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Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pre vádz
kou motorového vozidla dojednávané spoloč nosťou 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
(ďalej len „poisťovňa“), je upravené príslušnými ustano
veniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
právnych predpisov, zákonom č. 381/2001 Z.z. o po
vinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon), vykonávacími predpismi 
k zákonu, týmito všeobecnými poistnými podmienkami 
a zmluvnými dojednaniami s osobou, ktorá s poisťovňou 
uzavrela poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
(ďalej len „poistník“).

Článok I.
Rozsah poistenia, poistná udalosť

(1) Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, 
kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou moto
rového vozidla uvedeného v poistnej zmluve (ďalej len 
„poistenie zodpovednosti“), ak ku škodovej udalosti, pri 
ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, 
došlo v čase trvania poistenia.

(2) Poistený má nárok, aby poisťovňa za neho 
nahra  dila poškodeným uplatnené a preukázané nároky 
na náhradu:
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, vrátane 

uplatnených, preukázaných a vyplatených nákladov 
zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky 
nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dáv
ky úrazového zabez pe čenia, dôchodkové dávky, 
dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky sta
robného dôchodkového sporenia, ak poistený je 
povinný ich nahradiť,

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením 
alebo stratou veci (ďalej len „vecná škoda“),

c)   účelne vynaložených nákladov spojených s právnym 
zastúpením pri uplat ňovaní nárokov podľa písmen 
a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené 
v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) alebo pois
ťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné 
plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté 
poistné plnenie,

d) ušlého zisku.

(3) Ak bola škoda spôsobená:
a) vlastníkovi vozidla prevádzkou jeho vozidla, ktoré 

v čase vzniku škody viedla iná osoba, alebo
b) osobe, ktorá s vozidlom, ktorého prevádzkou bola 

tejto osobe škoda spôsobená, oprávnene nakladá 
ako s vlastným alebo s ktorým oprávnene vykonáva 
právo pre seba, a ak v čase vzniku škody viedla vo
zidlo iná osoba, je poisťovňa povinná uhradiť takému 
poškodenému iba škodu podľa ods. 2 písm. a).

(4) Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisťovne 
nahradiť poškodenému škodu za podmienok uvedených 
v odseku 1 až 3.

Článok II.
Výluky z poistenia

(1) Pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak, 
poisťovňa nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zod
povednosť za škodu:
a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého pre

vádzkou bola škoda spôsobená,
b)  podľa článku I ods. 2 písm. b) až d)

1.  za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi 
alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodo
vej udalosti žili v spoločnej domácnosti,

2. vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádz ko
vateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou 
bola škoda spôsobená,

3. vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej 
motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s vý
nimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou 
iného motorového vozidla, alebo ak ide o spo
jenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo 
vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré nie 
je vykonávané v rámci podnikateľskej činnosti,

c)  na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola ško
 da spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných 
týmto motorovým vozidlom s výnimkou škody spô
sobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby, 
okrem osôb podľa písmen a) a b) ods. 1 tohto člán ku, 
v čase, keď k nehode došlo, na sebe alebo pri sebe,

d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad 
rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad 
rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade 
škody alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým 
bol schválený súdny zmier účastníkov konania, ak 
poisťovňa nebola jedným z účastníkov,
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e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom 
pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri 
prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových 
vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody spô
sobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je 
vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,

f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starost
livosti nemocenských dávok, dávok nemocenského 
zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového 
zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výslu
ho vého zabezpečenia a dôchodkov starobného 
dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu 
škody na zdraví alebo usmrtením spôsobenej pre
vádz  kou motorového vozidla
1.  ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
2. vodičovi motorového vozidla, prevádzkou kto

rého bola táto škoda spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozid

la ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríči
nených jeho jazdou,

h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou 
uda losťou,

i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho 
vozidla,

j)   vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri tero
ristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto 
prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo 
s udalosťou.

(2)  Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovňa 
je oprávnená plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak 
poistený
a)  bez súhlasu poisťovne uzná povinnosť nahradiť 

škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, 
ktoré by inak poisťovňa bola povinná poskytnúť 
podľa zákona,

b)  sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c)  neposkytne poisťovni potrebnú súčinnosť v súdnom 

konaní.

Článok III.
Územná platnosť poistenia

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku 
ktorej došlo na území Slovenskej republiky alebo člen
ského štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov 
(ďalej len „kancelária“) uzatvorila dohodu o vzájomnom 
vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej 
prevádzkou motorového vozidla.

Článok IV.
Začiatok, zmeny, doba trvania poistenia, zánik 

poistenia

(1) Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ 
nie je v poistnej zmluve uvedené inak. Začiatok poistenia 
je uvedený v poistnej zmluve.

