
 âlánok I.
Úvodné ustanovenia

Poistenie motorov˘ch vozidiel a/alebo prípojn˘ch vozidiel fyzick˘ch osôb 
a/alebo právnick˘ch osôb, ktoré uzaviera Generali Slovensko poisÈovÀa, a. s., 
Lamaãská cesta 3/A, 841 04  Bratislava, Slovenská republika, IâO: 35 709 332, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vloÏka 
ã.: 1325/B, SpoloãnosÈ patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom 
zozname skupín poisÈovní veden˘m ISVAP pod ã.26., (ìalej len „poisÈovateº“), sa 
riadi príslu‰n˘mi ustanoveniami Obãianskeho zákonníka v platnom znení (ìalej 
len „OZ“), t˘mito VPP HAV 12, ustanoveniami poistnej zmluvy a osobitn˘mi 
poistn˘mi podmienkami, ak sa na poistenie vzÈahujú.

âlánok II.
Poistná udalosÈ, ‰kodová udalosÈ

1.  Za ‰kodovú udalosÈ sa povaÏuje vznik ‰kody na predmete poistenia.
2. Za poistnú udalosÈ sa povaÏuje ‰kodová udalosÈ, ktorá nastala poãas doby 

trvania poistenia a s ktorou je spojen˘ vznik povinnosti poisÈovateºa poskytnúÈ 
plnenie podºa t˘chto VPP HAV 12 a poistnej zmluvy.

âlánok III.
Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je motorové a/alebo prípojné vozidlo, jeho ãasti, 
príslu‰enstvo, tvoriace ‰tandardnú a povinnú v˘bavu vozidla (ìalej len 
„vozidlo“) uvedené v poistnej zmluve, s platn˘m Osvedãením o evidencii 
vydan˘m v Slovenskej republike (ìalej len „SR“), alebo Technick˘m 
osvedãením 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 vozidla, batoÏinu alebo veci osobnej potreby, osoby 
prepravované poisten˘m vozidlom a náklady za náhradné vozidlo sa poistenie 
vzÈahuje, iba ak to je osobitne dohodnuté v poistnej zmluve v zmysle ãlánku 
IV. ods. 3.

2. Predmetom poistenia je vozidlo, ktoré bolo v ãase uzavretia poistnej 
zmluvy nepo‰kodené, v riadnom technickom stave, spôsobilé na prevádzku 
v zmysle platn˘ch právnych predpisov, riadne obhliadnuté poverenou osobou 
poisÈovateºa s vykonaním zápisu a fotodokumentácie, ak nerozhodol 
poisÈovateº inak. Obhliadka vozidla sa nevykonáva v prípade, ak sa jedná 
o nové vozidlo pri ktorom je  dátum a ãas prebratia vozidla zhodn˘ alebo 
neskor‰í ako dátum a ãas zaãiatku poistenia uveden˘ v poistnej zmluve. 

3. Predmetom poistenia je tieÏ detské zadrÏiavacie zariadenie (ìalej 
len „detská autosedaãka“), nachádzajúce sa v ãase poistnej udalosti 
v poistenom vozidle.

4. Predmetom poistenia podºa t˘chto VPP HAV 12  nie sú mobilné telefóny, 
vysielaãky, nosiãe záznamov akéhokoºvek druhu (zvukové, obrazové, dátové 
a pod.) a záznamy na nich.

âlánok IV.
Rozsah poistenia

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad po‰kodenia alebo zniãenia vozidla 
následkom akejkoºvek náhodnej a nepredvídateºnej udalosti, ktorá nie je 
ìalej v t˘chto VPP HAV 12 alebo v poistnej zmluve vylúãená, predov‰etk˘m 
následkom:
a) havárie, 
b) Ïivelnej udalosti,
c) vandalizmu, 
d) zverou alebo stretom so zverou.

2. Poistenie sa ìalej dojednáva pre prípad zmocnenia sa vozidla, alebo jeho ãasti 
krádeÏou, lúpeÏou alebo neoprávnen˘m uÏívaním, pokiaº nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.

3.  Ak bolo dojednané poistenie podºa ods. 1 alebo podºa ods. 1 a 2 tohto ãlánku, 
je moÏné v poistnej zmluve tieÏ dojednaÈ nasledujúce doplnkové poistenia:
a) poistenie asistenãn˘ch sluÏieb,
b) poistenie nad‰tandardnej v˘bavy,
c) poistenie ãelného skla,
d) poistenie batoÏiny a vecí osobnej potreby,

e)  poistenie úrazu dopravovan˘ch osôb,
f) poistenie náhradného vozidla,
g) poistenie ãinnosti vozidla ako pracovného stroja
(ìalej len „doplnkové poistenia“).

4. Doplnkové poistenia podºa ods. 3 písm. b), c), d), e),  f) a g) tohto ãlánku sa 
riadia ustanoveniami t˘chto VPP HAV 12 upravujúcimi príslu‰né doplnkové 
poistenia, doplnkové poistenie asistenãn˘ch sluÏieb sa riadi príslu‰n˘mi 
osobitn˘mi poistn˘mi podmienkami; doplnkové poistenia sa riadia primerane 
aj ostatn˘mi ustanoveniami t˘chto VPP HAV 12.

âlánok V.
V˘luky z poistenia

1. Poistenie sa nevzÈahuje na ‰kody, ktoré boli priamo alebo nepriamo 
zapríãinené, spôsobené, vznikli alebo sa zväã‰ili:
a) úmyseln˘m konaním poistníka, poisteného, uÏívateºa vozidla alebo inej 

osoby na podnet niekoho z nich,
b) vojnou, inváziou, ozbrojen˘mi udalosÈami akéhokoºvek druhu s vyhlásením 

alebo bez vyhlásenia vojny, obãianskou vojnou, rebéliou, revolúciou, 
vojensk˘m alebo ºudov˘m povstaním, vzburou, obãianskym nepokojom, 
vojensk˘m alebo in˘m nezákonn˘m puãom, ‰tátnym prevratom, stann˘m 
právom, vojnov˘m stavom, ‰trajkom, v˘lukou z práce, terorizmom,

c) vyvlastnením, zhabaním, alebo zabavením, alebo in˘mi represívnymi 
zásahmi ‰tátnej alebo úradnej moci,

d) jadrovou energiou, radiáciou alebo rádioaktívnou kontamináciou,
e) pôsobením extrémnych podmienok poãas preÈaÏovania, testov, pokusov 

alebo v˘skumn˘ch experimentov,
f) trval˘m vplyvom prevádzky, funkãn˘m namáhaním, opotrebovaním 

vplyvom prevádzky, únavou materiálu, kavitáciou, eróziou, usádzaním 
vodného kameÀa a in˘ch usadenín, koróziou, chybami kon‰trukcie, vadami 
materiálu, v˘robn˘mi chybami,

g) trval˘mi vplyvmi alebo úãinkami vlhkosti alebo svetla akéhokoºvek 
druhu, ako aj vplyvmi chemického, tepelného, elektrického alebo 
elektromagnetického charakteru,

h) pôsobením mikroorganizmov, plesní, húb, kvasením, vnútorn˘m skazením 
a pod. vo vnútornom priestore vozidla,

i) v dôsledku po‰kodení, ktoré boli na vozidle uÏ v ãase pred zaãiatkom 
poistenia, 

j) pri opravách, nesprávnou obsluhou a údrÏbou (nesprávne zaraìovanie 
prevodov, nedostatok látok alebo mazív potrebn˘ch na prevádzku, 
prehriatie a zadretie motora, prevodovky, rozvodovky, nasatím vody alebo 
inej kvapaliny do spaºovacieho priestoru motora, tlaãením alebo vleãením 
vozidla bez na‰tartovaného motora, nedostatoãn˘m zabezpeãením vozidla 
proti samovoºnému pohybu, nesprávnym alebo nedostatoãn˘m uzavretím 
priestorov vozidla, nere‰pektovanie v˘strah riadiaceho systému vozidla 
a pod.),

k) skratom vo vozidle,
l) v˘buchom prepravovan˘ch v˘bu‰nín,
m) pouÏitím vozidla na vojenské úãely, ãinnosÈou vozidla ako pracovného stroja 

alebo ak bolo vozidlo pouÏité na iné úãely, neÏ je stanovené v˘robcom, 
pokiaº nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak,

n) nesprávnym uloÏením, upevnením nákladu alebo batoÏiny,
o) pri pretekoch kaÏdého druhu a pri súÈaÏiach s r˘chlostnou vloÏkou, ako aj 

pri prípravn˘ch jazdách na preteky a súÈaÏe s r˘chlostnou vloÏkou.
2. Poistenie sa nevzÈahuje na:
a) po‰kodenie alebo zniãenie vozidla, za ktoré je zodpovedn˘ dodávateº, 

opravovateº alebo in˘ zmluvn˘ partner poisteného v zmysle platn˘ch 
právnych predpisov alebo zmluvy,

b) ‰kody vzniknuté podvodom alebo spreneverou, ktor˘ch sa dopustil 
vypoÏiãiavateº alebo nájomca vozidla,

c) následné a finanãné ‰kody akéhokoºvek druhu (napr. u‰l˘ zisk, ‰kody 
vzniknuté nemoÏnosÈou pouÏívaÈ motorové vozidlo, prekladateºské, právne 
sluÏby, pokuty, penále a iné sankcie), pokiaº nebude v konkrétnom prípade 
dohodnuté inak.

3. PoisÈovateº neposkytne poistné plnenie, ak:
a) vodiã poisteného vozidla v ãase ‰kodovej udalosti nemal predpísané 

príslu‰né vodiãské oprávnenie, mal zadrÏan˘ vodiãsk˘ preukaz, alebo mal 
uloÏen˘ zákaz viesÈ motorové vozidlo,

V‰eobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie motorov˘ch vozidiel VPP HAV 12
(ìalej len „VPP HAV 12“)
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b) bol na vozidle vykonan˘ neoprávnen˘ zásah s v˘robn˘mi ãíslami vozidla 
(VIN ãíslo karosérie, v˘robné ãíslo rámu, podvozku, motora), 

c) vozidlo pochádza z trestnej ãinnosti alebo ak bolo pouÏité na páchanie 
trestnej ãinnosti s vedomím poisteného, poistníka alebo inej osoby 
oprávnene uÏívajúcej vozidlo,

d) poistník, poisten˘ alebo iná osoba predloÏí fal‰ované, alebo pozmenené 
doklady poÏadované poisÈovateºom pri uzatvorení poistenia alebo na 
urãenie rozsahu povinnosti poisÈovateºa plniÈ.

e) bol poãas trvania poistenia vyhotoven˘ ìal‰í kºúã alebo ovládaã k poistenému 
vozidlu a/alebo zabezpeãovaciemu zariadeniu a túto skutoãnosÈ poistník, 
poisten˘ alebo iná oprávnená osoba neoznámila poisÈovateºovi.

4. V˘luky z poistenia podºa ods. 1. písm. j), k), m), n) a o) a ods. 3 písm. a) 
tohto ãlánku sa neuplatnia v prípade, ak k ‰kodovej udalosti do‰lo v ãase od 
zmocnenia sa vozidla alebo jeho ãasti do jeho vrátenia poistenému alebo inej 
oprávnenej osobe.

5. PoisÈovateºovi nevzniká povinnosÈ poskytnúÈ poistné plnenie zo ‰kodov˘ch 
udalostí vzniknut˘ch pred vykonaním obhliadky vozidla nevyhnutnej pre 
uzavretie poistnej zmluvy poverenou osobou poisÈovateºa s vykonaním zápisu 
a fotodokumentácie, ak nerozhodol poisÈovateº  inak.

