
Doplnkové poistenia k poisteniu PZPMV (ďalej aj „DP“) 
dojednávané UNIQA poisťovňou, a.s. (ďalej aj „poisťova-
teľ“), sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka (ďalej aj „OZ“), týmito všeobecnými poistný-
mi podmienkami (ďalej len „VPP“), Oceňovacími tabuľ-
kami a platnou uzavretou poistnou zmluvou o Povinnom 
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZPMV“), 
ktorej súčasťou sú o. i. aj Všeobecné poistné podmienky 
pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pre-
vádzkou motorového vozidla (ďalej aj „VPP-PZPMV“).

Oddiel I
Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Všeobecné ustanovenia – doplnenie VPP-PZPMV
1.  DP v zmysle týchto VPP je možné dojednať iba k 

platnej poistnej zmluve pre povinné zmluvné poiste-
nie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla, ktorá sa riadi VPP-PZPMV.

2.  Poistené motorové vozidlo pre účely týchto VPP 
je vozidlo, na ktoré poistník dojednal PZPMV  
u poisťovateľa podľa ods. 1. tohto článku.

3.  Poisteným pre účely tohto DP je osoba, na ktorú sa 
vzťahuje poistenie a pre tento druh DP je uvedená  
v Oddieli II (ďalej aj „poistená osoba“).

4.  Poistná udalosť je náhodná udalosť dojednaná  
v poistnej zmluve, s ktorou je spojená povinnosť 
poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie, pričom de-
finícia pojmu poistná udalosť pre tento druh DP je 
uvedená v Oddieli II.

5.  Definícia pojmu poistné plnenie pre tento druh DP 
je uvedená v Oddieli II.

6.  Poistná suma je určená v poistnej zmluve ako naj-
vyššia hranica poistného plnenia pre toto DP za jed-
no poistné obdobie. 

7.  Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba, 
ktorá má podľa uzavretej poistnej zmluvy právo na po-
istné plnenie z DP dojednaného v zmysle týchto VPP.

8.  Sťažnosť. Poistník, poistený, resp. oprávnená osoba 
má možnosť v prípade potreby podať písomne sťaž-
nosť na adrese: UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15,  
851 01Bratislava, Slovenská Republika. Sťažnosť sa  
v rámci UNIQA poisťovne, a.s., pridelí na vybavenie 
podľa jej vecnej príslušnosti. Sťažovateľ bude o výsled-
ku vybavenia sťažnosti písomne informovaný do 30 dní.

9.  Právo platné pre poistnú zmluvu. Pre toto doplnko-
vé poistenie čelného skla poisteného vozidla, ktoré 
uzaviera UNIQA poisťovňa, a.s., platí právo Sloven-
skej republiky.

Článok 2
Predmet a rozsah poistenia
1.  V tomto DP je možné dojednať nasledujúce druhy 

poistenia:
 a)  poistenie čelného skla, bližšie definované v Od-

dieli II v týchto VPP.
2.  Výška poistných súm je stanovená v poistnej zmluve. 

Článok 3
Miesto poistenia
1.  V tomto DP sa ako miesto poistenia stanovuje pre:
 a)  poistenie čelného skla – územná platnosť je 

zhodná s územnou platnosťou PZPMV poistené-
ho motorového vozidla.

Článok 4
Začiatok a koniec poistenia
Začiatok a koniec DP je zhodný so začiatkom a koncom 
PZPMV poisteného motorového vozidla.

Článok 5
Zánik poistenia a výpovedné lehoty
1.  Zánik poistenia a výpovedné lehoty sa riadia  

VPP-PZPMV. 
2.  Zánikom PZPMV poisteného motorového vozidla za-

nikajú aj dojednané DP.

Článok 6
Poistné
1.  Poistné sa riadi ustanoveniami VPP-PZPMV a týmito 

VPP.
2.  Podkladom pre výpočet poistného sú poistné sumy 

uvedené v poistnej zmluve.
3.  K DP dojednanému v zmysle týchto VPP sa neuplat-

ňuje systém bonus/malus.
4.  Ak zanikne PZPMV poisteného motorového vozidla 

pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo 
malo byť zaplatené poistné a v tomto poistnom obdo-
bí došlo ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť 
poisťovateľa nahradiť škodu z PZPMV poisteného mo-
torového vozidla alebo poskytnúť poistné plnenie z DP 
dojednaných týmito VPP, má poisťovateľ právo na po-
istné až do konca tohto poistného obdobia aj z DP.

