
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA

Člá nok I: Úvod né usta no ve nie
Pre po vin né zmluv né po is te nie zod po ved nos ti za ško du spô so -
be nú pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla (ďalej len
„po is te nie zod po ved nos ti”), kto ré do jed ná va Allianz -
Slo ven ská po is ťov ňa, a.s. (ďalej len „po is ťo va teľ”), pla tia
prí sluš né usta no ve nia zá ko na č. 381/2001 Z.z. o po vin nom
zmluv nom po is te ní zod po ved nos ti za ško du spô so be nú
 prevádz kou mo to ro vé ho vo zi dla a o zme ne a do pl ne ní
niek to rých  zá ko nov (ďalej len „zá kon”), prí sluš né usta no ve nia
Občian ske ho zá kon ní ka (ďalej len „OZ”), tie to vše obec né
poistné pod mien ky (ďalej len „VPP”) a osobitné poistné
podmienky (ďalej len „OPP”), kto ré sú ne od de li teľ nou
sú čas ťou po is t nej zmlu vy.

Člá nok II: Vy me dze nie poj mov
1) Mo to ro vým vo zi dlom je sa mos tat né ne ko ľa jo vé vo zi dlo

s vlas tným po ho nom, ako aj iné ne ko ľa jo vé vo zi dlo bez
vlas tné ho po ho nu, pre kto ré sa vy dá va osved če nie
o evi den cii vo zi dla, tech nic ké osved če nie vo zi dla ale bo
obdob ný pre ukaz, a kto ré pod li eha evi den cii vo zi diel
v Sloven skej re pu bli ke ale bo kto ré ne pod lie ha evi den cii
vo zi diel, ale jeho vlas tník, dr ži teľ ale bo pre vádz ko va teľ
majú tr va lý po byt ale bo sí dlo na úze mí Slo ven skej
re pu bli ky, alebo motorové vozidlo, ktoré bolo odoslané do
Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak je
Slovenská republika miestom určenia, a to po dobu
30 dní odo dňa, keď kupujúci prevzal motorové vozidlo, aj
keď motorové vozidlo nebolo registrované
v Slovenskej republike.

2) Po is ťo va te ľom pre úče ly tých to VPP je Allianz - Slo ven ská
po is ťov ňa, a.s.

3) Po is tní kom je ten, kto uza vrel s po is ťo va te ľom 
zmlu vu o pois te ní  zod po ved nos ti (ďalej len „po is t ná
zmluva“).

4) Po is te ným je ten, na koho sa vzťa hu je po is te nie
zod po ved nos ti.

5) Poš ko de ným je ten, kto utr pel pre vádz kou mo to ro vé ho
vozi dla ško du a má ná rok na ná hra du ško dy pod ľa zá ko na.

6) Ško do vou uda los ťou je sku toč nosť, kto rá môže byť
dô vo dom vzni ku prá va poš ko de né ho na pl ne nie
po is ťo va te ľa.

7) Po is t nou uda los ťou je vznik po vin nos ti po is ťo va te ľa
na hra diť vznik nu tú ško du.

8) Pre vádz ko va te ľom mo to ro vé ho vo zi dla je fy zic ká oso ba
ale bo práv nic ká oso ba, kto rá má práv nu ale bo fak tic kú
mož nosť dis po no vať s mo to ro vým vo zi dlom.

9) Po is t nou do bou je ča so vý úsek, na kto rý je do jed na né
poiste nie zod po ved nos ti.

10) Po is tným obdo bím je ča so vý úsek, za kto rý sa pla tí
po is t né; po is tným obdo bím je je den rok, po kiaľ nie je
v pois t nej zmlu ve do hod nu té inak. Prvé po is t né obdo bie
za čí na v deň za čiat ku po is te nia.

11) Evi den ci ou vo zi diel je au to ma ti zo va ný infor mač ný
sys tém o mo to ro vých  vo zi dlách evi do va ných v Slo ven skej
repu bli ke ve de ný Mi nis ter stvom vnú tra Slo ven skej
re pu bli ky pod ľa oso bit né ho pred pi su.

12) Slo ven skou kan ce lá ri ou po is ťo va te ľov je práv nic ká
oso ba zria de ná zá ko nom a pô so bia ca v roz sa hu
usta no ve nom tým to zá ko nom.

13) Ze le nou kar tou je Me dzi ná rod ná kar ta au to mo bi lo vé ho
po is te nia.

14) Člen ským štá tom je člen s ký štát Eu róp skych spo lo čen stiev
ale bo člen s ký štát Eu róp skej do ho dy o voľ nom obcho de,
kto rý pod pí sal zmlu vu o Eu róp skom hos po dár skom
priesto re.

15) Spo lu účasť je pe ňaž ný zá vä zok po is tní ka, kto ré ho vý ška je
do hod nu tá me dzi po is tní kom a po is ťo va te ľom v po is t nej
zmlu ve, a na kto ré ho spl ne nie vzni ká po is ťo va te ľo vi voči
po is tní ko vi ná rok po za pla te ní po is tné ho pl ne nia
poš ko de né mu.

Člá nok III: Roz sah po is te nia zod po ved nos ti
1) Po is te nie zod po ved nos ti sa vzťa hu je na kaž dé ho, kto

zodpo ve dá za ško du spô so be nú pre vádz kou mo to ro vé ho
vo zi dla uve de né ho v po is t nej zmlu ve.

