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ODDIEL I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok I.
Úvodné ustanovenia 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spô-
sobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „pois-
tenie zodpovednosti“) sa riadi príslušnými ustanovenia-
mi poistnej zmluvy, zákonom 381/2001 Z. z. o povinnom 
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla v platnom znení, Vše-
obecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluv-
né poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pre-
vádzkou motorového vozidla PZP 13 (ďalej len „VPP 
PZP 13“) a týmito Osobitnými poistnými podmienkami 
k PZP balík L (ďalej len „OPP B L 17“), ktoré dopĺňajú 
ustanovenia poistnej zmluvy. Ďalej sa riadi oceňovací-
mi tabuľkami, ak sa na dojednané poistenie vzťahujú. 
Poisťovateľom na účely týchto OPP B L17 sa rozumie 
Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332, zapí-
saná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do sku-
piny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname 
skupín poisťovní vedenom IVASS. 

Článok II.
Poistenia motorového vozidla 

1. V prípade, že je v poistnej zmluve o povinnom 
zmluvnom poistení dojednaný balík poistení L, 
vzniká poistníkovi v rozsahu uvedenom v týchto 
OPP B L17 nárok na nasledovné doplnkové poiste-
nia: 
a) poistenie pre prípad živelnej udalosti a poškode-

ní hlodavcom, 
b) poistenie proti zlému stavu vozovky, 
c) poistenie úrazu dopravovaných osôb.

Článok III. 
Výluky z poistenia 

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré boli priamo 
alebo nepriamo zapríčinené, spôsobené, vznikli ale-
bo sa zväčšili: 
a) úmyselným konaním poistníka, poisteného, uží-

vateľa vozidla alebo inej osoby na podnet nieko-
ho z nich, 

b) vojnou, inváziou, ozbrojenými udalosťami aké-
hokoľvek druhu s vyhlásením alebo bez vyhlá-
senia vojny, občianskou vojnou, rebéliou, revo-
lúciou, vojenským alebo ľudovým povstaním, 
vzburou, občianskym nepokojom, vojenským 
alebo iným nezákonným pučom, štátnym pre-
vratom, stanným právom, vojnovým stavom, 
štrajkom, výlukou z práce, terorizmom, 

c) vyvlastnením, zhabaním alebo zabavením, ale-

bo inými represívnymi zásahmi štátnej alebo 
úradnej moci, 

d) jadrovou energiou, radiáciou alebo rádioaktív-
nou kontamináciou, 

e) pôsobením extrémnych podmienok počas pre-
ťažovania, testov, pokusov alebo výskumných 
experimentov, 

f) trvalým vplyvom prevádzky, funkčným namáha-
ním, opotrebovaním vplyvom prevádzky, úna-
vou materiálu, kavitáciou, eróziou, usádzaním 
vodného kameňa a iných usadenín, koróziou, 
chybami konštrukcie, vadami materiálu, výrob-
nými chybami, 

g) trvalými vplyvmi alebo účinkami vlhkosti alebo 
svetla akéhokoľvek druhu, ako aj vplyvmi che-
mického, tepelného, elektrického alebo elektro-
magnetického charakteru, 

h) pôsobením mikroorganizmov, plesní, húb, kva-
sením, vnútorným skazením a pod. vo vnútor-
nom priestore vozidla, 

i) v dôsledku poškodení, ktoré boli na vozidle už 
v čase pred začiatkom poistenia, 

j) skratom vo vozidle, 
k) výbuchom prepravovaných výbušnín, 
l) použitím vozidla na vojenské účely, činnosťou 

vozidla ako pracovného stroja alebo ak bolo 
vozidlo použité na iné účely, než je stanovené 
výrobcom, pokiaľ nebolo v poistnej zmluve do-
hodnuté inak, 

m) nesprávnym uložením, upevnením nákladu ale-
bo batožiny, 

n) pri pretekoch každého druhu a pri súťažiach 
s rýchlostnou vložkou, ako aj pri prípravných 
jazdách na preteky a súťaže s rýchlostnou vlož-
kou (súťažné a sprievodné motorové vozidlá). 

2. Poistenie sa nevzťahuje na: 
a) poškodenie alebo zničenie vozidla, za ktoré je 

zodpovedný dodávateľ, opravovateľ alebo iný 
zmluvný partner poisteného v zmysle platných 
právnych predpisov alebo zmluvy, 

b) škody vzniknuté podvodom alebo spreneverou, 
ktorých sa dopustil vypožičiavateľ alebo nájom-
ca vozidla, 

c) následné a fi nančné škody akéhokoľvek druhu 
(napr. ušlý zisk, škody vzniknuté nemožnosťou 
používať motorové vozidlo, parkovné, náhra-
da za úschovu, prekladateľské, právne služby, 
pokuty, penále a iné sankcie), pokiaľ nebude 
v konkrétnom prípade dohodnuté inak. 

3. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak: 
a) vodič poisteného vozidla v čase škodovej uda-

losti nemal predpísané príslušné vodičské 
oprávnenie, mal zadržaný vodičský preukaz, 
alebo mal uložený zákaz viesť motorové vozidlo, 

b) bol na vozidle vykonaný neoprávnený zásah 
s výrobnými číslami vozidla (VIN číslo karosérie, 
výrobné číslo rámu, podvozku, motora), 

c) motorové vozidlo pochádza z trestnej činnosti 

Osobitné poistné podmienky doplnkových 
poistení k PZP balík L
(ďalej len „OPP B L 17“)

Povinné zmluvné poistenie
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alebo ak bolo použité na páchanie trestnej čin-
nosti s vedomím poisteného, poistníka alebo 
inej osoby oprávnene užívajúcej vozidlo, 

d) poistník, poistený alebo iná osoba predloží fal-
šované alebo pozmenené doklady požadované 
poisťovateľom pri uzatvorení poistenia alebo 
na určenie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť. 

