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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA VPP PZP/1111

Úvodné ustanovenie
Pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla ( alej len „poistenie“), ktoré 
uzaviera Union pois ov a, a.s., ( alej len „Union“), platia ustanovenia Ob ianskeho zákonníka ( alej len „OZ“), zákona . 381/2001 
Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení 
niektorých súvisiacich zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“), tieto Všeobecné poistné podmienky povinného 
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP/1111 ( alej len „VPPPZP“), 
osobitné dojednania a poistná zmluva.

lánok 1
Vymedzenie pojmov

1. Bezškodový  priebeh poistenia – je doba trvania poistenia, 
v priebehu ktorej nedošlo k poistnej udalosti.

2. Motorové vozidlo je samostatné neko ajové vozidlo s vlast-
ným pohonom, ako aj iné neko ajové vozidlo bez vlastného 
pohonu, pre ktoré sa vydáva osved enie o evidencii vozidla, 
technické osved enie vozidla alebo obdobný preukaz. 

3. Tuzemské motorové vozidlo je motorové vozidlo, ktoré 
podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike; za tuzem-
ské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré 
nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držite  alebo 
prevádzkovate  má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slo-
venskej republiky.

4. Cudzozemské motorové vozidlo je motorové vozidlo, ktoré 
je evidované v cudzine; za cudzozemské motorové vozidlo 
sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii 
vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slo-
venskej republiky.

5. Poistník je ten, kto uzavrel s pois ovate om zmluvu o pois-
tení ( alej len „poistná zmluva“).

6. Poistený je ten, na koho sa poistenie vz ahuje. Poistník a 
poistený môžu by  totožnou osobou.

7. Poškodený je ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozi-
dla škodu a má nárok na náhradu škody pod a týchto VPP-
PZP. 

8. Kancelária pois ovate ov ( alej len „kancelária“) je  pro-
fesijná organizácia združujúca pois ovate ov oprávnených 
prevádzkova  poistenie.

9. Škodová udalos  je skuto nos , ktorá môže by  dôvodom 
vzniku práv poškodeného na poistné plnenie .

10. Škodový priebeh poistenia - je uvedený v lánku 14 týchto 
VPP PZP/1111.

11. Poistná udalos  je vznik povinnosti Unionu nahradi  vznik-
nutú škodu v stanovenom a preukázanom rozsahu.

12. Prevádzkovate  motorového vozidla je fyzická osoba ale-
bo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú mož-
nos  disponova  s motorovým vozidlom.

13. Orgán evidencie vozidiel je okresný dopravný inšpektorát.
14. Centrálna evidencia vozidiel je automatizovaný informa -

ný systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej 
republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
pod a osobitného predpisu.

15. Zelená karta je Medzinárodná karta automobilového poiste-
nia.

16. lenský štát je lenský štát Európskych spolo enstiev ale-
bo lenský štát Európskej dohody o vo nom obchode, ktorý 
podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore.

15. Územie, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla na-
chádza, je:
a) územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené eviden né íslo, 

osobitné eviden né íslo alebo zvláštne eviden né íslo, 
b) územie štátu, v ktorom mu bola pridelená zna ka pois o-

vate a alebo iná rozlišovacia zna ka, ak ide o motorové 
vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, alebo

c) územie štátu, v ktorom má držite , vlastník alebo prevádz-
kovate  motorového vozidla trvalý pobyt alebo sídlo, ak sa 
motorovému vozidlu nepride uje eviden né íslo, zna ka 
pois ovate a alebo iná rozlišovacia zna ka,

d) územie štátu, v ktorom sa stala škodová udalos , ak 
motorovému vozidlu nebolo pridelené eviden né íslo, 
osobitné eviden né íslo, zvláštne eviden né íslo alebo 
toto íslo už nezodpovedá motorovému vozidlu, alebo sa 
nezhoduje s prideleným eviden ným íslom, osobitným 
eviden ným íslom alebo zvláštnym eviden ným íslom, 

e) územie lenského štátu, do ktorého bolo motorové vozi-
dlo odoslané z iného lenského štátu, a to v lehote 30 dní 
odo d a prevzatia motorového vozidla kupujúcim, hoci 
motorovému vozidlu nebolo v lenskom štáte, do ktoré-
ho bolo motorové vozidlo odoslané, pridelené eviden né 
íslo, osobitné eviden né íslo alebo zvláštne eviden né 
íslo. 

