Všeobecné poistné podmienky
pre miliónové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Miliónové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom (ďalej len „poistenie“) sa riadi príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, týmito
Všeobecnými poistnými podmienkami pre miliónové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
(ďalej len „VPP“) a podmienkami dojednanými v poistnej zmluve.
Článok 2
Vymedzenie pojmov
1. Poisťovateľ je Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, Slovenská
republika.
2. Poistník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a má
povinnosť platiť poistné.
3. Poistený je akákoľvek fyzická osoba prepravovaná motorovým vozidlom, ku ktorému bolo poistenie
dojednané, vrátane vodiča motorového vozidla.
4. Oprávnená osoba je osoba určená v zmysle Občianskeho zákonníka, ktorá má v prípade smrti
poisteného právo na poistné plnenie.
5. Poistnou udalosťou je skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistenému
alebo oprávnenej osobe poistné plnenie.
6. Poistné je cena za poistnú ochranu a je finančným záväzkom poistníka voči poisťovateľovi. Jeho výška je
stanovená v súlade s platnými kalkulačnými zásadami poisťovateľa.
7. Poistná doba je doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
8. Poistné obdobie je časové obdobie dohodnuté v poistnej zmluve (lehota platenia), za ktoré poistník
platí poistné.
9. Poistné plnenie je úhrada, ktorú poskytuje poisťovateľ, ak nastane poistná udalosť. Dojednané poistné
plnenie a jeho výška vyplývajú z poistnej zmluvy. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike, a to
v mene platnej na území Slovenskej republiky v čase vyplatenia poistného plnenia.
10. Úrazom sa rozumie akékoľvek neúmyselné, náhle, neočakávané a neprerušované pôsobenie
vonkajších síl, vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, elektrického prúdu alebo jedov
(s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok), následkom ktorého bolo poistenému
nezávisle od jeho vôle počas trvania poistenia spôsobené poškodenie zdravia. Za poškodenie zdravia
sa v zmysle definície úrazu považuje aj stav spôsobený:
a) lokálnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom,
b) nákazou tetanom alebo besnotou pri úraze, alebo infekčným ochorením, zápalom mozgových blán,
boreliózou, ak boli menované ochorenia prenesené uhryznutím kliešťa,
c) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi, kozmetickými a plastickými operáciami
vykonanými za účelom liečenia následkov úrazu.
Za úraz sa považuje i stav, keď v dôsledku zvýšenej svalovej sily vyvinutej na končatinu alebo chrbticu
dôjde k vyskočeniu kĺbu alebo pretrhnutiu svalov, šliach, väzov alebo jeho puzdier.
Za úraz sa nepovažuje:
a) vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, vznik a zhoršenie aseptických
zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, mazových vačkov a epikondylitíd, náhle platničkové
chrbticové syndrómy, náhle cievne príhody a odlupovanie sietnice z chorobných príčin,
b) infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením (vynímajúc nákazy tetanom, besnotou a infekčné
ochorenie, zápal mozgových blán a borelióza, ak boli menované ochorenia prenesené uhryznutím
kliešťa),
c) choroby z povolania,
d) zhoršenie choroby následkom úrazu,
e) samovražda, pokus o samovraždu, úmyselné sebapoškodenie a zámerné privodenie telesného
poškodenia,
f) telesné poškodenie spôsobené dlhodobým preťažením organizmu,
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g) duševné poruchy a zmeny psychického stavu, ak neboli spôsobené úrazom,
h) úrazy tých častí organizmu, ktoré boli pred dojednaním poistenia poškodené úrazom či ochorením
a ktorých percentuálne poškodenie pred dojednaním poistenia bolo 70 % a viac,
i) patologické zlomeniny.
11. Motorovým vozidlom sa rozumie osobné pozemné dvojstopové motorové vozidlo určené hlavne na
prepravu osôb, ich batožiny alebo ich nákladu, najviac s 8 sedadlami okrem sedadla pre vodiča
motorového vozidla (napríklad sedan, coupé, cabriolet, roadster, osobné kombi) a malé nákladné
motorové vozidlo do celkovej hmotnosti 3,5 t, ktorému bolo pridelené evidenčné číslo, alebo prenosné
evidenčné číslo, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
12. Haváriou sa rozumie náraz alebo stret motorového vozidla, pričom náraz je zrážka motorového
vozidla s nepohyblivou prekážkou a stret je zrážka motorového vozidla s pohyblivým objektom.
13. Cudzincom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalé bydlisko.
Cudzinec je poistený len pre prípad smrti následkom úrazu.