Článok 7
Splatnosť poistného plnenia
1.  Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie z poistenia 

v prípade poistných udalostí, ktoré nastanú počas tr-
vania poistenia. Poistné plnenie sa poskytuje na zák-
lade dokladov vyžiadaných poisťovateľom, ktoré mu-
sia byť v originálnej podobe, alebo v podobe overe-
ných fotokópií. Ak je dokumentácia k poistnej udalosti  
v cudzom jazyku, je potrebné predložiť spolu s ori-
ginálom alebo overenou kópiou aj úradne overený 
preklad do slovenského jazyka.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
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2.  Plnenie je splatné v Slovenskej republike v platnej 
tuzemskej mene, ak nie je v poistnej zmluve dohod-
nuté inak. Pre peňažné prostriedky v cudzej mene 
sa vykoná prepočet podľa platného kurzového lístka 
NBS v deň vzniku poistnej udalosti.

3.  Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťo-
vateľ skončil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu 
povinnosti poisťovateľa plniť.  

4.  Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkla-
du; ak sa nemôže skončiť do jedného mesiaca po 
tom, keď sa poisťovateľ o poistnej udalosti dozve-
del, je poisťovateľ povinný poskytnúť poistenému 
na základe písomnej žiadosti primeraný preddavok  
z predpokladanej výšky škody, ak je preukázaný 
právny základ nároku poisteného na poskytnutie 
poistného plnenia.

5.  V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poskyt-
nutie poistného plnenia závisí od výsledku vyšetro-
vania orgánov činných v trestnom konaní, hasičov  
a pod., vyšetrenie poisťovateľa v zmysle ods. 3 tohto 
článku nie je možné skončiť skôr ako doručením roz-
hodnutia orgánov činných v trestnom konaní, hasi-
čov a pod. poisťovateľovi.

6.  Poistné plnenie z DP dojednaným týmito VPP sa po-
skytuje oprávnenej osobe.

Článok 8
Všeobecné výluky
1.  Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o úraz, 

poškodenie, zničenie, stratu, odcudzenie alebo 
právnu ochranu, resp. uplatnenie právnych záujmov 
priamo alebo nepriamo spôsobené, vyplývajúce ale-
bo zvýšené v dôsledku: 

 a)  úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivos-
ti poisteného alebo ostatných poistených osôb,  
s výnimkou úmyselného konania alebo hrubej 
nedbanlivosti v úrazovom poistení v zmysle Od-
dielu II týchto VPP. Za hrubú nedbanlivosť sa 
považuje konanie, nekonanie alebo opomenutie 
konania poisteného, alebo ostatných poistených 
osôb, smerujúce k porušeniu ustanovení článku 
Práva a povinnosti poistníka, poisteného a po-
isťovateľa, pokiaľ malo takéto konanie vplyv na 
vznik alebo rozsah škody. Úmyselné konanie je 
konanie, nekonanie alebo opomenutie konania, 
pri ktorom bol poistený uzrozumený s tým, že 
toto môže s veľkou pravdepodobnosťou viesť ku 
vzniku škody a napriek tomu tento stav riskoval,

 b)  jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádio-
aktívneho zamorenia, ako aj v akejkoľvek priamej 
alebo nepriamej súvislosti s azbestom, formalde-
hydom alebo olovom,

 c)  vojny, napadnutia alebo činu vonkajšieho nepriate-
ľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či už bola 
vojna vyhlásená alebo nie), občianskej vojny, nepo-
kojov, revolúcie, povstania, vzbury, demonštrácie, 
štrajku, výluky z práce, vojenskej či inej ozbrojenej 
moci, činov osôb jednajúcich zákerne alebo v mene 
alebo v spojení s nejakou politickou organizáciou, 
zabavenia, rekvirácie pre vojenské účely alebo deš-
trukcie alebo poškodenia majetku nariadením akej-
koľvek vlády de jure alebo de facto, alebo akejkoľ-
vek verejnej moci.