16. Systém zelenej karty je súhrn vz ahov národných kancelá-
rií pois ovate ov upravený Internými Pravidlami schválenými 
Valným zhromaždením Rady kancelárií.

17. Prevádzka motorového vozidla je doba chodu jeho mo-
tora, jeho jazda a manipulácia s motorovým vozidlom bez-
prostredne pred jazdou, po as jazdy a bezprostredne po jej 
skon ení a úkony potrebné na údržbu motorového vozidla.

18. Veci pri sebe sú všetky osobné veci spojené svojou pova-
hou a množstvom s ú elom cesty vrátane vecí, prepravova-
ných v batožinovom priestore alebo na streche vozidla.  Za 
veci pri sebe sa nepovažujú náklad ani tovar.

19. Neoprávnené použitie cudzieho motorového vozidla je 
prípad, kedy sa osoba zmocní cudzieho motorového  vozidla 
v úmysle prechodne ho používa  alebo kedy neoprávnene 
používa cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené v 
zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona alebo zá-
kona o priestupkoch.

20. Poistná doba je doba, na ktorú je poistenie dojednané. 
21. Poistné obdobie je asové obdobie, za ktoré sa platí poist-

né. Poistné obdobie je jeden rok. Prvé poistné obdobie za í-
na d om uvedeným v poistnej zmluve ako za iatok poistenia 
a každé alšie poistné obdobie za ína vždy v de , ktorý je 
íselným ozna ením d a a mesiaca zhodný s d om za iatku 

poistenia. Koniec poistého obdobia je de , ktorý predchádza 
d u, ktorý je íselným ozna ením d a a mesiaca zhodný s 
d om za iatku poistenia. 

22. Spoluú as  je pe ažný záväzok poistníka, ktorého výška je 
dohodnutá v poistnej zmluve, a na ktorého splnenie vzniká 
Unionu vo i poistníkovi nárok po zaplatení poistného plnenia 
poškodenému. 

23. Zánikom motorového vozidla sa pre ú ely poistenia zod-
povednosti rozumie trvalý zánik motorového vozidla najmä 
z dôvodu jeho neopravite ného poškodenia (totálna škoda) 
alebo neschválenia technickej spôsobilosti pre jeho prevádz-
ku alebo vek, alebo od atie, odovzdanie eviden ného ísla 



a príslušných dokladov vozidla, poverenému orgánu štátnej 
správy, alebo orgánom Policajného zboru Slovenskej repub-
liky (ďalej len „PZ SR“).

24. Návyková látka je alkohol, omamné látky, psychotropné lát-
ky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť pozornosť, 
psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie 
schopnosti, alebo sociálne správanie.

25. Likvidačný zástupca je fyzická alebo právnická osoba, kto-
rá má trvalý pobyt alebo sídlo v členskom štáte v ktorom vy-
konáva svoju činnosť t.j. vybavuje v mene a na účet Unionu 
škodové udalosti

Článok 2
Poistná zmluva

1. V poistnej zmluve sa upravia v súlade s týmito VPPPZP 
podrobnosti potrebné na splnenie účelu poistenia.

2. Poistná zmluva musí mať písomnú formu. Písomnú formu 
musia mať aj dodatky k poistnej zmluve a iné prejavy vôle 
zmluvných strán, ktoré sa týkajú poistenia (napr. výpoveď z 
poistenia, oznámenie o vzniku poistnej udalosti).

Článok 3
Predmet a rozsah poistenia zodpovednosti

1. Predmetom poistenia je zákonom uložená zodpovednosť 
poisteného za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Poistený má právo, 
aby Union za neho vyplatil poškodenému poistné plnenie v 
rozsahu podľa ods. 2, ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto 
škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase 
trvania poistenia.