2) Po is te ný má z po is te nia zod po ved nos ti prá vo, aby
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po is ťo va teľ za neho na hra dil poš ko de né mu uplat ne né
a pre uká za né ná ro ky na ná hra du:
a) ško dy na zdra ví a ná kla dov pri usmr te ní, 
b) ško dy vznik nu tej poš ko de ním, zni če ním, od cu dze ním

ale bo stra tou veci,
c) účel ne vy na lo že ných ná kla dov spo je ných s práv nym

zas tú pe ním pri uplat ňo va ní ná ro kov pod ľa pís men a),
b) a d), ak po is ťo va teľ ne spl nil po vin nos ti uve de né v čl.
XII ods. 4) písm. a) ale bo písm. b) ale bo
po is ťo va teľ ne opráv ne ne od mie tol pos kyt núť po is t né
plne nie ale bo ne opráv ne ne krá til pos kyt nu té po is t né
plne nie, 

d) ušlé ho zis ku.
3) Po is te ný má z po is te nia zod po ved nos ti prá vo, aby

po is ťo va teľ za neho na hra dil prí sluš ným sub jek tom
uplatne né, pre uká za né a vy pla te né ná kla dy zdra vot nej
sta ros tli vos ti, ne mo cen ské dáv ky, dáv ky ne mo cen ské ho 
za bez pe če nia, úra zo vé dáv ky, dáv ky úra zo vé ho
za bez pe če nia, dô chod ko vé dáv ky, dáv ky vý slu ho vé ho
zabez pe če nia a dô chod ky sta rob né ho dô chod ko vé ho
spo re nia (ďalej len „ná kla dy“), ak po is te ný je po vin ný ich
na hra diť tým to sub jek tom. 

4) Po is te ný má prá vo, aby po is ťo va teľ za neho pos ky tol
poško de né mu po is t né pl ne nie v roz sa hu pod ľa odseku 2)
toh to člán ku ale bo ná kla dy prí sluš né mu sub jek tu pod ľa
odseku 3) toh to člán ku, ak ku ško do vej uda los ti, pri kto rej
táto ško da vzni kla a za kto rú po is te ný zod po ve dá ale bo
v sú vi slos ti s kto rou boli vy pla te né ná kla dy, kto ré je
poistený po vin ný tým to sub jek tom na hra diť, do šlo v čase
tr va nia po is te nia zod po ved nos ti, ak zá kon ne us ta no vu je
inak.

5) Po is te nie zod po ved nos ti pla tí na úze mí všet kých
člen ských štá tov; po is te nie zod po ved nos ti pla tí aj 
na úze mí iných štá tov, kto ré po is ťo va teľ ozna čil v ze le nej 
karte.

6) Ak ide o ško du spô so be nú pre vádz kou tu zem ské ho
mo to ro vé ho vo zi dla na úze mí iné ho člen ské ho štá tu,
poisťo va teľ poš ko de né mu pos kyt ne po is t né pl ne nie
v rozsa hu po is te nia zod po ved nos ti pod ľa práv nych
predpi sov člen ské ho štá tu, na kto ré ho úze mí bola
ško da spô so be ná, ak sa pod ľa zá ko na ale bo na zá kla de
po is t nej zmlu vy ne pos ky tu je po is t né pl ne nie v šir šom
roz sa hu.

7) Na ško du spô so be nú pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla
obča no vi člen ské ho štá tu na úze mí cu dzie ho štá tu,
v ktorom ne pô so bí prí sluš ná kan ce lária po is ťo va te ľov,
počas jeho ces ty z úze mia jed né ho člen ské ho štá tu
na úze mie iné ho člen ské ho štá tu sa vzťa hu jú práv ne
predpi sy člen ské ho štá tu, na kto ré ho úze mí sa mo to ro vé
vozi dlo spra vi dla na chá dza.

Člá nok IV: Vý lu ky z po is te nia zod po ved nos ti
Ak po is t ná zmlu va ne us ta no vu je inak, po is ťo va teľ ne na hra dí za
po is te né ho ško du, ak ide o zod po ved nosť za ško du:
a) kto rú utr pel vo dič mo to ro vé ho vo zi dla, kto ré ho

pre vádz kou bola ško da spô so be ná,
b) pod ľa čl. III ods. 2) písm. b) až d),

1. za kto rú po is te ný zod po ve dá svoj mu man že lo vi

ale bo oso bám, kto ré s ním v čase vzni ku ško do vej
udalos ti žili v do mác nos ti,

2. vznik nu tú dr ži te ľo vi, vlas tní ko vi ale bo
pre vádz ko va te ľo vi mo to ro vé ho vo zi dla, kto ré ho pre -
vádz kou bola ško da spô so be ná,

3. vznik nu tú na vo zi dlách jaz d nej sú pra vy tvo re nej
motoro vým vo zi dlom a prí poj ným vo zi dlom
s vý nim kou, ak ško da bola spô so be ná pre vádz kou
iného mo to ro vé ho vo zi dla ale bo ak ide o spo je nie 
mo to ro vých vo zi diel vleč ným la nom ale bo vleč nou
tyčou pri pos ky to va ní po mo ci, kto ré sa ne vy ko ná va
v rám ci pod ni ka teľ skej čin nos ti,

c) na mo to ro vom vo zi dle, kto ré ho pre vádz kou bola ško da
spô so be ná, ako aj na ve ciach do pra vo va ných tým to
mo to ro vým vo zi dlom, s vý nim kou ško dy spô so be nej na
veciach, kto ré mali do pra vo va né oso by, okrem osôb pod ľa
pís men a) a b) bodu 1., v čase, keď k do prav nej
ne hode do šlo, na sebe ale bo pri sebe,

d) kto rú po is te ný uhra dil ale bo sa za via zal uhra diť
nad rá mec usta no ve ný oso bit ný mi pred pis mi ale bo nad
rá mec prá vo plat né ho roz hod nu tia súdu o ná hra de
ško dy ale bo na zá kla de roz hod nu tia súdu, kto rým bola 
schvá le ná do ho da účas tní kov ko na nia, ak po is ťo va teľ
nebol jed ným z tých to účas tní kov,