2.  Z poistenia, ktoré sa riadi týmito VPP je vylúčený aký-

koľvek druh úrazu, škôd, strát, výdavkov alebo ná-
kladov, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené, 
vyplývajú z, alebo sú v spojitosti s hocijakým dru-
hom teroristickej akcie alebo teroristického činu, bez 
ohľadu na iné spolupôsobiace príčiny alebo uda-
losti, ktoré sa udiali v rovnakom čase alebo v slede 
nesúvisiacom so škodou. Z poistenia, ktoré sa riadi 
týmito poistnými podmienkami sú vylúčené všetky 
úrazy, škody, straty, výdavky alebo náklady, ktoré 
sú priamo alebo nepriamo spôsobené, vyplývajú  
z, alebo sú späté s činmi spojenými s obmedzením, 
prevenciou alebo potláčaním teroristickej akcie ale-
bo teroristického činu, alebo ktoré sa nejakým spô-
sobom na ne vzťahujú.

 a)  Za teroristickú akciu alebo teroristický čin sa pova-
žujú také konania, ktoré napĺňajú skutkovú pod-
statu niektorého z nasledovných trestných činov: 
teroru, záškodníctva, sabotáže podľa príslušných 
ustanovení Trestného zákona Slovenskej republiky 
ako aj činy vymenované v čl. 1 Európskeho doho-
voru o potlačovaní terorizmu z 27. 1. 1977.

 b)  Za teroristickú akciu alebo teroristický čin sa 
okrem konaní uvedených pod písm. a) tohto od-
seku považuje tiež každý čin osoby alebo skupiny 
osôb, ktorý bol vykonaný za účelom dosiahnutia 
politických, náboženských, etnických, ideologic-
kých alebo podobných cieľov, ktoré sú zamerané 
na šírenie strachu a ohrozenia medzi obyvateľ-
stvom alebo časťami obyvateľstva a tým na získa-
nie vplyvu na vládu alebo štátne zriadenie, alebo 
poškodenie ústavného zriadenia alebo poškode-
nie hospodárskeho života v Slovenskej republike 
alebo v inom štáte.

3.  Poistenie sa nevzťahuje na následné škody, akými sú 
napríklad ušlý zisk,  manká (schodok na zverených 
finančných hodnotách), povinnosť zaplatiť pokutu, 
úroky z omeškania, penále a podobne.

Článok 9
Práva a povinnosti poistníka, poisteného  
a poisťovateľa 
1.  Ak má poistený dojednané nasledovné poistenia: 

životné, súkromné nemocenské, úrazové, právnej 
ochrany,  zodpovednosti za škodu alebo havarijné 
alebo poistenie čelného skla u iného poisťovateľa,  
je povinný oznámiť UNIQA poisťovni, a.s., názov  
a sídlo iného poisťovateľa, druh poistenia, ako aj 
výšku poistnej sumy.  

2.  Povinnosti poistníka a poisteného pri vzniku poistnej 
udalosti:

 a)  Poistený je povinný bez zbytočného odkladu 
oznámiť poisťovateľovi vznik poistnej udalosti.

 b)  Poistený je povinný okamžite, ak vzniklo v súvis-
losti s poistnou udalosťou podozrenie z trestného 
činu, podať oznámenie príslušným policajným 
orgánom.

 c)  Poistený je povinný v prípade, ak sa v súvislosti  
s poistnou udalosťou začalo proti nemu trestné 
konanie, túto okolnosť okamžite písomne ozná-
miť poisťovateľovi.

3. Práva a povinnosti poisťovateľa: 
 a)  Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, 

že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé 
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol 



zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzav-
retie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávne-
ný plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť. 

 b)  Ak poistený jedná s úmyslom uviesť poisťovateľa 
do omylu v súvislosti s okolnosťami, ktoré majú 
vplyv na výšku alebo dôvod poistného plnenia, 
má poisťovateľ právo poistné plnenie primerane 
znížiť alebo odmietnuť.

 c)  V prípade porušenia povinností uvedených  
v týchto VPP alebo povinností uvedených vo VPP-
-PZPMV má poisťovateľ právo poistné plnenie 
primerane znížiť alebo odmietnuť.

Oddiel II
Poistenie čelného skla

Článok 1
Predmet  poistenia
1.  Predmetom tohto doplnkového poistenia (DP)  

je čelné sklo poisteného motorového vozidla. 
2.  Predmetom DP môže byť len čelné sklo, ktoré je  

v čase dojednávania tohto DP nepoškodené. 

