Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE POISTENIE KASKO TOTAL
Úvodné ustanovenia
Pre poistenie KASKO Total (ďalej len „poistenie“), ktoré dojednáva Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. (ďalej len
„poisťovateľ“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) a tieto Všeobecné poistné podmienky
pre poistenie KASKO Total (ďalej len „VPP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je osoba, na majetok ktorej sa poistenie
vzťahuje, ak tieto VPP alebo poistná zmluva nestanovujú inak. Oprávnenou osobu je osoba, ktorá je poverená poistníkom,
poisteným alebo nimi splnomocnenými osobami na vedenie poisteného vozidla.
Článok I
Predmet poistenia
1) Predmetom poistenia je finančná strata predstavujúca
rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla
a všeobecnou hodnotou vozidla vzniknutá v dôsledku
totálnej škody alebo odcudzenia vozidla, ktoré sú
poistnou udalosťou v primárnom poistení.
2) Pokiaľ je v poistnej zmluve dojednané pripoistenie
náhrady spoluúčasti z primárneho poistenia, poistenie
sa vzťahuje aj na finančnú stratu, ktorá vznikne
v súvislosti s odpočítaním výšky spoluúčasti z poistného
plnenia vyplateného primárnym poisťovateľom.
3) Ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie
nie je možné dojednať pre vozidlo:
a) - autopožičovne, taxislužby, verejnej dopravy
alebo prepravy,
- používané na prevoz nebezpečného nákladu,
- s právom prednostnej jazdy,
- pancierované,
- používané na preteky a súťaže akéhokoľvek
druhu a pri prípravných jazdách k nim,
b) vlastnené subjektom prevádzkujúcim predaj alebo
servis motorových vozidiel, ktoré je určené na
ďalší predaj (napr. vozidlo používané na
predvádzacie účely, vozidlo vykúpené bazárom
na ďalší predaj a pod.).

4) Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, maximálne
však na dobu 5 rokov, ak nie je dojednané inak.
Doba poistenia je uvedená v poistnej zmluve.
5) Poistné obdobie je uvedené v poistnej zmluve.
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Článok V
Prechod práva
Ak má poistník, resp. poistený voči inému právo na
náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou,
prechádza toto právo na poisťovateľa, a to až do výšky
poistného plnenia, ktoré mu poisťovateľ poskytol.

Článok II
Vymedzenie poistnej udalosti
Poistnou udalosťou je vznik totálnej škody na vozidle
alebo úplné odcudzenie vozidla, ktoré sú poistnou
udalosťou z primárneho poistenia, za podmienok, že
primárnemu poisťovateľovi vznikla z primárneho poistenia
povinnosť poskytnúť poistné plnenie a došlo k finančnej
strate uvedenej v článku I.
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Článok IV
Právne vzťahy
Podmienky poistenia upravené v OZ, poistnej zmluve
a týchto VPP platné pre poistníka platia primerane
pre poisteného, spolupoistených, ako aj pre všetky
oprávnené osoby. Povinnosťou poistníka je oboznámiť
poisteného, spolupoistených a oprávnené osoby
s poistnou zmluvou a VPP.
Uplatnenie práv vyplývajúcich z poistnej zmluvy náleží
výhradne poistníkovi, ak nie je dojednané inak.
Práva na poistné plnenie nesmú byť bez súhlasu
poisťovateľa postúpené inému.
Právne úkony právnickej osoby môže vykonávať
výlučne osoba oprávnená konať v jej mene alebo
osoba splnomocnená.
Poisťovateľ má právo overovať si pravdivosť a úplnosť
údajov potrebných pre výpočet poistného a poistného
plnenia a používať zistené údaje pre účely správy
tohto poistenia a likvidácie poistnej udalosti.

Článok VI
Územná platnosť poistenia
Poistenie sa týka poistných udalostí z primárneho
poistenia, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia
na území dojednanom v primárnom poistení.

Článok III
Začiatok poistenia
1) Poistenie vzniká okamihom uzavretia poistnej zmluvy,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednaný neskorší
deň a hodina začiatku poistenia.
2) Podmienkou vzniku a trvania poistenia je platné
a účinné primárne poistenie.
3) Dátum začiatku poistenia nemôže predchádzať
dátumu začiatku primárneho poistenia.