e) vznik nu tú pre te ká rom ale bo sú ťa žia cim účas tní kom pri
mo to ris tic kých pre te koch a sú ťa žiach ale bo pri prí prav ných
jaz dách k nim, ani ško du na mo to ro vých vo zi dlách
pri nich po uži tých, s vý nim kou ško dy spô so be nej
pre vádz kou ta ké ho to vo zi dla, pri kto rej je vo dič po vin ný
do dr žia vať pra vi dlá ces t nej pre máv ky,

f) vznik nu tú uhra de ním ná kla dov zdra vot nej sta ros tli vos ti,
nemo cen ských dá vok, dá vok ne mo cen ské ho za bez pe če nia,
úra zo vých dá vok, dá vok úra zo vé ho za bez pe če nia,
dô chod ko vých dá vok, dá vok vý slu ho vé ho za bez pe če nia
a dô chod kov sta rob né ho dô chod ko vé ho spo re nia
pos ky to va ných z dô vo du ško dy na zdra ví ale bo usmr te nia
spô so be nej pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla,
1. ak sa ne zis ti la oso ba zod po ved ná za ško du,
2. vo di čo vi mo to ro vé ho vo zi dla, kto ré ho pre vádz kou

bola táto ško da spô so be ná,
g) spô so be nú pra cov nou čin nos ťou mo to ro vé ho vo zi dla ako

pra cov né ho stro ja s vý nim kou škôd za prí či ne ných jeho
jazdou,

h) kto rej vznik nie je v prí čin nej sú vi slos ti s po is t nou
uda los ťou,

i) vznik nu tú ma ni pu lá ci ou s ná kla dom sto ja ce ho vo zi dla,
j) vznik nu tú pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla pri

te ro ris tic kom čine ale bo voj no vej uda los ti, ak má táto
prevádz ka pria mu sú vi slosť s tým to či nom ale bo
s uda los ťou.

Člá nok V: Li mit po is tné ho pl ne nia
1) Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného

plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Ak nie je
v týchto VPP uvedené inak, poistnou zmluvou je možné
dojednať limit poistného plnenia A alebo limit poistného
plnenia B. 
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2) Z jednej škodovej udalosti je:
a) limit poistného plnenia A:

aa) 5 240 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm.
a) a nákladov podľa čl. III ods. 3) bez ohľadu na

počet zranených alebo usmrtených a
ab) 1 050 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm.

b), c) a d) a to bez ohľadu na počet poškodených
a

b) limit poistného plnenia B:
ba) 10 000 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm.

a) a nákladov podľa čl. III ods. 3) bez ohľadu na
počet zranených alebo usmrtených a

bb) 5 000 000 EUR za škodu podľa čl. III ods. 2) písm.
b), c) a d), a to bez ohľadu na počet poškodených.

3) Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit
poistného plnenia podľa odseku 2) písm. aa) alebo písm.
ab) alebo písm. ba) alebo písm. bb) alebo podľa
ustanovení poistnej zmluvy, poistné plnenie sa každému
z nich znižuje v pomere dojednaného limitu poistného
plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.

4) Limity poistného plnenia je možné dojednať odchylne od
tohto článku. V takom prípade platí limit uvedený
v osobitnom dojednaní poistnej zmluvy.

Člá nok VI: Vznik po is te nia zod po ved nos ti a pred bež né
pois te nie zod po ved nos ti
1) Po is te nie zod po ved nos ti vzni ká oka mi hom uza vre tia

poistnej zmlu vy, po kiaľ nie je v po is t nej zmlu ve do hod nu tý
neskor ší za čia tok po is te nia.

2) Po is te nie zod po ved nos ti sa do jed ná va na dobu ne ur či tú,
po kiaľ nie je v po is t nej zmlu ve do hod nu té inak.

3) Po is te nie zod po ved nos ti môže za čať aj pred uza vre tím
po is t nej zmlu vy - pred bež né po is te nie zod po ved nos ti.
Pred bež né po is te nie zod po ved nos ti a po vin nosť
po is ťo va te ľa na hra diť ško du pod ľa zá ko na za čí na
do hod nu tým dá tu mom a ho di nou uve de ný mi v ná vr hu na
uza vre tie po is t nej zmlu vy.

4) Pred bež né po is te nie zod po ved nos ti za ni ká uza vre tím po -
is t nej zmlu vy; po is t ná zmlu va je v tom to prí pa de
uza vre tá oka mi hom, keď po is tník (na vr ho va teľ) obdr ží
písom né vy ro zu me nie po is ťo va te ľa o pri ja tí svoj ho 
ná vr hu. V prí pa de ta ké ho to uza vre tia po is t nej zmlu vy sa
do doby tr va nia po is te nia zod po ved nos ti za po čí ta va aj
doba tr va nia pred bež né ho po is te nia zod po ved nos ti,
pri čom za za čia tok po is te nia zod po ved nos ti sa po va žu je
za čia tok pred bež né ho po is te nia zod po ved nos ti.
Po is ťo va teľ vydá po is tní ko vi po is tku ako pí som né
pot vr de nie o uza vre tí po is t nej zmlu vy.
Pred bež né po is te nie zod po ved nos ti za ni ká aj ná sled kom
dôj de nia pre ja vu o od miet nu tí ná vr hu na uzavre tie po is t -
nej zmlu vy po is tní ko vi (na vr ho va te ľo vi), a to uply nu tím
ôsmych dní odo dňa dôj de nia ta ké ho prejavu.