Článok 2
Poistená/oprávnená osoba 
Poistený, resp. oprávnenou osobou v tomto DP je oso-
ba, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje.

Článok 3
Poistná udalosť
1.  Poistná udalosť je náhla a nepredvídaná udalosť 

bližšie definovaná v tomto článku, v ods. 2 a v dojed-
naniach poistnej zmluvy, v súvislosti s ktorou dôjde 
k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu predmetu 
poistenia, pričom takéto poškodenie, zničenie alebo 
odcudzenie musí nastať na mieste poistenia uvede-
nom v poistnej zmluve počas doby jej trvania.

2.  Z tohto DP vzniká nárok na poistné plnenie:
 a)  ak k poškodeniu alebo zničeniu čelného skla poiste-

ného motorového vozidla došlo v dôsledku zvonka 
pôsobiacich mechanických síl a právo na plnenie 
vzniká len vtedy, ak nedošlo súčasne aj k inému po-
škodeniu poisteného motorového vozidla,

 b)  ak došlo k odcudzeniu čelného skla poisteného 
motorového vozidla.

Článok 4
Poistná suma
Poistná suma pre toto DP je paušálne určená poisťova-
teľom a súčasne platí ustanovenie uvedené v Oddieli I – 
Všeobecné ustanovenia, článok 1 – Všeobecné ustano-
venia – doplnenie VPP-PZPMV, ods. 6 týchto VPP.

Článok 5
Poistné plnenie
1.  Poistné plnenie je náhrada, ktorá je podľa po-

istnej zmluvy poskytnutá oprávnenej osobe  
v prípade, že nastala poistná udalosť a boli splne-
né všetky ďalšie podmienky jej poskytnutia uvedené  
v týchto poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

2.  Výška poistného plnenia zodpovedá primeraným 
nákladom na opravu definované v ods. 3, maxi-
málne však do výšky poistnej sumy, pre toto DP  

(Oddiel I – Všeobecné ustanovenia, článok 1 – Vše-
obecné ustanovenia – doplnenie VPP-PZPMV, ods. 6).

3.  Primeranými nákladmi na  opravu sa rozumejú ná-
klady, ktoré sú potrebné na uvedenie predmetu 
poistenia poškodeného poistnou udalosťou do pô-
vodného stavu vypočítané podľa údajov o cenách 
materiálu a časovej náročnosti vykonaných prác 
poskytovaných výrobcom alebo výhradným impor-
térom motorových vozidiel v systéme Audatex, pri 
zohľadnení obvyklých cien za obdobné výkony pre 
danú oblasť. Ak je poistník/poistený registrovaný 
platiteľ dane z pridanej hodnoty, hodnota zodpo-
vedajúca tejto dani sa do primeraných nákladov na 
opravu nezapočítava.

4. DP čelného skla sa dojednáva bez spoluúčasti.
5.  Nárok na poistné plnenie z tohto DP vzniká poiste-

nému iba po predložení faktúry za opravu poistené-
ho motorového vozidla vystavenej podnikateľským 
subjektom, ktorý má na túto činnosť oprávnenie.

6.  Do poistného plnenia z tohto DP nepatria žiadne 
ďalšie náklady spojené s výmenou čelného skla (ako 
napr. diaľničné nálepky, nálepky o technickej kontrole,  
bezpečnostné označenie a pod.), ev. náklady spojené 
s ďalšími prácami na poistenom motorovom vozidle.

7.  Pri výpočte poistného plnenia sa neuplatňuje pod-
poistenie.

Článok 6
Práva a povinnosti poistníka a poisteného pri 
dojednávaní tohto doplnkového poistenia a pri  
vzniku poistnej udalosti
1.  Poistník je povinný umožniť oprávnenému pracovní-

kovi poisťovateľa najneskôr v deň začiatku platnosti/
účinnosti tohto doplnkového poistenia obhliadku 
predmetu poistenia, vyhotovenie zápisu a fotodoku-
mentáciu predmetu poistenia. V prípade nesplnenia 
tejto povinnosti má poisťovateľ právo poistné plne-
nie odmietnuť.