âlánok VI.
Územná platnosÈ poistenia

PoisÈovateº poskytne poistné plnenie, ak do‰lo k poistnej udalosti na 
geografickom území Európy a na celom území Turecka, pokiaº nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.

âlánok VII.
Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistenie vozidiel a nad‰tandardnej v˘bavy podºa t˘chto VPP HAV 12 sa 
dojednáva na novú hodnotu, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

2. Nová hodnota, je suma, ktorá musí zodpovedaÈ cene nového vozidla toho 
istého druhu, kvality a v˘bavy, bez obchodn˘ch zliav, platnej na  území SR
v  ãase kúpy vozidla ako nového.

3. Poistné sumy doplnkov˘ch poistení sú dojednané v poistnej zmluve a stanovuje 
ich poistník na vlastnú zodpovednosÈ.

4. Poistnú hodnotu poisteného vozidla vyjadruje poistná suma uvedená v poistnej 
zmluve, priãom poistnú sumu stanovuje poistník na vlastnú zodpovednosÈ. 
Poistná suma poisteného vozidla predstavuje hornú hranicu plnenia 
poisÈovateºa zo v‰etk˘ch poistn˘ch udalostí, ktoré nastali poãas:
a) daného poistného obdobia, v prípade poistenia s beÏn˘m poistn˘m,
b) doby trvania poistenia, v prípade poistenia s jednorazov˘m poistn˘m.

âlánok VIII.
Zaãiatok poistenia, doba trvania poistenia

1. Zaãiatok poistenia je od 00.00 hodiny dÀa nasledujúceho po uzavretí poistnej 
zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté, Ïe poistenie sa zaãína 
neskôr alebo v okamihu uzavretia poistnej zmluvy. Ak je v poistnej zmluve 
dohodnuté, Ïe poistenie vzniká v okamihu uzavretia poistnej zmluvy, 
v takomto prípade musí byÈ v poistnej zmluve uvedená hodina a minúta 
zaãiatku poistenia. 

2. Poistenie sa dojednáva na dobu neurãitú, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak.

âlánok IX.
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 obdobia, priãom v˘poveì musí byÈ doruãená 

poisÈovateºovi aspoÀ 6 t˘ÏdÀov pred jeho uplynutím,
c) zánikom predmetu poistenia, napr. jeho likvidáciou, úpln˘m zniãením 

(totálna ‰koda) alebo krádeÏou ãi lúpeÏou predmetu poistenia,
d) zánikom poistníka – právnickej osoby alebo zánikom oprávnenia poistníka 

– fyzickej osoby na podnikanie v zmysle príslu‰n˘ch právnych predpisov,
e) zmenou v osobe vlastníka predmetu poistenia; uvedené sa nevzÈahuje 

na nadobudnutie vlastníckeho práva k vozidlu po uplynutí doby nájmu 
(lízingu) vozidla,

f) písomnou v˘poveìou kaÏdej zo zmluvn˘ch strán do dvoch mesiacov od 
uzavretia poistnej zmluvy. V˘povedná lehota je osemdenná; jej uplynutím 
poistenie zanikne,

g) písomnou v˘poveìou kaÏdej zo zmluvn˘ch strán do 3 mesiacov od 
oznámenia poistnej udalosti. V˘povedná lehota je 1 mesiac; jej uplynutím 
poistenie zanikne,

h) písomnou v˘poveìou kaÏdej zo zmluvn˘ch strán do 1 mesiaca od v˘platy 
alebo zamietnutia poistného plnenia poisÈovateºom. V˘povedná lehota je 
15-denná; jej uplynutím poistenie zanikne.

2. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manÏelov smrÈou alebo vyhlásením 
za m⁄tveho toho z manÏelov, ktor˘ uzatvoril poistnú zmluvu na vozidlo patriace 
do bezpodielového spoluvlastníctva manÏelov, vstupuje do poistenia na jeho 
miesto pozostal˘ manÏel, pokiaº je naìalej vlastníkom alebo spoluvlastníkom 
vozidla.

3. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manÏelov inak ako z dôvodov 
uveden˘ch v ods. 2 tohto ãlánku, povaÏuje sa za poisteného ten z manÏelov, 
ktorému vozidlo pripadlo pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva 
manÏelov.

4. V prípade právnickej osoby, ak nastalo jej zlúãenie, splynutie alebo rozdelenie,  
prechádzajú v‰etky práva a povinnosti vypl˘vajúce z poistného vzÈahu na 
nástupnícku spoloãnosÈ, ak nie je dojednané inak.

5. V prípade ak sa zistia odli‰né údaje o vlastníkovi a/alebo drÏiteºovi poisteného 
vozidla uvedené v dokladoch o evidencii vozidla a v poistnej zmluve, bude 
zisten˘ rozdiel povaÏovan˘ za vedomé poru‰enie povinností uveden˘ch 
v ustanoveniach § 793 OZ a poisÈovateº má právo odstúpiÈ od poistnej zmluvy 
podºa § 802 ods. 1 OZ.

âlánok X.
Poistné, poistné obdobie

1. Poistné sa stanoví v závislosti od predmetu a  rozsahu poistenia, v˘‰ky poistnej 
sumy, v˘‰ky spoluúãasti a ostatn˘ch podmienok poistenia a jeho v˘‰ka je 
uvedená v poistnej zmluve.

2. Poistné je podºa t˘chto VPP HAV 12 beÏné poistné, ak nie je v poistnej zmluve 
dohodnuté inak. BeÏné poistné je splatné prv˘m dÀom poistného obdobia, ak 
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistn˘m obdobím je 12 za sebou 
nasledujúcich mesiacov (poistn˘ rok).

3. Pri poisteniach uzavret˘ch na dobu urãitú, a to na dobu jedného roka alebo 
krat‰iu dobu, je poistné jednorazové poistné. Jednorazové poistné je splatné 
dÀom zaãiatku poistenia.

4. V poistnej zmluve je moÏné dohodnúÈ, Ïe poistné bude platené v splátkach. 
Nezaplatením ão i len jednej splátky poistného sa dÀom nezaplatenia príslu‰nej 
splátky poistného stáva splatná naraz zvy‰ná ãasÈ poistného.

5. Zaplaten˘m poistn˘m sa rozumie poistné pripísané na úãet 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 dohodnuté inak.

6. Ak je poistník v ome‰kaní s platením poistného, má poisÈovateº právo na úrok 
z ome‰kania za kaÏd˘ deÀ ome‰kania v zmysle platn˘ch právnych predpisov.

7. Ak nastane poistná udalosÈ v ãase, keì je poistník v ome‰kaní s platením 
poistného, vzniká poisÈovateºovi právo zapoãítaÈ sumu zodpovedajúcu 
dlÏnému poistnému oproti poistnému plneniu.

8. PoisÈovateº má voãi poistníkovi právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú 
v súvislosti s doruãovaním písomností t˘kajúcich sa zaplatenia dlÏného 
poistného alebo jeho ãasti.

9. PoisÈovateº má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich 
pre stanovenie v˘‰ky poistného upraviÈ v˘‰ku poistného na ìal‰ie 
poistné obdobie. PoisÈovateº oznámi túto skutoãnosÈ poistníkovi 
najneskôr v lehote dvoch mesiacov pred splatnosÈou poistného na 
ìal‰ie poistné obdobie, za ktoré sa má zmena vykonaÈ. Pokiaº poistník 
s vykonanou zmenou nesúhlasí, musí svoj nesúhlas písomne oznámiÈ 
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. Pokiaº nebol 
v uvedenej lehote písomn˘ nesúhlas poistníka doruãen˘ poisÈovateºovi, 
poistenie nezaniká a poisÈovateº má právo na novú v˘‰ku poistného na ìal‰ie 
poistné obdobie.

âlánok XI.
Poistné plnenie poisÈovateºa

1. Ak nastala poistná udalosÈ, má poisten˘ právo na poistné plnenie za 
podmienok uveden˘ch v t˘chto VPP HAV 12  a/alebo v ìal‰ích ustanoveniach 
poistnej zmluvy.

2. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukonãení ‰etrenia potrebného na 
zistenie rozsahu povinnosti poisÈovateºa plniÈ. PoisÈovateº poskytne poistné 
plnenie v peÀaÏn˘ch prostriedkoch na poslednú známu adresu poisteného 
alebo poisten˘m uveden˘ úãet v peÀaÏnom ústave, ak nerozhodne o tom, Ïe 
poskytne naturálne plnenie (opravou alebo v˘menou veci).

3. V prípade ‰etrenia ‰kodovej udalosti príslu‰n˘m orgánom je podmienkou 
ukonãenia vy‰etrenia ‰kodovej udalosti poisÈovateºom predloÏenie 
právoplatného rozhodnutia príslu‰ného orgánu oprávneného rozhodnúÈ 
o vozidle. Obdobne sa postupuje, ak v rámci ‰etrenia ‰kodovej udalosti treba 
posúdiÈ odbornú otázku expertízou, odborn˘m vyjadrením, ãi posudkom, 
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alebo je potrebná súãinnosÈ poisteného a/alebo poistníka, na ktorú 
bol vyzvan ,̆ najmä v podobe predloÏenia dokladov, predmetov alebo 
vysvetlení.

4. V prípade ãiastoãnej ‰kody poisÈovateº uhradí primerané náklady úãelne 
vynaloÏené na opravu poisteného vozidla, zníÏené o dojednanú spoluúãasÈ 
pokiaº nebolo dohodnuté inak. Za primerané náklady sa povaÏujú maximálne 
také náklady, ktoré nepresiahnu cenu nov˘ch náhradn˘ch dielcov, ãasov˘ch 
noriem stanoven˘ch v˘robcom príslu‰nej znaãky poisteného vozidla alebo 
hodinovej sadzby autorizovaného servisu príslu‰nej znaãky vozidla v SR 
v danom regióne; v prípade ak primerané náklady nie je moÏné stanoviÈ v 
zmysle predchádzajúcej vety bude poistné plnenie primerane stanovené 
poisÈovateºom.

5.  Ak bolo vozidlo po‰kodené alebo zniãené v takom rozsahu, Ïe primerané 
náklady na jeho opravu by presiahli 85 % zo v‰eobecnej hodnoty vozidla, 
poisÈovateº bude povaÏovaÈ takúto ‰kodu za totálnu.

6. V prípade totálnej ‰kody poisÈovateº vyplatí v‰eobecnú hodnotu vozidla 
v ãase poistnej udalosti, zníÏenú o hodnotu pouÏiteºn˘ch zvy‰kov
a dojednanú spoluúãasÈ. Za hodnotu pouÏiteºn˘ch zvy‰kov vozidla sa 
povaÏuje trhová hodnota zniãeného vozidla ako celku v ãase vzniku poistnej 
udalosti.

7. PouÏiteºné zvy‰ky vozidla po‰kodeného poistnou udalosÈou zostávajú tomu, 
komu bolo vyplatené poistné plnenie, ak nebolo dohodnuté inak.

8. V prípade zmocnenia sa vozidla alebo jeho ãasti bude v˘‰kou poistného plnenia 
v‰eobecná hodnota vozidla zníÏená o dojednanú spoluúãasÈ, pokiaº nebude 
v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

9. PoisÈovateº vyplatí poistenému spolu s poistn˘m plnením daÀ z pridanej hodnoty 
(ìalej len „DPH“) v závislosti od nároku poisteného na odpoãet DPH v zmysle 
príslu‰n˘ch právnych predpisov, ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak. 
V prípade, Ïe poistná suma vozidla bude v poistnej zmluve dohodnutá bez 
DPH, budú poskytnuté prípadné poistné plnenia bez DPH vrátane materiálu 
a v˘‰ky normohodiny.