Článok VII
Zmena a zánik poistenia
1) Akékoľvek zmeny a úpravy v poistnej zmluve sa
uskutočňujú so súhlasom oboch zmluvných strán.
2) Poistenie zanikne uplynutím doby, na ktorú bolo
v poistnej zmluve poistenie dojednané.
3) Poistenie zaniká okamihom zániku primárneho
poistenia. To neplatí, ak primárne poistenie zaniklo
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u jedného poisťovateľa, ale vozidlo je nadväzne
(kontinuálne) poistené primárnym poistením u toho
istého alebo iného primárneho poisťovateľa.
4) Poistenie zanikne výpoveďou ku koncu poistného
obdobia. Výpoveď musí byť doručená do dispozičnej
sféry druhej zmluvnej strany najneskôr 6 týždňov
pred uplynutím poistného obdobia.
5) Poistenie zanikne okamihom vzniku totálnej škody na
vozidle alebo odcudzením vozidla alebo tým, že odpadla
možnosť, aby nastala poistná udalosť. Pokiaľ došlo
k zániku poistenia v dôsledku poistnej udalosti, za ktorú
poisťovateľ plnil, patrí poisťovateľovi poistné do konca
poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.
6) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné
obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené
do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie
zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie
nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak
nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy.
Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie
zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola
zaplatená len časť poistného. Za výzvu sa nepovažuje
vyúčtovanie bežného poistného.
7) Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do
dvoch mesiacov po uzavretí zmluvy. Výpovedná lehota
je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
8) Poistenie môže zaniknúť písomnou dohodou
účastníkov zmluvy.
9) Ak poisťovateľ zistí, že poistník pri uzavieraní poistnej
zmluvy vedome neodpovedal pravdivo a úplne na
všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného
poistenia, môže od poistnej zmluvy odstúpiť, ak by
pri ich pravdivom a úplnom zodpovedaní poistnú
zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť
do 3 mesiacov odo dňa, kedy takú skutočnosť zistil,
inak právo zanikne. Zmluvné strany sú povinné vrátiť
si všetko, čo podľa poistnej zmluvy dostali, pričom
poisťovateľ má právo na odpočítanie nákladov, ktoré
mu vznikli v súvislosti s uzavretím poistnej zmluvy.
10) Poistenie zaniká aj dňom, kedy bolo vozidlo natrvalo
vyradené z premávky na pozemných komunikáciách
alebo bolo vyradené z evidencie vozidiel.Túto
skutočnosť je poistník povinný najneskôr do 7
kalendárnych dní potom, ako nastala, písomne
oznámiť poisťovateľovi a doložiť osvedčujúcim
dokladom.
11) Zmenou v osobe vlastníka vozidla poistenie nezaniká,
ak nie je dojednané inak.
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Článok IX
Poistné plnenie
Poistným plnením je finančný rozdiel medzi
obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou hodnotou
vozidla.
Poistným plnením z pripoistenia náhrady spoluúčasti je
suma spoluúčasti odpočítaná z poistného plnenia
v primárnom poistení, max. však 5% zo všeobecnej
hodnoty vozidla, max. 100 000 Sk/3 319,39 EUR*.
Maximálna výška poistného plnenia je 750 000 Sk
/24 895,44 EUR*. V prípade pripoistenia náhrady
spoluúčasti je maximálna výška poistného plnenia
850 000 Sk/28 214,83 EUR*, čím nie je dotknuté
ustanovenie ods. 2) tohto článku.
Ak vznikla povinnosť plniť, je poisťovateľ povinný
vyplatiť poistníkovi, ak nebolo dojednané inak,
poistné plnenie podľa týchto VPP a podľa podmienok
dojednaných v poistnej zmluve.
Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení
vyšetrenia poisťovateľa potrebného na zistenie rozsahu
jeho povinnosti plniť. Vyšetrenie nie je poisťovateľ
povinný ukončiť pred doložením vyžiadaných dokladov
potrebných pre zistenie rozsahu jeho povinnosti plniť.
Ak nemôže byť vyšetrenie ukončené do 1 mesiaca
po tom, keď sa poisťovateľ o poistnej udalosti
dozvedel, je poisťovateľ povinný, ak je základ nároku
na poistné plnenie nesporný, na písomné požiadanie
poskytnúť primeraný preddavok.
Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike
v platnej tuzemskej mene, ak v poistnej zmluve nie je
dojednané inak.
Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia
dlžné poistné, regresné nároky, postihové nároky, či
iné vzájomné pohľadávky.
Ak bolo vozidlo poistené na rovnaký účel u viacerých
poisťovateľov a nastane poistná udalosť, potom
poisťovateľ vyplatí len pomernú časť poistného
plnenia. Ak by však poisťovateľ vyplatil celé poistné
plnenie a dodatočne by zistil, že vozidlo bolo na
rovnaký účel poistené u viacerých poisťovateľov,
potom je oprávnený požadovať vrátenie sumy
rovnajúcej sa rozdielu vyplateného poistného plnenia
a pomernej časti poistného plnenia, ktorú mal vyplatiť.
Náklady na určenie príčin vzniku a stanovenie rozsahu
poškodenia vozidla znaleckým skúmaním poisťovateľ
uhradí iba v prípade, ak o znalecké skúmanie sám
požiadal. Poistník je povinný toto znalecké skúmanie
strpieť.

