
Článok 1: Úvodné ustanovenia
1. Tie to vše obec né po is t né pod mien ky (ďalej len „VPP-Z“) sa

vzťa hu jú na po is te nie zod po ved nos ti za ško du spô so be nú
práv nic ký mi a pod ni ka jú ci mi fy zic ký mi oso ba mi (ďalej len
„po is te nie“) vy ko ná va jú cich čin nosť v sú la de s prí sluš ný mi
 všeobec ne zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi.

2. Pre úče ly toh to po is te nia je po is ťo va te ľom Allianz - Slo ven ská
po is ťov ňa, a.s. Po is tní kom je oso ba, kto rá s po is ťo va te ľom
uza vre la po is tnú zmlu vu. Po is te ným je v zmlu ve uve de ná
 fyzic ká ale bo práv nic ká oso ba, na kto rú sa toto po is te nie
vzťa hu je.

3. Ostat né slo vá a slov né spo je nia, kto ré sú v tex te tých to 
VPP-Z uve de né v úvo dzov kách majú svoj oso bit ný vý znam
de fi no va ný v Člán ku 2 Vý klad poj mov.

Článok 2: Výklad pojmov
Pre úče ly toh to po is te nia:
1. „Infek č ná cho ro ba“ je ocho re nie vy vo la né mi kro or ga niz ma -

mi, kto ré je pre nos né z člo ve ka na člo ve ka, z člo ve ka na zvie -
ra, zo zvie ra ťa na člo ve ka ale bo zo zvie ra ťa na zvie ra, ale bo
sa dá zís kať expo zí ci ou z von kaj šie ho pros tre dia. Pre úče ly
toh to po is te nia sa „infek č nou cho ro bou“ ro zu mie aj ocho re nie
na sal mo ne ló zu.

2. „Mo to ro vé vo zi dlo“ je aký koľ vek po zem ný do prav ný
 prostrie dok s vlas tným po ho nom, prí ves ale bo ná ves (vrá ta ne
aké ho koľ vek za ria de nia na nich pri pev ne nom), kto ré je po uží -
va né ale bo je urče né na po uží va nie na po zem ných
 komuniká ciách.

3. „Po is te ná čin nosť“ je čin nosť uve de ná v po is t nej zmlu ve, kto -
rú po is te ný vy ko ná va na zá kla de opráv ne nia ude le né ho pod -
ľa vše obec ne zá väz ných práv nych pred pi sov a čin nos ti s ňou
sú vi sia ce. Za čin nos ti sú vi sia ce s „po is te nou čin nos ťou“ sa
po kla dá aj vý kon vlas tníc kych práv, sprá va a pre vádz ka
ne hnu teľ nos tí slú žia cich na vý kon po is te nej čin nos ti uve de nej
v po is t nej zmlu ve, ďalej pre vádz ka so ciál nych a re kre ač ných
za ria de ní pre za mes tnan cov po is te né ho a orga ni zá cia
podniko vých pod uja tí. 

4. „Ško da“ zna me ná „ško du na veci“ a/ale bo „ško du na
 zdraví“ pri čom 

a) „Ško da na veci“ zna me ná fy zic ké poš ko de nie hmot nej veci
vrá ta ne ná sled nej ma jet ko vej ujmy ale bo ušlé ho zis ku vy plý -
va jú cich zo stra ty funk čnos ti ale bo mož nos ti po uží vať
poškode nú vec. 

b) „Ško da na zdra ví“ zna me ná te les né poš ko de nie oso by
 vráta ne cho ro by ale bo usmr te nia a z nich vy plý va jú ca
majetková ujma vrá ta ne ušlé ho zis ku.

5. „Ško do vá uda losť“ je uda losť, po čas kto rej do chá dza ku
vzni ku ško dy, kto rá môže byť dô vo dom vzni ku prá va na
poistné pl ne nie po is ťo va te ľa.

6. „Su bli mit“ je časť po is t nej sumy do hod nu tej v po is t nej zmlu -
ve ako ma xi mál na vý ška ná hra dy, kto rú po is ťo va teľ vy pla tí za
„ško dy“, na kto ré sa su bli mit pod ľa po is t nej zmlu vy vzťa hu je.
„Su bli mit“ ne zvy šu je po is tnú sumu.