2. Poistený má právo, aby Union za neho nahradil poškodené-
mu uplatnené a preukázané nároky na náhradu
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení (ďalej len „Škoda 

na zdraví“),
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením 

alebo stratou veci,
c) ušlého zisku,
d) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym za-

stúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písm. a) až c), 
ak Union nesplnil povinnosti uvedené v čl. 9 ods. 1 písm. 
d), alebo Union neoprávnene odmietol poskytnúť poistné 
plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné pl-
nenie (body b) až d) ďalej len „Škoda na majetku“).

3. Poistený má právo, aby Union za neho nahradil prísluš-
ným subjektom uplatnené, preukázané a vyplatené náklady 
zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemo-
cenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového 
zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového za-
bezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového spore-
nia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom.

Článok 4
Vylúčenia z poistenia

1. Union nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpoved-
nosť za škodu,
a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádz-

kou bola škoda spôsobená, 
b) podľa čl. 3 ods. 2. písm. b) až d) týchto VPPPZP:

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

ii. vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovate-
ľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola ško-
da spôsobená,

iii. vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej moto-
rovým vozidlom a   prípojným vozidlom s výnimkou, ak 
škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového 
vozidla alebo ak ide o spojenie vozidiel vlečným lanom 
alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré sa 
nevykonáva v rámci podnikateľskej činnosti.

c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda 
spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto mo-

torovým vozidlom, s výnimkou škody spôsobenej na ve-
ciach, ktoré mali dopravované osoby, okrem osôb podľa 
písmen a) a b) tohto ods.  na sebe alebo pri sebe v čase, 
keď k dopravnej nehode došlo,

d) ktorú poistený uhradí alebo sa zaviazal uhradiť nad rá-
mec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec 
právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, ale-
bo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená 
dohoda účastníkov konania, ak Union nebol účastníkom 
tohto konania,

e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri 
motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri príprav-
ných jazdách k nim, ani škodu na vozidlách pri nich pou-
žitých, s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takého-
to vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať pravidlá 
cestnej premávky,

f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti,  
nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpe-
čenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, 
dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia 
a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia posky-
tovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spô-
sobenej prevádzkou vozidla:
i. ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
ii. vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola 

táto škoda spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako 

pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho 
jazdou,

h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalos-
ťou,

i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristic-

kom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto prevádzka 
priamu súvislosť s týmto činom alebo udalosťou.

2. Union je oprávnený poistné plnenie úplne alebo sčasti od-
mietnuť, ak poistený:
a) bez súhlasu Unionu uzná povinnosť nahradiť škodu alebo 

jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak Union 
bol povinný poskytnúť podľa zákona,

b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c) neposkytne Unionu potrebnú súčinnosť v súdnom kona-

ní.
Článok 5

Poistná doba, začiatok, zmeny a zánik poistenia
1. Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve.
2. Poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú, ak sa v poistnej 

zmluve nedohodlo inak.
3. Poistenie zodpovednosti zanikne:

a. výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď musí 
byť daná aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím,

b. zánikom motorového vozidla,
c. zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu 

v evidencii vozidiel,
d. vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel,
e. prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla prísluš-

ným orgánom,
f. vrátením dokladu o poistení zodpovednosti pri motoro-

vých vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, Uni-
onu

g. vyradením motorového vozidla z premávky na pozem-
ných komunikáciách,

h. zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá ná-
jomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.

4. Zmluvné strany môžu vypovedať poistnú zmluvu po vzniku 
škodovej udalosti do jedného mesiaca odo dňa jej oznáme-
nia Unionu. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden 
mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypo-
vedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie 
zanikne uplynutím tejto lehoty.



5. Poistenie tiež zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do jed-
ného mesiaca od dátumu jeho splatnosti. V prípade platenia 
poistného v splátkach sa za deň splatnosti poistného pova-
žuje deň splatnosti poslednej splátky v poistnom období (ak 
Union nevyužije právo podľa čl. 7 ods. 4, druhá veta týchto 
poistných podmienok).  Poistenie zanikne uplynutím jedno-
mesačnej lehoty od splatnosti nezaplateného poistného.