10. Poistné plnenie rozpoãtom je podmienené predchádzajúcim písomn˘m 
súhlasom poisÈovateºa, pokiaº nebolo dohodnuté inak.

11. V prípade likvidácie poistnej udalosti rozpoãtom bude poistné plnenie 
vypoãítané pouÏívan˘m kalkulaãn˘m programom poisÈovateºa a bude 
vyplatené bez DPH. Náklady na normohodinu práce budú tvoriÈ v takomto 
prípade maximálne 3/4 obvyklej normohodiny pre danú znaãku a typ vozidla a 
región.

12. Pri plnení za po‰kodenie, zniãenie alebo zmocnenie sa nad‰tandardnej 
v˘bavy vozidla poisÈovateº poskytne poistné plnenie v technickej hodnote 
v zmysle platn˘ch právnych predpisov. 

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

14. Ak poisten˘ poru‰il niektorú z povinnosti uveden˘ch v ãlánku XIV. ods. 1 
t˘chto VPP HAV 12, má poisÈovateº právo odmietnuÈ poistné plnenie alebo 
zníÏiÈ poistné plnenie podºa toho, ak˘ vplyv malo toto poru‰enie na rozsah 
jeho povinnosti plniÈ.

15. PoisÈovateº má právo zníÏiÈ poistné plnenie, ak do‰lo k vzniku poistnej udalosti 
pri riadení poisteného vozidla, ktoré vodiã viedol pod vplyvom alkoholu alebo 
in˘ch návykov˘ch látok, alebo ak vodiã nezotrval na mieste nehody, alebo 
odmietol podrobiÈ sa dychovej skú‰ke alebo lekárskemu vy‰etreniu na urãenie, 
ãi nie je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

16. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie za po‰kodenie alebo zniãenie pneumatík 
a audiovizuálnej v˘bavy vozidla, len ak z tej istej príãiny a v tom istom ãase do‰lo 
aj k inému po‰kodeniu vozidla, alebo jeho zniãeniu, 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 technickej hodnote.

17. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie za po‰kodenie alebo zniãenie detskej 
autosedaãky, len ak z tej istej príãiny a v tom istom ãase do‰lo aj k inému 
po‰kodeniu vozidla alebo jeho zniãeniu, za ktoré je poisÈovateº povinn˘ plniÈ. 
Poistné plnenie v prípade krádeÏe alebo lúpeÏe detskej autosedaãky poskytne 
poisÈovateº, iba ak bolo zmocnené aj poistené vozidlo, v ktorom sa detská 
autosedaãka nachádzala.

18. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie iba za poistné udalosti, ktoré nastali 
v ãase po vykonaní obhliadky vozidla nevyhnutnej pre uzavretie 
poistnej zmluvy poverenou osobou poisÈovateºa s vykonaním zápisu 
a fotodokumentácie, ak nerozhodol poisÈovateº inak. 

19. Ak poistník, poisten˘ alebo iná oprávnená osoba neodovzdá v‰etky kºúãe 
od vozidla, v‰etky kºúãe a ovládaãe od zabezpeãovacích zariadení vrátane 
‰títkov s kódom od kºúãov, je poisÈovateº oprávnen˘ zamietnuÈ poistné 
plnenie, resp. podºa okolností ho primerane zníÏiÈ. Ak sa preukáÏe, Ïe 
niektor˘ z odovzdan˘ch kºúãov, ovládaãov alebo ‰títkov s kódom od kºúãov 
neprináleÏí k zmocnenému vozidlu, je poisÈovateº oprávnen˘ zamietnuÈ 
poistné plnenie.

âlánok XII.
SpoluúãasÈ

1. Poistenie vozidla sa dojednáva so spoluúãasÈou, ak nie je dohodnuté inak.
2. SpoluúãasÈ je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa poisten˘ podieºa na záväzku, 

ktor˘ vypl˘va poisÈovateºovi z poistnej zmluvy v prípade poistnej udalosti. 
SpoluúãasÈ sa odpoãíta od celkovej v˘‰ky náhrady ‰kody, na ktorú vznikne 
poistenému nárok pri poistnej udalosti; do v˘‰ky dojednanej spoluúãasti 
poisÈovateº neposkytne poistné plnenie. SpoluúãasÈ je moÏné v poistnej 
zmluve stanoviÈ pevnou sumou, percentom, prípadne ich kombináciou.

3. Doplnkové poistenia podºa ãlánku IV. ods. 3 t˘chto VPP HAV 12 sa 
dojednávajú so spoluúãasÈou, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak, ktorej v˘‰ka je uvedená v poistnej zmluve zvlá‰È pre kaÏdé 
z dojednan˘ch doplnkov˘ch poistení. V prípade poistnej udalosti sa spoluúãasÈ 
uplatní na príslu‰né doplnkové poistenie, na ktoré bola spoluúãasÈ dojednaná 
a z ktorého vznikne poistenému nárok na poistné plnenie.

4. Pokiaº je poisÈovateºovi oznámená jedna ‰kodová udalosÈ, ale z charakteru 
po‰kodenia vozidla je jednoznaãne zrejmé, Ïe bolo spôsobené viacer˘mi 
‰kodov˘mi udalosÈami, bude poisÈovateº posudzovaÈ kaÏdú z nich ako 
samostatnú ‰kodovú udalosÈ. PoisÈovateº je oprávnen˘ pri v˘plate poistného 
plnenia odpoãítaÈ spoluúãasÈ v prípade kaÏdej jednotlivej poistnej udalosti.

âlánok XIII.
Vinkulácia poistného plnenia

1. Vinkulácia poistného plnenia na úãely t˘chto VPP HAV 12 znamená, Ïe poistné 
plnenie z poistnej zmluvy poisÈovateº vyplatí tretej osobe, v prospech ktorej 
bolo poistné plnenie na základe Ïiadosti poisteného vinkulované, ak táto 
osoba neurãí inak.

2. Vinkulácia poistného plnenia nezakladá právo osoby, v prospech ktorej bolo 
poistné plnenie vinkulované, na poistné plnenie.

âlánok XIV.
Povinnosti poistníka/poisteného

1. Okrem povinností stanoven˘ch príslu‰n˘mi právnymi predpismi má poistník 
a/alebo poisten˘ tieto povinnosti:
a) poisÈovateºovi alebo ním poveren˘m osobám umoÏniÈ pred alebo v prípade 

potreby aj  po uzatvorení poistnej zmluvy obhliadku vozidla, podaÈ pravdivé 
informácie s podrobnosÈami potrebn˘mi na jeho ocenenie a predloÏiÈ 
relevantné doklady potrebné na riadne uzavretie poistnej zmluvy;

b) bez zbytoãného odkladu písomne oznámiÈ poisÈovateºovi v‰etky 
zmeny t˘kajúce sa skutoãností, na ktoré bol op˘tan˘ pri uzatvorení 
poistenia a/alebo sú uvedené v poistnej zmluve, najmä zmeny na vozidle 
a jeho technickom stave, taktieÏ zmenu vlastníka vozidla, a preukázaÈ 
ich relevantn˘m dokladom osvedãujúcim tieto skutoãnosti, pokiaº nie je 
vo VPP HAV 12 uvedené inak;

c) oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe na vozidlo uzatvoril ìal‰ie poistenie proti tomu 
istému riziku; pritom je povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi obchodné meno 
poisÈovateºa a rozsah poistenia;

d) dbaÈ, aby ‰kodová udalosÈ nenastala; je povinn˘ plniÈ povinnosti smerujúce 
k odvráteniu alebo zmen‰eniu nebezpeãenstva, ktoré sú mu právnymi 
predpismi ustanovené alebo ktoré boli v poistnej zmluve dohodnuté; 
ìalej nesmie trpieÈ poru‰ovanie t˘chto povinností zo strany tretích osôb 
(u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby povaÏujú tieÏ v‰etky 
fyzické a právnické osoby pre poisteného ãinné); ìalej je povinn˘ riadne 
sa staraÈ o vozidlo, najmä udrÏiavaÈ ho v dobrom technickom stave 
a pouÏívaÈ ho v˘hradne na úãely stanovené v˘robcom;

e) ak nastala ‰kodová udalosÈ, urobiÈ také opatrenia, aby sa rozsah vzniknutej 
‰kody nezväã‰oval;

f) bez zbytoãného odkladu (najneskôr v‰ak do 15 dní od okamihu 
zistenia ‰kodovej udalosti) poisÈovateºovi písomne oznámiÈ, Ïe ‰kodová 
udalosÈ nastala, podaÈ pravdivé vysvetlenie o príãine vzniku, priebehu, 
rozsahu, následkoch ‰kodovej udalosti, vzniku nároku na poistné 
plnenie a/alebo jeho v˘‰ku; poisten˘ má právo oznámiÈ poisÈovateºovi 
‰kodovú udalosÈ aj telefonicky a/alebo elektronickou formou, 
v takom prípade má poisÈovateº právo vyÏiadaÈ si doplnenie tohto 
oznámenia písomnou formou a poistník/poisten˘ má povinnosÈ doplniÈ 
a podpísaÈ oznámenie písomne;

g) bezodkladne oznámiÈ príslu‰nému orgánu ãinnému v trestnom konaní 
(ìalej len „polícia“) kaÏdú ‰kodovú udalosÈ:

•  prevy‰ujúcu zákonom stanoven˘ limit hmotnej ‰kody vzniknutej na vozidle 
pre oznámenie ‰kodovej udalosti polícii,

•  pri ktorej je podozrenie zo spáchania trestného ãinu,
•  ak táto povinnosÈ vypl˘va z príslu‰ného právneho predpisu;
h) ak do‰lo k ‰kodovej udalosti, bez súhlasu poisÈovateºa nemeniÈ stav vozidla 

spôsoben˘ ‰kodovou udalosÈou; to v‰ak neplatí, ak je takáto zmena nevyhnutná 
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v záujme ochrany zdravia, majetku, prírody a Ïivotného prostredia alebo ak 
by sa rozsah ‰kody zväã‰oval. Poisten˘ je tieÏ povinn˘ uschovaÈ po‰kodené 
veci alebo ich ãasti aÏ do ãasu, k˘m poisÈovateº nerozhodne inak;

i) zabezpeãiÈ právo na náhradu ‰kody spôsobenej poistnou udalosÈou voãi 
tretej osobe;

j)  v prípade, keì sa po poistnej udalosti spôsobenej zmocnením dozvie, Ïe sa 
na‰lo vozidlo, je povinn˘ túto skutoãnosÈ písomne oznámiÈ poisÈovateºovi 
v lehote 7 dní od jej zistenia. V prípade, keì bolo za vozidlo, ktorého 
sa poistná udalosÈ t˘ka, vyplatené poistné plnenie, je poisten˘ povinn˘ 
toto poskytnuté poistné plnenie v lehote do 30 dní od zistenia uvedenej 
skutoãnosti vrátiÈ poisÈovateºovi alebo oznámiÈ, Ïe nemá záujem na 
vrátení poistného plnenia; v takom prípade je povinn˘ vysporiadaÈ 
vzájomné práva a povinnosti s poisÈovateºom. V prípade vrátenia 
poistného plnenia poisÈovateºovi sa z poskytnutého poistného plnenia 
odpoãítajú primerané náklady na opravu po‰kodení vzniknut˘ch na vozidle 
v ãase, keì bol poisten˘ zbaven˘ moÏnosti s ním nakladaÈ;