(2) Pokiaľ zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho 
z manželov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu pre pois tenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou moto
rového vozidla, ktoré patrí do bezpodielového spolu
vlastníctva manželov, prechádzajú práva a povin nosti 
poistníka z poistenia zodpovednosti na pozostalého 
manžela, pokiaľ sa stane vlastníkom alebo spolu vlast
níkom predmetného vozidla.

(3) Pokiaľ zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov z dôvodu rozvodu manželstva, prechádzajú 
práva a povinnosti z poistenia zodpovednosti na toho 
z rozvedených manželov, ktorý je po vysporiadaní 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom 
vozidla uvedeného v poistnej zmluve o poistení zodpo
vednosti.

(4) Ak zomrie poistník, ktorý nie je vlastníkom alebo 
držiteľom vozidla, prechá dzajú práva a povinnosti poist
níka na vlastníka vozidla.

(5) Ak zomrie vlastník vozidla, ktorý je súčasne aj 
poistníkom, vstupuje do jeho práv a povinností dedič 
vozidla na základe právoplatného rozhodnutia súdu 
v dedičskom konaní. Do doby nadobudnutia účinnosti 
rozhodnutia o dedičstve vstupuje do práv a povinností 
poistníka osoba, ktorá vozidlo oprávnene užíva.

(6) Poistenie okrem dôvodov ustanovených Občian
skym zákonníkom (§ 800 a 802) zaniká aj z dôvodov 
uvedených v § 9 ods. 1 zákona:
a)  zánikom motorového vozidla,
b) zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú 

osobu v evidencii motorových vozidiel,
c)  vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,
d)  prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla 

príslušným orgánom,
e)  vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri 

motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii 
vozidiel,

f)  vyradením motorového vozidla z premávky na po
zem   ných komunikáciách,

g)  zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá 
nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.

(7) Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keď 
nastala skutočnosť uvedená v odseku 6 tohto článku. 
O týchto skutočnostiach je poistník povinný bezodkladne 
informovať poisťovňu.

(8)  Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovňa 
a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného 
mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti 
poisťovni. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden 
mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia 
o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. 
Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

(9)  Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné 
nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho 
splatnosti, ak pre takýto prípad nebola v poistnej zmluve 
dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpo
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vednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím 
tejto lehoty. 

(10) V prípade platenia poistného formou štvrťročnej 
alebo polročnej platby zanikne poistenie nezaplatením 
zostávajúcej časti poistného do jedného mesiaca od 
splatnosti poslednej dohodnutej štvrťročnej alebo 
polročnej platby v rámci príslušného poistného obdobia. 

(11) Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas 
poistného obdobia pre neplatenie poistného, je osoba, 
ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, povinná 
uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného 
obdobia s dote rajším poisťovateľom. Poistná zmluva 
uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným 
poisťovateľom je neplatná.

(12) Poistník podpisom svojej poistnej zmluvy čestne 
prehlasuje, že poskytol poisťovni pravdivé a úplné 
údaje. V prípade, ak sa ukáže, že tieto údaje neboli 
pravdivé alebo úplné a poistnoprávny vzťah, založený 
predmetnou poistnou zmluvou medzi poistníkom a pois
ťovňou bude zo zákona neplatný, môže poisťovňa 
požadovať od klienta zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 33,19 EUR, ktorú sa klient zaväzuje uhradiť na 
základe písomnej výzvy poisťovateľa do 15 dní odo dňa 
jej doručenia. Toto ustanovenie má teda charakter 
dohody o zmluvnej pokute, jej výške a podmienkach.

(13) Poisťovateľ a klient sa dohodli, že pokiaľ 
poisťovateľovi vznikne v dôsled ku neplatnosti poistno
zmluvného vzťahu založeného predmetným návrhom 
poistnej zmluvy povinnosť vrátiť klientovi prípadné platby 
zaplatené ako poistné podľa predmetného návrhu 
poistnej zmluvy, je poisťovateľ oprávnený na 
jednostranné započítanie vyššie uvedenej zmluvnej 
pokuty oproti pohľadávke klienta na vrátenie platieb 
zaplatených ako poistné.

(14) V zmysle § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka 
poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistenie, 
zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; 
výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho 
uplynutím. 

(15) V zmysle § 800 ods. 2 Občianskeho zákonníka 
sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať poistený 
alebo poisťovateľ do dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy. 
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie 
zanikne.  

(16) Výpoveď danú v zmysle ods. 14 a 15 tohto 
článku musí poistník alebo poistený poisťovni oznámiť:
a) osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne, 
b) prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu, 

ktorý sa musí preukázať riadne udeleným plnomo
censtvom; podpis splnomocniteľa (poistníka) musí 
byť na plnej moci úradne overený, alebo

c) doručenie výpovede poistnej zmluvy prostredníctvom 
pošty bude poisťovňa akceptovať len v prípade, že 
takáto zásielka bude doručená na adresu poisťovne 
ako zásielka do vlastných rúk (Doporučená zásielka). 

