným namáhaním,
e) toho, že vozidlo viedla osoba, ktorá nemala predpísané oprávnenie na vedenie vozidla,
f) činnosti vozidla ako pracovného stroja.
2. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri oprave alebo údržbe motorového vozidla, ak ide o po−
škodenie alebo zničenie motorového vozidla, za ktoré je zodpovedná opraváreň alebo dodávateľ zo
zákona.
3. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla pri súťažiach alebo pretekoch každého
druhu a pri súťažiach s rýchlostnou vložkou, ako aj pri prípravných jazdách na preteky a súťažiach
s rýchlostnou vložkou.
4. Ak boli poškodené alebo zničené pneumatiky alebo plné gumové obruče vozidla alebo ak bolo elektrické
zariadenie vozidla poškodené skratom, vznikne právo na plnenie len vtedy, ak došlo
a) súčasne aj k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je poisťovňa povinná plniť,
b) k ich poškodeniu alebo zničeniu zásahom inej osoby než poisteného, poistníka alebo vodiča.
Pokiaľ nedošlo z inej príčiny a v rovnakom čase k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je poisťovňa
povinná plniť, poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie nosičov záznamov, obrazoviek
a iných zobrazovacích jednotiek.

5. Poisťovňa nie je povinná plniť za následné škody všetkých druhov (nemožnosť používať vozidlo, ušlý
zisk a pod.), vedľajšie výdavky (právne, poštovné, príplatky a pod.).

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok IV
Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť v zmluve dohodou odchylne od poistných
podmienok, ak to výslovne nie je zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení týchto podmienok nevyplýva, že
sa od nich nie je možné odchýliť.

Článok V
Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie motorových vozidiel schválilo Ministerstvo financií Sloven−
skej republiky ako dozorný orgán nad poisťovníctvom dňa 9.2.1996 pod číslom 52/72/1996.
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