k) predloÏiÈ v‰etky doklady vyÏiadané poisÈovateºom, potrebné na posúdenie 
nároku na poistné plnenie a jeho v˘‰ku, najmä doklady t˘kajúce sa vozidla 
(doklady o evidencii vozidla, originál faktúry za opravu vozidla, originál 
dokladu o zaplatení za opravu vozidla atì.), ìalej technickú, úãtovnú 
a inú dokumentáciu súvisiacu s vozidlom a je povinn˘ umoÏniÈ poisÈovateºovi 
vyhotoviÈ si kópie t˘chto dokladov. V‰etky doklady vyÏiadané poisÈovateºom 
musia byÈ v slovenskom alebo ãeskom jazyku, priãom prípadn˘ preklad si 
poisten˘ zabezpeãí na vlastné náklady, pokiaº poisÈovateº neurãí inak;

l) pri poistení jazden˘ch vozidiel v zápise o obhliadke vozidla a v˘bavy uviesÈ 
koºko originálnych, resp. kópií kºúãov od vozidla, kºúãov a ovládaãov 
od zabezpeãovacích zariadení a ‰títkov s kódom od kºúãov dostal pri 
nadobudnutí vozidla;

m) bezodkladne nahlásiÈ poisÈovateºovi vyhotovenie kaÏdého ìal‰ieho kºúãa 
alebo ovládaãa k poistenému vozidlu a/alebo zabezpeãovaciemu zariadeniu 
a rovnako bezodkladne  nahlásiÈ príslu‰nému orgánu polície stratu alebo 
krádeÏ kºúãov od vozidla a kºúãov a ovládaãov od zabezpeãovacích zariadení 
a ‰títkov s kódom od kºúãov a následne ihneì  preukázaÈ poisÈovateºovi 
nahlásenie príslu‰nému orgánu polície;

n) po zmocnení vozidla protokolárne odovzdaÈ poisÈovateºovi:
• v‰etky kºúãe od vozidla dodávané v˘robcom, v‰etky kºúãe a ovládaãe 

od zabezpeãovacích zariadení vrátane ‰títkov, kariet a pod., v prípade 
jazdeného vozidla odovzdaÈ kºúãe a ovládaãe od zabezpeãovacích zariadení, 
vrátane ‰títkov s kódom od kºúãov v poãte uvedenom v obhliadke vozidla 
a v˘bavy.

• originál rozhodnutia príslu‰ného orgánu o doãasnom vyradení vozidla 
z premávky na pozemn˘ch komunikáciách,

• originál potvrdenia o doãasnom vyradení vozidla z evidencie motorov˘ch 
vozidiel,

• servisné kniÏky, faktúry za vozidlo, faktúry od v˘bavy, faktúry od 
zabezpeãovacích zariadení a iné potrebné doklady a predmety, ktoré si 
poisÈovateº vyÏiada;

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

p) ak je poisten˘ platca DPH, opravovaÈ vozidlo iba u opravovateºov, ktorí sú 
platcami DPH;

r) na poÏiadanie poisÈovateºa umoÏniÈ vykonanie obhliadky vozidla po 
‰kodovej udalosti a po jeho oprave;

s) predloÏiÈ právoplatné rozhodnutie o ukonãení ‰etrenia ‰kodovej udalosti 
príslu‰n˘m orgánom;

t) platiÈ  poistné riadne a vãas.

âlánok XV.
Povinnosti poisÈovateºa

PoisÈovateº má okrem povinností stanoven˘ch príslu‰n˘mi právnymi predpismi 
aj tieto povinnosti:

a) prerokovaÈ s poisten˘m v˘sledky vy‰etrenia nevyhnutného na zistenie 
nároku, rozsahu a v˘‰ky poistného plnenia,

b) vrátiÈ poistenému ním predloÏené doklady, ktoré si vyÏiada.

âlánok XVI.
Bonus

1. Bonus je zníÏenie poistného za bez‰kodov˘ priebeh poistenia podºa ãlánku IV. 
ods. 1 a 2 t˘chto VPP HAV 12 a jeho v˘‰ka je vyjadrená pre kaÏd˘ stupeÀ bonusu 
v percentách. Bonus sa uplatÀuje, len ak bol dohodnut˘ v poistnej zmluve.

2. Dobou bez‰kodového priebehu sa rozumie doba nepreru‰eného trvania 
poistenia vozidla, poãas ktorého nevznikla na poistenom vozidle poistná 
udalosÈ, ktorá má vplyv na zníÏenie v˘‰ky bonusu.

3. StupeÀ bonusu a v˘‰ka poistného závisí od dæÏky doby bez‰kodového priebehu 
a urãí sa podºa nasledujúcej tabuºky:

      3 PU*
   bez PU* 1 PU* 2 PU*  a viac
 0 0% 1 0 0 0
 1 10% 2 0 0 0
 2 20% 3 0 0 0
 3 30% 4 1 0 0
 4 35% 5 1 0 0
 5 40% 6 2 1 0
 6 45% 7 3 1 0
 7 50% 8 3 1 0
 8 50% 9 5 3 0
 9 55% 10 6 4 3
 10 60% 11 10 5 4
 11 65% 12 11 9 4
 12 70% 12 12 10 4

Bonusov˘ stupeÀ v nasledujúcom poistnom obdobíBonusov˘ 
stupeÀ  v aktuálnom

 poistnom období
V˘‰ka bonusu

*PU= Poistná udalosÈ 

 4. Poistníkovi je na základe rozhodnutia poisÈovateºa pridelen˘ pri vstupe do 
poistenia príslu‰n˘ stupeÀ bonusu od 0 do 7 stupÀa, ak poisÈovateº nerozhodol  
inak. 

5. Bonus poãas trvania poistenia sa poskytuje v príslu‰nom stupni od prvého dÀa 
poistného roka nasledujúceho po poistnom roku, v ktorom nárok na tento 
bonus vznikol, do konca príslu‰ného poistného roka,  ak nie je dohodnuté inak.

6. Za kaÏd˘ skonãen˘ poistn˘ rok s bez‰kodov˘m priebehom alebo za kaÏdú poistnú 
udalosÈ, ku ktorej dôjde poãas poistného roka, sa upravuje doteraj‰í stupeÀ 
bonusu v zmysle tabuºky v ods. 3 tohto ãlánku XVI. VPP HAV 12. 

7. Na zníÏenie v˘‰ky bonusu nemajú vplyv ‰kody vzniknuté z nasledovn˘ch príãin:
a) Ïivelná udalosÈ;
b) tie, za ktoré preukázateºne zodpovedá tretia osoba;
c) udalosÈ, z ktorej nebolo poskytnuté poistné plnenie (odmietnutie 

poisÈovateºa vyplatiÈ poistné plnenie za ‰kodovú udalosÈ, poistná udalosÈ 
do v˘‰ky dohodnutej spoluúãasti, hlásené poistné udalosti, z ktor˘ch plnenie 
nebolo nárokované poisten˘m);

d) zmocnenie sa  vozidla, alebo jeho ãasti, pokiaº bolo hlásené na polícii;
e) vandalizmus, pokiaº bol hlásen˘ na polícii;
f) stret so zverou, pokiaº bol hlásen˘ na polícii. 

8. Ustanovenia ods. 7 tohto ãlánku neplatia, ak bol vodiã poisteného vozidla pri 
‰kodovej udalosti pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

9. Pokiaº sa poisÈovateº v priebehu platnosti poistnej zmluvy dozvie o poistnej 
udalosti, ktorá nastala pred uzatvorením poistenia a ktorá má vplyv na zmenu 
stupÀa bonusu alebo poisÈovateº zistí iné dôvody na správne urãenie stupÀa 
bonusu (nepravdivé údaje poskytnuté poistníkom pri vstupe do poistenia), má 
poisÈovateº právo doúãtovaÈ poistníkovi rozdiel poistného od zaãiatku poistenia.
 

âlánok XVII.
Zabezpeãenia vozidla proti krádeÏi

1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poisten˘ je povinn˘ zabezpeãiÈ 
motorové vozidlo s celkovou hmotnosÈou do 3500 kg vrátane proti krádeÏi 
nasledovn˘m spôsobom:
a) ak je poistná suma vozidla vrátane nad‰tandardnej v˘bavy do 20 000,- EUR 

vrátane:
–  imobilizérom v kºúãi in‰talovan˘m priamo v˘robcom vozidla, alebo
– mechanick˘m zabezpeãovacím zariadením pevne spojen˘m s karosériou 

vozidla, alebo
– autoalarmom.
b) ak je poistná suma vozidla vrátane nad‰tandardnej v˘bavy od 20 001,- EUR 

do 70 000,- EUR vrátane, kombináciou minimálne dvoch z nasledovn˘ch 
zabezpeãovacích zariadení :

– imobilizérom v kºúãi in‰talovan˘m priamo v˘robcom vozidla, 
– mechanick˘m zabezpeãovacím zariadením pevne spojen˘m s karosériou 

vozidla, 
– autoalarmom, 
– satelitn˘m vyhºadávacím a monitorovacím systémom.
c) ak je poistná suma vozidla vrátane nad‰tandardnej v˘bavy od 70 001,- EUR 

vrátane, kombináciou minimálne troch z nasledovn˘ch zabezpeãovacích 
zariadení :

– imobilizérom v kºúãi in‰talovan˘m priamo v˘robcom vozidla, 
– mechanick˘m zabezpeãovacím zariadením pevne spojen˘m s karosériou 

vozidla, 
– autoalarmom, 
– satelitn˘m vyhºadávacím a monitorovacím systémom.

2. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poisten˘ je povinn˘ zabezpeãiÈ 
vozidlo s celkovou hmotnosÈou od 3501 kg   proti krádeÏi nasledovn˘m spôsobov:
– imobilizérom v kºúãi in‰talovan˘m priamo v˘robcom vozidla, alebo
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– mechanick˘m zabezpeãovacím zariadením pevne spojen˘m s karosériou 
vozidla, alebo

– autoalarmom.
3. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poisten˘ je povinn˘ zabezpeãiÈ 

motocykel, motorovú trojkolku alebo ‰tvorkolku proti krádeÏi uzamknutím 
bezpeãnostnou zámkou z tvrdenej ocele.

4. Pre prípojné vozidlá (návesy, prívesy) nie je poÏadované Ïiadne zabezpeãovacie 
zariadenie.

5. V‰etky poisÈovateºom poÏadované zabezpeãovacie zariadenia in‰talované 
v motorovom vozidle musia byÈ funkãné a nain‰talované dodávateºom s platnou 
licenciou na montáÏ tak˘chto zariadení, poisten˘ je povinn˘ udrÏiavaÈ ich v 
prevádzkyschopnom stave a uviesÈ ich do funkãného stavu pri kaÏdom opustení 
vozidla.

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

âlánok XVIII.
Popis zabezpeãovacích zariadení

1.  Mechanické zabezpeãovacie zariadenie je zariadenie, ktoré je pevne spojené 
s karosériou vozidla a mechanick˘m spôsobom zabraÀuje neoprávnenému 
pouÏitiu vozidla t˘m, Ïe blokuje riadenie alebo prevodové ústrojenstvo 
automobilu (Construct, Mul-t-lock, Zeder-lock, Twin way, VAM01 a podobné 
homologizované typy).

2.  Autoalarm je elektronické zabezpeãovacie zariadenie pevne zabudované 
vo vozidle, ktoré akusticky a opticky signalizuje alebo diaºkovo hlási pokus o 
neoprávnen˘ vstup do vozidla a zabraÀuje rozjazdu vozidla blokovaním motora 
(Jablotron, Meta, Avital, Bosch, Clifford, Piranha a podobné homologizované 
typy).

3.  Imobilizér je elektronické zabezpeãovacie zariadenie pevne zabudované 
vo vozidle a zabraÀujúce rozjazdu vozidla blokovaním funkãn˘ch ãastí motora 
(typové oznaãenie ako pri alarmoch alebo od v˘robcu vozidla).