Článok IV. 
Poistná suma

1. Poistná suma predstavuje hornú hranicu plnenia 
poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí, ktoré 
nastali počas: 
a) daného poistného obdobia, v prípade poistenia 

s bežným poistným, 
b) doby trvania poistenia v prípade poistenia s jed-

norazovým poistným. 
2. Poistné sumy pre jednotlivé poistenia sú stanovené 

poisťovateľom a uvedené v poistnej zmluve. 

Článok V. 
Povinnosti poistníka/poisteného

1. Okrem povinností stanovených príslušnými právny-
mi predpismi má poistník a/alebo poistený v prípade 
dojednania poistenia v zmysle OPP B L17 aj tieto 
povinnosti: 
a) poisťovateľovi alebo ním povereným osobám 

umožniť v prípade potreby obhliadku motoro-
vého vozidla a predložiť relevantné doklady po-
trebné na riadne uzavretie poistnej zmluvy; 

b) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť pois-
ťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa skutočnos-
tí, na ktoré bol opýtaný pri uzavieraní poistenia 
a/alebo sú uvedené v poistnej zmluve, najmä 
zmeny na motorovom vozidle a jeho technic-
kom stave, taktiež zmenu vlastníka motorového 
vozidla, a preukázať ich relevantným dokladom 
osvedčujúcim tieto skutočnosti; 

c) oznámiť poisťovateľovi, že na motorové vozidlo 
uzavrel ďalšie poistenie proti tomu istému rizi-
ku; pritom je povinný oznámiť poisťovateľovi ob-
chodné meno poskytovateľa poistenia a rozsah 
poistenia; 

d) dbať, aby škodová udalosť nenastala; je povin-
ný plniť povinnosti smerujúce k odvráteniu ale-
bo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu 
právnymi predpismi ustanovené alebo ktoré boli 
v poistnej zmluve dohodnuté; ďalej nesmie trpieť 
porušovanie týchto povinností zo strany tretích 
osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie 
osoby považujú tiež všetky fyzické a právnické 
osoby pre poisteného činné); ďalej je povinný 
riadne sa starať o motorové vozidlo, najmä udr-
žiavať ho v dobrom technickom stave a použí-
vať ho výhradne na účely stanovené výrobcom; 

e) ak nastala škodová udalosť, urobiť také opatre-
nia, aby sa rozsah vzniknutej škody nezväčšo-
val; 

f) bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 15 
dní od okamihu zistenia škodovej udalosti) pois-
ťovateľovi oznámiť, že škodová udalosť nasta-
la, podať pravdivé vysvetlenie o príčine vzniku, 
priebehu, rozsahu, následkoch škodovej udalos-
ti, vzniku nároku na poistné plnenie a/alebo jeho 
výšku; poistený má právo oznámiť poisťovateľo-
vi škodovú udalosť aj telefonicky a/alebo elektro-
nickou formou, v takom prípade má poisťovateľ 

právo vyžiadať si doplnenie tohto oznámenia 
písomnou formou a poistník/poistený má povin-
nosť doplniť a podpísať oznámenie písomne; 

g) bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu čin-
nému v trestnom konaní (ďalej len „polícia“) kaž-
dú škodovú udalosť: 
– prevyšujúcu zákonom stanovený limit hmot-

nej škody vzniknutej na motorovom vozidle 
na oznámenie škodovej udalosti polícii, 

– pri ktorej je podozrenie zo spáchania trest-
ného činu, 

– ak táto povinnosť vyplýva z príslušného 
právneho predpisu; 

h) zabezpečiť právo na náhradu škody spôsobenej 
poistnou udalosťou voči tretej osobe; 

i) predložiť právoplatné rozhodnutie o ukončení 
šetrenia škodovej udalosti príslušným orgánom.

 
Článok VI. 

Povinnosti poisťovateľa 

Poisťovateľ má okrem povinností stanovených príslušný-
mi právnymi predpismi aj tieto povinnosti: 

a) oznámiť poistenému výsledky šetrenia nevy-
hnutného na zistenie nároku, rozsahu a výšky 
poistného plnenia, 

b) vrátiť poistenému ním predložené doklady, ktoré 
si vyžiada, 

c) poskytnúť oceňovacie tabuľky A a B na oceňova-
nie škôd z poistenia úrazu dopravovaných osôb. 

Článok VII. 
Poistná udalosť, škodová udalosť 

1. Za škodovú udalosť sa považuje vznik škody 
na predmete poistenia. 

2. Za poistnú udalosť sa považuje škodová udalosť, 
ktorá nastala počas doby trvania poistenia a s ktorou 
je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť 
plnenie podľa týchto OPP B L17 a poistnej zmluvy. 

Článok VIII. 
Poistné plnenie poisťovateľa

1. Ak nastala poistná udalosť, má poistený právo 
na poistné plnenie za podmienok uvedených v tých-
to OPP B L17 a/alebo v ďalších ustanoveniach po-
istnej zmluvy. 

2. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení 
šetrenia potrebného na zistenie rozsahu povinnosti 
poisťovateľa plniť. Poisťovateľ poskytne poistné pl-
nenie v peňažných prostriedkoch na poslednú zná-
mu adresu poisteného alebo poisteným uvedený 
účet v peňažnom ústave, ak nerozhodne o tom, že 
poskytne naturálne plnenie (opravou alebo výme-
nou veci). 

3. V prípade šetrenia škodovej udalosti príslušným or-
gánom je podmienkou ukončenia šetrenia škodovej 
udalosti poisťovateľom predloženie právoplatného 
rozhodnutia príslušného orgánu oprávneného roz-
hodnúť o vozidle. Obdobne sa postupuje, ak v rámci 
šetrenia škodovej udalosti treba posúdiť odbornú 
otázku expertízou, odborným vyjadrením či posud-
kom, alebo je potrebná súčinnosť poisteného a/ale-
bo poistníka, na ktorú bol vyzvaný, najmä v podobe 
predloženia dokladov, predmetov alebo vysvetlení. 