Článok X
Zníženie a zamietnutie poistného plnenia
1) Poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť plnenie:
a) v prípade porušenia povinnosti poistníka bez
zbytočného odkladu nahlásiť poistnú udalosť
poisťovateľovi v zmysle článku XII ods. 1) písm. i),
b) v prípade porušenia povinnosti poistníka
zabezpečiť prechod jeho práva na náhradu škody
voči tretej osobe na poisťovateľa,
c) ak na základe vedome nepravdivej alebo neúplnej
odpovede bolo určené nižšie poistné,

Článok VIII
Platenie a výška poistného
Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia,
ak nie je dojednané inak.
Výška ročného poistného je dojednaná v poistnej
zmluve.
Poistné je možné zaplatiť aj jednorazovo; jednorazové
poistné je splatné v deň dojednania poistenia.
Poistné je povinný platiť poistník, ak nie je dojednané
inak.
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poisteného, oprávnenej osoby alebo osoby
konajúcej na podnet niektorej z týchto osôb,
i) na prípad podvodu, sprenevery, nátlaku, hrubého
nátlaku, vydierania alebo porušovania povinností
pri správe cudzieho majetku v zmysle príslušných
ustanovení Trestného zákona v platnom znení,
j) na prípady, kedy bolo vozidlo použité na trestnú
činnosť poistníka, poisteného, oprávnenej osoby
alebo osoby konajúcej na podnet niektorej
z týchto osôb,
k) na prípady, kedy vodič poisteného vozidla
v čase vzniku totálnej škody nemal príslušné
vodičské oprávnenie, mal zadržaný vodičský
preukaz, alebo mal uložený zákaz viesť motorové
vozidlo,
l) na prípady, kedy bolo vozidlo použité na iné
účely, ako bolo dojednané v poistnej zmluve alebo
na účely vojenské,
m) na prípady, kedy bolo vozidlo použité na preteky
a súťaže akéhokoľvek druhu a prípravné jazdy
k nim,
n) na akúkoľvek ujmu vzniknutú priamo alebo
nepriamo povstaním, vnútornými nepokojmi,
teroristickým činom, vojenskými udalosťami,
zásahom úradnej alebo štátnej moci, vyššou
mocou, alebo jadrovou energiou.
2) Ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie
sa nevzťahuje na finančné straty v dôsledku totálnej
škody na vozidle alebo odcudzenia vozidla, ktoré
bolo v čase poistnej udalosti v primárnom poistení:
a) použité:
- ako vozidlo autopožičovne, taxislužby, verejnej
dopravy alebo prepravy,
- na prevoz nebezpečného nákladu,
- ako vozidlo s právom prednostnej jazdy,
- ako pancierované vozidlo,
b) vlastnené subjektom prevádzkujúcim predaj alebo
servis motorových vozidiel, ktoré je určené
na ďalší predaj (napr. vozidlo používané na
predvádzacie účely, vozidlo vykúpené bazárom
na ďalší predaj a pod.).
3) Z tohoto poistenia nevzniká právo na plnenie za
následné škody (napr. ušlý zisk, nemožnosť používať
vozidlo a pod.) a za vedľajšie výdavky (náklady na
právne zastupovanie, poštovné, expresné príplatky
a pod.).
4) Uvedené výluky platia aj v prípade, ak nie sú výlukami
v primárnom poistení.