4.  Vyhºadávací systém je zabezpeãovacie zariadenie skryte in‰talované vo vozidle a 
po aktivácii schopné vysielaÈ signál. Monitorovaním tohto signálu je moÏné urãiÈ 
presnú lokalizáciu vozidla. Tento druh zabezpeãovacieho zariadenia musí byÈ 
vÏdy napojen˘ na centrálne dispeãerské pracovisko. Systém musí maÈ pôsobnosÈ 
minimálne na celom území SR (Lo-Jack, GSP/GSM a podobné homologizované 
typy).

âlánok XIX.
Doplnkové poistenie nad‰tandardnej v˘bavy

1.  Ak je v poistnej zmluve dojednané doplnkové poistenie nad‰tandardnej v˘bavy, 
predmetom poistenia je iba nad‰tandardná v˘bava vozidla uvedená v poistnej 
zmluve.

2.  Rozsah doplnkového poistenia nad‰tandardnej v˘bavy je totoÏn˘ s rozsahom 
poistenia vozidla, ak nie je v t˘chto VPP HAV 12 uvedené inak.

3.  Poistná suma a spoluúãasÈ pre poistenie nad‰tandardnej v˘bavy sú dojednané v 
poistnej zmluve.

4.  Poistná suma predstavuje hornú hranicu plnenia poisÈovateºa zo v‰etk˘ch 
poistn˘ch udalostí, ktoré nastali poãas:
a) daného poistného obdobia, v prípade poistenia s beÏn˘m poistn˘m,
b) doby trvania poistenia, v prípade poistenia s jednorazov˘m poistn˘m.

âlánok XX.
Doplnkové poistenie ãelného skla na motorovom vozidle

1.  Ak je v poistnej zmluve dojednané doplnkové poistenie ãelného skla, predmetom 
poistenia je ãelné sklo na vozidle, ktoré je poistené v poistnej zmluve.

2. Doplnkové poistenie ãelného skla sa dojednáva v rozsahu ãlánku IV. ods. 1 a 2 
t˘chto VPP HAV 12.

3. Poistná suma pre doplnkové poistenie ãelného skla je dojednaná v poistnej 
zmluve. Poistenie sa dojednáva bez spoluúãasti.

4. Poistná suma predstavuje hornú hranicu plnenia poisÈovateºa zo v‰etk˘ch 
poistn˘ch udalostí, ktoré nastali poãas:
a) daného poistného obdobia, v prípade poistenia s beÏn˘m poistn˘m,
b) doby trvania poistenia, v prípade poistenia s jednorazov˘m poistn˘m. 

âlánok XXI.
Doplnkové poistenie batoÏiny a vecí osobnej potreby

1.  Ak je v poistnej zmluve dojednané doplnkové poistenie batoÏiny a vecí osobnej 
potreby (ìalej len „batoÏina”), predmetom poistenia je batoÏina, ktorá je 
dopravovaná vozidlom, ktoré je poistené v poistnej zmluve.

2.  Doplnkové poistenie batoÏiny a vecí osobnej potreby sa vzÈahuje v˘luãne iba na 
ich:

a) po‰kodenie, zniãenie, zmocnenie sa alebo stratu, ktorá nastala v príãinnej 
súvislosti s  nehodou, ktorá bola ohlásená polícii,

b) po‰kodenie, zniãenie alebo stratu v dôsledku Ïivelnej udalosti.
3. Mimo územia SR sa poistenie batoÏiny vzÈahuje iba na batoÏinu obãanov SR.
4. Poistenie batoÏiny sa nevzÈahuje na:

a) tuzemské a/alebo cudzozemské bankovky, mince, pamätné bankovky, 
pamätné mince, obchodné mince, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, 
perly a drahokamy,

b) cenné papiere, elektronické platobné prostriedky alebo iné platobné karty, 
ceniny a/alebo iné obdobné predmety spôsobilé plniÈ takéto funkcie,

c) cestovné pasy, vodiãské preukazy, cestovné lístky, letenky a iné doklady 
a preukazy kaÏdého druhu, ani na náklady spojené s obstaraním ich náhrad,

d) písomnosti, plány, obchodné a/alebo úãtovné knihy, kartotéky, v˘kresy, 
dierne ‰títky,

e) veci slúÏiace na v˘kon povolania alebo zárobkovej ãinnosti,
f) diela umelecké, zvlá‰tnej kultúrnej a historickej hodnoty, veci zberateºského 

záujmu a zbierky,
g) záznamy na nosiãoch zvukov˘ch, obrazov˘ch, dátov˘ch a in˘ch záznamov,
h) zvieratá,
i) zbrane vrátane ich príslu‰enstva a strelivo.

5.  Poistná suma pre doplnkové poistenie batoÏiny je dojednaná v poistnej zmluve. 
Maximálne poistné plnenie na jednu batoÏinu je 170,00 EUR.

âlánok XXII.
Doplnkové poistenie úrazu dopravovan˘ch osôb

1.  Ak je v poistnej zmluve dojednané doplnkové poistenie úrazu dopravovan˘ch 
osôb, sú poisten˘mi osobami vodiã a osoby dopravované vozidlom, ktoré je 
poistené v poistnej zmluve (ìalej len „poisten˘”).

2.  PoisÈovateº poskytuje z úrazového poistenia nasledujúce plnenia:
a) za smrÈ spôsobenú úrazom,
b) za trvalé následky úrazu,
c) za dobu nevyhnutného lieãenia telesného po‰kodenia spôsobeného úrazom.

3.  Poistnou udalosÈou je úraz poisteného, ktor˘ nastal poãas doby trvania tohto 
poistenia v súlade s dojednan˘m územn˘m rozsahom poistenia vozidla pri 
prevádzke vozidla uvedenej v ods. 7  tohto ãlánku.

4.  Úraz je udalosÈ nezávislá od vôle poisteného, ktorá neoãakávan˘m, náhlym 
a nepreru‰ovan˘m pôsobením vonkaj‰ích síl alebo vlastn˘ch telesn˘ch síl 
alebo pôsobením vysok˘ch alebo nízkych vonkaj‰ích teplôt, plynov, pár, 
Ïiarenia, jedov (s v˘nimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxick˘ch látok), 
popálením, bleskom, elektrick˘m prúdom spôsobila poistenému v priebehu 
trvania poistenia objektívne zistiteºné alebo viditeºné telesné po‰kodenie 
alebo smrÈ okrem prípadov, ak by sa úãinky dostavili postupne. Za úraz sa 
tieÏ povaÏuje utopenie, vykæbenie konãatín, rovnako ako natrhnutie alebo 
odtrhnutie ãasti konãatín a svalov, ‰liach, väziva alebo puzdier kæbov v dôsledku 
náhlej odch˘lky od beÏného pohybu.

5.  PoisÈovateº plní aj z poistn˘ch udalostí, ku ktor˘m dôjde:
a) chorobou, ktorá vznikla v˘luãne následkom úrazu, ktor˘ nastal poãas trvania 

poistenia,
b) zhor‰ením následkov úrazu chorobou, ktorou poisten˘ trpel pred úrazom, 

priãom choroba vznikla alebo bola prv˘ krát diagnostikovaná poãas trvania 
poistenia,

c)  miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodn˘ch zárodkov do otvorenej rany 
spôsobenej úrazom a tetanom po úraze,

d) diagnostick˘mi, lieãebn˘mi a preventívnymi zákrokmi vykonan˘mi za úãelom 
lieãenia následkov úrazu,

e) pokiaº sa následky poisteného úrazu zhor‰ili z dôvodu telesného po‰kodenia 
alebo choroby, ku ktor˘m do‰lo pred platnosÈou poistenia, poistné plnenie sa 
stanoví podºa následkov úrazu, ktoré by za rovnak˘ch okolností utrpela osoba 
bez takéhoto telesného po‰kodenia alebo choroby.

6.  PoisÈovateº nie je povinn˘ plniÈ z poistn˘ch udalostí, ku ktor˘m dôjde:
a) v priamej alebo nepriamej súvislosti s vojnov˘m konfliktom, bojov˘mi alebo 

vojnov˘mi akciami, mierov˘mi misiami, terorizmom, vzburami, povstaniami 
a nepokojmi s v˘nimkou úãasti poisteného na vzburách, povstaniach 
a nepokojoch na území SR, ku ktor˘m do‰lo pri plnení pracovn˘ch alebo 
sluÏobn˘ch povinností poisteného,

b) v priamej alebo nepriamej súvislosti s jadrov˘m Ïiarením vyvolan˘m v˘buchom 
alebo poruchou jadrového zariadenia a prístrojov alebo neodborn˘m 
nakladaním s rádioaktívnymi materiálmi,

c) pôsobením ionizujúcich lúãov, rádioaktívnym alebo obdobn˘m Ïiarením; 
v˘nimkou sú prípady, keì k poistnej udalosti dôjde pri lekárom predpísan˘ch 
lieãebn˘ch postupoch a zákrokoch,

d) dôsledkom manipulácie so zbraÀami a v˘bu‰ninami, vrátane ich v˘roby, 
transportu alebo údrÏby,

e) v súvislosti s aktívnou úãasÈou na súÈaÏiach, pretekoch alebo tréningoch 
v pozemn˘ch, vzdu‰n˘ch alebo vodn˘ch dopravn˘ch prostriedkoch a pri ich 
príprave,
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f) pri pracovn˘ch alebo ‰portov˘ch ãinnostiach poisteného súvisiacich 
s kaskadérstvom, testovaním vozidiel, 

g) pri vedení motorového vozidla, plavidla ãi lietadla, na vedenie ktor˘ch nemal 
príslu‰né oprávnenie.

h) pri pracovnej ãinnosti poãas zásahu alebo cviãenia poisteného ako ãlena 
záchrann˘ch tímov (napr. pracovníci horskej sluÏby, banskej, zdravotnej 
záchrannej sluÏby a pod.), ‰peciálnych policajn˘ch alebo vojensk˘ch 
zásahov˘ch jednotiek (napr. jednotky r˘chleho nasadenia, protiteroristické 
jednotky a pod.).

i) v dôsledku diagnostick˘ch, lieãebn˘ch a preventívnych zákrokov, ktoré neboli 
vykonané za úãelom lieãenia choroby alebo následkov úrazu, prípadne 
neodborn˘mi zákrokmi, ktoré si poisten˘ vykoná alebo si nechá vykonaÈ na 
svojom tele alebo pouÏitím lieku/lieãebného postupu, ktorého pouÏívanie nie 
je schválené príslu‰n˘mi ‰tátnymi orgánmi,

j) v dôsledku ochorenia alebo poruchy zdravia, ktoré vzniklo, bolo 
diagnostikované alebo lieãené pred zaãiatkom poistenia,

k) v dôsledku epileptického záchvatu alebo iného záchvatu k⁄ãom, ktor˘ 
zachváti celé telo poisteného,

l) v dôsledku du‰evnej poruchy alebo poruchy správania,
m) pri lieãebn˘ch pobytoch v kúpeºn˘ch zariadeniach, rehabilitaãn˘ch centrách 

a sanatóriách, okrem prípadov, kedy je pobyt v nich z lekárskeho hºadiska 
nevyhnutnou súãasÈou lieãby ochorenia alebo následkov úrazu a zároveÀ 
poisÈovateº s t˘mto lieãebn˘m pobytom vopred vyjadril písomn˘ súhlas,

n) v dôsledku odvykacích, detoxikaãn˘ch alebo spánkov˘ch kúr,
o) v dôsledku kozmetick˘ch úkonov, ktoré nie sú z lekárskeho hºadiska 

nevyhnutné,
p) v dôsledku poru‰enia lieãebného reÏimu,
r) v dôsledku samovraÏdy alebo úmyselného sebapo‰kodenia alebo pokusom 

o ne,
s) pri akejkoºvek ãinnosti spojenej s vykonávaním motoristick˘ch ‰portov (napr. 