4. Ak malo vedomé porušenie povinností poisteného 
uvedených v týchto OPP B L17, poistnej zmluve ale-
bo Občianskom zákonníku (ďalej len „OZ“) podstatný 
vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie 
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rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovateľ 
oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa 
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho 
povinnosti plniť. 

5. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, ak do-
šlo k vzniku poistnej udalosti pri riadení poisteného 
motorového vozidla, ktoré vodič viedol pod vplyvom 
alkoholu alebo iných návykových látok, alebo ak 
vodič nezotrval na mieste nehody, alebo odmietol 
podrobiť sa dychovej skúške alebo lekárskemu vy-
šetreniu na určenie, či nie je pod vplyvom alkoholu 
alebo inej návykovej látky. 

Článok IX.
Spoluúčasť

1. Poistenia v zmysle týchto OPP B L17 sú dojednané 
so spoluúčasťou, ktorá je uvedená v ustanoveniach 
poistnej zmluvy.

2. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou sa 
poistený podieľa na záväzku, ktorý vyplýva poisťo-
vateľovi z poistnej zmluvy v prípade poistnej uda-
losti. Spoluúčasť sa odpočíta od celkovej výšky ná-
hrady škody, na ktorú vznikne poistenému nárok pri 
poistnej udalosti; do výšky dojednanej spoluúčasti 
poisťovateľ neposkytne poistné plnenie. Spoluúčasť 
je stanovená percentom alebo kombináciou s pev-
nou sumou.

3. V prípade poistnej udalosti sa spoluúčasť uplatní na 
príslušné poistenie, na ktoré bola spoluúčasť dojed-
naná, a z ktorého vznikne poistenému nárok na po-
istné plnenie.

4. Pokiaľ je poisťovateľovi oznámená jedna škodová 
udalosť, ale z charakteru poškodenia motorového 
vozidla je jednoznačne zrejmé, že bolo spôsobené 
viacerými škodovými udalosťami, bude poisťovateľ 
posudzovať každú z nich ako samostatnú škodovú 
udalosť. Poisťovateľ je oprávnený pri výplate poist-
ného plnenia odpočítať spoluúčasť v prípade každej 
jednotlivej poistnej udalosti.

ODDIEL II. 
POISTENIE PRE PRÍPAD ŽIVELNEJ 

UDALOSTI A POŠKODENÍ HLODAVCOM

Článok I. 
Predmet a rozsah poistenia

Predmet a rozsah poistenia: 
1. Predmetom poistenia je motorové vozidlo podľa 

článku XIII. VPP PZP 13 bodu 1 a/alebo jeho vybra-
né časti, príslušenstvo, tvoriace štandardnú a povin-
nú výbavu vozidla uvedené v poistnej zmluve. 

2. Motorové vozidlo a/alebo jeho vybrané časti, je 
v čase uzavretia poistnej zmluvy nepoškodené, 
v riadnom technickom stave, spôsobilé na prevádz-
ku v zmysle platných právnych predpisov, ak neroz-
hodol poisťovateľ inak. 

3. Predmetom poistenia je motorové vozidlo, na kto-
ré sa vzťahuje poistenie zodpovednosti dojednané 
v poistnej zmluve. 

4. Predmetom poistenia podľa týchto OPP B L17 nie 
sú mobilné telefóny, vysielačky, nosiče záznamov 
akéhokoľvek druhu (zvukové, obrazové, dátové 
a pod.) a záznamy na nich. 

5. Predmetom poistenia podľa týchto OPP B L17 nie 
je čelné sklo a škody spôsobené črepinami na mo-
torovom vozidle. Ďalej nie sú predmetom poistenia 
spätné zrkadlá, navigácie pripevnené k čelnému 
sklu a diaľničné známky. 

6. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia ale-
bo zničenia motorového vozidla následkom náhod-
nej a nepredvídateľnej živelnej udalosti a poškodení 
hlodavcom, ktoré nie sú v týchto OPP B L17 alebo 
v poistnej zmluve vylúčené. 

Článok II. 
Územná platnosť poistenia

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ak došlo k poistnej 
udalosti na geografi ckom území Európy a na celom území 
Turecka, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok III. 
Poistné plnenie poisťovateľa

1. Platia ustanovenia článku VIII., oddielu I. 
2. Ďalej platí: 

a) V prípade čiastočnej škody poisťovateľ uhradí 
primerané náklady účelne vynaložené na opra-
vu poisteného vozidla, znížené o dojedna-
nú spoluúčasť pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 
Za primerané náklady sa považujú maximálne 
také náklady, ktoré nepresiahnu cenu nových 
náhradných dielcov, časových noriem stanove-
ných výrobcom príslušnej značky poisteného 
vozidla alebo hodinovej sadzby autorizovaného 
servisu príslušnej značky vozidla v SR. V prípa-
de, ak primerané náklady nie je možné stanoviť 
v zmysle predchádzajúcej vety, bude poistné pl-
nenie primerane stanovené poisťovateľom. 

b) Ak bolo vozidlo poškodené alebo zničené v ta-
kom rozsahu, že primerané náklady na jeho 
opravu by presiahli 75 % zo všeobecnej hodnoty 
vozidla, poisťovateľ bude považovať takúto ško-
du za totálnu. 

c) V prípade totálnej škody poisťovateľ vypla-
tí všeobecnú hodnotu vozidla v čase poistnej 
udalosti, zníženú o hodnotu použiteľných zvyš-
kov a dojednanú spoluúčasť. Za hodnotu po-
užiteľných zvyškov vozidla sa považuje trhová 
hodnota zničeného vozidla ako celku v čase 
vzniku poistnej udalosti. 

d) Použiteľné zvyšky vozidla poškodeného poist-
nou udalosťou zostávajú tomu, komu bolo vypla-
tené poistné plnenie, ak nebolo dohodnuté inak. 

e) Poistné plnenie rozpočtom je podmienené pred-
chádzajúcim písomným súhlasom poisťovateľa, 
pokiaľ nebolo dohodnuté inak. 