5) Po is ťo va te ľo vi pa trí za dobu tr va nia pred bež né ho
po is te nia zod po ved nos ti po is t né aj vte dy, ak ne bo la
po is t ná zmlu va na základe návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy uza vre tá. Pod kla dom pre urče nie po is tné ho
za pred bež né po is te nie zod po ved nos ti bude v ta kom to
prí pa de ročné poistné uve de né v ná vr hu na uza vre tie

poist nej zmlu vy; po is t né za obdobie predbežného
poistenia zodpovednosti sa určí alikvótne podľa počtu dní
trvania predbežného poistenia zodpovednosti z ročného
poistného uvedeného v návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy. 

Člá nok VII: Pla te nie a vý ška po is tné ho
1) Po is tník je po vin ný pla tiť po is t né za po is t né obdo bie

do hod nu té v po is t nej zmlu ve. 
2) Po is t né je suma, kto rú pla tí po is tník za pos ky to va nie

do hod nu tej po is t nej ochra ny. 
3) Po is t né je splat né pr vé ho dňa po is tné ho obdo bia,

v prí pa de do jed na nia pred bež né ho po is te nia
zod po ved nos ti je po is t né splat né pr vé ho dňa
pred bež né ho po is te nia zod po ved nos ti, po kiaľ nie je
v poist nej zmlu ve do hod nu té inak.

4) Po is t né je mož né pla tiť v splát kach do hod nu tých
v po is t nej zmlu ve.

5) Po is t né pri po is te ní zod po ved nos ti pod ľa tých to VPP sa
sta no vu je vo vý ške za bez pe ču jú cej spl ni teľ nosť všet kých
zá väz kov po is ťo va te ľa vy plý va jú cich z po is te nia
zod po ved nos ti vrá ta ne tvor by re zerv pod ľa oso bit né ho
pred pi su. Vý šku po is tné ho sta no vu je po is ťo va teľ v zmy sle
pred chá dza jú cej vety pre po is t né obdo bie do hod nu té
v po is t nej zmlu ve. 

Člá nok VIII: Zme na a zá nik po is te nia zod po ved nos ti
1) Zme ny a úpra vy v po is t nej zmlu ve ale bo v OPP sa

usku toč ňu jú pí som nou for mou so sú hla som oboch
zmluvných strán. Po is ťo va teľ vy sta ví do da tok k po is t nej
zmlu ve.

2) Po is te nie zod po ved nos ti môže za nik núť pí som nou
do ho dou účas tní kov zmlu vy.

3) Po is te nie zod po ved nos ti za nik ne vý po veďou ku kon cu
pois tné ho obdo bia; vý po veď musí byť daná aspoň šesť
týždňov pred jeho uply nu tím.

4) Po is te nie zod po ved nos ti za ni ká aj oka mi hom:
a) zá ni ku mo to ro vé ho vo zi dla,
b) zá pi su pre vo du drž by mo to ro vé ho vo zi dla na inú

osobu v evi den cii vo zi diel,
c) vy ra de nia mo to ro vé ho vo zi dla z evi den cie vo zi diel,
d) pri ja tia ozná me nia o krá de ži mo to ro vé ho vo zi dla

prísluš ným orgá nom,
e) vrá te nia zelenej karty po is ťo va te ľo vi pri mo to ro vých

vo zi dlách, kto ré ne pod lie ha jú evi den cii vo zi diel,
f) vy ra de nia mo to ro vé ho vo zi dla z pre máv ky

na po zem ných ko mu ni ká ciách,
g) zme ny náj om cu, ak je na mo to ro vé vo zi dlo uza vre tá

náj om ná zmlu va s prá vom kúpy pre na ja tej veci.
O tých to sku toč nos tiach je po is tník po vin ný bez
zby toč né ho od kla du infor mo vať po is ťo va te ľa.

5) Po is tník a po is ťo va teľ môžu vy po ve dať po is tnú zmlu vu po
vzni ku ško do vej uda los ti do jed né ho me sia ca odo dňa jej
ozná me nia po is ťo va te ľo vi. V ta kom to prí pa de je
výpovedná le ho ta je den me siac odo dňa do ru če nia 
pí som né ho ozná me nia o vy po ve da ní po is t nej zmlu vy
druhej zmluv nej stra ne. Po is te nie zod po ved nos ti
za nik ne uply nu tím tej to le ho ty.
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6) Po is te nie zod po ved nos ti za nik ne tiež, ak po is t né ne bo lo
za pla te né do jed né ho me sia ca od dá tu mu jeho
splat nos ti. Po is te nie zod po ved nos ti za nik ne uply nu tím
tejto le ho ty. Ak je v po is t nej zmlu ve do hod nu té pla te nie 
po is tné ho v splát kach, le ho ta pre zá nik po is te nia
zod po ved nos ti zač ne ply núť od dá tu mu splat nos ti
ne za pla te nej splát ky po is tné ho a pred lžu je sa tak, že
skončí uply nu tím jed né ho me sia ca od dá tu mu splat nos ti
po sled nej splát ky po is tné ho. Po is te nie zod po ved nos ti
zanik ne uply nu tím tej to le ho ty.