autokros, motokros, rely a pod.),
t) vznikom a zhor‰ením k˘l (hernií), nádorov v‰etk˘ch druhov a pôvodu, 

vznikom a zhor‰ením aseptick˘ch zápalov ‰ºachov˘ch po‰iev, svalov˘ch 
úponov, mazov˘ch po‰iev, epikondylitíd a prietrÏou medzistavcovej platniãky,

u) v dôsledku infekãnej choroby, ktorá vznikla následkom úrazu,
v) v dôsledku, infarktu myokardu, mozgovej m⁄tvice, mikrospánku alebo 

nevoºnosti,
x) zjavn˘m precenením vlastn˘ch telesn˘ch síl, schopností a znalostí, prípadne 

nedbalosÈou poisteného,
y) v dôsledku degeneratívnych ochorení (napr. chrbtica, Achillova ‰ºacha, 

meniskus a pod.).
7. Poistenie sa vzÈahuje na úrazy, ktoré poisten˘ utrpí pri prevádzke poisteného 

vozidla. Prevádzkou vozidla sa rozumie:
a) uvádzanie motora vozidla do chodu pred zaãatím jazdy,
b) nastupovanie do vozidla alebo vystupovanie z vozidla,
c) jazda vozidla,
d) krátkodobá zastávka vozidla,
e) odstraÀovanie beÏn˘ch porúch vozidla, ak tieto poruchy vznikli v priebehu 

jazdy vozidla.
8. V prípade krátkodobej zastávky vozidla sa poistenie vzÈahuje iba na úrazy 

poisteného, ku ktor˘m do‰lo v motorovom vozidle alebo v jeho bezprostrednej 
blízkosti na komunikácii.

9. Poistenie sa v‰ak nevzÈahuje na prípady:
a) ak sa poisten˘ dopravoval v ãastiach vozidla, ktoré na dopravu osôb nie sú 

urãené,
b) ak sa poisten˘ zúãastnil na r˘chlostn˘ch pretekoch, alebo na pretekoch 

s r˘chlostnou vloÏkou, alebo na prípravnej jazde, alebo na tréningu 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 poisten˘m vozidlom za odmenu.

10. PoisÈovateº je oprávnen˘ zisÈovaÈ a preskúmavaÈ zdravotn˘ stav poisteného, a to 
na základe správ vyÏiadan˘ch od lekára, u ktorého sa lieãil, taktieÏ prehliadkou, 
prípadne vy‰etrením u lekára, ktorého poisÈovateº sám urãil. Súhlas na zisÈovanie 
a preskúmavanie zdravotného stavu dáva poisten˘ podpisom na oznámení 
poistnej udalosti. Skutoãnosti, o ktor˘ch sa poisÈovateº pri zisÈovaní zdravotného 
stavu dozvie, môÏe pouÏiÈ len pre vlastné potreby a pre potreby zaisÈovateºa, ich 
pouÏitie na iné úãely je moÏné len so súhlasom dotknutej osoby.

11. PoisÈovateº nie je povinn˘ plniÈ, ak poistná udalosÈ nastala:
a) v súvislosti s konaním poisteného pod vplyvom alkoholu, návykov˘ch, 

omamn˘ch alebo psychotropn˘ch látok a okolnosti takéhoto prípadu to 
odôvodÀujú,

b) v súvislosti s konaním poisteného, resp. osoby oprávnenej k prevzatiu 
poistného plnenia, ktor˘m úmyselne inému spôsobil ÈaÏkú ujmu na zdraví 
alebo smrÈ a je tu príãinná súvislosÈ so vznikom poistnej udalosti,

c) v priamej súvislosti s protiprávnym konaním poisteného, resp. osoby 
oprávnenej k prevzatiu poistného plnenia. 

12. Poistné plnenie za smrÈ následkom úrazu
a) Ak bola poistenému spôsobená smrÈ úrazom, ktorá nastala najneskôr do 

troch rokov odo dÀa úrazu, vyplatí poisÈovateº poistnú sumu pre prípad smrti 
následkom úrazu tomu, komu smrÈou poisteného vzniklo právo na plnenie,

b) Ak v‰ak zomrel poisten˘ na následky úrazu a poisÈovateº uÏ plnil za trvalé 
následky tohto úrazu, vyplatí len prípadn˘ rozdiel medzi poistnou sumou pre 
prípad smrti následkom úrazu a sumou uÏ vyplatenou.

13. Poistné plnenie za trvalé následky úrazu
a) Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, vyplatí poisÈovateº z poistnej 

sumy toºko percent, koºk˘m percentám zodpovedá pre jednotlivé telesné 
po‰kodenia podºa oceÀovacej tabuºky B rozsah trval˘ch následkov po ich 
ustálení a v prípade, Ïe sa neustálili do troch rokov odo dÀa úrazu, koºk˘m 
percentám zodpovedá ich stav ku koncu tejto doby. Ak tabuºka B stanovuje 
percentuálne rozpätie, urãí poisÈovateº v˘‰ku poistného plnenia tak, aby 
v rámci daného rozpätia plnenie zodpovedalo povahe a rozsahu telesného 
po‰kodenia spôsobeného úrazom,

b) Ak nemôÏe poisÈovateº plniÈ podºa písm. a), pretoÏe trvalé následky úrazu 
nie sú po uplynutí ‰iestich mesiacov odo dÀa vzniku e‰te ustálené, ale uÏ 
je známe, ak˘ bude ich minimálny rozsah, poskytne poistenému na jeho 
poÏiadanie primeranú zálohu,

c) Ak sa t˘kajú trvalé následky úrazu ãasti tela alebo orgánov, ktoré boli 
po‰kodené uÏ pred úrazom, zníÏi poisÈovateº svoje poistné plnenie za trvalé 
následky o toºko percent, koºk˘m percentám zodpovedalo predchádzajúce 
po‰kodenie urãené podºa oceÀovacej tabuºky B,

d) Ak spôsobil jedin˘ úraz poistenému niekoºko trval˘ch následkov, hodnotí 
poisÈovateº trvalé následky súãtom percent pre jednotlivé následky, najviac 
v‰ak 100 %,

e) Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo viacer˘ch úrazoch t˘kajú toho 
istého údu, orgánu alebo jeho ãasti, hodnotí ich poisÈovateº ako celok, a to 
najviac percentom stanoven˘m v oceÀovacej tabuºke B pre anatomickú alebo 
funkãnú stratu príslu‰ného údu, orgánu alebo jeho ãasti,

f) Ak pred v˘platou poistného plnenia za trvalé následky úrazu poisten˘ zomrel, 
nie v‰ak na následky tohto úrazu, vyplatí poisÈovateº jeho dediãom sumu, 
ktorá zodpovedá rozsahu trval˘ch následkov úrazu poisteného v ãase smrti, 
najviac v‰ak sumu zodpovedajúcu poistnej sume dohodnutej pre prípad smrti 
následkom úrazu.

14. Poistné plnenie za dobu nevyhnutného lieãenia
a) Ak dôjde k úrazu poisteného a doba, ktorá je podºa poznatkov vedy obvykle 

nevyhnutná k zahojeniu alebo ustáleniu telesného po‰kodenia spôsobeného 
úrazom (ìalej len „priemerná doba nevyhnutného lieãenia“) je dlh‰ia 
neÏ dva t˘Ïdne, vyplatí poisÈovateº z poistnej sumy toºko percent, koºko 
percent podºa oceÀovacej tabuºky A zodpovedá plneniu za priemernú dobu 
nevyhnutného lieãenia tohto telesného po‰kodenia;

b) Ak nie je telesné po‰kodenie, ktoré bolo poistenému spôsobené 
úrazom, uvedené v oceÀovacej tabuºke A, urãí sa v˘‰ka 
plnenia podºa doby nevyhnutného lieãenia, ktorá je primeraná povahe 
a rozsahu tohto telesného po‰kodenia (ìalej len „primeraná doba 
nevyhnutného lieãenia“), v t˘chto prípadoch poisÈovateº plní vtedy, ak je 
primeraná doba nevyhnutného lieãenia dlh‰ia ako dva t˘Ïdne. Plnenie za 
primeranú dobu nevyhnutného lieãenia telesného po‰kodenia spôsobeného 
úrazom urãí poisÈovateº vo v˘‰ke toºk˘ch percent z poistnej sumy, koºk˘m 
percentám zodpovedá primeraná doba nevyhnutného lieãenia podºa 
oceÀovacej tabuºky A;

c) Podºa primeranej doby nevyhnutného lieãenia poisÈovateº plní tieÏ vtedy, 
ak táto doba presiahne dobu nevyhnutného lieãenia vlastného telesného 
po‰kodenia spôsobeného úrazom, a to:

– v prípade uvedenom v tomto ãlánku v ods. 5. písm. a), b), d) o viac neÏ ‰tyri 
t˘Ïdne, 

– pre celkov˘ zdravotn˘ stav poisteného, ktor˘ nemá povahu choroby, o viac 
neÏ ‰tyri t˘Ïdne;

d) Ak tabuºka A stanovuje percentuálne rozpätie, urãí poisÈovateº v˘‰ku plnenia 
podºa prepoãtovej tabuºky tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo 
plnenie povahe a rozsahu telesného po‰kodenia, ktoré bolo poistenému 
spôsobené úrazom;

e) Do doby nevyhnutného lieãenia sa nezapoãítava doba, v ktorej sa poisten˘ 
podroboval obãasn˘m zdravotn˘m kontrolám alebo rehabilitáciám, ktoré boli 
zamerané na zmiernenie bolestí bez následnej zmeny zdravotného stavu;

f) Ak bolo poistenému spôsobené jedin˘m úrazom niekoºko telesn˘ch 
po‰kodení, plní poisÈovateº len za dobu nevyhnutného lieãenia toho 
po‰kodenia, ktoré je hodnotené najvy‰‰ím percentom;

g) PoisÈovateº plní za priemernú dobu nevyhnutného lieãenia, prípadne za 
primeranú dobu nevyhnutného lieãenia, najviac po dobu jedného roka;

h) Za dobu nevyhnutného lieãenia poisÈovateº neplní, ak zomrel poisten˘ do 
jedného mesiaca odo dÀa úrazu.

15. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, na doplnkové poistenie úrazu 
dopravovan˘ch osôb platia nasledujúce základné poistné sumy pre kaÏdú 
dopravovanú osobu:
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a) smrÈ následkom úrazu: 3 500,00 EUR,
b) trvalé následky úrazu:  7 000,00 EUR,
c) dobu nevyhnutného lieãenia: 700,00 EUR.

16. Náklady na dopravu poisteného z cudziny na územie SR za úãelom stanovenia 
rozsahu trval˘ch následkov úrazu poisÈovateº nehradí.

17. Ak v poistenom motorovom vozidle bolo viac osôb, ako je povolen˘ poãet sedadiel 
uveden˘ v Technickom preukaze alebo v Osvedãení o evidencii tohto vozidla, 
zniÏuje 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 dopravovan˘ch t˘mto vozidlom v ãase poistnej udalosti.

18. Ak na vznik úrazu alebo jeho závaÏnosÈ mala priamy vplyv skutoãnosÈ, Ïe 
poisten˘ nebol pripútan˘ bezpeãnostn˘m pásom, poistné plnenie môÏe 
poisÈovateº primerane zníÏiÈ, a to aÏ do v˘‰ky 50 %.

19. Zaãiatok, doba a koniec poistenia úrazu dopravovan˘ch osôb sú zhodné so 
zaãiatkom, dobou a koncom poistenia vozidla poisteného poistnou zmluvou.