Článok IV. 
Začiatok poistenia

Odchylne od VPP PZP 13, článku V., ods. 1 je začiatok 
tohto poistenia 30 dní od začiatku poistenia zodpoved-
nosti dojednaného v poistnej zmluve.

Článok V. 
Povinnosti poistníka/poisteného 

Okrem povinností uvedených v článku V., oddielu I týchto 
OPP B L17 má poistník a/alebo poistený tieto povinnosti: 
1. ak došlo k škodovej udalosti, bez súhlasu poisťo-

vateľa nemeniť stav vozidla spôsobený škodovou 
udalosťou; to však neplatí, ak je takáto zmena nevy-
hnutná v záujme ochrany zdravia, majetku, prírody 
a životného prostredia alebo ak by sa rozsah škody 
zväčšoval. Poistený je tiež povinný uschovať poško-
dené veci alebo ich časti až do času, kým poisťova-
teľ nerozhodne inak; 
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2. predložiť všetky doklady vyžiadané poisťovateľom, 
potrebné na posúdenie nároku na poistné plnenie 
a jeho výšku, najmä doklady týkajúce sa vozidla 
(doklady o evidencii vozidla, originál faktúry za opra-
vu vozidla, originál dokladu o zaplatení za opravu 
vozidla atď.), ďalej technickú, účtovnú a inú doku-
mentáciu súvisiacu s vozidlom a je povinný umožniť 
poisťovateľovi vyhotoviť si kópie týchto dokladov. 
Všetky doklady vyžiadané poisťovateľom musia byť 
v slovenskom alebo českom jazyku, pričom prípad-
ný preklad si poistený zabezpečí na vlastné náklady, 
pokiaľ poisťovateľ neurčí inak; 

3. na opravu poškodeného vozidla alebo jeho časti si 
vyžiadať predchádzajúci písomný súhlas poisťova-
teľa; 

4. na požiadanie poisťovateľa umožniť vykonanie ob-
hliadky vozidla po škodovej udalosti a po jeho oprave. 
 

Článok VI. 
Výklad pojmov 

Živelná udalosť je udalosť, ktorú spôsobí: 
– požiar – oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežia-

duco a nekontrolovateľne rozšíril mimo určeného 
ohniska alebo také ohnisko opustil a rozširuje sa 
vlastnou silou. Pod požiarom sa rozumie aj: 
a) skrat v prípade, ak sa plameň, ktorý vznikol 

skratom, ďalej rozšíril, 
b) pôsobenie dymu pri požiari; 

– výbuch – náhly ničivý prejav tlakovej sily spočíva-
júcej v rozpínavosti plynov alebo pár (veľmi rýchla 
chemická reakcia nestabilnej sústavy); 

– úder blesku – prechod blesku (atmosférického 
výboja) poistenou vecou alebo pôsobenie energie 
blesku (atmosférického výboja), alebo teploty jeho 
výboja na poistenú vec, alebo pôsobenie atmosfé-
rického prepätia na poistenú vec, alebo vplyv elek-
tromagnetických účinkov blesku na poistenú vec; 

– náraz alebo zrútenie lietadla s posádkou, jeho časti 
alebo jeho nákladu – nekontrolovateľný a neriadený 
pád, zrútenie alebo náraz pilotovaného vzdušného 
dopravného prostriedku, jeho častí, nákladu alebo 
ťažných zariadení; 

– záplava – vytvorenie súvislej vodnej plochy na zem-
skom povrchu, ktorá po istý čas stojí alebo prúdi 
v mieste poistenia alebo jeho okolí; 

– povodeň – zaplavovanie väčších či menších územ-
ných celkov vodou, ktorá sa vyliala z brehov vod-
ných tokov alebo nádrží, alebo tieto brehy a hrádze 
pretrhla, alebo bola spôsobená náhlym a neočaká-
vaným zmenšením prietočného profi lu toku. U ohra-
dzovaného vodného toku sa za breh vodného toku 
považuje teleso hrádze, 

– víchrica – dynamické pôsobenie hmoty vzduchu, 
ktorá sa pohybuje rýchlosťou 75 km/h, resp. 20,8 
m/s a viac. Ak nie je táto rýchlosť pre miesto ško-
dy zistiteľná, musí poistený preukázať, že pohyb 
vzduchu spôsobil v okolí miesta poistenia škody 
na riadne udržiavaných nehnuteľnostiach alebo 
vedľajších stavbách alebo rovnako odolných iných 
veciach alebo že škoda pri bezchybnom stave po-
istenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby, v kto-
rej sa nachádzajú poistené veci, mohla vzniknúť 
iba v dôsledku víchrice; 

– krupobitie – jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tva-
ru, veľkosti, hmotnosti a hustoty vytvorené v atmo-
sfére dopadajú na poistenú vec; 

– zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín – vzniknu-
té pôsobením gravitácie a vyvolané porušením dlho-
dobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu 

dospeli vývojom. Zosúvanie pôdy, zrútenie skál ale-
bo zemín však nie je: 
a) klesanie zemského povrchu do vnútra zeme 

v dôsledku pôsobenia prírodných síl alebo ľud-
skej činnosti; 

b) zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zemín za-
príčinený akoukoľvek ľudskou činnosťou; 

c) sadanie pôdy; 
d) zosuv pôdy, ktorý sa s ohľadom na situáciu 

v mieste poistenia dá predpokladať, t. j. jeho vý-
skyt bol častejší ako jedenkrát za desať rokov 
pred dátumom vzniku poistnej udalosti; 

– zosuv alebo zrútenie lavín – jav, keď masa snehu 
alebo ľadu sa náhle po svahoch uvedie do pohybu 
a rúti sa do údolia; 

– pád stromov, stožiarov a iných predmetov – nie 
sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou 
toho istého súboru ako poškodená vec; 

– zemetrasenie – otrasy zemského povrchu vyvolané 
pohybom v zemskej kôre, ktoré dosahujú aspoň 6. 
stupeň intenzity stupnice zemetrasenia medzinárod-
nej stupnice EMS–98, udávajúcej makroseizmické 
účinky zemetrasenia, a to na mieste poistnej udalos-
ti (nie v epicentre),

– poškodenie hlodavcom – napr. prehryzenie elek-
troinštalácie a pod.