6. Ak poistenie zanikne počas poistného obdobia pre nepla-
tenie poistného (podľa predchádzajúceho ods.), je osoba, 
ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, povinná uzav-
rieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia 
s Unionom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného 
obdobia s iným poisťovateľom je neplatná. 

7.  Zmluvné strany majú právo písomne vypovedať poistnú 
zmluvu do dvoch mesiacov po jej uzavretí. Výpovedná leho-
ta je osemdenná; jej uplynutím poistenie zanikne.

Článok 6
Územná platnosť poistenia

1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo 
na území členských štátov a štátov uvedených v zelenej kar-
te.

2. Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motoro-
vého vozidla na území iného členského štátu, poškodenému 
sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpoved-
nosti podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého 
území bola škoda spôsobená, ak sa podľa zákona alebo na 
základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v šir-
šom rozsahu.

3. Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla obča-
novi členského štátu na území cudzieho štátu, v ktorom ne-
pôsobí príslušná kancelária poisťovateľov, počas jeho cesty 
z územia jedného členského štátu na územie iného členské-
ho štátu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, na 
ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza.

Článok 7
Poistné

1. Poistné je cena za poistenie. Poistné podľa týchto VPPPZP 
sa stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých 
záväzkov Unionu vyplývajúcich z poistenia vrátane tvorby 
rezerv podľa osobitného predpisu. Na stanovenie výšky po-
istného majú vplyv aj údaje uvádzané poistníkom pri uzavie-
raní poistnej zmluvy. 

2. Union má právo na poistné od začiatku doby poistenia až 
do jeho zániku. Poistník je povinný platiť poistné za poistné 
obdobie, dohodnuté v poistnej zmluve.

3. Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia.
4. V poistnej zmluve je možné dohodnúť platenie poistného v 

splátkach. Ak nebude niektorá zo splátok zaplatená včas, 
má Union právo žiadať zaplatenie celého poistného.

5. Ak bude poistník v omeškaní s platením poistného, má 
Union právo na úroky z omeškania podľa platných právnych 
predpisov.

6. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného 
obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má 
Union nárok na pomernú časť poistného ku dňu, keď poiste-
nie zaniklo. Zostávajúcu časť poistného je Union povinný po-
istníkovi vrátiť, ak suma presiahne 1,66 EUR (50,01 SKK) Ak 
v tomto poistnom období došlo k poistnej udalosti, má Union 
právo na poistné až do konca tohto poistného obdobia. 

7. V poistnej zmluve môžu byť tiež stanovené pravidlá, podľa 
ktorých sa upravuje výška poistného v závislosti na počte 
poistných  udalostí.

8. Union má právo v súvislosti so zmenami podmienok roz-
hodujúcich pre stanovenie poistného (ods. 1 tohto článku), 
jednostranne zmeniť výšku poistného ku dňu jeho splatnos-
ti alebo ak je dohodnuté platenie poistného v splátkach tak 
ku dňu splatnosti splatnosti prvej splátky poistného pre prí-
slušné poistné obdobie. O tejto skutočnosti je Union povinný 
poistníka informovať obvyklým spôsobom minimálne 8 ka-
lendárnych týždňov vopred. Za obvyklý spôsob sa považuje 

zverejnenie výšky poistného na internetovej stránke www.
union.sk a na obchodných miestach Unionu. Pokiaľ Union 
bude uvedeným spôsobom informovať poistníka o zmene 
výšky poistného v lehote kratšej ako 8 kalendárnych týždňov 
pred začiatkom ďalšieho poistného obdobia, zmena výšky 
poistného bude účinná až od poistného obdobia, ktoré na-
sleduje po poistnom období, v ktorom mala byť výška poist-
ného zmenená. Ak so zmenou poistného poistník nesúhlasí, 
má právo vypovedať poistenie v zmysle § 800 ods. 1 OZ.  