Na žiadosti o výpoveď poistnej zmluvy je potrebné 
uviesť v Predmete žiadosti, že ide o výpoveď poistnej 
zmluvy a číslo príslušnej poistnej zmluvy, ktorú chce 
klient vypovedať. 

(17) V prípade, že pri oznamovaní výpovede nebudú 
splnené podmienky uvedené v ods. 16 tohto článku, 
nebude poisťovňa na takéto oznámenie o vypovedaní 
zmluvy prihliadať.

Článok V.
Povinnosti poistníka

(1) Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi je poistník povinný bez zbytočného odkladu 
písomne oznámiť a v prípade potreby aj preukázať pois
ťovni všetky zmeny týkajúce sa údajov, podstatných pre 
uzavretie poistnej zmluvy, trvanie a zánik poistenia.

(2) Ak poruší poistník vedome povinnosť uvedenú 
v odseku 1 tohto článku, má poisťovňa proti poistníkovi 
právo na primeranú náhradu toho, čo za poisteného 
plnila, podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na 
rozsah jej povinnosti plniť a o koľko boli krátené práva 
poisťovne voči tretím osobám.

(3) Pokiaľ v dobe uzavretia poistnej zmluvy nie sú 
niektoré údaje týkajúce sa vozidla známe, je poistník 
povinný ich poisťovni oznámiť v lehote do 15 dní od 
uzavretia poistnej zmluvy. Zelenú kartu v takomto 
prípade poisťovňa vystaví po obdržaní tohto oznámenia.

(4) V prípade zániku poistenia zodpovednosti je 
poistník povinný bez zbytočného odkladu odovzdať 
poisťovni doklad o poistení zodpovednosti a zelenú 
kartu, pokiaľ bola vydaná.

Článok VI.
Povinnosti poisteného

(1) Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi je poistený povinný:
a) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala; predo

všetkým nesmie porušovať povinnosti smerujúce 
k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, 
ktoré sú mu právnymi predpismi uložené alebo 
ktoré prevzal na seba zmluvou, a nesmie strpieť 
porušovanie týchto povinností zo strany iných osôb 
pre neho činných,

b)  vykonať potrebné opatrenia k obmedzeniu rozsahu 
škody, pokiaľ nastane škodová udalosť, z ktorej by 
mohla vzniknúť poisťovni povinnosť plniť,

c)  do 15 dní po vzniku škodovej udalosti, ak vznikla na 
území Slovenskej republiky a do 30 dní po vzniku 
ško dovej udalosti, ak vznikla mimo územia Slo ven
skej republiky, poisťovni písomne oznámiť, že došlo 
ku škodovej udalosti a v oznámení uviesť skutkový 
stav týkajúci sa tejto udalosti a predložiť k tomuto 
príslušné doklady,
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d) bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, 
že bol proti nemu uplat nený nárok na náhradu ško
dy a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,

e) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť, že 
v súvislosti so škodovou uda losťou bolo začaté 
trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a za
bezpečiť, aby bola poisťovňa informovaná o ich 
priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho 
zástupcu, je povinný oznámiť poisťovni meno, 
priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno 
a sídlo svojho právneho zástupcu a taktiež oznámiť, 
že bol poškodeným uplatnený nárok na náhradu 
škody na súde alebo na inom príslušnom orgáne. 
V takomto prípade je poistený povinný postupovať 
podľa pokynov poisťovne,

f)  bez zbytočného odkladu doložiť poškodenému na 
jeho žiadosť údaje nevyhnutné pre uplatnenie práva 
poškodeného na náhradu škody, najmä 
– meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného 

alebo jeho obchodné meno a sídlo,
– obchodné meno a sídlo poisťovne, u ktorej bolo 

uzatvorené poistenie zodpovednosti, 
– číslo poistnej zmluvy, a ak sa jedná o vozidlo, 

ktoré podlieha evidencii vozidiel, evidenčné 
číslo vozidla, ktorým bola škoda spôsobená,

g)  postupovať v konaní o náhrade škody v súlade s po
kynmi poisťovne,

h)  podať na pokyn poisťovne v konaní o náhrade škody 
opravný prostriedok,

i)   vzniesť námietku premlčania,
j)   bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že 

nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva 
podľa čl. X ods. 1 týchto všeobecných poistných 
podmienok na poisťovňu.