7. „Vý ro bok“ je: 
a) aká koľ vek vec vy ťa že ná, vy ro be ná, opra co va ná, pre da ná,

dis tri bu ova ná ale bo daná do obe hu po is te ným ale bo ním
po ve re nou oso bou

b) elek tri na a plyn urče né na spo tre bu a vy ro be né ale bo
distri bu ova né po is te ným, ale bo

c) prá ca vy ko na ná po is te ným ale bo ním po ve re nou
osobou, vrá ta ne ma te riá lu ale bo kom po nen tov
poskytnutých v sú vi slos ti s to uto prá cou.

8. „Zne čis ťu jú ce lát ky“ zna me na jú aké koľ vek ne bez peč né ale -
bo zne čis te nie spô so bu jú ce pev né, kva pal né ale bo plyn né
ma te riá ly, lát ky, emi sie či te pel né účin ky, vrá ta ne dymu, vý pa -
rov, sa dze, po pol če ka, ky se lín, zá sad, che mi ká lií či od pa du.
Od pa dom sa my slia aj ma te riá ly urče né na re cy klá ciu.

Člá nok 3: Roz sah po is te nia
1. Po is te ný má prá vo, aby po is ťo va teľ za neho v roz sa hu a za

pod mie nok sta no ve ných tý mi to VPP-Z vy pla til poš ko de né mu
ná hra du „ško dy“, za kto rú po is te ný na zá kla de vše obec ne
záväz ných práv nych pred pi sov zod po ve dá. 

2. Pred po kla dom vzni ku po vin nos ti po is ťo va te ľa pos kyt núť

náhra du „ško dy“ je, že „ško da“ bola spô so be ná: 
a) v sú vi slos ti s „po is te nou čin nos ťou“ po is te né ho uve de nou

v po is t nej zmlu ve, 
b) vad ným „vý rob kom“ po is te né ho, ale len v prí pa de, ak je

po is te nie zod po ved nos ti za ško du spô so be nú vad ným
„vý rob kom“ v po is t nej zmlu ve vý slov ne do jed na né. 

3. Po is te nie sa vzťa hu je len na „ško du“, kto rá vzni kla po čas
poist nej doby ako ná sle dok „ško do vej uda los ti“. 

4. Po is te nie sa vzťa hu je len na „ško do vú uda losť“, kto rá nas ta la
na úze mí uve de nom v po is t nej zmlu ve v čas ti územ ná
 platnosť.

5. Po is te ný má prá vo na ná hra du ná kla dov práv nej obha jo by
v sú vi slos ti s ná ro kom vzne se ným pro ti po is te né mu v dô sled -
ku „ško dy“, na kto rú sa toto po is te nie vzťa hu je. Sú čet ná hrad
„škôd“ a ná hrad ná kla dov na práv nu obha jo bu však ne smie
pre siah nuť po is tnú sumu ale bo „su bli mit“ uve de ný v po is t nej
zmlu ve. Po is ťo va teľ si vy hra dzu je prá vo vy še triť, pres kú mať
a mi mo súd ne vy rov nať aký koľ vek ná rok pod ľa vlas tné ho
uváže nia.

Člá nok 4: Vý lu ky z po is te nia
1. Toto po is te nie sa ne vzťa hu je na:

a) „Ško du“ spô so be nú úmy sel ne po is te ným ale bo iný mi
osoba mi úmy sel ne ko na jú ci mi z pod ne tu po is te né ho,

b) „Ško du“, kto rá vznik ne po is te né mu,
c) „Ško du“, za kto rú po is te ný zod po ve dá v dô sled ku pre bra -

nia zod po ved nos ti zmlu vou ale bo na zá kla de do ho dy.
Táto vý lu ka sa však ne vzťa hu je na „ško du“ za kto rú by
pois te ný na zá kla de vše obec ne zá väz ných práv nych
pred pi sov zod po ve dal aj v prí pa de, ak by sa k zod po ved -
nos ti zmluv ne ale bo do ho dou ne za via zal, 

d) „Ško du na zdra ví“ za mes tnan ca po is te né ho ale bo akej koľ -
vek oso by vy ko ná va jú cej pra cov nú čin nosť pre po is te né ho
ale bo ním po ve re nú oso bu, vrá ta ne pra cov ných úra zov
a cho rôb z po vo la nia, ak táto „ško da na zdra ví“ vzni kla
po čas ale bo v dô sled ku pra cov nej čin nos ti pre
poisteného ale bo ním po ve re nú oso bu.