Článok 8
Práva a povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník je povinný:
a) riadne platiť poistné po celú dobu trvania poistenia,
b) bez zbytočného odkladu oznámiť Unionu všetky zmeny v 

údajoch, ktoré uviedol pri uzavieraní poistnej zmluvy,
c) umožniť Unionu vykonať kedykoľvek kontrolu podkladov 

pre výpočet poistného,
d) poskytovať Unionu údaje o mene, priezvisku, rodnom 

čísle, adrese trvalého pobytu alebo obchodnom mene a 
sídle držiteľa a vlastníka motorového vozidla a o evidenč-
nom čísle vozidla a ich zmeny,

e) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po zániku 
poistenia s výnimkou zániku poistenia na motorové vo-
zidlá podľa § 27 zákona, odovzdať Unionu potvrdenie o 
poistení a zelenú kartu. Do splnenia tejto povinnosti, nie 
je Union povinný vrátiť zostávajúcu časť poistného podľa 
čl.  7 ods. 6,

f) písomne bez zbytočného odkladu informovať Union a do-
ložiť doklad preukazujúci skutočnosť uvedenú v čl. 5 ods. 
3 písm. b) až h),

g) plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené právnymi 
predpismi a poistnou zmluvou. 

2. Poistený je povinný:
a) dbať, aby škodová udalosť nenastala, najmä je povinný 

dodržiavať povinnosti ustanovené právnymi predpismi, 
ktoré sa týkajú prevádzky motorového vozidla, na ktoré 
sa poistenie vzťahuje, nesmie porušovať povinnosti, kto-
ré smerujú k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečen-
stva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo na 
ich základe, alebo ktoré vyplývajú z poistnej zmluvy, ani 
nesmie strpieť porušovanie týchto povinností zo strany 
tretích osôb (za tretie osoby sa považujú tiež všetky fy-
zické a právnické osoby ktoré pre poisteného vykonávajú 
činnosť),

b) odstrániť každý nedostatok alebo nebezpečenstvo, o kto-
rých sa dozvie, a ktoré by mohli mať vplyv na vznik ško-
dovej udalosti,

c) ak už škodová udalosť nastala, vykonať nevyhnutné opat-
renia na to, aby škoda bola čo najmenšia,

d) písomne oznámiť Unionu vznik škodovej udalosti:
i. do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej 

republiky,
ii. do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slo-

venskej republiky,
e) uviesť všetky jemu známe okolnosti, ktoré sa týkajú ško-

dovej udalosti,
f) po oznámení škodovej udalosti postupovať podľa poky-

nov Unionu a predložiť v požadovanej lehote doklady, kto-
ré si Union vyžiada, na výzvu Unionu pristaviť motorové 
vozidlo k fyzickej obhliadke,

g) bez zbytočného odkladu Unionu písomne oznámiť, že 
i. bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a 

vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške a ďalej 
postupovať podľa pokynov Unionu,

ii. v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stí-
hanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol 
poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; 
ak má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť 
poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a sídlo prípadne 
trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,



iii. nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva podľa 
čl. 10 ods. 6 a 7 na Union a odovzdať mu doklady po-
trebné na uplatnenie týchto práv,

h) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti postu-
povať v súlade s pokynmi Unionu;  poistený sa nesmie 
bez súhlasu Unionu zaviazať k náhrade premlčanej po-
hľadávky, uznať zodpovednosť za škodu alebo povinnosť 
nahradiť škodu alebo jej časť a nesmie uzavrieť bez sú-
hlasu Unionu súdny zmier,

i) plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené právnymi 
predpismi alebo poistnou zmluvou.

3. Poistník a poistený je oprávnený písomne požiadať Union 
o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia za celé 
obdobie trvania zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťa-
hu s predchádzajúcim poisťovateľom ak doklad o škodovom 
priebehu u predchádzajúceho poisťovateľa odovzdal Unio-
nu. 

4. Poistený je na žiadosť poškodeného povinný bez zbytočné-
ho odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na 
uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä:
a) svoje meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné 

meno a sídlo,
b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo 

uzavreté poistenie zodpovednosti,
c) číslo poistnej zmluvy.