Článok 3
Predmet poistenia a územná platnosť poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje len na poistné udalosti, bližšie špecifikované v článku 8 týchto VPP, ktoré vznikli
v dôsledku úrazov prepravovaných osôb:
a) ktoré nastanú počas jazdy motorovým vozidlom alebo pri havárii, a prepravované osoby sa
nachádzali na miestach určených na prepravu osôb,
b) pri nastupovaní do motorového vozidla bezprostredne pred začiatkom jazdy,
c) pri vystupovaní z motorového vozidla bezprostredne po skončení jazdy,
d) pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy,
e) pri krátkodobých zastávkach motorového vozidla, ktoré boli nutné z dôvodu opravy alebo
odstránenia bežnej poruchy vzniknutej počas jazdy alebo z dôvodu úpravy motorového vozidla,
pokiaľ sa úraz stane v motorovom vozidle alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a v dopravnom
priestore (na pozemnej komunikácii, po ktorej motorové vozidlo jazdilo).
2. Poistenie sa v poistnej zmluve dojednáva vždy pre všetky sedadlá, ktorých počet je uvedený
v technickom preukaze motorového vozidla, a dojednáva sa pre všetky sedadlá na rovnaké poistné
sumy.
3. Územná platnosť poistenia nie je obmedzená.
Článok 4
Začiatok poistenia a poistná doba
1. Poistenie začína o 00. hodine dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však
v prvý deň nasledujúci po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
2. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Článok 5
Zánik poistenia
1. Uplynutím poistnej doby
Ak bolo poistenie dojednané na dobu určitú, zanikne uplynutím poistnej doby dohodnutej v poistnej
zmluve, t.j. o 24:00 hodine posledného dňa dohodnutej poistnej doby, resp. uplynutím dňa dohodnutého
v poistnej zmluve ako koniec poistenia.
2. Výpoveďou v dvojmesačnej lehote
Poistenie môže vypovedať každá zo zmluvných strán do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy.
Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
3. Výpoveďou ku koncu poistného obdobia
Poistenie s bežne plateným poistným môže zaniknúť výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď
sa musí dať aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
4. Dohodou zmluvných strán
Poisťovateľ a poistník sa môžu dohodnúť na ukončení poistenia dohodou.
5. Odmietnutím poistného plnenia
Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie
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poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť; odmietnutím plnenia
poistenie zanikne.
6. Z dôvodu neplatenia poistného
6.1. Ak nie je jednorazové poistné alebo poistné za prvé poistné obdobie zaplatené do troch mesiacov
odo dňa jeho splatnosti, poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty. To isté platí, ak bola zaplatená len
časť poistného.
6.2. 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 zaplatené pred
doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude
zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.
6.3. Poisťovateľ má právo na poistné do zániku poistenia.
6.4. Lehoty podľa ods. 6.1 a 6.2 tohto písmena možno písomnou dohodou predĺžiť.
7. Odstúpením od poistnej zmluvy
7.1. Poistník a poistený, ak je iná osoba ako poistník, sú povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky
písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia. Pri vedomom porušení týchto
povinností môže poisťovateľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní
otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do 3 mesiacov odo dňa,
keď takú skutočnosť zistil. Ak poistenie zanikne takýmto odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy,
poisťovateľ vráti poistníkovi zaplatené poistné, znížené o náklady, ktoré vznikli s uzavretím a správou
poistnej zmluvy. Osoba, ktorej bolo poskytnuté plnenie z poistnej zmluvy, od ktorej bolo odstúpené,
je povinná poisťovateľovi toto plnenie vrátiť v plnej výške.
7.2. Účinným odstúpením od poistnej zmluvy sa poistná zmluva zrušuje od začiatku.
8. Ak je poistník osoba totožná s vlastníkom motorového vozidla, zmenou v osobe vlastníka motorového
vozidla; poistenie však nezaniká v prípade, ak sa vlastníkom motorového vozidla stane poistník.
9. Odcudzením motorového vozidla.
10. Trvalým vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách alebo vyradením
motorového vozidla z evidencie vozidiel.
11. Zničením motorového vozidla.
12. Smrťou poistníka alebo zánikom poistníka ako právnickej osoby bez právneho nástupcu.
Článok 6
Uzavretie poistnej zmluvy, poistka
1. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy musí mať písomnú formu. Poistná zmluva je uzavretá okamihom
podpísania návrhu oboma zmluvnými stranami, ak nie je v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
uvedené inak.
2. Poisťovateľ vydá poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy. Ak dôjde
k jej strate alebo zničeniu, vydá poisťovateľ poistníkovi na jeho žiadosť a náklady druhopis poistky.
Článok 7
Poistné
1. Poistné za prvé poistné obdobie je splatné v deň začiatku poistenia, poistné za ďalšie poistné obdobie
je splatné vždy prvý deň tohto poistného obdobia, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
Poistné sa platí ročne, alebo spôsobom področného platenia – polročne alebo štvrťročne. Pri
področnom platení sa poistné zvýši o področnú prirážku, ak nie je dohodnuté inak.