d) pokiaľ poistníkom, poisteným alebo oprávnenou
osobou došlo k vedomému porušeniu povinností
ustanovených OZ, všeobecne záväznými právnymi
predpismi, týmito VPP alebo dojednaných
v poistnej zmluve, ktoré malo podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu
následkov poistnej udalosti,
e) ak poistník, poistený alebo oprávnená osoba
viedla vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo
návykových látok alebo sa bezdôvodne odmietla
podrobiť skúške alebo vyšetreniu na požitie
alkoholických nápojov alebo iných návykových
látok,
f) ak poistník, poistený alebo oprávnená osoba
viedla vozidlo pod vplyvom liekov, s ktorými je
spojený zákaz vedenia vozidla; to platí aj pre
lekársky zákaz, s ktorým je po určitú dobu
spojený zákaz vedenia vozidla alebo dočasná
nespôsobilosť vedenia vozidla.
2) Poisťovateľ je oprávnený zamietnuť poistné plnenie,
ak poistník, poistený alebo nimi poverená osoba
nepravdivo alebo neúplne uvedie podstatné
skutočnosti týkajúce sa vzniku a priebehu poistnej
udalosti a skutočnosti ovplyvňujúce podmienky
likvidácie poistnej udalosti, najmä určenie výšky
poistného plnenia.
3) Ustanoveniami tohoto článku ostávajú ostatné práva
poisťovateľa nedotknuté.
4) Dôvody pre zníženie alebo zamietnutie poistného
plnenia uvedené v týchto VPP platia aj v prípade, ak
nie sú dôvodmi pre zníženie alebo zamietnutie
poistného plnenia v primárnom poistení.
Článok XI
Výluky z poistenia
1) Ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie
sa nevzťahuje:
a) na prípady, kedy nevznikol nárok na poistné
plnenie na základe primárneho poistenia,
b) na spoluúčasť dojednanú v primárnom poistení,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané
pripoistenie spoluúčasti,
c) na spoluúčasť dojednanú v primárnom poistení,
ak je nárokovateľná z iného poistenia,
d) na náklady alebo ujmy, ktoré kryje iné poistenie
alebo akékoľvek finančné straty, ktoré sú hradené
z iného zdroja,
e) na takú výšku sumy, o ktorú primárny poisťovateľ
znížil ním vyplatené poistné plnenie z dôvodu
nesplnenia, resp. porušenia zmluvných alebo
zákonných povinností poistníkom, poisteným
alebo oprávnenou osobou,
f) na výbavu a/alebo príslušenstvo alebo ich časti
ak boli inštalované vo vozidle po dátume uzavretia
poistenia,
g) na následné škody akéhokoľvek druhu vzniknuté
po poistnej udalosti, poistené alebo nepoistené
primárnym poisťovateľom,
h) na akúkoľvek ujmu vzniknutú úplne alebo sčasti
v dôsledku úmyselného konania poistníka,

Článok XII
Povinnosti poistníka
1) Poistník je okrem povinností uložených mu všeobecne
záväznými právnymi predpismi a týmito VPP povinný:
a) pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky
otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného
poistenia alebo poistnej udalosti,
b) pri uzavretí poistenia, v jeho priebehu a po
ohlásení škodovej udalosti umožniť poisťovateľovi
obhliadku vozidla a zistenie jeho technického
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stavu, umožniť vyhotoviť fotodokumentáciu vozidla,
vrátane predloženia a vyhotovenia kópií všetkých
dokladov týkajúcich sa vozidla. Poistník je zároveň
povinný umožniť poisťovateľovi kontrolu výrobného
čísla podvozku, karosérie (VIN), motora alebo
výrobných (továrenských) štítkov vozidla, či tieto
neboli pozmenené, vymenené alebo iným
spôsobom upravené,
písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu primárneho
poisťovateľa a každú zmenu týkajúcu sa rozsahu
primárneho poistenia a zmenu týkajúcu sa vozidla
v rozsahu údajov uvedených v poistnej zmluve
a jeho technického stavu, najneskôr do 3 dní
odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala,
dbať na to, aby škoda nenastala a udržiavať vozidlo
v riadnom technickom a výrobcom predpísanom
stave,
používať vozidlo výlučne na účely stanovené
výrobcom a uvedené v poistnej zmluve,
dodržiavať všetky právne predpisy vzťahujúce sa
na používanie a premávku vozidiel na pozemných
komunikáciách,
v čase opustenia vozidla zabezpečiť vozidlo proti
odcudzeniu aktivovaním všetkých zabezpečovacích
zariadení, ktorými je vozidlo v zmysle poistnej
zmluvy o primárnom poistení povinne vybavené,
v čase opustenia vozidla neponechať vo vozidle
doklad o evidencii vozidla, kľúče od vozidla, kľúče
a ovládače od všetkých zabezpečovacích zariadení
proti odcudzeniu vozidla, ktorými je vozidlo
vybavené a štítky s kódom od kľúčov,
poisťovateľovi písomne nahlásiť, že nastala
škodová udalosť:
- najneskôr do 15 dní po obdržaní oznámenia
primárneho poisťovateľa, že poistnú udalosť
bude likvidovať ako totálnu škodu,
- najneskôr do 15 dní po odcudzení vozidla na
území Slovenskej republiky, resp. do 30 dní
po odcudzení vozidla mimo územia Slovenskej
republiky,
a podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku, rozsahu
jej následkov, predložiť potrebné doklady, ktoré
si poisťovateľ vyžiada a umožniť mu vyhotovenie
kópií týchto dokladov a vykonanie vyšetrenia
o príčinách a rozsahu vzniknutej škody,
urobiť opatrenia, aby nedošlo k premlčaniu alebo
zániku práva na náhradu škody, ktoré podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov
prechádza na poisťovateľa,
písomne oznámiť poisťovateľovi, že vozidlo poistil
na rovnaké poistné riziko u iného poisťovateľa
najneskôr do 3 dní odo dňa dojednania poistenia
u iného poisťovateľa,
ak sa vozidlo nájde, túto skutočnosť bezodkladne
písomne oznámiť poisťovateľovi, najneskôr však
do 3 dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti
dozvedel. Ak sa rozhodne nájdené vozidlo si
ponechať, je poistník povinný poisťovateľovi túto
skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť a vrátiť