Článok 9
Práva a povinnosti Unionu

1. Union je povinný:  
a) po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytoč-

ného dokladu potvrdenie o poistení a zelenú kartu,  
b) do 15 dní po zániku poistenia vydať poistníkovi doklad o 

škodovom priebehu poistenia, 
c) na základe písomnej žiadosti poisteného ustanoviť mu 

bez zbytočného odkladu právneho zástupcu v konaní o 
náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje poiste-
nie, 

d) bez zbytočného odkladu začať vyšetrovanie potrebné na 
zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plne-
nie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodené-
ho o škodovej udalosti: 
i. skončiť vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho 

povinností poskytnúť poistné plnenie a ak bol rozsah 
povinnosti Unionu poskytnúť poistné plnenie a nárok 
na náhradu škody preukázaný oznámiť poškodenému 
výšku poistného plnenia, 

ii. poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvo-
dov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil 
poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písom-
né vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu 
škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukáza-
ný rozsah povinnosti Unionu poskytnúť poistné plnenie 
a výška poistného plnenia. 

e) poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení vyšetro-
vania potrebného na zistenie rozsahu Unionu poskytnúť 
poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhod-
nutia súdu o výške náhrady škody Unionu, ak z tohto roz-
hodnutia nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného 
plnenia, 

f) do 15 dní od doručenia písomnej žiadosti poistníka alebo 
poisteného vydať doklad o škodovom priebehu poistenia 
za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu vrátane zmluv-
ného vzťahu s predchádzajúcim poisťovateľom ak doklad 
o škodovom priebehu u predchádzajúceho poisťovateľa 
odovzdal Unionu.. 

2. Ak Union nesplní povinnosti podľa ods. 1 písm. d), je povin-
ný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa platných 
právnych predpisov.

3. Ustanovenia ods. 1 písm. d), e) a ods. 2 sa použijú rovnako 
aj vtedy, ak nárok na náhradu škody uplatnil poškodený proti 
likvidačnému zástupcovi. 

4. Union je oprávnený overiť si správnosť a úplnosť údajov po-
trebných pre určenie výšky poistného. 

5. Ak je poistným obdobím kalendárny rok, poisťovateľ je po-
vinný zverejniť výšku poistného a všeobecné poistné pod-
mienky podľa § 8 zákona na nasledujúce poistné obdobie 
najneskôr do 31 októbra.

6. Union je oprávnený poistné plnenie úplne alebo sčasti od-
mietnuť, ak poistený:
a)  bez súhlasu Unionu uznal povinnosť nahradiť škodu ale-

bo jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré bol povin-
ný poskytnúť poisťovateľ,

b)    sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c)  neposkytne Unionu potrebnú súčinnosť v súdnom kona-

ní.
Článok 10

Poistné plnenie 
1. Náhradu škody uhrádza Union poškodenému. Poškodený je 

oprávnený uplatniť si svoj nárok na náhradu škody priamo 
voči Unionu a je povinný tento nárok preukázať. 

2. Na premlčanie nároku na náhradu škody proti Unionu platí 
rovnaká úprava ako na premlčanie nároku proti osobe, ktorá 
škodu spôsobila.

3. Plnenie vyplácané z jednej poistnej udalosti nesmie presiah-
nuť limit poistného plnenia uvedeného v poistnej zmluve.

4. Ako účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastu-
povaním poškodeného pri uplatňovaní nároku na náhradu 
škody podľa zákona je Union povinný uhradiť len primerané 
náklady, ktoré zodpovedajú najviac tarifnej odmene advoká-
ta podľa príslušného právneho predpisu.

5.  Ak splní poistený povinnosti uložené mu v čl. 8 ods. 2. písm. 
c) až i) týchto VPPPZP, uhradí Union v súvislosti s poistnou 
udalosťou za poisteného náklady:
a) na odmenu advokáta, ktoré zodpovedajú najviac tarifnej 

odmene advokáta za obhajobu v prípravnom konaní a v 
konaní pred súdom prvého stupňa v trestnom konaní ale-
bo v priestupkovom konaní, ktoré je vedené proti poiste-
nému; 

b) trov súdneho konania o náhrade škody vedeného s vedo-
mím Unionu,

c) trov právneho zastúpenia v konaní o náhrade škody pred 
súdom ustanoveným právnym zástupcom podľa čl. 9 ods. 
1 písm. c).