(2) Poistený je ďalej povinný postupovať pri konaní 
o náhrade škody tak, aby nedal príčinu k vydaniu 
rozsudku pre zmeškanie. Bez predchádzajúceho sú hla
su poisťovne nie je poistený oprávnený celkovo alebo 
sčasti uznať nárok z titulu zodpovednosti za škodu, 
rovnako ako uzavrieť súdny zmier, či pristúpiť na 
mimosúdne vyrovnanie alebo sa zaviazať k úhrade pre
ml čanej pohľadávky.

(3) Pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo zničeniu vozidla 
poškodeného v dôsled ku škodovej udalosti, z ktorej by 
mohla vzniknúť poisťovni povinnosť plniť z titulu poistenia 
zodpovednosti, je poistený povinný informovať poško
deného o možnosti využitia bezplatnej telefonickej linky 
poisťovne k zaisteniu asistenčných a ser visných služieb.

(4) Ak poistený porušil povinnosti uvedené v ods. 1, 2 
a 3 tohto článku, má poisťovňa proti poistenému právo 
na primeranú náhradu toho, čo za neho plnila (podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah a výšku 
jej povinnosti plniť), ak nie je v týchto všeobecných 
poistných podmienkach ustanovené, že poisťovňa nie je 
povinná plniť.

(5) Podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne

skor ších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z.z.“) je 
poistený povinný nahlásiť polícii každú dopravnú 
nehodu,  ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrá
 tane prepravovaných vecí alebo na inom majetku 
vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapol
násobok väčšej škody podľa §125 Trestného zákona. 
Taktiež je poistený povinný v zmysle zákona 
č. 8/2009 Z.z. nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu, 
pri ktorej
a) sa usmrtí alebo zraní osoba
b) sa poškodí cesta alebo všeobecné prospešné zaria

denie
c) uniknú nebezpečné veci

Článok VII.
Povinnosti poisťovne

(1) Poisťovňa je povinná vydať poistníkovi po uzavretí 
poistnej zmluvy bez zbytočného odkladu potvrdenie 
o poistení zodpovednosti a zelenú kartu. Nové potvr
denie o poistení, rovnako ako novú zelenú kartu vydá 
poisťovňa aj vtedy, ak je to nevyhnutné vzhľadom na 
zmeny údajov podstatných pre uzavretie poistnej zmluvy, 
trvanie a zánik poistenia a takéto údaje jej poistník 
písomne oznámil.

(2) Poisťovňa je povinná do 15 dní po zániku 
poistenia zodpovednosti vydať poistníkovi na základe 
jeho žiadosti doklad o škodovom priebehu poistenia 
zodpovednosti. Ak poistník nesplnil povinnosť podľa čl. 
IV. ods. 7 a čl. V. ods. 1, ods. 4 týchto VPPZ, nie je 
poisťovňa do doby splnenia tejto povinnosti povinná 
vydať mu doklad o škodovom priebehu poistenia 
zodpovednosti a vrátiť poistné podľa čl. VII. ods. 4 písm. 
j) týchto VPPZ.

 
(3) Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne 

oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poist
ného obdobia 
a)  výšku poistného podľa § 8 zákona č. 381/2001 Z.z. 

o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
na nasledujúce poistné obdobie, 

b)  dátum skončenia poistného obdobia, 
c)  termín, do ktorého je možné podať výpoveď prí sluš

nej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu 
§ 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

(4) Ďalej je poisťovňa povinná:
a) informovať poistníka aj poisteného o rozsahu služieb 

poskytovaných poisťovňou,
b) umožniť poistníkovi, resp. poistenému, nahliadnuť 

do spisových materiálov týkajúcich sa jeho škodovej 
udalosti a umožniť mu, aby si spravil kópie,

c) prejednať s poistníkom, resp. s poisteným, výsledky 
šetrenia nutného k zisteniu rozsahu plnenia alebo 
mu ich oznámiť,

d)  zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich 
sa poistenia fyzických a právnických osôb, ako aj 
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o skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri uzavretí poist
nej zmluvy o poistení zodpovednosti, pri správe 
pois tenia zodpovednosti a pri likvidácii poistných 
udalostí. Poskytnúť takéto informácie môže pois
ťovňa len so súhlasom poisteného alebo pokiaľ tak 
stanoví osobitný predpis,

e) poskytnúť kancelárii na účel overenia pravdivosti 
údajov o motorovom vozidle a za účelom pred chá
dzania poistných podvodov v poistení súvi siacom 
s prevádzkou motorových vozidiel údaje podľa § 25 
zákona a to aj bez predchá dzajúceho súhlasu 
a infor  movania osoby, ktorej sa to týka

f) bezodkladne ustanoviť poistenému na základe jeho 
písomnej žiadosti právneho zástupcu v konaní 
o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje 
poistenie zodpovednosti,

g) bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie po
trebné na zistenie rozsahu povinnosti plniť a do 
troch mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku 
poško deného na náhradu škody
1.  ukončiť prešetrovanie potrebné na zistenie 

rozsahu jej povinnosti plniť a oznámiť poško
denému výšku poistného plnenia, ak boli rozsah 
povinnosti poisťovne plniť a nároky na náhradu 
škody preukázané,