e) „Ško du“ spô so be nú ale bo vy plý va jú cu z vlas tníc tva, sprá -
vy ale bo pre vádz ky aké ho koľ vek „mo to ro vé ho vo zi dla“
po is te ným ale bo ním po ve re nou oso bou. Táto vý lu ka sa
však ne vzťa hu je na „ško dy“ spô so be né pre vádz kou stro -
jov na au to mo bi lo vom pod voz ku ak „ško da“ nas ta ne
v dô sled ku po uží va nia tých to stro jov. 

f) „Ško du“ spô so be nú ale bo vy plý va jú cu z vlas tníc tva,
správy, údrž by, pre vádz ky, na kla da nia, vy kla da nia,
zapoži ča nia ale bo zve re nia aké ho koľ vek:
f.a) lie ta dla ale bo iné ho vzduš né ho do prav né ho

prostried ku, ale bo
f.b) pla vi dla 
po is te ným ale bo ním po ve re nou oso bou.

g) „Ško du“: 
g.a) spô so be nú na ne hnu teľ nos tiach, kto ré po is te ný

 alebo ním po ve re ná oso ba uží va, obý va ale bo má
v náj me,

g.b) na hnu teľ nej veci, kto rá bola po is te né mu ale bo ním
po ve re nej oso be zve re ná, za po ži ča ná, ďalej veci,
 ktorú po is te ný ale bo ním po ve re ná oso ba prev za la
ale bo ju po uží va,

g.c) spô so be nú na tých čas tiach hnu teľ ných a ne hnu teľ -
ných vecí, na kto rých po is te ný ale bo ním po ve re ná
oso ba vy ko ná va akú koľ vek čin nosť, ak „ško da“
vznikne v dô sled ku ale bo po čas tej to čin nos ti,

g.d) na tej čas ti hnu teľ nej ale bo ne hnu teľ nej veci, kto rá
musí byť obno ve ná, opra ve ná ale bo vy me ne ná v dô -
sled ku vad ne vy ko na nej prá ce na nej po is te ným
 alebo ním po ve re nou oso bou, ale bo

g.e) spô so be nú na „vý rob ku“ po is te né ho.
h) Aký koľ vek ná rok v sú vi slos ti ale bo v dô sled ku ne mož nos ti

po uží vať po is te né ho „vý ro bok“, ale bo po tre by stiah nuť
z obe hu, vy me niť, vy še triť, opra viť, nas ta viť ale bo od strá niť 
po is te né ho „vý ro bok“, ak ten to ná rok sú vi sí so zis te nou
ale bo pred po kla da nou va dou, ne dos tat kom ale bo
nebez peč ným sta vom „vý rob ku“. 

i) Aký koľ vek ná rok v sú vi slos ti ale bo v dô sled ku ma jet ko vej
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ujmy vy plý va jú cej z ne mož nos ti po uží vať, spra co vať, pre -
dať ale bo dať do obe hu hmot nú vec, kto rá síce ne bo la
fyzic ky poš ko de ná, ale obsa hu je „vý ro bok“ po is te né ho,
kto rý je ale bo o kto rom sa pred po kla dá, že je vad ný,
nevyho vu jú ci ale bo ne bez peč ný. 

j) „Ško du“ spô so be nú na veci tým, že sa plá no va ne ale bo
úmy sel ne zmie ša la s po is te né ho „vý rob kom“, kto rý
nedosa hu je po ža do va né funk č né ale bo kva li ta tív ne
parametre.

k) „Ško du“ vy plý va jú cu ale bo aký koľ vek ná rok sú vi sia ci so
sku toč ným, pred po kla da ným ale bo hro zia cim úni kom, vy -
pus te ním, roz ptý le ním ale bo uvol ne ním akých koľ vek
„zne čis ťu jú cich lá tok“:
k.a) z mies ta ale bo na mies te, kto ré po is te ný vlas t ní,

využí va, obý va ale bo má v náj me
k.b) z mies ta ale bo na mies te kde po is te ný ale bo ním po -

ve re ná oso ba vy ko ná va ale bo vy ko ná va la akú koľ vek
čin nosť ak „zne čis ťu jú ce lát ky“ boli na dané mies to
pri ne se né v sú vi slos ti s to uto čin nos ťou

k.c) z kto ré ho koľ vek mies ta, vy uží va né ho po is te ným
alebo iný mi oso ba mi pre po is te né ho ale bo v mene
po is te né ho na na rá ba nie, skla do va nie, lik vi dá ciu, 
spra co va nie ale bo úpra vu aké ho koľ vek od pa du

k.d) kto ré sú v kto rom koľ vek čase pre pra vo va né, na rá ba -
né, skla do va né, lik vi do va né, spra co vá va né ale bo
upra vo va né po is te ným ale bo inou oso bou pre
poiste né ho 