6. Pokiaľ poistený nahradil poškodenému škodu alebo jej časť 
priamo, má právo, aby mu ju Union nahradil, a to v rozsahu a 
do výšky, v akej by bol Union povinný za poisteného náhradu 
škody poskytnúť. 

7. Na Union  prechádza tiež právo poisteného na úhradu tých 
nákladov konania o náhrade škody, ktoré boli poistenému 
priznané, ak ich Union za poisteného vyplatil.

Článok 11
Nárok na náhradu poistného plnenia

1. Union má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plne-
nia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody 
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak:
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozi-

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

oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové 
vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgá-
nom, 

c) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že 
jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam 
na používanie v premávke na pozemných komunikáciách 
podľa osobitného predpisu a tento stav bol v príčinnej sú-
vislosti so spôsobenou škodou, 

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

e) porušil povinnosť podľa osobitného predpisu - ohlásiť do-
pravnú nehodu, ktorá je poistnou udalosťou,



f) v ase, ke  nastala poistná udalos , bol v omeškaní s 
platením poistného, 

g) porušil povinnosti pod a l. 8 ods. 2. d), f), g),  
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobi  skúške na prí-

tomnos  návykovej látky.
2. Union má proti poistenému, ktorý nie je poistníkom, nárok na 

náhradu poistného plnenia alebo jeho asti, ktoré za neho 
vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového 
vozidla, ak:
a) spôsobil škodu úmyselne alebo viedol motorové vozidlo 

pod vplyvom návykovej látky, 
b) spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré po-

užil neoprávnene, 
c) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodi ského 

oprávnenia alebo v ase zákazu innosti vies  motorové 
vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgá-
nom, 

d) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že 
jeho technická spôsobilos  nezodpovedá podmienkam 
na používanie v premávke na pozemných komunikáciách 
pod a osobitného predpisu a tento stav bol v prí innej sú-
vislosti so spôsobenou škodou, 

e) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá 
nesp a podmienky na vedenie motorového vozidla pod a 
osobitné predpisu, 

f) porušil povinnos  ohlási  dopravnú nehodu pod a osobit-
ného predpisu, ktorá je poistnou udalos ou, 

g) porušil povinnosti pod a l. 8 ods. 2. d), f), g),  
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobi  skúške na prí-

tomnos  návykovej látky.
3. Výška  náhrady  poistného  plnenia  alebo   jej asti, na ktorú 

vznikne Unionu nárok pod a ods. 1 alebo 2, nesmie presiah-
nu  úhrn poistných plnení, ktoré Union vyplatil z dôvodu po-
istnej udalosti.

4. Právo Unionu na náhradu poistného plnenia alebo jeho asti 
pod a ods. 1 alebo 2 sa preml í do troch rokov odo d a vy-
platenia poistného plnenia.

lánok 12
Limity poistného plnenia

(„Poistné krytie“)
1. Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plne-

nia Unionu pri jednej poistnej udalosti. Limit poistného plne-
nia je uvedený v poistnej zmluve.

2. Ak je sú et nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit 
poistného plnenia pod a poistnej zmluvy, poistné plnenie sa 
každému z nich znižuje v pomere limitu poistného plnenia k 
sú tu nárokov všetkých poškodených.

lánok 13
Spoluú as

1. V poistnej zmluve možno dohodnú , že poistník v prípade 
poistnej udalosti uhradí Unionu v poistnej zmluve dohodnutú 
spoluú as .