2. Poistník je povinný platiť poistné za dobu do zániku poistenia.
3. Poistné je zaplatené dňom jeho pripísania pod správnym variabilným symbolom na bankový účet
poisťovateľa uvedený v poistnej zmluve.
4. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie o neuhradené poistné z poistnej zmluvy splatné v čase
výplaty poistného plnenia.
Článok 8
Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou sú:
a) trvalé následky úrazu, uvedené v ods. 3. tohto článku, ktorý nastal počas trvania poistenia,
b) smrť poisteného, ak smrť nastane do troch rokov od úrazu, ktorého je následkom, pričom súčasne
platí, že tento úraz nastal počas trvania poistenia (ďalej len „smrť následkom úrazu“).
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2. V prípade, že sa trvalé následky úrazu prejavili, alebo smrť následkom úrazu nastala po zániku
poistenia, poisťovateľ je povinný plniť vtedy, ak úraz nastal počas trvania poistenia.
3. Trvalé následky úrazu sa na účely tohto poistenia rozumejú:
a) Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy s dokázateľnými
štrukturálnymi zmenami mozgu, ľahkého stupňa..........................................................................................................25%
b) Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy s dokázateľnými
štrukturálnymi zmenami mozgu, stredného stupňa......................................................................................................50%
c) Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy s dokázateľnými
štrukturálnymi zmenami mozgu , ťažkého stupňa..........................................................................................................80%
d) Následky očných zranení, ktoré mali za následok výlučne zníženie zrakovej ostrosti - podľa tabuľky
č. 1, ktorá je prílohou týchto VPP
e) Hluchota (strata sluchu) obojstranná ako následok jediného úrazu...................................................................40%
f) Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou..........................................................................................................50%
g) Strata hrtana.........................................................................................................................................................................................80%
h) Následky poranenia hrudníka a pľúc overené funkčným vyšetrením, ťažký stupeň porušenia
funkcie.......................................................................................................................................................................................................70%
ch) Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ťažký stupeň poruchy výživy....................................................................80%
i) Fistula močového mechúra alebo močovej rúry..............................................................................................................50%
j) Paraplégia..............................................................................................................................................................................................70%
k) Kvadruplégia......................................................................................................................................................................................100%
l) Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe – nefunkčný pahýľ, vpravo...............................................................60%
m) Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe – nefunkčný pahýľ, vľavo..................................................................50%
n) Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom –
funkčný pahýľ, vpravo......................................................................................................................................................................55%
o) Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe – funkčný pahýľ, vľavo........................................................................45%
p) Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo.........................................................................................55%
q) Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo............................................................................................45%
r) Strata ruky v zápästí, vpravo........................................................................................................................................................50%
s) Strata ruky v zápästí, vľavo...........................................................................................................................................................42%
t) Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane všetkých záprstných kostí, vpravo.......................................50%
u) Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane všetkých záprstných kostí, vľavo..........................................42%
v) Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe..............................................................................................................55%
w) Strata jednej dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom...............................................50%
x) Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom..............................................................................45%
y) Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom.......................................................................50%
z) Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním...................................................................................................................40%
Článok 9
Poistné plnenie
1. Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie, ak nastane poistná udalosť.
2. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil prešetrenie potrebné na zistenie
povinnosti poisťovateľa plniť. Ak nemôže byť vyšetrenie ukončené do 1 mesiaca po tom, keď sa
poisťovateľ dozvedel o poistnej udalosti, je poisťovateľ po doložení nevyhnutných dokladov povinný
poskytnúť poistenému na požiadanie primeranú zálohu/preddavok.
3. Plnenie z poistnej zmluvy poskytne poisťovateľ poistenému. Ak je smrť poisteného poistnou udalosťou,
poskytne poisťovateľ v prípade jeho smrti plnenie z poistnej zmluvy oprávnenej osobe určenej v poistnej
zmluve, ak nie je dohodnuté inak. Oprávnená osoba, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na
plnenie poisťovateľa, toto právo nenadobudne, ak spôsobila smrť poistenému úmyselným trestným
činom, za ktorý bola súdom právoplatne odsúdená. Ak oprávnená osoba nie je určená, poskytne sa
plnenie osobám podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
Článok 10
Poistné plnenie pre prípad trvalých následkov úrazu
1. Ak nastane poistná udalosť podľa článku 8 ods. 1 písm. a) týchto VPP, poisťovateľ je povinný vyplatiť
poistenému poistné plnenie, ktorého výška je stanovená percentom z poistnej sumy pre prípad trvalých
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3.

4.

5.

6.

následkov úrazu. Toto percento je určené rozsahom ustálených trvalých následkov konkrétneho
telesného poškodenia v zmysle čl. 8 ods. 3 týchto VPP.
V prípade, že sa trvalé následky úrazu neustálili do troch rokov po úraze, vyplatí poisťovateľ poistenému
sumu, ktorá zodpovedá rozsahu trvalých následkov úrazu na konci tejto lehoty.