2.  poskytnúť písomné vysvetlenie dôvodov, pre 
ktoré odmietla alebo pre ktoré znížila poistné 
plnenie alebo

3.  poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie 
k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, 
u ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný 
rozsah povinností poisťovne plniť a výška poist
ného plnenia. Písomné vysvetlenie sa považuje 
za doručené dňom, keď  ho poškodený prevzal, 
odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta 
vrátila ako nedoručené,

h)  do 15 dní po skončení šetrenia potrebného na zis
tenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť alebo po 
obdržaní právoplatného rozhodnutia súdu o výške 
náhrady škody poskytnúť poistné plnenie,

i)  poskytnúť poškodenému na základe jeho písomnej 
žiadosti primeraný preddavok v prípade, ak pre
šetrovanie poisťovne potrebné na zistenie rozsahu 
jej povinnosti plniť nemohlo byť ukončené v lehote 
podľa písm. g) po tom, ako sa poisťovňa dozvedela 
o vzniku poistnej udalosti,

j)  vrátiť poistníkovi zostávajúcu časť poistného 
v prípade, ak zanikne poistenie zodpovednosti pred 
koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo 
malo byť zaplatené poistné. Poisťovňa má nárok na 
pomernú časť poistného ku dňu, keď poistenie 
zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poistného 
je poisťovňa povinná poistníkovi vrátiť, ak suma 
presiahne 1,66 EUR.

Článok VIII.
Plnenie poisťovne

(1) Plnenie vyplácané z jednej škodovej udalosti 
nesmie presiahnuť limity poistného plnenia dojednaného 
v poistnej zmluve.

(2) Limit poistného plnenia je najvyššia hranica 
poist  ného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti.

(3) Od 1. januára 2012 limit poistného plnenia 
z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej 
a)  5 000 000 EUR za škodu podľa čl. I. ods. 2 písm. a), 

bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, 
b) 1 000 000 EUR za škodu podľa čl. I. ods. 2 písm. b), 

c) a d), bez ohľadu na počet poškodených.  Ak je 
súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako 
limit poistného plnenia podľa odseku 3 písm. a) 
alebo písm. b) alebo poistnej zmluvy, poistné plnenie 
sa každému z nich znižuje v pomere limitu poistného 
plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.

 
(4)  Náhradu škody uhrádza poisťovňa poškode

nému. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na 
náhradu škody priamo proti poisťovni a je povinný tento 
nárok preukázať.

(5) Pre premlčanie nároku na náhradu škody proti 
poisťovni platí rovnaká úprava ako pre premlčanie 
nároku proti osobe, ktorá škodu spôsobila.

(6) Poisťovňa poskytuje poistné plnenie v tuzemskej 
mene, pokiaľ zo zákona alebo medzinárodných dohôd, 
ktoré sa už stali súčasťou právneho poriadku SR, 
nevyplýva povinnosť poisťovne plniť v príslušnej cudzej 
mene.

(7) Ak poistený vykoná opatrenia, ktoré mohol 
vzhľadom na okolnosti prípadu považovať za nutné na 
zmiernenie následkov poistnej udalosti, poisťovňa 
nahradí náklady, ktoré poistený na takéto opatrenia 
vynaložil, avšak len do takej finančnej výšky, ktorá je 
úmerná rozsahu poistného plnenia, aké by bola pois
ťovňa povinná vyplatiť.

(8) Ako účelne vynaložené náklady spojené 
s právnym zastupovaním poško deného pri uplatňovaní 
nároku na náhradu škody podľa zákona, je poisťovňa 
povinná uhradiť len primerané náklady, ktoré zod
povedajú najviac mimozmluvnej odmene advokáta 
podľa príslušného právneho predpisu.

(9) Ak je poškodený platiteľom dane z pridanej 
hodnoty (ďalej len „DPH“) a má zo zákona nárok na 
odpočet DPH, poskytne poisťovňa plnenie bez DPH. 
V ostatných prípadoch poskytne poisťovňa plnenie 
vrátane DPH.

