
 
 
 

V E R E J N Ý   P R Í S Ľ U B  
 
 
 

spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „KOOPERATIVA“) na krytie 
škôd pri poškodení alebo zničení čelného skla, na základe pristúpenia k Hromadnej poistnej zmluve 
havarijného poistenia.  
 
Obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefanovičova 4, 
816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, 
Vložka č.79/B (ďalej len KOOPERATIVA) a d r e s u j e  touto formou podľa § 850 Občianskeho zákonníka 
všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré s ňou uzatvorili povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „oprávnené osoby“), so začiatkom poistného 
obdobia v roku 2015 (t.j. od 01.01.2015 do 31.12.2015) tento verejný prísľub na poskytnutie poistného 
plnenia v prípade poškodenia alebo zničenia čelného skla, a to na základe pristúpenia k Hromadnej poistnej 
zmluve havarijného poistenia za nasledovných podmienok: 
(i) oprávnená osoba má uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP“), ktorého začiatok poistného obdobia je v roku 2015 (t.j. 
od 01.01.2015 do 31.12.2015) a zároveň nemala v KOOPERATIVE poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v roku 2014, s ročným predpisom poistného vo výške 
rovnajúcej sa alebo vyššej ako poistné pre získanie verejného prísľubu pre krytie škôd pri poškodení 
alebo zničení čelného skla (ďalej len „VPČs“) stanovené KOOPERATIVOU pre príslušnú kategóriu 
poisteného motorového vozidla; informácia o výške poistného pre získanie VPČs pre jednotlivé kategórie 
motorových vozidiel je dostupná na organizačných zložkách KOOPERATIVY, 

(ii) oprávnená osoba má povinnosť predložiť čestné prehlásenie, resp. potvrdenie o bezškodovom priebehu, 
potvrdzujúce, že nemala za roky 2012, 2013 a 2014 poistnú udalosť v povinnom zmluvnom poistení, 

(iii) majetkom, za poškodenie ktorého sa týmto verejným prísľubom poskytuje náhrada škody je čelné sklo na 
motorovom vozidle, na prevádzku ktorého sa vzťahuje PZP a ktorého je oprávnená osoba držiteľom, 

(iv) plnenie v prípade vzniku škody bude poskytnuté maximálne do výšky 200,00 EUR, ktorá predstavuje limit 
plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia pre poistené motorové vozidlo, 

(v) plnenie v prípade vzniku škody na čelnom skle motorového vozidla bude poskytnuté vo výške nákladov 
zodpovedajúcich znovuobstaraniu zničenej veci alebo potrebných na navrátenie veci do pôvodného stavu 
pred poškodením (skutočná škoda), za podmienky podľa bodu (iv), znížených o spoluúčasť vo výške 10 
% z plnenia,       

(vi) za vznik nároku na poistné plnenie sa považuje poškodenie alebo zničenie čelného skla, pričom k vzniku 
škody musí dôjsť v období trvania poistnej zmluvy PZP s KOOPERATIVOU, najskôr však od 01.01.2015 
a najneskôr do 30.12.2016 (vrátane), za súčasného splnenia podmienky podľa bodu (i) a (ii) a za 
podmienky, že poistená  osoba má na potvrdení o poistení pre príslušné poistné obdobie na základe 
splnenia podmienky podľa bodu (i) a (ii) potvrdený nárok na poistné plnenie z tohto verejného prísľubu,  

(vii) KOOPERATIVA poskytne plnenie, ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu poisteného čelného skla 
vzniknutého v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl spôsobených prevádzkou iného 
motorového vozidla, ktoré nemá uzatvorené platné PZP v KOOPERATIVE. Vznik nároku na poistné 
plnenie začína najskôr po dvoch mesiacoch od začiatku poistného obdobia, na ktoré sa vzťahuje platné 
PZP oprávnenej osoby, za súčasného splnenia podmienky, že poistná udalosť bude podľa zákona č. 
381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorovým vozidlom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o PZP“) oznámená u poistiteľa osoby, zodpovednej za spôsobenú škodu na čelnom skle. Opravu 
alebo výmenu poškodeného čelného skla možno realizovať iba u zmluvného partnera doporučeného 
KOOPERATIVOU v procese likvidácie škodových udalostí, ktorého predmetom činnosti je zabudovávanie 
a oprava automobilových skiel všetkých druhov,  

(viii) pri výpočte výšky plnenia za vzniknutú škodu pri poškodení alebo zničení čelného skla a súčasne za 
splnenia  všetkých  podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube, KOOPERATIVA vychádza 
z platných právnych predpisov SR v čase vzniku škody, ako aj z ustanovení VŠEOBECNÝCH 
POISTNÝCH PODMIENOK pre poistenie čelného skla motorových vozidiel č. 366. Tieto poistné 
podmienky sú verejne prístupné na obchodných miestach a zastúpeniach KOOPERATIVY, 
 
 



  

 
 
 
 

(ix) oprávnená osoba nemá voči KOOPERATIVE právny nárok na náhradu škody prevyšujúcej maximálne 
prisľúbenú výšku plnenia alebo ak vzniknutá škoda nespĺňa niektorú z podmienok obsiahnutých v tomto 
verejnom prísľube. 

 
Tento verejný prísľub je účinný voči vopred neobmedzenému počtu osôb, ktoré majú uzavreté PZP 
s KOOPERATIVOU pre poistné obdobie, ktorého začiatok je od 01.01.2015 do 31.12.2015. Poistného 
plnenia sa z verejného prísľubu môžu domáhať oprávnené osoby, ktorým vznikne škoda na čelnom skle 
v období 01.01.2015 až 30.12.2016 (vrátane), za súčasného trvania poistenia PZP v čase vzniku škody na 
čelnom skle v KOOPERATIVE. Oprávnená osoba má nárok na poistné plnenie iba počas trvania 
poistného obdobia, ktorého začiatok poistenia je od 01.01.2015 do 31.12.2015. 
 
V prípade uplatnenia nároku podľa tohto verejného prísľubu je poškodená osoba povinná postupovať v 
súlade s povinnosťami, ktoré má voči KOOPERATIVE poistník (poistená osoba). 
 
V Bratislave dňa, 17.10.2014 
 
 
 
 
 

 
      .......................................................................                      ................................................................. 
                        Ing. Juraj LELKES                          Mgr. Erik NIKMON 
   predseda predstavenstva a generálny riaditeľ               člen predstavenstva  
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