vyplatené poistné plnenie najneskôr do 5 dní
odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho
vrátenie. Ak sa vozidlo nájde po výplate poistného
plnenia a poistník si ponechá poistné plnenie,
má poisťovateľ nárok na finančnú čiastku, o ktorú
finančná hodnota získaná z predaja nájdeného
vozidla presiahla jeho všeobecnú hodnotu až do
výšky ním vyplateného poistného plnenia. Ak
poisťovateľ zistí, že sa vozidlo našlo po výplate
poistného plnenia, ale poistník mu túto skutočnosť
neoznámil, ani nevrátil vyplatené poistné plnenie,
je poistník povinný poisťovateľovi vrátiť vyplatené
poistné plnenie najneskôr do 5 dní odo dňa
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho vrátenie.
2) V prípade nárokovania poistného plnenia je poistník
povinný poisťovateľovi predložiť:
a) dokumentáciu od primárneho poisťovateľa
dokladujúcu dátum vzniku a príčinu škody na
vozidle, výšku škody a uznanie a vyplatenie škody
(likvidačný protokol), resp. správu primárneho
poisťovateľa o ukončení vyšetrenia poistnej
udalosti a vyplatenej výške poistného plnenia,
b) ostatné doklady podľa vyžiadania poisťovateľa
potrebné pre vyšetrenie poistnej udalosti a určenie
výšky poistného plnenia
a umožniť poisťovateľovi vyhotovenie kópií týchto
dokladov a vykonanie vyšetrenia o príčinách a rozsahu
vzniknutej škody.
3) Predchádzajúce odseky sa primerane týkajú tiež
poisteného a oprávnených osôb.
Článok XIII
Povinnosti poisťovateľa
Poisťovateľ je povinný:
a) dodržiavať povinnosti uložené mu všeobecne
záväznými právnymi predpismi, ustanoveniami
týchto VPP a poistnou zmluvou,
b) vystaviť poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie
o uzavretí poistnej zmluvy,
c) v súvislosti s poistnou udalosťou poskytnúť poistné
plnenie,
d) prejednať s poistníkom výsledky vyšetrenia o výške
poistného plnenia, alebo mu ich písomne oznámiť
a vrátiť originály dokladov, ktoré si vyžiadal.
Článok XIV
Výklad pojmov
1) Primárnym poistením je poistenie vozidla ako predmetu
poistenia v rozsahu havárie alebo živelnej udalosti
alebo odcudzenia alebo v rozsahu kombinácie
daných rizík.
2) Primárnym poisťovateľom je poisťovateľ, s ktorým je
uzavreté primárne poistenie a u ktorého bolo
uplatnené poistné plnenie z primárneho poistenia.
3) Vozidlom je cestné nekoľajové vozidlo s najväčšou
prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou
3 500 kg poháňané vlastným pohonom, vybavené
platným slovenským osvedčením o evidencii, resp.
platným slovenským technickým preukazom
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a slovenským evidenčným číslom, ktoré je uvedené
v poistnej zmluve a je zároveň poistené primárnym
poistením, ako aj jeho povinná výbava a taká
štandardná a doplnková výbava, aká je uvedená
v poistnej zmluve, a v čase poistnej udalosti bola
uložená vo vozidle, v ňom alebo na ňom upevnená.
Poistná suma je najvyššou hranicou poistného plnenia
poisťovateľa.
Obstarávacou cenou vozidla je
a) nadobúdacia cena po zohľadnení všetkých
poskytnutých zliav uvedená na faktúre alebo
v inom daňovom doklade, vystavenom max. 1
mesiac pred dátumom uzavretia poistnej zmluvy
a vzťahujúca sa k vozidlu a jeho štandardnej
a povinnej výbave, prípadne aj doplnkovej výbave,
ak je zahrnutá v cene vozidla. Takto stanovená
obstarávacia cena nesmie presiahnuť 105%
priemernej predajnej hodnoty vozidla určenej
podľa cenníka ojazdených vozidiel, čo však
neplatí pre nové vozidlá zakúpené v sieti
autorizovaných predajcov vozidiel v Slovenskej
republike,
alebo
b) v ostatných prípadoch (ak nie je k dispozícii
faktúra alebo iný daňový doklad alebo od dátumu
vystavenia uplynula dlhšia doba než uvedená
v písm. a)) priemerná predajná hodnota vozidla ku
dňu uzavretia poistnej zmluvy vrátane hodnoty jeho
štandardnej a povinnej výbavy, prípadne aj
doplnkovej výbavy, určená podľa cenníka
ojazdených vozidiel.
Do obstarávacej ceny sa nezapočítavajú akékoľvek
finančné čiastky za služby (napr. finančné
a poisťovacie produkty), ani akékoľvek poplatky
spojené s kúpou, držbou, vlastníctvom a evidenciou
vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
Obstarávacia cena je uvedená v poistnej zmluve.
Obstarávacia cena vozidla, ktorá je uvedená v poistnej
zmluve, sa považuje za pevne stanovenú pre celú
dobu poistenia.
Priemernou predajnou hodnotou vozidla je priemerná
hodnota vozidla v Slovenskej republike v tuzemskej
mene, pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu
opotrebenia zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnosť typu
vozidla) a vyjadruje priemernú hodnotu vozidla pri
jeho predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu
k dátumu uzavretia poistnej zmluvy.
Cenníkom ojazdených vozidiel je cenník obsahujúci
priemerné predajné hodnoty ojazdených vozidiel
v tuzemskej mene platnej k dátumu uzavretia poistnej
zmluvy, vydávaný subjektom zaoberajúcim sa
prieskumom automobilového spotrebného trhu
v Slovenskej republike.
Povinnou výbavou vozidla sú prostriedky a pomôcky,
ktorými musia byť v zmysle všeobecne záväzného
právneho predpisu vybavené jednotlivé druhy
a kategórie vozidiel.
Štandardnou výbavou vozidla je príslušenstvo
a doplnky dodávané výrobcom pre konkrétny typ