(10) Pokiaľ poistený nahradil poškodenému škodu 
alebo jej časť priamo, má právo, aby mu ju poisťovňa 
nahradila, a to v rozsahu a do výšky, v akej by bola 
povinná za poisteného náhradu škody poskytnúť.
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(11) Ak došlo v súvislosti s poistnou udalosťou k po
škodeniu, zničeniu alebo strate vkladných a šeko vých 
knižiek, platobných kariet a iných obdobných doku
mentov, cenných papierov a cenín (ďalej len „fi nančné 
dokumenty“), rovnako ako osobných dokladov a dokla
dov nutných na vedenie vozidla, uhradí poisťovňa škodu 
vo výške čiastky vynaloženej na ich výmenu a ak to 
pripadá do úvahy, aj náklady na umorenie. Ak došlo 
k odcudzeniu finančných dokumentov, ich následnému 
zneužitiu a vzniku škody v dôsledku straty schopnosti 
fyzickej osoby (poškodeného) finančné dokumenty 
opatrovať, uhradí poisťovňa škodu v rozsahu, v akom sa 
majetok poškodeného v tejto súvislosti znížil.

Článok IX.
Nárok poisťovne na náhradu poistného plnenia

(1) Poisťovňa má proti poistníkovi nárok na náhradu 
poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vypla
tila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového 
vozidla, ak 
a)  spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové 

vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b)  viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodič

ské ho oprávnenia alebo v dobe zákazu činnosti 
viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným 
príslušným orgánom,

c)  spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom 
vedel, že jeho technická spô sobilosť nezodpovedá 
podmienkam na používanie v premávke na pozem
ných komunikáciách podľa osobitného predpisu 
a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou 
škodou,

d)  vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, 
ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového 
vozidla podľa osobitného predpisu,

e)  porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa 
osobitného predpisu, ktorá je poistnou udalosťou,

f)  v dobe, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní 
s platením poistného,

g)  spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov 
hodných osobitného zreteľa porušil  povinnosti 
podľa čl. VI. ods. 1 písm. c) až j) týchto všeo bec ných 
poistných podmienok,

h)  sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške 
na prítomnosť návykovej látky. 

(2) Poisťovňa má proti poistenému, ktorý nie je 
poistníkom, nárok na náhradu poistného plnenia alebo 
jeho časti, ktoré za neho vyplatila z dôvodu škody 
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak 
a)  spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové 

vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b)  spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, 

ktoré použil neoprávnene,
c)  viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodič

ského oprávnenia alebo v dobe zákazu činnosti 
viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným 
príslušným orgánom,

d)  spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom 
vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá 
podmienkam na používanie v premávke na pozem
ných komunikáciách podľa osobitného predpisu 
a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou 
škodou,

e)  vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, 
ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového 
vozidla podľa osobitného predpisu,

f)  porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa 
osobitného predpisu, ktorá je poistnou udalosťou,

g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov 
hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa 
čl. VI. ods. 1 písm. c) až j) týchto všeobecných poist
ných podmienok,

h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške 
na prítomnosť návykovej látky. 

(3) Náhrada za škodu, na ktorú vznikne poisťovni 
nárok podľa odseku 12 a 13, nesmie presiahnuť úhrn 
poistných plnení, ktoré poisťovňa vyplatila z dôvodu 
poistnej udalosti.

Článok X.
Poistné, Poistné obdobie

(1) Ten, kto s poisťovňou uzavrel poistnú zmluvu, je 
povinný platiť poistné za dohodnuté poistné obdobia 
uvedené v poistnej zmluve. Poistné za poistné obdobie 
je splatné prvého dňa poistného obdobia. Ak bola 
dojednaná poistná zmluva na dobu kratšiu ako jeden 
rok, je poistné splatné naraz pri uzavretí poistnej zmluvy 
za celú dobu, na ktorú bolo poistenie zodpovednosti 
dojednané.

(2) Poistným obdobím je obdobie dvanásť po sebe 
nasledujúcich mesiacov, ktorého začiatok pripadá na 
výročný deň vzniku poistenia. 

(3) Výška poistného sa určuje podľa sadzobníka 
poisťovne, platného ku dňu začiatku poistenia zodpo
vednosti, a uvádza sa v poistnej zmluve.

(4) Poisťovňa má právo pre nasledujúce poistné 
obdobie upraviť výšku poistného určeného podľa  ods. 3 
tohto článku.

(5) Poisťovňa je oprávnená upraviť výšku poistného, 
a to najskôr po jednom roku trvania poistenia, v súlade 
so zmluvnými dojednaniami – ustanovenia o bonuse/
maluse.

(6) Pokiaľ nebolo poistné zaplatené včas alebo 
v správnej výške, má poisťovňa právo na úrok z omeš
kania.

(7) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred 
koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo 
byť zaplatené poistné, a v tomto poistnom období dôjde 
ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovne 
nahradiť škodu, má poisťovňa právo na poistné až do 
konca tohto poistného obdobia.
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Článok XI.
Prechod práv

(1) Pokiaľ má poistený voči poškodenému alebo inej 
osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženie 
alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo na 
poisťovňu, pokiaľ za poisteného túto sumu zaplatila 
alebo ju za neho vypláca. Na poisťovňu prechádza aj 
právo poisteného na úhradu tých nákladov konania 
o náhrade škody, ktoré boli poistenému priznané proti 
účastníkovi konania, pokiaľ ich poisťovňa za poisteného 
zaplatila.