Poistený je oprávnený každoročne, najdlhšie však do troch rokov po poistnej udalosti, znovu požiadať
o stanovenie rozsahu trvalých následkov úrazu, ak nastalo ich podstatné zhoršenie. Ak poisťovateľ na
základe takejto žiadosti prizná poistenému vyšší rozsah trvalých následkov úrazu, zvýšenú časť
poistného plnenia poisťovateľ vyplatí poistenému do 15 dní od priznania vyššieho rozsahu trvalých
následkov úrazu.
Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom,
poisťovateľ zníži poistné plnenie za trvalé následky úrazu o toľko percent, koľkým percentám
zodpovedalo predchádzajúce poškodenie určené tiež v zmysle čl. 8 ods. 3 týchto VPP.
Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo viacerých úrazoch týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich
častí, hodnotí ich poisťovateľ ako celok, a to najviac percentom uvedeným v čl. 8 ods. 3 týchto VPP pre
anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich časti.
Celkové poistné plnenie za trvalé následky úrazu je obmedzené za jednu udalosť podľa čl. 3 ods. 1
týchto VPP nasledovne:
a) jednej osobe môže byť vyplatené maximálne poistné plnenie vo výške poistnej sumy dohodnutej pre
prípad trvalých následkov úrazu v poistnej zmluve, a súčasne
b) súčet všetkých poistných plnení z poistnej zmluvy je ohraničený súčinom poistnej sumy dojednanej
pre prípad trvalých následkov úrazu a počtu sedadiel motorového vozidla uvedeného v technickom
preukaze.

Článok 11
Poistné plnenie pre prípad smrti následkom úrazu
V prípade poistnej udalosti podľa článku 8 ods. 1 písm. b) týchto VPP, vzniká oprávnenej osobe nárok na
poistné plnenie vo výške poistnej sumy, dohodnutej v poistnej zmluve pre prípad smrti následkom úrazu.
Článok 12
Zníženie poistného plnenia a obmedzenia povinnosti plniť
1. Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak:
a) vznik poistnej udalosti je spôsobený zjavným precenením vlastných telesných síl, schopností
a znalostí, prípadne nedbanlivosťou poisteného. Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený znížiť poistné
plnenie až do výšky 50% podľa toho, ako uvedená skutočnosť prispela k vzniku poistnej udalosti,
b) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady poisteného,
pričom toto spolupôsobenie predstavuje podiel minimálne 25%. Poisťovateľ je v takomto prípade
oprávnený znížiť poistné plnenie v pomere k podielu spolupôsobenia tejto choroby alebo telesnej vady,
c) vznik poistnej udalosti nastane v dôsledku alkoholu pri zistenom promile alkoholu v krvi do 1,5 vrátane.
Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený poistné plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená
skutočnosť prispela k vzniku poistnej udalosti,
d) poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba viedla vozidlo uvedené v poistnej zmluve 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. Poisťovateľ je
v takomto prípade oprávnený poistné plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená skutočnosť prispela
k vzniku poistnej udalosti,
e) vznik poistnej udalosti nastane v súvislosti s konaním poistníka alebo poisteného alebo oprávnenej
osoby, ktoré bolo v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom. Poisťovateľ je v takomto prípade
oprávnený znížiť poistné plnenie až do výšky 50 % podľa toho, ako uvedená skutočnosť prispela k vzniku
poistnej udalosti,
f) poistený zomrie v súvislosti s konaním, pri ktorom spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť
v zmysle Trestného zákona v platnom znení v čase vzniku poistnej udalosti, alebo inak hrubo porušil
dôležitý záujem spoločnosti. Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený poistné plnenie pre prípad smrti
znížiť až do výšky 50 %,
g) poistená osoba utrpela úraz počas jazdy motorového vozidla alebo pri havárii a táto osoba nebola
v okamihu vzniku poistnej udalosti pripútaná bezpečnostným pásom alebo iným bezpečnostným
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zariadením, ktorý bol výrobcom pevne zabudovaný na sedadle alebo jeho použitie je povinné podľa
všeobecne platných právnych predpisov. Poisťovateľ je v takomto prípade oprávnený znížiť poistné plnenie
až do výšky 50%.
2. V prípade, ak sa v motorovom vozidle prepravovalo viac osôb (bez ohľadu na vek) ako je počet sedadiel
podľa dokladu o evidencii motorového vozidla (vrátane sedadla vodiča), poistné plnenie z úrazového
pripoistenia osôb vo vozidle sa potom vypočíta v pomere počtu sedadiel k počtu prepravovaných osôb vo
vozidle; u sanitiek sa do počtu sedadiel započítavajú všetky miesta na sedenie a ležanie uvedené v doklade
o evidencii vozidla.