Táto vý lu ka sa však ne vzťa hu je na „ško du“ spô so be nú te -
pel ný mi účin ka mi, sa dza mi ale bo dy mom po chá dza jú ci -
mi z „po žia ru“. Pre úče ly tej to vý lu ky sa „po žia rom“ my slí
oheň, kto rý vzni kol ale bo sa vlas t nou si lou roz ší ril mimo
urče né ohnis ko.

l) „Ško du“ spô so be nú v prí čin nej sú vi slos ti s voj no vý mi uda -
los ťa mi, vzbu rou, pov sta ním, ma so vý mi, občian sky mi
alebo iný mi ne po koj mi ale bo de mon štrá cia mi, štraj kom,
te ro riz mom ale bo so zá sa hom štát nej ale bo úrad nej moci.

m) „Ško du“ spô so be nú ale bo vy plý va jú cu z: 
m.a) ja dro vej ener gie ale bo ja dro vé ho žia re nia

akéhokoľ vek dru hu,
m.b) elek tro mag ne tic kých polí ale bo žia re ní,
m.c) ge ne tic kých zmien orga niz mov ale bo ras tlín,
m.d) „infek č ných cho rôb“ aké ho koľ vek dru hu,
m.e) for mal de hy du, azbes tu, kre mí ka, per zis ten t ných

orga nic kých lá tok, me tyl ter cbu tyl éte ru, olo va ale bo
ortu ti,

m.f) ne opráv ne né ho po uží va nia, na rá ba nia ale bo skla -
do va nia ne bez peč ných lá tok, vrá ta ne ho rľa vých
alebo vý buš ných ma te riá lov a je do va tých lá tok,

m.g) vlas tníc tva, údrž by ale bo pre vádz ko va nia že lez nič -
ných dráh, la no viek, vle kov ale bo ko ľa jo vých
doprav ných pros tried kov,

m.h) akej koľ vek vý ro by, pro jek to va nia, opra vy, údrž by,
dis tri bú cie ale bo pre da ja lie ta diel ale bo iných
vzduš ných do prav ných pros tried kov, ich sú čas tí
alebo kom po nen tov,

m.i) ples ní ale bo húb aké ho koľ vek dru hu,
m.j) ta ba ku ale bo ta ba ko vých vý rob kov, ale bo
m.k) ne dod ania „vý rob ku“ po is te né ho. 

n) „Ško du“ vznik nu tú na pe nia zoch, cen ných pa pie roch, ce -
ni nách, vklad ných kniž kách, akých koľ vek pla tob ných
alebo úve ro vých kar tách, lis ti nách ale bo šper koch,

o) „Ško du“ spô so be nú v dô sled ku vi brá cii, vý ko nu de mo lač -
ných ale bo bú ra cích prác ale bo prác s vý buš ni na mi,

p) Poš ko de nie, zni če nie ale bo stra tu elek tro nic kých dát,
q) „Ško du“ na na dzem ných ale bo pod zem ných ve de niach

aké ho koľ vek dru hu,
r) „Ško du“, z kto rej vy plý va jú ce ná ro ky sú pred me tom

akého koľ vek po vin né ho, zá kon né ho ale bo po vin ne
zmluv né ho po is te nia,

s) Ná ro ky v sú vi slos ti s ako ukoľ vek ná hra dou ško dy priz na -
nou orgá nom mies t ne prí sluš ným v Spo je ných štá toch
ame ric kých ale bo v Ka na de roz ho do vať o prá vach
a povin nos tiach práv nic kých ale bo fy zic kých osôb.

2. Toto po is te nie sa ne vzťa hu je na „ško du“ vy plý va jú cu ale bo sú -
vi sia cu s pos ky to va ním ale bo za ned ba ním pos kyt nu tia ale bo
vý ko nu: 
a) zdra vot nej sta ros tli vos ti ale bo le kár nic kých slu žieb ale bo

čin nos tí,

b) inšpek č ných, do zor ných, po ra den ských, vy še tro va cích,
ohod no co va cích, kon zul tač ných, pro jek č ných ale bo
právno-po ra den ských slu žieb ale bo čin nos tí, ale bo

c) slu žieb sú vi sia cich s vy pra co va ním, od sú hla se ním, schva -
ľo va ním akých koľ vek máp, ná kre sov, ná zo rov, správ,
pries ku mov, vý me rov, prí ka zov, di zaj nov, za da ní,
špecifiká cií ale bo pro jek to vých do ku men tá cií.