(2) Ak poisťovňa nahradila za poisteného škodu, 
prechádza na ňu až do výšky vyplateného poistného 
plnenia právo poisteného na náhradu škody proti 
inému, prípadne iné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho 
zodpovednosťou za škodu vzniklo.

(3) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu 
poisťovni oznámiť, že nastali skutočnosti, na ktoré sa 
viaže vznik práv uvedených v odseku 1 a 2 tohto článku 
a odovzdať jej doklady potrebné na uplatnenie týchto 
práv. Ak poistený nesplní tieto povinnosti, je poisťovňa 
oprávnená požadovať od poisteného primeranú náhradu 
až do výšky vyplateného plnenia.

Článok XII.
Doručovanie písomností

(1) Písomnosti sa poistníkovi aj poistenému doručujú 
na poslednú známu adresu bydliska (sídla). Rovnako sa 
doručujú písomnosti poškodenému.

(2) Ak je doručovaná upomienka poisťovne na 
zaplatenie dlžného poistného, upomienka sa považuje 
za doručenú uplynutím odbernej lehoty na jej uloženie 
na pošte. Ak pripadá posledný deň tejto lehoty na 
sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom 
lehoty najbližší pracovný deň.

(3) Ak adresát odoprie prijať doručovanú písomnosť, 
považuje sa písomnosť za doručenú dňom, keď bolo jej 
prijatie odopreté.

(4) Doručenie výpovede poistnej zmluvy pro stred
níctvom pošty bude poisťovňa akceptovať len v prípade, 
že takáto zásielka bude doručená na adresu poisťovne 
ako zásielka do vlastných rúk (Doporučená zásielka). 
Na žiadosti o vý poveď poistnej zmluvy je potrebné 
uviesť v Predmete žiadosti, že ide o výpoveď poistnej 
zmluvy a číslo príslušnej poistnej zmluvy, ktorú chce 
klient vypovedať.

(5) Poisťovňa má právo na finančnú náhradu 
nákladov súvisiacich so zaslanými listovými zásielkami, 
ktoré majú  priamu spojitosť s poistnou zmluvou 
z dôvodu nedodržania platobných podmienok a to pau
šálnou  náhradou nákla dov vo výške uvedenej v aktuál
nom cenníku zverejnenom na internetovej stránke 
poisťovne www.koop.sk.

(6) Poisťovňa si vyhradzuje právo na úpravu finanč
ných náhrad nákladov súvisiacich so zasielaním 
listových zásielok, ktoré majú priamu spojitosť s poistnou 
zmluvou, aktuálna výška poplatkov  je zverejnená na 
internetovej stránke spoločnosti www.koop.sk.

(7)  Pre klienta je záväzná výška finančnej náhrady, 
ktorá je zverejnená na internetovej stránke poisťovne, 
v čase zaslania listovej zásielky súvisiacej s poistnou 
zmluvou zo strany poisťovne.         

Článok  XIII. 
Spoluúčasť

(1) V poistnej zmluve možno dojednať, že sa poistník 
v prípade vzniku poistnej udalosti bude na tejto podieľať, 
a to  poskytnutím finančného plnenia poistiteľovi vo 
výške 300 EUR uvedenej v poistnej zmluve.

(2) Poistník je poistiteľovi povinný zaplatiť spoluúčasť 
z každej poistnej udalosti v lehote 30 dní po výzve 
poisťovne a to z každej jednotlivej poistnej udalosti.

(3) Ak výška poistného plnenia, ktoré poisťovateľ 
vyplatil poškodenému alebo poškodeným z jednej 
poistnej udalosti je nižšia ako výška dojednanej 
spoluúčasti, je poistník poisťovateľovi povinný zaplatiť 
spoluúčasť na poistnej udalosti len do výšky vyplateného 
poistného plnenia poškodenému.

Článok  XIV. 
Spôsob vybavovania sťažností

1.  Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany 
poisteného a/alebo poistníka na výkon poisťovacej 
činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou poist
nou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná v písomnej 
forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu 
sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné 
miesto poisťovateľa.

2.  Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej 
veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa 
sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpí
saná.

3.  Poisťovateľ písomne poskytne sťažovateľovi infor
mácie o postupe pri vybavovaní sťažností a potvrdí 
doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada. 