ODDIEL III.
POISTENIE PROTI ZLÉMU STAVU VOZOVKY

Článok I. 
Predmet a rozsah poistenia

1. Predmetom poistenia sú disky a pneumatiky kolies 
motorového vozidla podľa článku XIII. VPP PZP 13, 
bodu 1, na ktoré sa vzťahuje poistenie zodpoved-
nosti dojednané v poistnej zmluve. Na ostatné časti 
tohto motorového vozidla sa poistenie nevzťahuje. 

2. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia ale-
bo zničenia predmetu poistenia následkom náhod-
ného a nepredvídateľného nárazu zapríčineného 
zlým stavom vozovky. 

3. Na účely týchto OPP B L17 sa za zlý stav vozovky 
považuje zmena v stave zjazdnosti pozemnej komu-
nikácie, ktorá je spôsobená stavebne alebo technic-
ky náhlym a neočakávaným poškodením vozovky 
alebo stavebných či technických súčastí komuniká-
cie, ktoré nie sú riadne označené dopravným znače-
ním (napr. nerovnosť vozovky). 

4. Za zlý stav komunikácie sa v zmysle týchto OPP B 
L17 nepovažujú vznik námrazy, súvislé vrstvy sne-
hu, vody alebo naplavenín, umiestnenie prekážky, 
ktorá stavebno–technicky nesúvisí s vozovkou. 

Článok II. 
Územná platnosť poistenia

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ak došlo k poistnej 
udalosti na území SR.

Článok III. 
Poistné plnenie poisťovateľa

1. Okrem ustanovení v článku III., oddiele II., bode 1 
a v bode 2, písmene a) platí aj nasledovné: 
a) Poistné plnenie je poskytované po odpočítaní 

spoluúčasti dojednanej v poistnej zmluve. 
b) Poisťovateľ uhradí náklady na vykonanie geo-

metrie kolies, ak je jej vykonanie nevyhnutné 
v dôsledku poškodenia pneumatiky a disku. 
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c) Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, 
ak nebudú splnené podmienky uvedené v člán-
ku IV. tohto oddielu. 

d) Poistné plnenie za poškodené alebo zničené 
pneumatiky kolies poisťovateľ poskytne v tech-
nickej hodnote. 

Článok IV.
Povinnosti poistníka/poisteného

Okrem povinností uvedených v článku V., oddiele I. je 
poistník/poistený povinný kontaktovať asistenčnú spoloč-
nosť a umožniť jej vykonať nevyhnutné úkony pre účely 
zaevidovania škodovej udalosti a zabezpečenia správ-
neho zdokumentovania miesta vzniku škodovej udalosti 
a poškodenia motorového vozidla. 

ODDIEL IV. 
POISTENIE ÚRAZU DOPRAVOVANÝCH OSÔB 

Článok I. 
Predmet poistenia 

Poistenými osobami sú vodič a osoby dopravované mo-
torovým vozidlom, ktoré je poistené v poistnej zmluve 
(ďalej len „poistený”). 

Článok II. 
Rozsah poistenia 

1. Úrazové poistenie sa dojednáva pre prípad: 
a) smrti spôsobenej úrazom, 
b) trvalých následkov úrazu, 
c) doby nevyhnutného liečenia telesného poškode-

nia spôsobeného úrazom. 
2. Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý nastal 

počas doby trvania tohto poistenia v súlade s dojed-
naným územným rozsahom poistenia motorového 
vozidla pri prevádzke motorového vozidla uvedenej 
v bode 4 tohto článku. 

3. Úraz v zmysle týchto OPP B L17 je udalosť, ktorá 
nastane nezávisle od vôle poisteného a je zároveň 
dôsledkom náhleho, neočakávaného a neprerušo-
vaného pôsobenia vonkajších síl alebo vlastných 
telesných síl, ku ktorému príde výlučne v zmysle 4. 
bodu tohto článku. 

4. Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí 
pri prevádzke poisteného motorového vozidla. Pre-
vádzkou motorového vozidla sa rozumie: 
a) uvádzanie motora motorového vozidla do chodu 

pred začatím jazdy, 
b) nastupovanie do motorového vozidla alebo vy-

stupovanie z motorového vozidla, 
c) jazda motorového vozidla, 
d) krátkodobá zastávka motorového vozidla, 
e) odstraňovanie bežných porúch motorového vo-

zidla, ak tieto poruchy vznikli v priebehu jazdy 
motorového vozidla. 

5. V prípade krátkodobej zastávky motorového vozidla 
sa poistenie vzťahuje iba na úrazy poisteného, ku 
ktorým došlo v motorovom vozidle alebo v jeho bez-
prostrednej blízkosti na komunikácii. 