3. K jednému motorovému vozidlu je možné dojednať len jednu poistnú zmluvu, ktorej predmetom je toto
poistenie. V prípade, že bolo u poisťovateľa dojednaných viac takýchto poistných zmlúv, poisťovateľ je
povinný plniť len z jednej takejto poistnej zmluvy.
4. Ak bolo v dôsledku nepravdivých alebo neúplných údajov stanovené nesprávne poistné, pomerne sa
upraví pri poistnej udalosti výška poistného plnenia.
5. Poisťovateľ je oprávnený zamietnuť poistné plnenie, ak poistník alebo poistený alebo oprávnená osoba:
a) nepravdivo alebo neúplne uvedie podstatné skutočnosti týkajúce sa vzniku a priebehu poistnej udalosti,
b) nepravdivo alebo neúplne uvedie skutočnosti ovplyvňujúce podmienky likvidácie poistnej udalosti,
najmä určenie výšky poistného plnenia.
Článok 13
Výluky z poistného plnenia
Poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie, ak úraz poisteného vznikne:
a) úmyselným konaním poistníka alebo poisteného alebo oprávnenej osoby alebo osoby konajúcej na
podnet niektorej z týchto osôb,
b) v súvislosti s jazdou motorového vozidla, ktorého vodič alebo spolujazdec (ak je pre spolujazdca táto
povinnosť ustanovená všeobecne záväznými právnymi predpismi) nemal predpísané príslušné vodičské
oprávnenie, mal zadržaný vodičský preukaz alebo mal uložený zákaz viesť motorové vozidlo,
c) priamo alebo nepriamo povstaním, vnútornými nepokojmi, teroristickým činom, vojnovými udalosťami,
občianskou vojnou, zásahom úradnej alebo štátnej moci, vyššou mocou alebo aktívnou účasťou na
vnútorných nepokojoch,
d) pri pretekoch a súťažiach akéhokoľvek druhu,
e) pri tréningových a prípravných jazdách pre akcie uvedené v písm. d) tohto odseku,
f) pri vykonávaní typových skúšok rýchlosti, bŕzd, zvratu a stability vozidla, dojazdu s najväčšou rýchlosťou,
zabehávanie,
g) na miestach, ktoré na prepravu nie sú určené, aj keď boli na prepravu osôb upravené,
h) v prívesnom vozidle k motorovému vozidlu,
i) pri jazde odcudzeným motorovým vozidlom alebo pri útoku na prepravované osoby,
j) úraz poistených osôb, ktoré sa prepravovali v motorovom vozidle, ktoré bolo užívané neoprávnene,
k) úraz pri dopravnej nehode, ktorej vznik mal byť podľa príslušného právneho predpisu ohlásený
a k tomuto ohláseniu nedošlo,
l) vo vozidle, ktoré v rozpore s príslušným právnym predpisom nebolo podrobené technickej kontrole a jeho
technický stav prispel ku vzniku poistnej udalosti,
m) v súvislosti s konaním poisteného pri úmyselnom trestnom čine, za ktorý bol súdom právoplatne
odsúdený,
n) v dôsledku priameho alebo nepriameho pôsobenia ionizačného žiarenia alebo účinkov jadrovej energie
(s výnimkou ich pôsobenia v rámci liečebného procesu pod lekárskym dohľadom),
o) v dôsledku psychiatrickej diagnózy, t.j. diagnózy F00 až F99 podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb
(duševné poruchy alebo poruchy správania) alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptického
záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé telo poisteného (s výnimkou duševnej poruchy
alebo poruchy vedomia spôsobenej úrazom),
p) v dôsledku otravy požitím alebo aplikáciou pevných alebo kvapalných látok, s výnimkou detí do
dovŕšenia 10. roku života, u ktorých sú z plnenia vylúčené len otravy potravinami,
q) pri jazde odcudzeným vozidlom alebo vozidlom používanom neoprávnene, ak poistený o tejto
skutočnosti vedel alebo mohol vedieť,
r) pri dopravnej nehode, ktorej vznik mal byť podľa príslušného právneho predpisu ohlásený príslušnému
orgánu, a k tomuto ohláseniu nedošlo,
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s) v súvislosti so samovraždou, s pokusom o samovraždu, s úmyselným sebapoškodením alebo
v súvislosti so zámerným privodením telesného poškodenia, vrátane ich následkov,
t) v dôsledku požitia alebo aplikácie návykovej látky, ktorou je alkohol (pri zistenom promile alkoholu v krvi
nad 1,5), omamná látka, psychotropná látka, alebo iná látka spôsobilá nepriaznivo ovplyvniť psychiku
človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie (s výnimkou
užívania lekárom predpísaných liečiv).