20. Poistné udalosti oznamuje poisÈovateºovi bez zbytoãného odkladu poisten ,̆ 
resp. osoby urãené v § 817 ods. 2 a 3 OZ.
Pri uplatnení práva na poistné plnenie predkladajú vy‰‰ie uvedené osoby:
a) príslu‰n˘ doklad o poistení,
b) správu polície, ak udalosÈ vy‰etrovala,
c) riadne vyplnené tlaãivo Oznámenie poistnej udalosti z úrazového poistenia,
d) „Atestatio medici” (lekárska správa, nález), 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.

21. OceÀovacie tabuºky A a B sú k nahliadnutiu na kaÏdom obchodnom mieste 
poisÈovateºa.

22. Poistník a poisten˘ sú povinní zabezpeãiÈ, aby akákoºvek 
dokumentácia, ktorú poisÈovateº vyÏaduje, a ktorá sa vzÈahuje 
k poisteniu a plneniu práv a povinností vypl˘vajúcich z poistenia, 
bola poisÈovateºovi doruãená v lehote stanovenej poisÈovateºom. Ak 
poistníkovi alebo poistenému v plnení tejto povinnosti bránia závaÏné 
dôvody, je povinn˘ poisÈovateºa bez zbytoãného odkladu o t˘chto dôvodoch 
informovaÈ. Dokumenty t˘kajúce sa poistenia musia byÈ úãastníkmi poistenia 
a dotknut˘mi osobami predkladané v slovenskom jazyku a v prípade, Ïe tieto 
boli vystavené v cudzom jazyku, musí k nim  byÈ priloÏen˘ úradne overen˘ 
preklad do slovenského jazyka, pokiaº nie je dohodnuté inak. Toto ustanovenie 
sa nevzÈahuje na podklady v ãeskom jazyku. PoisÈovateº nezodpovedá za ‰kodu 
spôsobenú omylmi ãi nekonaním, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho prekladu 
ak˘chkoºvek písomn˘ch materiálov ãi tlmoãenia telefonick˘ch ãi osobn˘ch 
konzultácií.

âlánok XXIII.
Doplnkové poistenie náhradného vozidla

1. Ak je v poistnej zmluve dojednané doplnkové poistenie náhradného vozidla, 
predmetom tohto poistenia je náhrada nákladov úãelne vynaloÏen˘ch poisten˘m 
na nájomné za náhradné motorové vozidlo prenajaté po dobu zohºadÀujúcu 
primeranú dæÏku opravy v dôsledku po‰kodenia vozidla uvedeného v 
poistnej zmluve, priãom toto po‰kodenie vzniklo v dôsledku poistnej udalosti 
a neumoÏÀuje prevádzku vozidla na pozemn˘ch komunikáciách z dôvodu 
jeho neschopnosti pohybovaÈ sa vlastnou motorickou silou alebo z dôvodu 
nemoÏnosti dodrÏiavaÈ v‰eobecne záväzné právne predpisy upravujúce 
poÏiadavky na technickú spôsobilosÈ vozidiel pri ich prevádzke na pozemn˘ch 
komunikáciách.

2. Pokiaº v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak, poistenie sa dojednáva iba pre 
prípad, keì následky poistnej udalosti sú odstraÀované s vyuÏitím opravovne 
na území SR, priãom trvanie opravy poisteného vozidla súvisiaceho s poistnou 
udalosÈou prekroãí jeden deÀ.

3. Poistná suma a spoluúãasÈ pre doplnkové poistenie náhradného vozidla sú 
dojednané v poistnej zmluve.

4. Poistenie náhradného vozidla sa vzÈahuje iba na prenajaté vozidlo rovnakej 
triedy, ako je trieda poisteného vozidla. V prípade, Ïe si poisten˘ prenajme 
vozidlo vy‰‰ej triedy, plní poisÈovateº iba v takej v˘‰ke, v akej by plnil pri 
prenajatí vozidla rovnakej triedy.

5. Na úãely tohto ãlánku sa trieda vozidla urãuje podºa typu podvozku a druhu 
karosérie 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).

6. Poistenie náhradného vozidla sa vzÈahuje iba na prípady, keì si poisten˘ 
prenajme vozidlo od osoby, ktorá má prenájom vozidiel v predmete podnikania 
(jeden z predmetov podnikania). 

7. PoisÈovateº poskytuje poistné plnenie do v˘‰ky obvyklej odplaty za prenájom 
vozidla v danom mieste a ãase, maximálne v‰ak do v˘‰ky poistnej sumy 
dojednanej v poistnej zmluve.

8. Poistná suma predstavuje hornú hranicu plnenia poisÈovateºa zo v‰etk˘ch 
poistn˘ch udalostí, ktoré nastali poãas:

a) daného poistného obdobia, v prípade poistenia s beÏn˘m poistn˘m,
b) doby trvania poistenia, v prípade poistenia s jednorazov˘m poistn˘m. 

âlánok XXIV.
Doplnkové poistenie ãinnosti vozidla ako pracovného stroja

1. Ak je v poistnej zmluve dojednané doplnkové poistenie ãinnosti vozidla ako 
pracovného stroja, poistenie sa vzÈahuje na ‰kody, ktoré boli priamo alebo 
nepriamo zapríãinené, spôsobené, vznikli alebo sa zväã‰ili pri ãinnosti vozidla 
ako pracovného stroja.

2. Doplnkové poistenie ãinnosti vozidla ako pracovného stroja sa dojednáva v 
rozsahu ãlánku IV. ods. 1 t˘chto VPP HAV 12.

3. PoisÈovateº poskytne poistné plnenie iba ak do‰lo k poistnej udalosti na území 
SR a âeskej republiky.

4. Poistná suma a spoluúãasÈ pre doplnkové poistenie ãinnosti vozidla ako 
pracovného stroja je dojednaná v poistnej zmluve. 

5. Poistná suma predstavuje hornú hranicu plnenia poisÈovateºa zo v‰etk˘ch 
poistn˘ch udalostí, ktoré nastali poãas:
a) daného poistného obdobia, v prípade poistenia s beÏn˘m poistn˘m,
b) doby trvania poistenia, v prípade poistenia s jednorazov˘m poistn˘m. 

âlánok XXV.
V˘klad pojmov

1. Vozidlo je motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré je spôsobilé na prevádzku 
v zmysle platn˘ch právnych predpisov s platn˘m Osvedãením o evidencii, 
alebo Technick˘m osvedãením vozidla vydan˘m v SR, alebo TP vydávan˘mi v SR, 
priãom:
a) motorové vozidlo je cestné nekoºajové vozidlo poháÀané vlastn˘m pohonom,
b) prípojné vozidlo je kaÏdé cestné nekoºajové vozidlo urãené na pripojenie 

k motorovému vozidlu,  pokiaº nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
2. Poistník je osoba, ktorá uzavrela s poisÈovateºom poistnú zmluvu a je povinná 

platiÈ poistné.
3. Poisten˘ je osoba, na ktorej majetok, zdravie alebo Ïivot sa poistenie vzÈahuje. 

V prípade, ak poisten˘ sám uzaviera poistnú zmluvu, je zároveÀ aj poistníkom.
4. DrÏiteº je osoba, ktorá je zapísaná v Osvedãení o evidencii vydan˘m v SR, alebo 

v Technickom osvedãení vozidla vydan˘m v SR, alebo v Technickom preukaze 
vydan˘m v SR.

5. Po‰kodením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú je objektívne moÏné 
odstrániÈ opravou, alebo taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je moÏné 
odstrániÈ opravou, napriek tomu je v‰ak vec pouÏiteºná na pôvodn˘ úãel.

6. Zniãením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú nie je moÏné odstrániÈ opravou, 
a preto vec uÏ nie je moÏné ìalej pouÏívaÈ na pôvodn˘ úãel.

7. Zmocnením sa rozumie krádeÏ, lúpeÏ, neoprávnená drÏba alebo neoprávnené 
uÏívanie veci.

8. KrádeÏou sa rozumie zmocnenie sa poisteného vozidla alebo jeho ãasti s úmyslom 
zaobchádzaÈ s ním ako s vecou vlastnou.

9. LúpeÏou sa  rozumie pouÏitie násilia alebo hrozby bezprostredného násilia 
v úmysle zmocniÈ sa poisteného vozidla alebo jeho ãasti.

10. Oprávnené uÏívanie je uÏívanie vozidla fyzick˘mi osobami a/alebo právnick˘mi 
osobami v súlade s vôºou drÏiteºa alebo vlastníka vozidla a v súlade s právnymi 
predpismi SR.

11. Haváriou sa rozumie po‰kodenie alebo zniãenie poisteného vozidla alebo 
jeho ãasti náhodnou udalosÈou vzniknutou nárazom alebo stretom, priãom 
náraz je zráÏka poisteného vozidla s nepohyblivou prekáÏkou (napr. stena, 
stojace vozidlo a pod.) a stret je zráÏka poisteného vozidla s pohybujúcim sa 
objektom (napr. vozidlo, ãlovek, zviera a pod.).

12. Îivelnou udalosÈou sa rozumie udalosÈ spôsobená:
– poÏiarom,
– v˘buchom,
– úderom blesku,
– nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou, jeho ãasti alebo jeho nákladu,
– záplavou,
– povodÀou,
– víchricou (r˘chlosÈ vetra vy‰‰ia ako 75 km/h),
– krupobitím,
– zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín,
– zosuvom alebo zrútením lavín,
– pádom stromov, stoÏiarov a in˘ch predmetov, 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).
13. Vandalizmom sa rozumie úmyselné po‰kodenie alebo zniãenie vozidla alebo 

jeho ãasti treÈou osobou.
14. Povinnou v˘bavou sa rozumie v˘bava vozidla, ktorou musí byÈ vozidlo vybavené 

v zmysle platn˘ch právnych predpisov.
15. ·tandardnou v˘bavou sa rozumie základná a príplatková v˘bava vozidla, ktorá 

je dodávaná do vozidla v rámci sériového prevedenia vozidla.
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16. Základnou v˘bavou sa rozumie v˘bava vozidla, ktorá je dodávaná v˘robcom 
vozidla v základnej cene vozidla.

17. Príplatkovou v˘bavou sa rozumie v˘bava vozidla, ktorou môÏe byÈ vozidlo 
vybavené v˘robcom vozidla nad rámec povinnej a základnej v˘bavy.

18. Nad‰tandardnou v˘bavou sa rozumie v˘bava vozidla, ktorou môÏe byÈ 
vozidlo vybavené nad rámec ‰tandardnej v˘bavy dodávanej v˘robcom 
daného typu vozidla. Za nad‰tandardnú v˘bavu sa nepovaÏujú poãítaãové 
zariadenia, ktoré neslúÏia na prevádzku vozidla, a predmety v rozpore 
s právnymi predpismi na prevádzku motorov˘ch vozidiel.

19. âiastoãnou ‰kodou sa rozumie kaÏdá ‰koda, ktorá nie je povaÏovaná za totálnu 
‰kodu v zmysle definícií v t˘chto VPP HAV 12.

20. Totálnou ‰kodou sa rozumie po‰kodenie alebo zniãenie vozidla v takom rozsahu, 
Ïe primerané náklady na jeho opravu presiahnu 85 % zo v‰eobecnej hodnoty 
vozidla.

21. V‰eobecnou hodnotou vozidla sa rozumie hodnota vozidla toho 
istého druhu, kvality, veku, opotrebovania alebo iného znehodnotenia 
v danom mieste a ãase. Vyjadruje hodnotu vozidla pri jeho predaji obvykl˘m 
spôsobom na voºnom trhu v SR.