Člá nok IX: Po vin nos ti po is tní ka
Po is tník je okrem po vin nos tí ulo že ných mu vše obec ne
zá väz ný mi práv ny mi pred pis mi, ostat ný mi usta no ve nia mi
tých to VPP a OPP po vin ný:
a) prav di vo a úpl ne od po ve dať na všet ky otáz ky

 poisťovateľa, tý ka jú ce sa do jed ná va né ho po is te nia
zodpoved nos ti,

b) bez zby toč né ho od kla du ozná miť po is ťo va te ľo vi kaž dú
zme nu tý ka jú cu sa úda jov uve de ných v po is t nej zmlu ve,
naj mä zme nu úda jov ako sú meno a priez vis ko, rod né
číslo, adre sa tr va lé ho po by tu ale bo obchod né meno 
a sí dlo dr ži te ľa, vlas tní ka ale bo pre vádz ko va te ľa
mo to ro vé ho vo zi dla, evi den č né čí slo mo to ro vé ho
vo zi dla a tiež zme ny ma jú ce vplyv na vý šku po is tné ho;
pois tník je po vin ný do pla tiť po is t né, kto ré mu po is ťo va teľ
v sú vi slos ti s tý mi to zme na mi sta no ví,

c) bez zby toč né ho od kla du pí som ne ozná miť po is ťo va te ľo vi
sku toč nos ti uve de né v čl. VIII ods. 4),

d) dbať na to, aby ško do vá uda losť ne nas ta la a udr žia vať
vozi dlo, na kto ré sa vzťa hu je po is te nie zod po ved nos ti,
v do brom tech nic kom a vý rob com pred pí sa nom sta ve
a po uží vať ho vý luč ne na úče ly sta no ve né vý rob com,

e) po zá ni ku po is te nia zod po ved nos ti bez zby toč né ho
od kla du od ov zdať po is ťo va te ľo vi ze le nú kar tu.

Člá nok X: Prá va a po vin nos ti po is te né ho
1) Po is te ný je po vin ný pí som ne ozná miť po is ťo va te ľo vi vznik

ško do vej uda los ti:
a) do 15 dní po jej vzni ku, ak vzni kla na úze mí

Slo ven skej re pu bli ky,
b) do 30 dní po jej vzni ku, ak vzni kla mimo úze mia

Slo ven skej re pu bli ky.
2) Po is te ný je po ozná me ní ško do vej uda los ti po vin ný

pos tu po vať pod ľa po ky nov po is ťo va te ľa a pred lo žiť
v do hod nu tej le ho te do kla dy, kto ré si po is ťo va teľ vy žia da.

3) Po is te ný je po vin ný bez zby toč né ho od kla du po is ťo va te ľo vi
písom ne ozná miť, že:
a) bol pro ti nemu uplat ne ný ná rok na ná hra du ško dy

a vy ja driť sa k po ža do va nej ná hra de a jej vý ške,
b) v sú vi slos ti so ško do vou uda los ťou bolo za ča té

tres t né stí ha nie ale bo ko na nie o pries tup ku
a za bez pe čiť, aby bol po is ťo va teľ infor mo va ný o ich
prie be hu a vý sled koch; ak má po is te ný práv ne ho
zástup cu, je po vin ný ozná miť po is ťo va te ľo vi jeho
meno, priez vis ko a tr va lý po byt ale bo jeho obchod né
meno a sí dlo,

c) prá vo na ná hra du ško dy bolo riad ne uplat ne né;

v ta kom to prí pa de je po is te ný po vin ný pos tu po vať
pod ľa po ky nov po is ťo va te ľa.

4) Po is te ný je po vin ný be zod klad ne ozná miť po is ťo va te ľo vi, že
nas ta li okol nos ti od ôvod ňu jú ce pre chod prá va pod ľa čl.
XIV na po is ťo va te ľa a od ov zdať mu do kla dy po treb né na
uplat ne nie tých to práv.

5) Po is te ný je po vin ný dbať na to, aby ško do vá uda losť
ne nas ta la a udr žia vať vo zi dlo, na kto ré sa vzťa hu je
po is te nie zod po ved nos ti, v do brom tech nic kom
a vý rob com pred pí sa nom sta ve a po uží vať ho vý luč ne na
úče ly sta no ve né vý rob com.

6) Na žia dosť poš ko de né ho je po is te ný po vin ný bez
zby toč né ho od kla du pos kyt núť úda je po treb né pre
poš ko de né ho na uplat ne nie ná ro ku na ná hra du ško dy,
naj mä:
a) svo je meno, priez vis ko a tr va lý po byt ale bo obchod né

meno a sí dlo,
b) obchod né meno a sí dlo po is ťo va te ľa, u kto ré ho bolo

uza vre té po is te nie zod po ved nos ti,
c) čí slo po is t nej zmlu vy.

7) Po is te ný je opráv ne ný pí som ne po žia dať po is ťo va te ľa
o vy da nie do kla du o ško do vom prie be hu po is te nia
zod po ved nos ti za celé obdo bie tr va nia zmluv né ho
vzťa hu, avšak naj me nej za obdo bie pred chá dza jú cich
piatich ro kov tr va nia zmluv né ho vzťa hu. 

Člá nok XI: Prá va a po vin nos ti po is ťo va te ľa
1) Po is ťo va teľ je po vin ný po uza vre tí po is t nej zmlu vy vy dať

po is tní ko vi bez zby toč né ho od kla du ze le nú kar tu.
2) Po is ťo va teľ bez zby toč né ho od kla du usta no ví po is te né mu

na zá kla de jeho pí som nej žia dos ti práv ne ho zás tup cu
v ko na ní o ná hra du ško dy pred sú dom, na kto rú sa
vzťa hu je po is te nie zod po ved nos ti.

3) Ak za nik ne po is te nie zod po ved nos ti pred kon com
po is tné ho obdo bia, za kto ré bolo ale bo malo byť
za pla te né po is t né, má po is ťo va teľ ná rok na po mer nú časť
po is tné ho ku dňu, kedy po is te nie zod po ved nos ti za ni klo.
Zos tá va jú cu časť po is tné ho je po is ťo va teľ po vin ný
poistníko vi vrá tiť, ak suma pre siah ne 1,66 EUR.

4) Ak za nik ne po is te nie zod po ved nos ti pred kon com
po is tné ho obdo bia, za kto ré bolo ale bo malo byť
za pla te né po is t né, a v tom to po is tnom obdo bí dôj de ku
ško do vej uda los ti, z kto rej vzni kla po vin nosť po is ťo va te ľa
na hra diť ško du ale bo ná kla dy, má po is ťo va teľ prá vo na
po is t né až do kon ca toh to po is tné ho obdo bia.