Článok 14
Práva a povinnosti poistníka a poisteného
1. Poistník je povinný počas trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi všetky
zmeny týkajúce sa poistnej zmluvy (napr. zmena mena, kontaktnej adresy, sídla a pod.).
2. Poistený alebo ten, komu vzniklo právo na plnenie, je povinný, akonáhle je to objektívne možné, bez
zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne alebo telefonicky oznámiť, že k poistnej udalosti došlo, dať
pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov, preukázať jej vznik a na žiadosť poisťovateľa
bez zbytočného odkladu predložiť resp. zabezpečiť predloženie alebo umožniť poisťovateľovi získať
všetky ďalšie doklady a informácie, potrebné pre stanovenie rozsahu poistného plnenia.
3. Po vyrozumení poisťovateľa o poistnej udalosti poisťovateľ zašle formulár o oznámení poistnej udalosti,
ktorý je potrebné pravdivo vyplniť a obratom zaslať späť poisťovateľovi. Všetky údaje týkajúce sa
poistnej udalosti je rovnako potrebné bezodkladne oznámiť.
4. Ak dôjde k vzniku poistnej udalosti následkom úrazu pri dopravnej nehode, ktorú sú účastníci cestnej
premávky povinní podľa príslušného právneho predpisu ohlásiť, alebo ak dôjde k vzniku poistnej
udalosti následkom úrazu pri dopravnej nehode v cudzine, je potrebné hlásenie o poistnej udalosti
doložiť správou o výsledku vyšetrovania polície. V ostatných prípadoch je potrebné vždy doložiť, že
k vzniku poistnej udalosti došlo za okolností uvedených v článku 3 ods. 1 týchto VPP; pravdivosť
takéhoto dokladu je okrem poisteného povinný potvrdiť aj poistník. Ak o to poisťovateľ požiada, je
poistník alebo poistený povinný zabezpečiť písomné vyjadrenie osôb, ktoré môžu podať informácie
o vzniku poistnej udalosti.
5. Poistník je na požiadanie poisťovateľa povinný predložiť overenú fotokópiu technického preukazu
motorového vozidla, pričom dátum overenia musí byť neskorší ako dátum vzniku poistnej udalosti.
6. V prípade úrazu, na ktorý sa vzťahuje poistenie, je poistený povinný bezodkladne vyhľadať lekára.
Poistený sa musí riadiť pokynmi lekára, a ak je to možné, prispievať k zmierneniu následkov úrazu.
Poistený má právo na slobodný výber nemocnice.
7. Poistený je povinný zabezpečiť, aby všetky správy a posudky, ktoré si poisťovateľ vyžiadal, boli
bezodkladne vyhotovené.
8. Poisťovateľ je oprávnený preskúmať zdravotný stav poisteného a vyžiadať si prehliadku poisteného
lekárom. Poistený je povinný dať sa vyšetriť lekárom, ktorého určí poisťovateľ. Náklady s tým spojené,
okrem náhrady ušlej mzdy poisteného, znáša poisťovateľ. Poisťovateľ je oprávnený odmietnuť
uhradenie nákladov, ktoré sú spojené s lekárskymi vyšetreniami, ak mu nevznikla povinnosť poskytnúť
poistné plnenie. Uvedené platí aj v prípade, ak bol zistený úmysel poisteného získať poistné plnenie
uvedením poisťovateľa do omylu.
9. Poistený je povinný umožniť poisťovateľovi získať všetku zdravotnú dokumentáciu, ktorú si poisťovateľ
vyžiada. Ďalej je povinný zbaviť mlčanlivosti všetkých lekárov, ktorí poisteného liečili alebo vyšetrovali
a splnomocniť ich na podanie všetkých informácií.
10. Poistník je povinný bezodkladne oznámiť a preukázať poisťovateľovi skutočnosti rozhodné pre zánik
poistenia (napr. zmenu vlastníctva alebo zápis prevodu držby motorového vozidla na inú osobu
v evidencii vozidiel), ako aj akékoľvek zmeny súvisiace so zmenou údajov o motorovom vozidle (napr.
zmenu evidenčného čísla). Za prípadné škody vzniknuté nedodržaním týchto povinností zodpovedá
poistník.
11. Ak je niektorá z povinností podľa ods. 1 až 10 porušená, poisťovateľ je oprávnený primerane, vzhľadom
k závažnosti porušenia, znížiť poistné plnenie.
12. Poistník a poistený, ak je iný ako poistník, sú povinní pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné
otázky poisťovateľa, najmä na otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia, zvýšenia poistného krytia,
zdravotného stavu poisteného, otázky súvisiace so zmenou poistenia a stanovením rozsahu poistného
plnenia.
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13. Vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede súvisiace s poistením môžu mať podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka a týchto VPP za následok primerané zníženie plnenia z poistnej
zmluvy, odstúpenie od poistnej zmluvy alebo odmietnutie plnenia z poistnej zmluvy.