4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovateľa do
ložiť bez zbytočného odkladu požadované doklady 
k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahuje poža
dované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží doklady, 
poisťovateľ je oprávnený vyzvať a upozorniť sťažo
vateľa, že v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní 
prípadne neopraví požadované náležitosti a doklady, 
nebude možné vybavovanie sťažnosti ukončiť 
a sťažnosť bude odložená.
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5.  Poisťovateľ je povinný sťažnosť prešetriť a informovať 
sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez 
zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa 
jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje 
dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchá
dzajúcej vety predĺžiť, najviac o 30 dní, o čom bude 
sťažovateľ bezodkladne upovedomený. Sťažnosť sa 
považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ informovaný 
o výsledku prešetrenia sťažnosti.

6.  Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je 
sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak 
v nej neuvádza nové skutočnosti.

7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovateľ prekontroluje 
správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak 
bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, 
poisťovateľ túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi. Ak 
sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej 
sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, pois
ťovateľ opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví.

8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením 
jeho sťažnosti má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na 
Národnú banku Slovenska a/alebo na príslušný 
súd.“ 

Článok XV.
Výklad pojmov

Pre účely týchto všeobecných poistných podmienok sa 
rozumie:

a)  motorovým vozidlom – samostatné nekoľajové vo
zidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové 
vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva 
osvedčenie o evidencii vozidla, technické osved
čenie vozidla alebo obdobný preukaz,

b)  kanceláriou – profesijná právnická osoba zdru
žujúca poisťovateľov zriadená zákonom (Slovenská 
kancelária poisťovateľov),

c)  poistníkom – ten, kto uzatvára s poisťovňou zmluvu 
o poistení zodpovednosti,

d)  poisteným – ten, na koho sa vzťahuje poistenie 
zodpovednosti,

e)  poškodeným – ten, kto utrpel prevádzkou motoro
vého vozidla škodu a má nárok na náhradu škody 
podľa zákona,

f)  škodovou udalosťou – skutočnosť, ktorá môže byť 
dôvodom vzniku práva poškodeného na plnenie 
poisťovne,

g)  poistnou udalosťou – vznik povinnosti poisťovne 
nahradiť vzniknutú škodu,

h)  prevádzkovateľom motorového vozidla – fyzická 
osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu 
alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým 
vozidlom,

i)  bonus – zľava na poistnom za bezškodový priebeh,
j)  malus – prirážka k poistnému za plnenie z poistnej 

udalosti,

k)  veci na sebe alebo pri sebe – veci spojené s úče
lom cesty, v žiadnom prípade nie veci, ktoré sa 
svojou povahou alebo množstvom uvedenému úče
lu vymykajú (náklad); v osobnom automobile aj 
autobuse ide o veci prepravované v batožinovom 
priestore alebo na streche auta; v nákladnom aute 
ide len o veci v kabíne vozidla,

l)  zelená karta – Medzinárodná karta automobilového 
poistenia,

m) členským štátom sú členské štáty Európskych 
spoločenstiev a členské štáty Európskej dohody 
o voľnom obchode, ktoré podpísali zmluvu o Európ
skom hospodárskom priestore,

n)  územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla 
nachádza,
1.  územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evi

denčné číslo,
2.  územie štátu, v ktorom mu bola pridelená značka 

poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka, ak 
ide o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evi
dencii vozidiel, alebo

3.  územie štátu, v ktorom má držiteľ, vlastník alebo 
prevádzkovateľ moto rového vozidla trvalý pobyt 
alebo sídlo, ak sa motorovému vozidlu nepri de
ľuje evidenčné číslo, značka poisťovateľa alebo 
iná rozlišovacia značka.

o) spoluúčasť – je zmluvne dojednaná finančná čiast
ka, ktorú je povinný poisťovni zaplatiť poistený alebo 
poistník, a to na základe výzvy poisťovne, ktorá za 
neho poskytla náhradu škody poškodenému.

Článok XVI.
Záverečné ustanovenie

1. Právo na poistné plnenie nevznikne v prípade, ak by 
jeho poskytnutie bolo v rozpore so všeobecne 
záväz nými právními predpismi alebo medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, 
upravujúcimi medzinárodné sankcie za účelom 
udržania alebo obnovenia medzinárodného mieru 
a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv 
a boja proti terorizmu; to neplatí v prípade ak ide 
o náhradu škody spôsobenej činnosťou, ktorá nemá 
súvislosť s vykonávaním medzinárodnej sankcie 
podľa zákona č. 126/2011 Z.z. o vykonávaní medzi
národných sankcií v znení zákona č. 394/2011 Z.z., 
a na výplatu poistného s tým spojeného.

2. Tieto Všeobecné poistné podmienky  pre poistenia 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla boli schválené na zasadnutí 
predstavenstva spoločnosti KOOPERATIVA pois
ťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú  
platnosť a účinnosť dňom 01. 01. 2015 a spolu s do
jednaniami v poistnej zmluve sú neoddeliteľnou 
súčasťou poistnej zmluvy.
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