a model vozidla v základnej cene vozidla v roku jeho
výroby; ak nie je rok výroby známy, považuje sa za
rok výroby modelový rok vozidla.
10) Doplnkovou výbavou je príslušenstvo a doplnky
uvedené v poistnej zmluve, ktorými môže byť vozidlo
vybavené nad rámec povinnej a štandardnej výbavy,
pričom jej použitie vo vozidle nie je povinné.
11) Štandardná a doplnková výbava vozidla, ktoré sú
uvedené v poistnej zmluve, sa považujú za pevne
stanovené pre celú dobu poistenia.
12) Poistnou dobou je časový úsek, na ktorý je uzavreté
poistenie.
13) Poistným obdobím je obdobie, za ktoré sa platí
poistné.
14) Totálnou škodou je škoda, na základe ktorej vznikol
nárok na poistné plnenie plynúce z primárneho
poistenia a bola posúdená primárnym poisťovateľom
ako taká poistná udalosť, v dôsledku ktorej je
neekonomické alebo technicky nemožné uvedenie
poisteného vozidla do predošlého stavu.
15) Všeobecnou hodnotou vozidla je najvyššia
z nasledovných hodnôt:
a) hodnota vozidla stanovená primárnym
poisťovateľom na účely určenia výšky poistného
plnenia pri likvidácii poistnej udalosti (totálnej
škody alebo odcudzenia) v primárnom poistení,
pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia
či iného znehodnotenia zohľadnené aj vplyvy
trhu (predajnosť) a vyjadruje hodnotu vozidla pri
jeho predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu
v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou
z primárneho poistenia,
b) hodnota vozidla stanovená primárnym
poisťovateľom na účely určenia výšky poistného
plnenia pri likvidácii poistnej udalosti (totálnej
škody alebo odcudzenia) v primárnom poistení,
ktorá bola stanovená inak než spôsobom, ktorý
zodpovedá ustanoveniu písm. a) tohto odseku
(napr. hodnota vozidla stanovená postupom, pri
ktorom neboli zohľadnené vplyvy opotrebenia
alebo predajnosť),
c) hodnota vozidla stanovená poisťovateľom, pri
ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia či
iného znehodnotenia zohľadnené aj vplyvy trhu
(predajnosť) a vyjadruje hodnotu vozidla pri jeho
predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu
v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou
z primárneho poistenia. Poisťovateľ je oprávnený
sám určiť hodnotu vozidla, ak stanovenie hodnoty
vozidla primárnym poisťovateľom na účely určenia
výšky poistného plnenia pri likvidácii poistnej
udalosti (totálnej škody alebo odcudzenia)
v primárnom poistení nezodpovedá ustanoveniu
písm. a) tohto ods., alebo v prípade, ak
zodpovedá ustanoveniu písm. a) tohto ods.,
ale pri stanovení hodnoty vozidla primárnym
poisťovateľom boli použité údaje odlišné od údajov
o vozidle, ktorými disponuje poisťovateľ (napr.
iná východisková hodnota vozidla, podstatne
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rozdielny rozsah výbavy vozidla, rozdielny počet
najazdených kilometrov, rozdielny druh použitia
vozidla, rozdielne technické údaje o vozidle
a pod.).
16) Výročným dňom poistenia je deň, ktorý sa svojím
číselným označením dňa a mesiaca zhoduje s dňom
začiatku poistenia. Ak začiatkom poistenia je 29.2.,
tak je výročným dňom v neprestupných rokoch deň
28.2.