3. Po is te nie sa ne vzťa hu je na ná hra du zmluv ných, správ nych
ale bo tres t ných san kcií ale bo po kút aké ho koľ vek dru hu
vrátane tzv. pu ni ti ve da ma ges ale bo exem pla ry da ma ges.

4. Po is te nie sa ďalej ne vzťa hu je na „ško du“ spô so be nú:
a) oso be, s kto rou po is te ný žije v spo loč nej do mác nos ti, prí -

buz ným v pria mom rade, sú ro den co vi, man že lo vi ale bo
inej oso be, kto rá je s po is te ným v po me re ro din nom ale bo
obdob nom,

b) práv nic kej ale bo fy zic kej oso be, v kto rej má po is te ný
majet ko vú účasť, pri čom v prí pa de „ško dy“ bude po is t né
pl ne nie po mer ne zní že né o pod iel ma jet ko vej účas ti
poiste né ho v da nom sub jek te, ale bo

c) zá kon né mu zás tup co vi ale bo spl no moc nen co vi
poisteného.

5. Po is te nie sa ďalej ne vzťa hu je na ná ro ky uplat ne né v zmy sle
Smer ni ce Eu róp ske ho pa rla men tu a Rady 2004/35/ES o envi -
ron men tál nej zod po ved nos ti pri pre ven cii a ná pra ve envi ron -
men tál nych škôd ale bo v zmy sle vše obec ne zá väz ných práv -
nych pred pi sov upra vu jú cich envi ron men tál nu zod po ved nosť
ale bo ná pra vu envi ron men tál nych škôd.

6. V po is t nej zmlu ve je mož né do hod núť aj iné špe ci fic ké vý lu ky.

Člá nok 5: Pl ne nie po is ťo va te ľa, li mit pl ne nia
1. Po is ťo va teľ vy pla tí za po is te né ho ná hra du „ško dy“ vznik nu tej

ako ná sle dok jed nej „ško do vej uda los ti“ ma xi mál ne do vý š ky
po is t nej sumy ale bo „su bli mi tu“ do jed na ných v po is t nej zmlu ve,
ne zá vi sle na poč te po is te ných, poš ko de ných osôb, vzne se ných
ná ro kov ale bo súd nych ko na ní.

2. Ma xi mál na vý ška ná hra dy škôd zo všet kých „ško do vých uda -
los tí“ vznik nu tých po čas jed né ho po is tné ho obdo bia ne smie
pre siah nuť dvoj ná so bok po is t nej sumy do jed na nej v po is t nej
zmlu ve, po kiaľ nie je v po is t nej zmlu ve do hod nu té inak.

Člá nok 6: Spo lu účasť
Po is te ný sa bude na pl ne ní z kaž dej „ško do vej uda los ti“, z kto rej
vzni ká po is ťo va te ľo vi po vin nosť pos kyt núť pl ne nie, pod ie ľať su mou
sta no ve nou v po is t nej zmlu ve ako spo lu účasť. 

Člá nok 7: Vznik a zá nik po is te nia
1. Čas, na kto rý bolo po is te nie do jed na né, je po is t ná doba. Časť

po is t nej doby do hod nu tá v po is t nej zmlu ve, za kto rú sa pla tí
po is t né, je po is t né obdo bie. Pri krát ko do bých po is te niach
(poist ná doba krat šia ako je den rok) sú po is t ná doba a po is t né
obdo bie to tož né.

2. Po is te nie sa do jed ná va na dobu urči tú ale bo ne ur či tú.
3. Po is te nie vzni ká pr vým dňom na sle du jú cim (od 00:00 hod.) po

dni uzat vo re nia po is t nej zmlu vy, po kiaľ nie je v po is t nej zmlu ve
do hod nu té inak. 

4. Po is te nie za nik ne pre ne pla te nie po is tné ho:
a) ak po is t né za prvé po is t né obdo bie ale bo jed no ra zo vé

pois t né ne bo lo za pla te né do troch me sia cov odo dňa jeho
splat nos ti,

b) ak po is t né za ďalšie po is t né obdo bie ne bo lo za pla te né do
jed né ho me sia ca odo dňa do ru če nia vý z vy po is ťo va te ľa na
jeho za pla te nie, po kiaľ ne bo lo za pla te né pred do ru če ním
tej to vý z vy. Vý zva po is ťo va te ľa obsa hu je upo zor ne nie, že
po is te nie za nik ne, ak ne bu de za pla te né. 