6. Poisťovateľ plní aj z poistných udalostí, ku ktorým 
dôjde: 
a) chorobou, ktorá vznikla výlučne následkom úra-

zu, ktorý nastal počas trvania poistenia, 
b) zhoršením následkov úrazu chorobou, ktorou 

poistený trpel pred úrazom, pričom choroba 
vznikla alebo bola prvýkrát diagnostikovaná po-
čas trvania poistenia, 

c) miestnym hnisaním po vniknutí choroboplod-
ných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej 
úrazom a tetanom po úraze, 

d) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zá-
krokmi vykonanými s cieľom liečenia následkov 
úrazu, 

e) pokiaľ sa následky poisteného úrazu zhoršili 
z dôvodu telesného poškodenia alebo choroby, 
ku ktorým došlo pred platnosťou poistenia, po-
istné plnenie sa stanoví podľa následkov úrazu, 
ktoré by za rovnakých okolností utrpela osoba 
bez takéhoto telesného poškodenia alebo cho-
roby. 

Článok III. 
Územná platnosť poistenia 

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ak došlo k poistnej 
udalosti na geografi ckom území Európy a na celom území 
Turecka, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Článok IV. 
Výluky z poistenia 

1. Poisťovateľ neplní za škody uvedené v článku III., 
oddiele I. 

2. Ďalej poisťovateľ nie je povinný plniť z poistných 
udalostí, ku ktorým dôjde: 
a) pri vedení motorového vozidla na vedenie kto-

rých nemal príslušné oprávnenie, 
b) v dôsledku epileptického záchvatu alebo iného 

záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé telo poiste-
ného, 

c) v dôsledku duševnej poruchy alebo poruchy 
správania, 

d) v dôsledku samovraždy alebo úmyselného se-
bapoškodenia, alebo pokusom o ne, 

e) vznikom a zhoršením kýl (hernií), nádorov všet-
kých druhov a pôvodu, vznikom a zhoršením 
aseptických zápalov šľachových pošiev, sva-
lových úponov, mazových pošiev, epikondylitíd 
a prietržou medzistavcovej platničky, 

f) v dôsledku infekčnej choroby, ktorá vznikla ná-
sledkom úrazu, 

g) v dôsledku infarktu myokardu, mozgovej mŕtvi-
ce, mikrospánku alebo nevoľnosti, 

h) zjavným precenením vlastných telesných síl, 
schopností a znalostí, prípadne nedbalosťou 
poisteného, 

i) v dôsledku degeneratívnych ochorení (napr. 
chrbtica, Achillova šľacha, meniskus a pod.). 

3. Poistenie sa taktiež nevzťahuje na prípady: 
a) ak sa poistený dopravoval v častiach motorové-

ho vozidla, ktoré na dopravu osôb nie sú určené, 
b) ak poistený vykonával nakladanie alebo vykla-

danie nákladu, batožiny, 
c) prepravy osôb poisteným motorovým vozidlom 

za odmenu. 

Článok V. 
Poistné plnenie poisťovateľa

 
1. Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať 

zdravotný stav poisteného, a to na základe správ 
vyžiadaných od lekára, u ktorého sa liečil, taktiež 
prehliadkou, prípadne vyšetrením u lekára, ktorého 
poisťovateľ sám určil. Súhlas na zisťovanie a pre-
skúmavanie zdravotného stavu dáva poistený pod-
pisom na oznámení poistnej udalosti. Skutočnosti, 
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o ktorých sa poisťovateľ pri zisťovaní zdravotného 
stavu dozvie, môže použiť len na vlastné potreby 
a na potreby zaisťovateľa, ich použitie na iné účely 
je možné len so súhlasom dotknutej osoby. 

2. Poistné plnenie za smrť následkom úrazu 
a) Ak bola poistenému spôsobená smrť úrazom, 

ktorá nastala najneskôr do troch rokov odo dňa 
úrazu, vyplatí poisťovateľ poistnú sumu pre prí-
pad smrti následkom úrazu tomu, komu smrťou 
poisteného vzniklo právo na plnenie. 

b) Ak však zomrel poistený na následky úrazu 
a poisťovateľ už plnil za trvalé následky tohto 
úrazu, vyplatí len prípadný rozdiel medzi poist-
nou sumou pre prípad smrti následkom úrazu 
a sumou už vyplatenou. 

3. Poistné plnenie za trvalé následky úrazu 
a) Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, 

vyplatí poisťovateľ z poistnej sumy toľko per-
cent, koľkým percentám zodpovedá pre jednotli-
vé telesné poškodenia podľa oceňovacej tabuľ-
ky B rozsah trvalých následkov po ich ustálení 
a v prípade, že sa neustálili do troch rokov odo 
dňa úrazu, koľkým percentám zodpovedá ich 
stav ku koncu tejto doby. Ak tabuľka B stanovu-
je percentuálne rozpätie, určí poisťovateľ výšku 
poistného plnenia tak, aby v rámci daného roz-
pätia plnenie zodpovedalo povahe a rozsahu te-
lesného poškodenia spôsobeného úrazom. 

b) Ak nemôže poisťovateľ plniť podľa písm. a), 
pretože trvalé následky úrazu nie sú po uplynutí 
šiestich mesiacov odo dňa vzniku ešte ustálené, 
ale už je známe, aký bude ich minimálny rozsah, 
poskytne poistenému na jeho požiadanie prime-
ranú zálohu. 

c) Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela 
alebo orgánov, ktoré boli poškodené už pred 
úrazom, zníži poisťovateľ svoje poistné plnenie 
za trvalé následky o toľko percent, koľkým per-
centám zodpovedalo predchádzajúce poškode-
nie určené podľa oceňovacej tabuľky B. 

d) Ak spôsobil jediný úraz poistenému niekoľko tr-
valých následkov, hodnotí poisťovateľ trvalé ná-
sledky súčtom percent pre jednotlivé následky, 
najviac však 100 %.

e) Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo via-
cerých úrazoch týkajú toho istého údu, orgánu 
alebo jeho časti, hodnotí ich poisťovateľ ako ce-
lok, a to najviac percentom stanoveným v oce-
ňovacej tabuľke B pre anatomickú alebo funkčnú 
stratu príslušného údu, orgánu alebo jeho časti. 

f) Ak pred výplatou poistného plnenia za trvalé ná-
sledky úrazu poistený zomrel, nie však na ná-
sledky tohto úrazu, vyplatí poisťovateľ jeho de-
dičom sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých 
následkov úrazu poisteného v čase smrti, naj-
viac však sumu zodpovedajúcu poistnej sume 
dohodnutej pre prípad smrti následkom úrazu. 