Článok 15
Práva a povinnosti poisťovateľa
1. Poisťovateľ je oprávnený v prípade potreby požadovať od poisteného alebo oprávnenej osoby doklady
vo forme úradne overených kópií.
2. Poisťovateľ je povinný vykonávať všetky potrebné vyšetrenia týkajúce sa poistnej udalosti bez
zbytočného odkladu.
3. Poisťovateľ je oprávnený preverovať a archivovať podklady rozhodujúce pre stanovenie rozsahu
poistného plnenia.
4. Poistník a poistený, ak je iná osoba ako poistník, svojimi podpismi na poistnej zmluve dávajú
poisťovateľovi súhlas s vyhotovovaním a následným archivovaním zvukových záznamov telefonických
hovorov uskutočnených medzi ním a poisťovateľom v súvislosti s poistením podľa poistnej zmluvy, a to
na technických prostriedkoch umožňujúcich 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 je oprávnený
uchovať tieto záznamy až do vysporiadania všetkých práv a povinností súvisiacich s poistením podľa
tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy počas doby ich uchovania chrániť pred
neoprávneným prístupom tretích osôb.
5. Poisťovateľ sa zaväzuje, že všetky získané informácie použije výlučne len pre potreby poistného vzťahu.
Článok 16
Zmeny poistnej zmluvy
1. Žiadosť o zmenu poistnej zmluvy podáva poistník písomne, s výnimkou uvedenou v ods. 2 tohto článku,
a to spravidla na predpísanom tlačive poisťovateľa.
2. Poistník môže požiadať o zmenu poistnej zmluvy poisťovateľa aj telefonicky na telefónnom čísle
poisťovateľa v prípadoch, ktoré poisťovateľ zverejnil na svojej internetovej stránke. Poisťovateľ je
oprávnený identifikovať osobu a overiť identifikáciu osoby, ktorá žiada o vykonanie zmeny. Vykonanie
zmien na základe žiadosti poistníka poisťovateľ potvrdí písomne. V prípade, ak poistník s vykonanou
zmenou nesúhlasí, je povinný v lehote uvedenej v písomnom potvrdení poisťovateľa túto skutočnosť
písomne poisťovateľovi oznámiť.
3. Vykonanie zmeny, ktorá nemá vplyv na obsah a rozsah poistenia, resp. výšku poistného a týka sa najmä
opravy chýb v písaní a iných zrejmých nesprávností, oznámi poisťovateľ poistníkovi po jej uskutočnení.
4. Ak došlo k zmene rozsahu už dojednaného poistenia, plní poisťovateľ zo zmeneného poistenia až
z poistných udalostí, ktoré nastanú odo dňa účinnosti tejto zmeny. Zmena nadobudne účinnosť dňom
vzájomnej dohody poistníka a poisťovateľa.
Článok 17
Doručovanie písomností
1. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu kontaktnú adresu poistníka (ďalej len „adresát“).
2. Písomnosť sa považuje za doručenú:
a) dňom prevzatia písomnosti adresátom,
b) dňom kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel,
c) posledným dňom odbernej lehoty v prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu
adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, aj keď sa o jej uložení
nedozvedel,
d) dňom, kedy bola písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu adresy, ktorú poistník
alebo poistený neoznámil.
Článok 18
Spôsob vybavovania sťažností
1. Poisťovateľ prijíma a rieši sťažnosti, podané ústne alebo písomne, proti jeho postupu. Sťažovateľ môže
ústnu a písomnú sťažnosť podať osobne na pracoviskách pobočkového obchodu a v agentúrnych
kanceláriách poisťovateľa. Ústnu sťažnosť môže sťažovateľ podať aj na telefónnom čísle 0800 122 222.
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Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ zaslať aj emailom
na dialog@allianzsp.sk alebo poštou na adresu sídla poisťovateľa.
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 subjekt alternatívneho
riešenia sporov, ktorým je aj Slovenská asociácia poisťovní, špecializujúca sa na oblasť poisťovníctva
(Poisťovací ombudsman), alebo priamo na Národnú banku Slovenska, ktorá je poverená vykonávať
dohľad nad poisťovateľom.
Článok 19
Všeobecné informácie o daňových povinnostiach
Daňové povinnosti, vzťahujúce sa na poistnú zmluvu, sú upravené všeobecne záväzným právnym
predpisom platným na území Slovenskej republiky, ktorým je zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov. Tento zákon taktiež ustanovuje, ktoré plnenia z poistenia sú oslobodené od dane
z príjmov, ako aj odpočítateľné položky, resp. iné daňové náležitosti týkajúce sa poistenia.
Článok 20
Osobné údaje
1. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je prevádzkovateľom osobných údajov
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej aj ako
„poisťovateľ“). Kontaktné údaje poisťovateľa uvedené v tomto bode sú zároveň kontaktnými údajmi
zodpovednej osoby.