2. Spoluú as  je poistník povinný splni  Unionu po výplate po-
istného plnenia z každej jednotlivej poistnej udalosti. 

3. Ak výška poistného plnenia, ktoré Union vyplatil poškodené-
mu alebo poškodeným z jednej škodovej udalosti, je nižšia 
ako výška dohodnutej spoluú asti, je poistník povinný splni  
Unionu spoluú as  len do výšky vyplateného poistného pl-
nenia.

lánok 14
Škodový priebeh poistenia 

1. Škodový priebeh poistenia sa ur uje ako po et celých me-
siacov trvania poistenia, znížený o 18 mesiacov za každú 
poistnú udalos , ktorá nastane po as trvania poistenia a  
zvýšený o po et mesiacov bezškodového priebehu pred-
chádzajúceho poistenia za podmienok pod a ods. 5 tohto 
lánku. 

2. Škodový priebeh poistenia sa nezníži pod a ods. 1, ak ide o 
poistnú udalos  spôsobenú osobou, ktorá motorové vozidlo 
použila bez súhlasu držite a vozidla, alebo ak si Union uplat-
nil nárok na náhradu poistného plnenia z poistnej udalosti a 
jeho nárok bol v celom rozsahu uspokojený. 

3. Každému motorovému vozidlu, ktoré sa pois uje samostat-
nou poistnou zmluvou, sa pod a škodového priebehu poiste-
nia pride uje bonus alebo malus v % zo základného ro ného 
poistného uvedeného v poistnej zmluve pod a nasledovnej 
stupnice: 

Škodový priebeh 
v mesiacoch

Výška bonusu/ 
malusu

Úrove  bonusu 
(B)/ malusu (M)

60 a viac - 50% B5
48 až 59 - 40% B4
36 až 47 - 30% B3
24 až 35 - 20% B2
12 až 23 - 10% B1
0 až 11 0% Z
- 1 až - 12 + 10% M1
-13 až - 24 + 20% M2
- 25 až -36 + 30% M3
- 37 a viac + 40% M4

4. Pri uzavretí  poistnej zmluvy sa motorovému vozidlu, uvede-
nému v poistnej zmluve, priradí základná trieda Z s výškou 
bonusu/malusu 0%, pokia  nevznikne nárok na zapo ítanie 
bezškodového priebehu poistenia z predchádzajúceho pois-
tenia pod a ods. 5. 

5. V prípade, že pri uzatváraní poistnej zmluvy v Unione držite  
motorového vozidla preukáže bezškodový priebeh poistenia 
z inej poistnej zmluvy vz ahujúcej sa na poistenie zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla tej istej 
kategórie, Union zapo íta tento bezškodový priebeh za pod-
mienok: 
a) ak predchádzajúce poistenie zaniklo z iného dôvodu ako 

pre neplatenie poistného, a zárove
b) ak od zániku predchádzajúceho poistenia neuplynulo viac 

ako 12 mesiacov.
 Pre každé poistné obdobie sa upraví výška bonusu/malusu

 podľa škodového priebehu poistenia za obdobie od posled-
ného stanovenia bonusu/malusu.

lánok 15
Závere né ustanovenia

1. Od ustanovení l. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 
VPPPZP sa možno v poistnej zmluve odchýli .

2. Pre doru ovanie písomných dokumentov platí, že povinnos  
doru i  písomnos  je splnená d om, ke  ju adresát prevez-
me, odmietne prevzia  alebo d om, ke  ju pošta vrátila odo-
sielajúcej strane ako nedoru enú. Písomnosti sa doru ujú 
na poslednú písomne oznámenú adresu.

3. Ak sa zmení, zruší a/alebo nahradí novým ustanovenie práv-
neho predpisu, na ktorý tieto VPPPZP odkazujú, platnos  
príslušného ustanovenia VPPPZP tým nie je dotknutá, a má 
sa za to, že ide o odkaz na nové alebo zmenené ustanove-
nie právneho predpisu v platnom znení.

4. Poistenie pod a týchto VPPPZP je možné uzavrie  aj cez 
prostriedky dia kovej komunikácie.

5. Tieto VPPPZP boli schválené predstavenstvom Union pois-
ov a, a.s. Bratislava d a 18.10.2011 (zápisnica č. 16) a na- 

dobúdajú ú innos  d om 1.12.2011.

Union pois ov a, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika, Tel: 0850 111 211, www.union.sk
I O: 31322051, DI : 2020800353, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. . 383/B
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