4. Poistné plnenie za dobu nevyhnutného liečenia 
a) Ak dôjde k úrazu poisteného a doba, ktorá je 

podľa poznatkov vedy obvykle nevyhnutná 
na zahojenie alebo ustálenie telesného poško-
denia spôsobeného úrazom (ďalej len „priemer-
ná doba nevyhnutného liečenia“) je dlhšia než 
dva týždne, vyplatí poisťovateľ z poistnej sumy 
toľko percent, koľko percent podľa oceňovacej 
tabuľky A zodpovedá plneniu za priemernú dobu 
nevyhnutného liečenia tohto telesného poško-
denia. 

b) Ak nie je telesné poškodenie, ktoré bolo poiste-
nému spôsobené úrazom, uvedené v oceňova-

cej tabuľke A, určí sa výška plnenia podľa doby 
nevyhnutného liečenia, ktorá je primeraná pova-
he a rozsahu tohto telesného poškodenia (ďalej 
len „primeraná doba nevyhnutného liečenia“), 
v týchto prípadoch poisťovateľ plní vtedy, ak je 
primeraná doba nevyhnutného liečenia dlhšia 
ako dva týždne. Plnenie za primeranú dobu 
nevyhnutného liečenia telesného poškodenia 
spôsobeného úrazom určí poisťovateľ vo výške 
toľkých percent z poistnej sumy, koľkým percen-
tám zodpovedá primeraná doba nevyhnutného 
liečenia podľa oceňovacej tabuľky A. 

c) Podľa primeranej doby nevyhnutného liečenia 
poisťovateľ plní tiež vtedy, ak táto doba presiah-
ne dobu nevyhnutného liečenia vlastného teles-
ného poškodenia spôsobeného úrazom, a to: 
– v prípade uvedenom v článku II., v bode 6, 

písm. a), b), d) tohto oddielu o viac než 
štyri týždne, 

– pre celkový zdravotný stav poisteného, kto-
rý nemá povahu choroby, o viac než štyri 
týždne. 

d) Ak tabuľka A stanovuje percentuálne rozpätie, 
určí poisťovateľ výšku plnenia podľa prepočtovej 
tabuľky tak, aby v rámci daného rozpätia zod-
povedalo plnenie povahe a rozsahu telesného 
poškodenia, ktoré bolo poistenému spôsobené 
úrazom; 

e) Do doby nevyhnutného liečenia sa nezapočíta-
va doba, v ktorej sa poistený podroboval občas-
ným zdravotným kontrolám alebo rehabilitáci-
ám, ktoré boli zamerané na zmiernenie bolestí 
bez následnej zmeny zdravotného stavu; 

f) Ak bolo poistenému spôsobené jediným úrazom 
niekoľko telesných poškodení, plní poisťovateľ 
len za dobu nevyhnutného liečenia toho poško-
denia, ktoré je hodnotené najvyšším percentom; 

g) Poisťovateľ plní za priemernú dobu nevyhnutné-
ho liečenia, prípadne za primeranú dobu nevy-
hnutného liečenia, najviac jeden rok. 

5. Za dobu nevyhnutného liečenia poisťovateľ neplní, 
ak zomrel poistený do jedného mesiaca odo dňa 
úrazu. 

6. Náklady na dopravu poisteného z cudziny na úze-
mie SR s cieľom stanovenia rozsahu trvalých ná-
sledkov úrazu poisťovateľ nehradí. 

7. Ak v poistenom motorovom vozidle bolo viac osôb, 
ako je povolený počet sedadiel uvedený v technic-
kom preukaze alebo v osvedčení o evidencii tohto 
motorového vozidla, znižuje sa poistné plnenie pre 
každú jednotlivú osobu v pomere počtu sedadiel 
uvedených v technickom preukaze alebo v osved-
čení o evidencii tohto motorového vozidla k počtu 
osôb dopravovaných týmto motorovým vozidlom 
v čase poistnej udalosti. 

8. Ak na vznik úrazu alebo jeho závažnosť mala pria-
my vplyv skutočnosť, že poistený nebol pripútaný 
bezpečnostným pásom, poistné plnenie môže pois-
ťovateľ primerane znížiť, a to až do výšky 50 %. 

Článok VI. 
Povinnosti poistníka a poisteného 

1. Poistné udalosti oznamuje poisťovateľovi bez zby-
točného odkladu poistený, resp. osoby určené v § 
817 ods. 2 a 3 OZ. 

2. Pri uplatnení práva na poistné plnenie predkladajú 
vyššie uvedené osoby: 
a) príslušný doklad o poistení, 
b) správu polície, ak udalosť vyšetrovala, 
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c) riadne vyplnené tlačivo oznámenie poistnej uda-
losti, 

d) „Atestatio medici“ (lekárska správa, nález), ak 
dôjde k úrazu v zahraničí, 

e) úmrtný list a potvrdenie o príčine smrti od ošet-
rujúceho lekára v prípade smrti poisteného, 

f) príp. ďalšie súvisiace doklady, ktoré si poisťova-
teľ vyžiada. 