5) Ak pred bež né po is te nie zod po ved nos ti za nik ne
od miet nu tím ná vr hu po is tní ka na uza vre tie po is t nej
zmluvy a v čase tr va nia pred bež né ho po is te nia
zod po ved nos ti dôj de ku ško do vej uda los ti, z kto rej
vzni kla po vin nosť po is ťo va te ľa na hra diť ško du ale bo
ná kla dy, má po is ťo va teľ prá vo na po is t né, a to vo vý ške,
kto rá zod po ve dá po is tné mu za jed no po is t né obdo bie
pois te nia zod po ved nos ti, kto ré by vzni klo na zá kla de
ná vr hu na uza vre tie po is t nej zmlu vy, ak by ten to ne bol
odmiet nu tý. Na urče nie vý š ky po is tné ho sa v ta kom to 
prí pa de pri me ra ne po uži je usta no ve nie čl. VI ods. 5).

6) Po is ťo va teľ je po vin ný do 15 dní po zá ni ku po is te nia
zodpo ved nos ti vy dať po is tní ko vi do klad o ško do vom
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priebe hu po is te nia zod po ved nos ti. Ak po is tník ne spl nil
povin nosť pod ľa čl. IX písm. e), nie je po is ťo va teľ
po vin ný do doby spl ne nia tej to po vin nos ti vrá tiť po is t né
pod ľa odseku 3) tohto článku.

7) Po is ťo va teľ je po vin ný vy dať po is te né mu do klad
o ško do vom prie be hu pod ľa čl. X ods. 7) do 15 dní
od do ru če nia žia dos ti po is te né ho. 

8) Ak po is t ná zmlu va ne us ta no vu je inak, po is ťo va teľ je
oprávne ný pl ne nie sčas ti ale bo úpl ne od miet nuť, ak
po is te ný:
a) bez sú hla su po is ťo va te ľa uzná po vin nosť na hra diť

škodu ale bo jej časť nad rá mec po is tné ho pl ne nia,
ktoré by inak po is ťo va teľ bol po vin ný pos kyt núť
pod ľa zá ko na,

b) sa za via že uhra diť pre ml ča nú po hľa dáv ku,
c) ne pos kyt ne po is ťo va te ľo vi po treb nú sú čin nosť

v súd nom ko na ní.
9) Ak po ru ší po is te ný ve do me po vin nos ti uve de né v čl. X ods.

5) a 6) a toto po ru še nie malo pod stat ný vplyv
na vý šku pl ne nia po is ťo va te ľa ale bo tým to po ru še ním
došlo k sťa že niu zis te nia práv ne ho dô vo du pl ne nia,
roz sa hu ale bo vý š ky ško dy, má po is ťo va teľ voči nemu
právo na ná hra du až do vý š ky pos kyt nu té ho pl ne nia.

10) Rov na ké prá vo ako v ods. 9) toh to člán ku vznik ne
po is ťo va te ľo vi v prí pa de, ak po is te ný uve die po is ťo va te ľa do
omy lu o pod stat ných okol nos tiach tý ka jú cich sa
vzni ku ná ro ku na pl ne nie ale bo jeho vý š ky.

11) V prí pa de, že po is tník ve do me po ru ší po vin nosť uve de nú
v čl. IX písm. a), a ak bolo na zá kla de tých to od po ve dí
určené niž šie po is t né, má po is ťo va teľ prá vo na úhra du
dlžné ho po is tné ho vrá ta ne úro ku z omeš ka nia.

12) Po is ťo va teľ je po vin ný poistníkovi písomne oznámiť
najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného
obdobia:
a) výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie,
b) dátum skončenia poistného obdobia,
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď poistnej

zmluvy v zmysle čl. VIII ods. 3) týchto VPP.

Člá nok XII: Po is t né pl ne nie
1) Poš ko de ný je opráv ne ný uplat niť svoj ná rok na ná hra du

ško dy pria mo pro ti po is ťo va te ľo vi a je po vin ný ten to
ná rok pre uká zať. Na pre ml ča nie ná ro ku na ná hra du
škody pro ti po is ťo va te ľo vi pla tí rov na ká úpra va ako na
pre ml ča nie ná ro ku pro ti oso be, kto rá ško du spô so bi la.

2) Po is t né pl ne nie, t.j. ná hra du ško dy, uhrá dza po is ťo va teľ
poš ko de né mu. Ak po is te ný na hra dí ško du ale bo jej časť
pria mo poš ko de né mu, má prá vo, aby mu po is ťo va teľ
uhra dil ním na hra de nú ško du, a to až do vý š ky, v akej by
bol po is ťo va teľ po vin ný na hra diť ško du poš ko de né mu.

3) Po is ťo va teľ je po vin ný pos kyt núť po is t né pl ne nie do 15 dní
po skon če ní pre še tro va nia po treb né ho na zis te nie roz sa hu
po vin nos ti po is ťo va te ľa pos kyt núť po is t né pl ne nie ale bo
po do ru če ní prá vo plat né ho roz hod nu tia súdu o vý ške
náhra dy ško dy po is ťo va te ľo vi, ak z toh to rozhod nu tia
nevy plý va iná le ho ta na pos kyt nu tie po is tné ho pl ne nia.