2.  Poistený je povinný začať s odstraňovaním vzniknu-
tej škody až po písomnom oznámení poistnej uda-
losti poisťovateľovi a po obhliadke poškodeného 
vozidla poisťovateľom alebo na základe jeho usmer-
nenia. Toto neplatí, ak poistník/poistený dostatočne 
preukáže, že odstránenie vzniknutej škody bolo nut-
né vzhľadom na bezpečnostné, hygienické alebo iné 
dôvody alebo preto, aby sa rozsah škody nezväčšo-
val a súčasne poistený vie rozsah poškodenia vznik-
nutého poistnou udalosťou dostatočne preukázať.

3.  Ak poistený má proti inému právo na náhradu ško-
dy spôsobenej poistnou udalosťou, prechádza jeho 
právo na poisťovateľa, a to do výšky plnenia, ktoré 
mu poisťovateľ poskytol. Poistník/poistený na nákla-
dy poisťovateľa urobí všetko preto, bude spolupô-
sobiť a dá súhlas, aby boli podniknuté všetky také 
úkony, aké môžu byť nutné a žiadané poisťovateľom 
v záujme zabezpečenia práv a regresov alebo v zá-
ujme prijatia právnej pomoci alebo odškodnenia od 
tretích zmluvných strán bez ohľadu na to, či takéto 
výkony sú alebo budú nutné alebo vyžadované pred 
alebo po poskytnutí poistného plnenia poisťovateľom.

4.  Poistený je povinný poskytnúť poisťovateľovi súčin-
nosť, ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky 
škody, ako aj originály všetkých dokladov vyžiada-
ných poisťovateľom.



Článok 7
Práva a povinnosti poisťovateľa 
1.  Poisťovateľ je oprávnený viazať výplatu poistného 

plnenia na obhliadku poisteného motorového vo-
zidla po vykonanej oprave po poistnej udalosti.

2.  Poisťovateľ má povinnosť vrátiť poistenému dokla-
dy, ktoré si predtým od neho vyžiadal. Poisťovateľ je 
oprávnený originály dokladov označiť.

3.  Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že 
jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé neprav-
divé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri do-
jednávaní poistenia a ktorá pre uzatvorenie poistnej 
zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z po-
istnej zmluvy odmietnuť. 

4.  Ak poistený koná s úmyslom uviesť poisťovateľa do 
omylu v súvislosti s okolnosťami majúcimi vplyv na 
výšku alebo dôvod poistného plnenia, má poisťo-
vateľ právo poistné plnenie primerane znížiť alebo 
odmietnuť.

5.  V prípade, ak sa pri obhliadke poisteného motoro-
vého vozidla po vykonanej oprave (Oddiel I – Vše-
obecné ustanovenia, článok 9 – Práva a povinnosti 
poistníka, poisteného a poisťovateľa, ods. 1) zistí 
rozdiel medzi kvalitou a hodnotou fakturovaného 
čelného skla a skutočnou kvalitou a hodnotou vyme-
neného skla je poisťovateľ oprávnený postupovať 
podľa Oddielu I – Všeobecné ustanovenia, článok 9 
– Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poisťo-
vateľa, ods. 4. 

6.  V prípade, ak skutočne vynaložené náklady na opra-
vu sú nižšie ako primerané náklady na opravu nemá 
poistený nárok na úhradu tohto rozdielu. 

Článok 8
Výluky z poistného plnenia
1.  Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, po-

isťovateľ neposkytuje plnenie za poškodenie, ktoré 
vznikli pri účasti poisteného motorového vozidla na 
športových motoristických súťažiach, pri skúšobných 
jazdách alebo na rallye a s tým súvisiacich tréningo-
vých jazdách.

2.  Poistenie sa nevzťahuje na predmet poistenia, ktorý 
bol v čase dojednávania tohto DP poškodený.

3.  Ak došlo k odcudzeniu poisteného vozidla, potom 
nárok na poistné plnenie z tohto DP nevzniká.

4.  Použitie poisteného vozidla iné ako je uvedené v ná-
vrhu poistnej zmluvy.

5.  Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak poistenému 
môže byť / bolo poskytnuté poistné plnenie z iného 
druhu poistenia (PZPMV, havarijné a pod.).

Článok 9
Účinnosť všeobecných poistných podmienok
Tieto Všeobecné poistné podmienky pre doplnkové  
poistenia k poisteniu nadobúdajú účinnosť 1. 10. 2012.