3. Poistník a poistený sú povinní zabezpečiť, aby aká-
koľvek dokumentácia, ktorú poisťovateľ vyžaduje 
a ktorá sa vzťahuje k poisteniu a plneniu práv a po-
vinností vyplývajúcich z poistenia, bola poisťovate-
ľovi doručená v lehote stanovenej poisťovateľom. 
Ak poistníkovi alebo poistenému v plnení tejto po-
vinnosti bránia závažné dôvody, je povinný poisťo-
vateľa bez zbytočného odkladu o týchto dôvodoch 
informovať. Dokumenty týkajúce sa poistenia mu-
sia byť účastníkmi poistenia a dotknutými osobami 
predkladané v slovenskom jazyku a v prípade, že 
tieto boli vystavené v cudzom jazyku, musí k nim byť 
priložený úradne overený preklad do slovenského 
jazyka, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Toto ustanove-
nie sa nevzťahuje na podklady v českom jazyku. Po-
isťovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú omylmi 
či nekonaním, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho 
prekladu akýchkoľvek písomných materiálov či tl-
močenia telefonických či osobných konzultácií. 

ODDIEL V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok I. 
Výklad pojmov

1. Asistenčná spoločnosť je spoločnosť poverená 
poisťovateľom na vykonanie záznamu o škodovej 
udalosti, zadokumentovaní miesta vzniku a popisu 
poškodení vozidla. Spísanie záznamu je podmien-
kou na poskytnutie poistného plnenia. 

2. Čiastočnou škodou sa rozumie každá škoda, kto-
rá nie je považovaná za totálnu škodu. 

3. Držiteľ je osoba, ktorá je zapísaná v osvedče-
ní o evidencii vydaným v SR alebo v technickom 
osvedčení vozidla vydaným v SR, alebo v technic-
kom preukaze vydaným v SR. 

4. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo 
poistníka sa rozumie aj konanie alebo opomenutie 
fyzických osôb a/alebo právnických osôb pre pois-
teného alebo poistníka činných na základe pracov-
noprávneho alebo iného zmluvného vzťahu, ako aj 
oprávnené užívanie predmetu poistenia fyzickými 
a/alebo právnickými osobami so súhlasom poiste-
ného, a ak nie je poistník zároveň poisteným, aj so 
súhlasom poistníka. 

5. Oceňovacie tabuľky A a B sú tabuľky na ocene-
nie škôd následkom úrazu z doplnkového poistenia 
úrazu dopravovaných osôb a sú súčasťou zmluv-
nej dokumentácie. Poisťovateľ má právo tabuľky 
upravovať v závislosti od vývoja lekárskej vedy 
a praxe, ako aj v súvislosti s platnou legislatívou. 

6. Poistený je osoba, na ktorej majetok, zdravie ale-
bo život sa poistenie vzťahuje. V prípade, ak pois-
tený sám uzaviera poistnú zmluvu, je zároveň aj 
poistníkom. 

7. Poistník je osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom 
poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. 

8. Poskytovateľom asistenčných služieb je spo-
ločnosť Europ Assistance, s. r. o., ktorá poskytu-
je asistenčné služby prostredníctvom svojej siete 
dodávateľov služieb, a to na základe telefonickej 
žiadosti v koordinačnom centre spoločnosti. V prí-
pade potreby je pre poistených k dispozícii NON-
STOP telefónne číslo +421 2 585 722 66 alebo čís-
lo 0800 121 122. 

9. Poškodením veci sa rozumie zmena stavu veci, 
ktorú je objektívne možné odstrániť opravou, ale-
bo taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je 
možné odstrániť opravou, napriek tomu je však vec 
použiteľná na pôvodný účel. 

10. Povinnou výbavou sa rozumie výbava vozidla, 
ktorou musí byť vozidlo vybavené v zmysle plat-
ných právnych predpisov. 

11. Pozemnou komunikáciou sa rozumejú diaľnice, 
cesty alebo miestne komunikácie prvej až tretej 
triedy, ktoré sú vo vlastníctve štátu, krajov alebo 
obcí, v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon). 

12. Príplatkovou výbavou sa rozumie výbava vo-
zidla, ktorou môže byť vozidlo vybavené výrobcom 
vozidla nad rámec povinnej a základnej výbavy. 

13. Rozpočtom sa rozumie poskytnutie poistného pl-
nenia vypočítaného kalkulačným programom po-
isťovateľa a bude vyplatené bez DPH. Náklady 
na normohodinu budú tvoriť maximálne ¾ obvyklej 
normohodiny pre danú značku a typ vozidla v SR. 

14. Štandardnou výbavou sa rozumie základná 
a príplatková výbava vozidla, ktorá je dodávaná 
do vozidla v rámci sériovej výroby vozidla. 

15. Technická hodnota vyjadruje zvyšok technickej 
životnosti vozidla vyjadrený v tuzemskej mene 
a nie sú v nej zahrnuté vplyvy zohľadňujúce trhové 
a ekonomické podmienky. 

16. Totálnou škodou sa rozumie poškodenie alebo 
zničenie vozidla v takom rozsahu, že primerané 
náklady na jeho opravu presiahnu 75 % zo vše-
obecnej hodnoty vozidla. 

17. Všeobecnou hodnotou vozidla sa rozumie hod-
nota vozidla toho istého druhu, kvality, veku, opot-
rebovania alebo iného znehodnotenia v danom 
mieste a čase. Vyjadruje hodnotu vozidla pri jeho 
predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu v SR

18. Základnou výbavou sa rozumie výbava vozidla, 
ktorá je dodávaná výrobcom vozidla v základnej 
cene vozidla. 

19. Zničením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú 
nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nie 
je možné ďalej používať na pôvodný účel. 

Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Od ustanovení týchto OPP B L17 sa možno odchý-
liť v poistnej zmluve v súlade s OZ. 

2. Ak sa niektoré ustanovenie týchto OPP B L17 sta-
ne neplatným, ostatné ustanovenia, ktoré nie sú 
touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú naďalej 
v platnosti. 

3. Tieto OPP B L17 sú neoddeliteľnou súčasťou poist-
nej zmluvy. 

4. Tieto OPP B L17 nadobúdajú účinnosť dňa 
1. 11. 2017 a vzťahujú sa na poistné zmluvy uza-
vreté odo dňa účinnosti týchto OPP B L17.
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