Po is te nie za nik ne pre ne pla te nie aj v prí pa de, ak bola
zaplatená len časť po is tné ho. 

5. Po is te nie za nik ne vý po veďou:
a) jed nej zo zmluv ných strán do dvoch me sia cov po uzat vo re -

ní po is t nej zmlu vy. Vý po ved ná le ho ta je osem den ná, jej
uply nu tím po is te nie za nik ne,

b) ku kon cu po is tné ho obdo bia. Vý po veď sa musí dať aspoň
6 týž dňov pred jeho uply nu tím,

c) jed nej zo zmluv ných strán do jed né ho me sia ca odo dňa
pos kyt nu tia po is tné ho pl ne nia ale bo jeho za miet nu tia.
Výpo ved ná le ho ta je osem den ná, jej uply nu tím po is te nie
za nik ne.

6. Po is te nie za nik ne aj:



a) uply nu tím doby, na kto rú bolo do jed na né (po is te nie
dojedna né na dobu urči tú),

b) zá ni kom po is te né ho.
7. Ďal šie dô vo dy zá ni ku po is te nia dané vše obec ne zá väz ný mi

práv ny mi pred pis mi nie sú usta no ve nia mi toh to člán ku dot knu té.

Člá nok 8: Po is t né
1. Po is t né je cena za pos kyt nu tú ochra nu zo stra ny po is ťo va te ľa,

kto ré uhrá dza po is tník za po is t né obdo bie v do hod nu tých
termí noch.

2. Po is t né sa sta no vu je pev nou fi nan č nou su mou ale bo sadz bou
z pre men nej hod no ty.

3. V po is t nej zmlu ve je mož né do hod núť, že po is tník uhra dí
poistné za po is t né obdo bie v splát kach. Pri do jed na ní po lroč -
né ho ale bo štvr ťroč né ho pla te nia sa účtu je z roč né ho po is tné -
ho pri ráž ka, a to 3 % za pla te nie v po lroč ných splát kach a 5 %
za pla te nie v štvr ťroč ných splát kach. Ak bolo do hod nu té pla te -
nie po is tné ho v splát kach pla tí, že ne za pla te ním jed nej splát ky
po is tné ho sa dňom na sle du jú cim po dni jej splat nos ti stá va
splat ným po is t né za celé po is t né obdo bie a  po is ťo va teľ má
prá vo po žia dať po is tní ka o jeho za pla te nie. Po is ťo va teľ má
nárok na úrok z omeš ka nia za kaž dý deň omeš ka nia. 

4. Ak je po is t né sta no ve né sadz bou z pre men nej hod no ty, je
poistník po vin ný prí pad ný do pla tok po is tné ho uhra diť po uply -
nu tí po is tné ho obdo bia. Naj nes kôr do jed né ho me sia ca po
uply nu tí po is tné ho obdo bia je po is tník po vin ný ozná miť po is ťo -
va te ľo vi sku toč nú vý šku hod nôt roz ho du jú cich pre sta no ve nie
vý š ky po is tné ho.

5. Do pla tok k po is tné mu pod ľa ods. 4 toh to člán ku je splat ný do
jed né ho me sia ca od ozná me nia jeho vý š ky po is tní ko vi ale bo
po is te né mu, prí pad ný pre pla tok po is ťo va teľ vrá ti do jed né ho
me sia ca po ozná me ní hod no ty roz ho du jú cej pre sku toč nú
vý šku, po kiaľ ne bo lo do jed na né mi ni mál ne po is t né.

Člá nok 9: Po vin nos ti po is tní ka, po is te né ho a po is ťo va te ľa
1. Po is tník je po vin ný pla tiť po is t né spô so bom do hod nu tým

v pois t nej zmlu ve, do dr žia vať vše obec ne zá väz né práv ne pred -
pi sy, tie to VPP-Z a do jed na nia do hod nu té po is t nou zmlu vou.