5)

6)
1)
2)

3)

4)

Článok XV
Forma právnych úkonov
Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná
písomná forma.
Návrh na uzavretie poistnej zmluvy sa považuje za
doručený poisťovateľovi dňom jeho prevzatia
sprostredkovateľom poistenia.
Písomnosti poisťovateľa určené poistníkovi, resp.
poistenému sa doručujú poštou, môžu byť však
doručené aj sprostredkovateľom poistenia, 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 poistník alebo poistený
neoznámil.
Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne
komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, SMS, fax)
pre vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným

7)
8)

9)

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.
Nároky z poistenia sa premlčia v trojročnej premlčacej
dobe. Premlčacia doba začína plynúť rok po vzniku
poistnej udalosti.
V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od jednotlivých
ustanovení týchto VPP, ak všeobecne záväzné právne
predpisy neustanovujú inak. Akákoľvek odchýlka od
týchto VPP je účinná najskôr momentom, kedy sa
zmluvné strany na tejto zmene písomne dohodli.
*Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.
Poistník svojím podpisom na poistnej zmluve
potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy,
počas obdobia povinnosti duálneho zobrazovania,
poisťovateľom oboznámený s výškou všetkých cien,
platieb a iných hodnôt, uvedených v poistnej zmluve,
ktoré podliehajú duálnemu zobrazovaniu v zmysle
príslušných právnych predpisov, v mene Slovenskej
republiky platnej ku dňu uzavretia poistnej zmluvy
a zároveň v mene určenej na informatívne účely.
Poistník zároveň potvrdzuje, že mu poisťovateľ
v období troch mesiacov pred dňom zavedenia eura
v Slovenskej republike bezodplatne poskytol
informácie o opatreniach, pravidlách a postupoch,
ktoré poisťovateľ pripravil, vykonal, vykonáva alebo
sa chystá vykonať na zabezpečenie prechodu zo
slovenskej meny na euro v rozsahu § 97 ods. 1
zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
V Bratislave, schválené dňa 15.08.2008
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