4) Po is ťo va teľ je po vin ný bez zby toč né ho od kla du za čať
preše tro va nie po treb né na zis te nie roz sa hu jeho

po vin nos ti pos kyt núť po is t né pl ne nie a do troch
me sia cov odo dňa ozná me nia poš ko de né ho o ško do vej
uda los ti: 
a) skon čiť pre še tro va nie po treb né na zis te nie roz sa hu

jeho po vin nos ti pos kyt núť po is t né pl ne nie a ozná miť
poš ko de né mu vý šku po is tné ho pl ne nia, ak bol roz sah
po vin nos ti po is ťo va te ľa pos kyt núť po is t né pl ne nie
a ná rok na ná hra du ško dy pre uká za ný,

b) pos kyt núť poš ko de né mu pí som né vy sve tle nie
dô vo dov, pre kto ré od mie tol pos kyt núť ale bo pre ktoré
zní žil po is t né pl ne nie ale bo pos kyt núť
poš ko de né mu pí som né vy sve tle nie k tým uplat ne ným 
ná ro kom na ná hra du ško dy, v kto rých ne bol
v usta no ve nej le ho te pre uká za ný roz sah po vin nos ti
po is ťo va te ľa pos kyt núť po is t né pl ne nie a vý ška
po is tné ho pl ne nia; pí som né vy sve tle nie sa po va žu je za
do ru če né dňom, keď ho poš ko de ný prev zal,
od mie tol prev ziať, ale bo dňom, keď ho poš ta vrá ti la
ako ne do ru če né.

Ak po is ťo va teľ ne spl ní po vin nosť danú tým to
usta no ve ním, je po vin ný za pla tiť poš ko de né mu úro ky
z omeš ka nia pod ľa prí sluš ných usta no ve ní OZ.

5) Uplat ne né a pre uká za né ná ro ky ale bo ná kla dy pod ľa
čl. III ods. 2) a 3) po is ťo va teľ uhra dí v roz sa hu a vý ške podľa
§ 442 OZ ale bo v roz sa hu pod ľa pred pi sov
upra vu jú cich prá vo prí sluš ných sub jek tov pod ľa čl. III
ods. 3) na ná hra du ná kla dov pod ľa čl. III ods. 3). Ško da sa
uhrádza v pe nia zoch, ma xi mál ne však do vý š ky
li mi tu po is tné ho pl ne nia do jed na né ho v po is t nej zmlu ve.

Člá nok XIII: Ná rok po is ťo va te ľa na ná hra du po is tné ho
plnenia
1) Po is ťo va teľ má pro ti po is tní ko vi ná rok na ná hra du

po is tné ho pl ne nia ale bo jeho čas ti, kto ré za neho
vy pla til z dô vo du ško dy spô so be nej pre vádz kou
mo to ro vé ho vo zi dla, ak:
a) spô so bil ško du úmy sel ne ale bo ak vie dol mo to ro vé

vozi dlo pod vply vom ná vy ko vej lát ky,
b) vie dol mo to ro vé vo zi dlo bez pred pí sa né ho

vo dič ské ho opráv ne nia ale bo v čase zá ka zu čin nos ti
viesť mo to ro vé vo zi dlo ulo že né ho sú dom ale bo iným
prí sluš ným orgá nom,

c) spô so bil ško du mo to ro vým vo zi dlom, o kto rom
ve del, že jeho tech nic ká spô so bi losť ne zod po ve dá
pod mien kam na po uží va nie v pre máv ke na
po zem ných ko mu ni ká ciách pod ľa oso bit né ho
pred pi su a ten to stav bol v prí čin nej sú vi slos ti
so spô so be nou ško dou,

d) ve do me zve ril ve de nie mo to ro vé ho vo zi dla oso be,
ktorá ne spĺ ňa pod mien ky na ve de nie mo to ro vé ho vo -
zi dla pod ľa oso bit né ho pred pi su, 

e) po ru šil po vin nosť ohlá siť do prav nú ne hodu pod ľa
osobit né ho pred pi su, kto rá je po is t nou uda los ťou, 

f) v dobe, kedy nas ta la po is t ná uda losť, bol v omeš ka ní
s pla te ním po is tné ho,

g) spô so bil ško du mo to ro vým vo zi dlom a bez dô vo dov
hod ných oso bit né ho zre te ľa po ru šil po vin nos ti
pod ľa čl. X ods. 1) až 4),
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h) sa od mie tol po do prav nej ne hode pod ro biť skúš ke na
prí tom nosť ná vy ko vej lát ky v zmy sle zá ko na.

2) Po is ťo va teľ má pro ti po is te né mu, kto rý nie je po is tní kom,
nárok na ná hra du po is tné ho pl ne nia ale bo jeho čas ti,
ktoré za neho vy pla til z dô vo du ško dy spô so be nej
pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla, ak:
a) spô so bil ško du úmy sel ne ale bo ak vie dol mo to ro vé

vozi dlo pod vply vom ná vy ko vej lát ky,
b) spô so bil ško du pre vádz kou mo to ro vé ho vo zi dla, kto ré

po užil ne opráv ne ne,
c) vie dol mo to ro vé vo zi dlo bez pred pí sa né ho

vo dič ské ho opráv ne nia ale bo v čase zá ka zu čin nos ti
viesť mo to ro vé vo zi dlo ulo že né ho sú dom ale bo iným
prí sluš ným orgá nom,

d) spô so bil ško du mo to ro vým vo zi dlom, o kto rom
ve del, že jeho tech nic ká spô so bi losť ne zod po ve dá
pod mien kam na po uží va nie v pre máv ke
na po zem ných ko mu ni ká ciách pod ľa oso bit né ho
pred pi su a ten to stav bol v prí čin nej sú vi slos ti
so spô so be nou ško dou,

e) ve do me zve ril ve de nie mo to ro vé ho vo zi dla oso be,
ktorá ne spĺ ňa pod mien ky na ve de nie mo to ro vé ho
vozi dla pod ľa oso bit né ho pred pi su,

f) po ru šil po vin nosť ohlá siť do prav nú ne hodu pod ľa
osobit né ho pred pi su, kto rá je po is t nou uda los ťou,

g) spô so bil ško du mo to ro vým vo zi dlom a bez dô vo dov
hod ných oso bit né ho zre te ľa po ru šil po vin nos ti
pod ľa čl. X ods. 1) až 4),

h) sa od mie tol po do prav nej ne hode pod ro biť skúš ke na
prí tom nosť ná vy ko vej lát ky v zmy sle zá ko na.