2. Po is tník ale bo po is te ný je ďalej po vin ný:
a) od po ve dať prav di vo a úpl ne na všet ky otáz ky

poisťovate ľa tý ka jú ce sa do jed ná va né ho po is te nia,
b) bez zby toč né ho od kla du pí som ne ozná miť po is ťo va te ľo vi

zme ny sku toč nos tí, kto ré po is te ný uvie dol po is ťo va te ľo vi pri
do jed ná va ní po is te nia, ak by mo hli mať vplyv na zvý še nie
ri zi ka vy plý va jú ce ho z po is te né ho pred me tu čin nos ti, ako
i všet ky zme ny v sku toč nos tiach, kto ré po is te ný ozná mil
pri do jed ná va ní po is te nia,

c) umož niť po is ťo va te ľo vi ke dy koľ vek na hliad nuť do všet kých
účtov ných a iných do kla dov, po kiaľ je to nut né na zis te nie
ale bo pre ve re nie hod nôt roz ho du jú cich pre sta no ve nie
pois tné ho,

d) pos tu po vať v sú la de s po kyn mi po is ťo va te ľa a ko nať tak,
aby „ško do vá uda losť“ ne nas ta la. Tiež ne smie po ru šo vať
po vin nos ti sme ru jú ce k od vrá te niu ale bo zmen še niu ne bez -
pe čen stva vzni ku „ško do vej uda los ti“, ku kto rým ho za vä zu -
je po is t ná zmlu va, ani ne smie str pieť po ru šo va nie tých to
po vin nos tí zo stra ny tre tích osôb. Je tiež po vin ný be zod klad -
ne od strá niť kaž dú chy bu ale bo ne bez pe čen stvo, o kto rých
sa doz vie, a kto ré by mo hlo mať za ná sle dok vznik
„škodovej uda los ti“,

e) ozná miť po is ťo va te ľo vi sku toč nosť, že má do jed na né ďalšie
po is te nie toho isté ho po is tné ho ri zi ka u iné ho po is ťo va te ľa
(ná zov a sí dlo) a vý šku do jed na nej po is t nej sumy,

f) pl niť ďalšie po vin nos ti, ulo že né v po is t nej zmlu ve.
3. Ak nas ta ne uda losť, kto rá by mo hla byť dô vo dom vzni ku

práva na po is t né pl ne nie, je po is te ný po vin ný:
a) vy ko nať všet ky mož né opa tre nia na zmier ne nie ná sled kov

prí pad nej „ško dy“ a za brá ne nie zväč šo va niu roz sa hu
„ško dy“, pod ľa mož nos ti si k tomu vy žia dať po ky ny
poisťo va te ľa a pos tu po vať v sú la de s nimi,

b) okam ži te, naj nes kôr do ôsmich dní odo dňa, kedy sa doz ve -
del o „ško do vej uda los ti“, po is ťo va te ľo vi pí som ne ozná miť
jej mies to, dá tum, prí či ny a roz sah tej to uda los ti a v tej to
súvi slos ti pred lo žiť do kla dy, kto ré si po is ťo va teľ vy žia da
a umož niť po is ťo va te ľo vi pre ve re nie ozná me ných
skutočnos tí a

c) pos kyt núť po is ťo va te ľo vi po treb nú sú čin nosť na zis te nie prí -
čin a vý š ky „ško dy“, pod ať prav di vé vy sve tle nie o jej vzni ku

a roz sa hu a pred lo žiť v do hod nu tej le ho te do kla dy
vyžia da né po is ťo va te ľom.

4. Ak je voči po is te né mu súd ne ale bo mi mo súd ne uplat ňo va ný
ná rok na ná hra du „ško dy“, je po is te ný po vin ný:
a) po is ťo va te ľo vi bez zby toč né ho od kla du túto sku toč nosť

ozná miť, vy ja driť sa k po ža do va nej ná hra de a jej vý ške
a pos tú piť po is ťo va te ľo vi be zod klad ne všet ky pí som né
mate riá ly sú vi sia ce s tým to uplat ňo va ným ná ro kom,

b) pos tu po vať v sú la de s po kyn mi po is ťo va te ľa, pri čom po is te -
ný ne smie bez sú hla su po is ťo va te ľa priz nať aký koľ vek
závä zok ale bo uznať zod po ved nosť za prí pad nú „ško du“,
uza vrieť súd ny zmier ale bo do bro voľ ne pos kyt núť akú koľ -
vek ná hra du „ško dy“, okrem vý dav kov ne vyh nut ných na
zame dze nie zväč šo va nia ale bo zmen še nie roz sa hu
prípad nej „ško dy“ či vý dav kov ne vyh nut ných na
zabránenie vzni ku hro zia cich škôd,

c) pre ne chať po is ťo va te ľo vi vý ber práv ne ho zás tup cu
a vedenie súd ne ho ko na nia vo všet kých prí pa doch, kde
nákla dy zná ša po is ťo va teľ,