22. Technická hodnota vyjadruje zvy‰ok technickej Ïivotnosti vozidla vyjadren˘ v 
tuzemskej mene a nie sú v nej zahrnuté vplyvy zohºadÀujúce trhové a ekonomické 
podmienky.

23. âinnosÈ vozidla ako pracovného stroja sa povaÏuje uÏ moment od prípravy 
vozidla na ãinnosÈ pracovného stroja (napr. spú‰Èanie zabezpeãovacích opôr) aÏ 
po moment ukonãenia ãinnosti ako pracovného stroja (ãím sa rozumie uvedenie 
stroja do pôvodnej prepravnej/zabezpeãenej polohy):
a) Nákladné vozidlá so sklápacou korbou: moment od zahájenia kypovania t.j. 

vyklápania nákladu do doby sklopenia do prepravnej (zabezpeãenej) polohy.
b) AutoÏeriavy: moment od aretácie t.j. zaistenia vozidla proti po‰kodeniu alebo 

neÏiadúcemu pohybu na mieste ãinnosti v˘konu Ïeriavu do doby spätného 
sklopenia zabezpeãovacích opôr do prepravnej polohy. 

c) Pojazdné autodomie‰avaãe betónov˘ch zmesí: moment od aretácie t.j. zaistenia 
vozidla proti po‰kodeniu alebo neÏiadúcemu pohybu na mieste doruãenia 
betónovej zmesi a transportu betónu z domie‰avaãa do doby sklopenia opôr 
do v˘chodiskovej prepravnej polohy. 

d) Pojazdné betónpumpy: moment od aretácie t.j. zaistenia vozidla proti 
po‰kodeniu alebo neÏiadúcemu pohybu na mieste ãinnosti prepravy betónovej 
zmesi a zahájenia transportu betónu, do doby sklopenia opôr do v˘chodiskovej 
prepravnej polohy. 

e) Ostatné vozidlá: Zhodn˘m spôsobom ako v bode a) aÏ d) tohto ods. je ãinnosÈ 
pracovného stroja povaÏovaná aj pri traktoroch, ktoré vykonávajú ãinnosÈ 
na poli, zametacích vozidlách, zhrÀovaãoch snehu, traktor vykonáva v˘kop 
v˘kopovou lyÏicou, nákladné vozidlo s vysúvacou plo‰inou – obsluha opravuje 
pomocou plo‰iny elektrické stæpy, Èahaã s rukou nakladá drevo na príves a pod.  

24. Nov˘m vozidlom sa rozumie nové vozidlo zakupované u autorizovaného 
predajcu v SR, ktoré e‰te neopustilo areál predajcu a nebolo doposiaº 
registrované v SR alebo v zahraniãí, priãom dátum a hodina prebratia vozidla 
sú zhodné alebo neskor‰ie ako dátum a hodina zaãiatku poistenia uvedené 
v poistnej zmluve. Predvádzacie vozidlá sa nepovaÏujú za nové vozidlá.

âlánok XXVI.
Doruãovanie písomností

1. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi a/alebo poistenému sa doruãujú na 
poslednú známu adresu poistníka a/alebo poisteného. Poistník a/alebo poisten˘ 
je povinn˘ písomne oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu svojej adresy alebo sídla bez 
zbytoãného odkladu. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní, len ão ju 
poistník a/alebo poisten˘ prevezme. Ak sa písomnosÈ pre nezastihnutie adresáta 
uloÏí na po‰te a adresát si ju v príslu‰nej lehote nevyzdvihne, povaÏuje sa písomnosÈ 
za doruãenú dÀom jej vrátenia poisÈovateºovi, pri právnick˘ch osobách po troch 
dÀoch od jej vrátenia sa poisÈovateºovi, aj keì sa adresát o jej uloÏení nedozvedel. 
V prípade, keì bola písomnosÈ vrátená poisÈovateºovi ako nedoruãiteºná z dôvodu 
zmeny adresy, povaÏuje sa za doruãenú dÀom jej vrátenia.

2. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní aj vtedy, keì doruãenie 
písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím poistníka a/alebo 
poisteného. Úãinky doruãenia nastanú aj vtedy, ak poistník a/alebo poisten˘ 
prijatie písomnosti odmietne.

3. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi a/alebo poistenému alebo inej 
oprávnenej osobe sa doruãujú spravidla po‰tou alebo in˘m subjektom oprávnen˘m 
doruãovaÈ zásielky, môÏu v‰ak byÈ doruãené aj priamo poisÈovateºom. PoisÈovateº 
je oprávnen˘ vyuÏiÈ aj alternatívne komunikaãné prostriedky (telefón, e-mail, 
fax) pre vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisten˘m a osobou oprávnenou k 
prevzatiu poistného plnenia v súvislosti so správou poistenia, rie‰ením poistn˘ch 
udalostí a ponukou produktov a sluÏieb poisÈovateºa a spolupracujúcich 
obchodn˘ch partnerov. Tieto prostriedky slúÏia k ur˘chleniu vzájomnej 
komunikácie, av‰ak nenahradzujú písomnú formu úkonov v prípadoch, kedy 
písomnú formu vyÏaduje zákon, poistné podmienky alebo poistná zmluva. 
Písomnosti doruãované prostredníctvom faxu sa povaÏujú za doruãené vytlaãením 

správy o ich odoslaní. Písomnosti doruãené e-mailom platia za doruãené 
nasledujúci deÀ po ich odoslaní, ak sa nepreukáÏe skor‰í termín doruãenia.

4. Písomnosti urãené poisÈovateºovi sa povaÏujú za doruãené okamihom doruãenia 
na adresu sídla alebo obchodného miesta poisÈovateºa.

âlánok XXVII.
Politicky exponovaná osoba

Poistník je povinn˘ pri uzatvorení poistnej zmluvy, ako aj poãas trvania zmluvného 
vzÈahu, písomne oznámiÈ poisÈovateºovi skutoãnosti, ktoré by spôsobili, Ïe poistník 
by bol povaÏovan˘ za politicky exponovanú osobu v zmysle zákona ã. 297/2008 Z.z.. 
V prípade, Ïe poistník neoznámi  poisÈovateºovi skutoãnosti vy‰‰ie uvedené, bude 
povaÏovan˘ za osobu, ktorá nie je politicky exponovanou osobou.

âlánok XXVIII.
Spôsob vybavovania sÈaÏností

1. SÈaÏnosÈou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného a/alebo poistníka na 
v˘kon poisÈovacej ãinnosti poisÈovateºa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. 
SÈaÏnosÈ  musí byÈ podaná v písomnej forme a riadne doruãená poisÈovateºovi.

2. Zo sÈaÏnosti musí byÈ zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa t˘ka.
3. PoisÈovateº sa bude zaoberaÈ kaÏdou sÈaÏnosÈou, ktorá spæÀa náleÏitosti podºa ods. 

1. a 2. tohto ãlánku.
4. SÈaÏovateº je povinn˘ na poÏiadanie poisÈovateºa doloÏiÈ bez zbytoãného odkladu 

poÏadované doklady k podanej sÈaÏnosti. Ak sÈaÏnosÈ neobsahuje poÏadované 
náleÏitosti alebo sÈaÏovateº nedoloÏí doklady, poisÈovateº je oprávnen˘ vyzvaÈ a 
upozorniÈ sÈaÏovateºa, Ïe v prípade, ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne 
neopraví poÏadované náleÏitosti a doklady, nebude moÏné vybavovanie sÈaÏnosti 
ukonãiÈ a sÈaÏnosÈ bude odloÏená.

5. PoisÈovateº je povinn˘ sÈaÏnosÈ pre‰etriÈ a informovaÈ sÈaÏovateºa o spôsobe 
vybavenia jeho sÈaÏnosti do 30 dní odo dÀa doruãenia. Ak si vybavenie sÈaÏnosti 
vyÏaduje dlh‰ie obdobie, je moÏné lehotu podºa predchádzajúcej vety predæÏiÈ, 
o ãom bude sÈaÏovateº bezodkladne upovedomen .̆ SÈaÏnosÈ sa povaÏuje za 
vybavenú, ak bol sÈaÏovateº písomne informovan˘ o v˘sledku pre‰etrenia 
sÈaÏnosti.

6. Opakovaná sÈaÏnosÈ a ìal‰ia opakovaná sÈaÏnosÈ je sÈaÏnosÈ toho istého 
sÈaÏovateºa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutoãnosti.

7. Pri opakovanej sÈaÏnosti poisÈovateº prekontroluje správnosÈ vybavenia 
predchádzajúcej sÈaÏnosti. Ak bola predchádzajúca sÈaÏnosÈ vybavená správne, 
poisÈovateº túto skutoãnosÈ oznámi sÈaÏovateºovi s odôvodnením a pouãením, 
Ïe ìal‰ie opakované sÈaÏnosti odloÏí. Ak sa prekontrolovaním vybavenia 
predchádzajúcej sÈaÏnosti zistí, Ïe nebola vybavená správne, poisÈovateº 
opakovanú sÈaÏnosÈ pre‰etrí a vybaví.

âlánok XXIX.
Závereãné ustanovenia

1. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo poistníka sa na úãely t˘chto 
VPP HAV 12 sa rozumie aj konanie alebo opomenutie fyzick˘ch osôb 
a/alebo právnick˘ch osôb pre poisteného alebo poistníka ãinn˘ch na základe 
pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzÈahu, ako aj oprávnené uÏívanie 
predmetu poistenia fyzick˘mi a/alebo právnick˘mi osobami so súhlasom 
poisteného, a ak nie je poistník zároveÀ poisten˘m, aj so súhlasom poistníka.

2. V‰etky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej forme, pokiaº nie je 
v t˘chto VPP HAV 12 uvedené inak.

3. Zmeny v poistnej zmluve moÏno vykonaÈ písomnou dohodou 
zmluvn˘ch strán, pokiaº nie je vo VPP HAV 12 uvedené inak. Zmeny 
v poistnej zmluve t˘kajúce sa najmä zmeny mena, priezviska 
a/alebo obchodného mena poistníka, poisteného a/alebo zmeny údajov 
t˘kajúcich sa predmetu poistenia, ktoré nie sú podstatnou náleÏitosÈou poistnej 
zmluvy, je moÏné oznámiÈ poisÈovateºovi telefonicky a/alebo elektronickou 
formou; v takom prípade má poisÈovateº právo vyÏiadaÈ si doplnenie tohto 
oznámenia písomnou formou a poistník/poisten˘ má povinnosÈ doplniÈ 
a podpísaÈ oznámenie písomne. Zmeny v poistnej zmluve moÏno vykonaÈ aj 
prijatím návrhu dodatku o zmene poistnej zmluvy poistníkom predloÏeného 
poisÈovateºom. 

4. Od ustanovení t˘chto VPP HAV 12 sa moÏno odch˘liÈ v osobitn˘ch poistn˘ch 
podmienkach a v poistnej zmluve v súlade s OZ.

5. Ak sa niektoré ustanovenie t˘chto VPP HAV 12 stane neplatné, ostatné 
ustanovenia, ktoré nie sú touto neplatnosÈou dotknuté, zostávajú naìalej 
v platnosti.

6. Tieto VPP HAV 12 sú neoddeliteºnou súãasÈou poistnej zmluvy.
7. Neoddeliteºnou súãasÈou poistnej zmluvy vozidla je i tlaãivo Obhliadka vozidla 

a v˘bavy, ktorá sa vyplÀuje pri obhliadnutí vozidla pri vstupe do poistenia.
8. Tieto VPP HAV 12 nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 08.11. 2012 a vzÈahujú sa na poistné 

zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto VPP HAV 12.
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