3) Vý ška ná hra dy po is tné ho pl ne nia ale bo jej čas ti, na kto rú
vznik ne po is ťo va te ľo vi ná rok pod ľa odseku 1) ale bo 2)
tohto člán ku, ne smie pre siah nuť úhrn po is t ných pl ne ní,
ktoré po is ťo va teľ vy pla til z dô vo du po is t nej uda los ti.

4) Prá vo po is ťo va te ľa na ná hra du po is tné ho pl ne nia ale bo
jeho čas ti pod ľa odseku 1) ale bo 2) toh to člán ku sa
pre ml čí do troch ro kov odo dňa vy pla te nia po is tné ho
pl ne nia.

Člá nok XIV: Pre chod prá va
Ak má po is te ný pro ti poš ko de né mu ale bo inej oso be prá vo na
vrá te nie vy pla te nej sumy, na jej zní že nie ale bo
na zas ta ve nie jej vý pla ty, pre chá dza toto prá vo 
na po is ťo va te ľa, ak za po is te né ho túto sumu za pla til ale bo ju
za neho vy plá ca.

Člá nok XV: Spo lu účasť
1) V po is t nej zmlu ve mož no do hod núť, že po is tník v prí pa de

po is t nej uda los ti spl ní po is ťo va te ľo vi do jed na nú
spo lu účasť.

2) Spo lu účasť je po is tník po vin ný spl niť po is ťo va te ľo vi
po vý pla te po is tné ho pl ne nia z kaž dej jed no tli vej
po is t nej uda los ti.

3) Ak vý ška po is tné ho pl ne nia, kto ré po is ťo va teľ vy pla til
poško de né mu ale bo poš ko de ným z jed nej ško do vej
udalos ti, je niž šia ako vý ška do hod nu tej spo lu účas ti, je
pois tník po vin ný spl niť po is ťo va te ľo vi spo lu účasť len
do vý š ky vy pla te né ho po is tné ho pl ne nia.

Článok XVI: Forma právnych úkonov
1) Pre právne úkony týkajúce sa poistenia zodpovednosti je

potrebná písomná forma.
2) Návrh na uzatvretie poistnej zmluvy sa považuje za

doručený poisťovateľovi dňom jeho prevzatia
oprávneným zástupcom poisťovateľa. Ostatné
písomnosti určené poisťovateľovi sa považujú
za doručené dňom potvrdenia prevzatia písomnosti
poisťovateľom.

3) Písomnosti poisťovateľa určené poistníkovi, resp.
poistenému sa doručujú poštou, môžu byť však doručené
aj zástupcom poisťovateľa, a to na poslednú
poisťovateľovi známu adresu. Písomnosť poisťovateľa
určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“)
sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti
adresátom alebo dňom, kedy adresát
prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa
písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta
s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol
na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto
lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel, alebo
dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako
nedoručená pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil.

4) Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne
komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, SMS, fax) pre
vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným alebo nimi
splnomocnenou osobou v súvislosti so správou poistenia,
riešením škodových udalostí a ponukou produktov
a služieb poisťovateľa. Tieto prostriedky však
nenahrádzajú písomnú formu úkonov v prípadoch, kedy
písomnú formu vyžadujú všeobecne záväzné právne
predpisy alebo poistná zmluva. 

5) Niektoré zmeny poistnej zmluvy, zmeny v poistení
a poistné udalosti je možné oznámiť aj telefonicky
na telefónnom čísle poisťovateľa. Prehľad oznámení, ktoré
možno realizovať telefonicky, poisťovateľ zverejňuje na
svojej internetovej stránke www.allianzsp.sk. Vykonanie
zmien telefonicky poisťovateľ potvrdí písomne. Ak poistník
s vykonanou zmenou nesúhlasí, je povinný v lehote
uvedenej v písomnom potvrdení poisťovateľa túto
skutočnosť písomne poisťovateľovi oznámiť.

6) Poistník a poistený, ak je iný než poistník, uzavretím  
poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi súhlas
s vyhotovovaním a následným archivovaním zvukových
záznamov telefonických hovorov uskutočnených medzi
ním a poisťovateľom v súvislosti s poistením 
a likvidáciou poistných udalostí podľa tejto poistnej
zmluvy, a to na technických prostriedkoch umožnujúcich ich
zachytenie, zachovanie a reprodukciu. Poistník
a poistený uzavretím poistnej zmluvy dávajú
poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil tieto
záznamy a ich kópie pri uplatňovaní práv a povinností
z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy
počas doby ich uchovania chrániť pred neoprávneným
prístupom tretích osôb.

Článok XVII: Spôsob vybavovania sťažností
1) Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané
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ústne alebo písomne. Ústne podanú sťažnosť
poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže
sťažovateľ podať osobne, zaslať poštou na adresu sídla
poisťovateľa, prípadne emailom na dialog@allianzsp.sk.

2) Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju
podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa
sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická osoba,
sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu
bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom právnická
osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodné
meno a adresu sídla právnickej osoby.

3) Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať
sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či
dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak
si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné
lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude
sťažovateľ bezodkladne upovedomený.

4) V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa
sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku Slovenska,
ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou poisťovateľa.

V Bratislave, schválené dňa 01.02.2020.
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