d) bez zby toč né ho od kla du ozná miť prí sluš ným orgá nom čin -
ným v tres tnom ko na ní ško do vú uda losť, kto rá nas ta la za
okol nos tí nas ved ču jú cich spá cha niu tres tné ho činu tre ťou
oso bou,

e) v sú la de s Člán kom 10 Pre chod práv bez zby toč né ho
odkla du od ov zdať po is ťo va te ľo vi všet ky do kla dy po treb né
na uplat ňo va nie prá va pre chá dza jú ce ho z po is te né ho na
po is ťo va te ľa, vy va ro vať sa úko nom, kto ré by toto prá vo
mohli ohro ziť a na žia dosť po is ťo va te ľa spo lu pra co vať pri
vy má ha ní toh to prá va v po treb nom roz sa hu vrá ta ne
vznese nia súd ne ho uplat ne nia ná ro ku.

5. Ak ve do mé po ru še nie ale bo ne dod rža nie po vin nos tí po is tní ka
ale bo po is te né ho sta no ve ných zá ko nom ale bo do hod nu tých
v po is t nej zmlu ve malo pod stat ný vplyv na vznik „ško dy“ ale bo
na zväč še nie jej ná sled kov, má po is ťo va teľ voči po is te né mu prá -
vo na pri me ra nú ná hra du z vy pla te nej ná hra dy „ško dy“ pod ľa
toho, aký vplyv malo toto po ru še nie na roz sah jeho po vin nos ti
pl niť.

6. Ak po is te ný spô so bí zvý še nie ná kla dov po is ťo va te ľa tým, že
treba roz ho du jú ce sku toč nos ti zis ťo vať opä tov ne, je po is ťo va teľ
opráv ne ný po ža do vať od po is te né ho ná hra du do pl nej vý š ky
tých to zvý še ných ná kla dov a po is te ný ich je po vin ný za pla tiť.

Člá nok 10: Pre chod práv
1. Po kiaľ po is ťo va teľ na hra dil za po is te né ho „ško du“, pre chá dza

na neho prá vo po is te né ho na ná hra du „ško dy“ ale bo iné
obdob né prá vo, kto ré mu v sú vi slos ti s jeho zod po ved nos ťou za 
„ško du“ vzni klo pro ti iné mu.

2. Ak má po is te ný voči poš ko de né mu ale bo inej oso be prá vo na
vrá te nie vy pla te nej sumy ale bo na zní že nie dô chod ku ale bo na
zas ta ve nie jeho vý pla ty, pre chá dza toto prá vo na po is ťo va te ľa,
po kiaľ za po is te né ho túto sumu za pla til ale bo za neho vy plá ca
dô cho dok.

3. Na po is ťo va te ľa pre chá dza aj prá vo po is te né ho na úhra du
tých ná kla dov ko na nia o ná hra de „ško dy“, kto ré sa po is te né mu
priz na li pro ti od por co vi, po kiaľ ich po is ťo va teľ za po is te né ho
za pla til.

Člá nok 11: Prí sluš nosť sú dov
Pre rie še nie spo rov tý ka jú cich sa po is t nej zmlu vy pre toto
poiste nie sú prí sluš né vý hrad ne súdy Slo ven skej re pu bli ky.

Člá nok 12:  Do ru čo va nie pí som nos tí
Po is tník je po vin ný pí som ne ozná miť po is ťo va te ľo vi zme nu svo jej
adre sy bez zby toč né ho od kla du. Po is ťo va teľ za sie la pí som nos ti
na po sled nú zná mu adre su po is tní ka ale bo po is te né ho. Pí som -
nosť po is ťo va te ľa urče ná po is tní ko vi ale bo po is te né mu (ďalej len
„adre sát“) sa po va žu je za do ru če nú dňom prev za tia pí som nos ti
adre sá tom ale bo dňom, kedy adre sát prev za tie pí som nos ti od -
oprel. V prí pa de, že sa pí som nosť ulo ží na poš te kvô li ne zas tih nu -
tiu adre sá ta s tým, že si ju adre sát v prí sluš nej le ho te ne vyz dvi hol
na poš te, po va žu je sa za do ru če nú v po sled ný deň teaj to le ho ty,
aj keď sa adre sát o jej ulo že ní ne doz ve del, ale bo dňom, kedy
bola pí som nosť vrá te ná po is ťo va te ľo vi ako ne do ru če ná pre
zmenu adre sy, kto rú po is tník ale bo po is te ný ne oz ná mil.

Člá nok 13: Zá ve reč né usta no ve nia
Tie to VPP–Z na do bú da jú účin nosť dňom 11.03.2007.