2. Účelom spracúvania osobných údajov klientov (poistníci a poistení), ich zástupcov, poškodených
a iných oprávnených osôb (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) je najmä výkon poisťovacej činnosti podľa
platného zákona o poisťovníctve (napr. uzatvorenie poistnej zmluvy, správa poistenia, ochrana
a domáhanie sa práv poisťovateľa), predchádzanie a odhaľovanie poisťovacích podvodov alebo
marketingový účel. Právnym základom spracúvania je najmä platný zákon o poisťovníctve, iné osobitné
právne predpisy alebo súhlas dotknutej osoby. Podrobný zoznam účelov a právnych základov
spracúvania je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
3. Zoznam a rozsah osobných údajov dotknutých osôb je uvedený v platnom zákone o poisťovníctve, podľa
ktorého je poisťovateľ oprávnený spracúvať najmä: meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, rodné
číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, vrátane fyzickej
osoby zastupujúcej právnickú osobu, ako aj adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je
podnikateľom, predmet podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je
zapísaný tento podnikateľ, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie; kontaktné telefónne číslo,
faxové číslo a adresu elektronickej pošty; doklady a údaje preukazujúce: schopnosť klienta splniť si záväzky
z poistnej zmluvy; požadované zabezpečenie záväzkov z poistnej zmluvy; oprávnenie na zastupovanie, ak
ide o zástupcu; splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie poistnej zmluvy, ktoré sú
ustanovené platným zákonom o poisťovníctve alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté
s poisťovateľom. Na poisťovacie účely uvedené v bode 2. tohto článku a v súlade s platným zákonom
o poisťovníctve a platným zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym základom spracúva
poisťovateľ osobné údaje, ktoré sú v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov považované za
osobitnú kategóriu, a to osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom na
posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy, zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie
z poistných zmlúv a likvidáciu poistnej udalosti.
4. Uzatvorenie poistnej zmluvy je dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účel je dotknutá osoba
v zmysle platného zákona o poisťovníctve na žiadosť poisťovateľa povinná poskytnúť. Poskytnutie osobných
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údajov je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov je
poisťovateľ oprávnený odmietnuť poistnú zmluvu uzatvoriť. Osobné údaje získava poisťovateľ priamo od
dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov a tretích strán, ktorých podrobný
zoznam je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
5. Osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely spracúva poisťovateľ len na základe súhlasu
dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Marketingovým účelom je činnosť
poisťovateľa spočívajúca v priamom marketingu – najmä ponuka produktov vrátane profilovania (cielená
marketingová ponuka), zasielanie noviniek (newsletter) alebo informovanie o možnosti prihlásiť sa do
súťaže organizovanej poisťovateľom. Poisťovateľ je v zmysle platného zákona o poisťovníctve alebo iných
osobitných právnych predpisov oprávnený vykonávať profilovanie súvisiace s poisťovacím účelom, najmä
upisovaním rizík (underwriting), posudzovaním škodovosti v rámci predzmluvných vzťahov alebo na účely
predchádzania poistným podvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich podozrení na poistný podvod
alebo iné obdobné konanie. Dôsledkom profilovania môže byť najmä odmietnutie uzatvorenia poistnej
zmluvy zo strany poisťovateľa (upisovanie rizík, predchádzanie poistným podvodom) alebo zohľadnenie
škodovosti v úprave zmluvných podmienok.
7. Osobné údaje dotknutých osôb môže poisťovateľ v zmysle platných právnych predpisov
poskytnúť/sprístupniť príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a to najmä
súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci, advokátom, správcom, znalcom
alebo iným poisťovniam alebo poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorými sú najmä
finanční agenti, obchodní zástupcovia, zmluvné servisy, spoločnosti zabezpečujúce a poskytujúce
asistenčné služby alebo spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie pohľadávok. Podrobný zoznam príjemcov
je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
8. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva poisťovateľ v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru
(ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami podľa bodu 7. tohto článku. Vždy, keď poisťovateľ
uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou
v rámci skupiny Allianz, robí tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz
Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre
všetky spoločnosti skupiny Allianz. Záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Allianz a zoznam spoločností
skupiny Allianz je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa. Ak sa neuplatňujú záväzné vnútropodnikové
pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa všeobecného nariadenia
o ochrane údajov, uskutočňuje poisťovateľ prenos osobných údajov mimo EHP len na áklade štandardných
zmluvných doložiek alebo vyžaduje od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky
v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
9. V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov má dotknutá osoba: právo na prístup k jej osobným
údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o nej spracúvané osobné údaje; právo kedykoľvek súhlas
odvolať; právo žiadať opravu a aktualizáciu osobných údajov; právo na výmaz osobných údajov; právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo získať osobné údaje v elektronickej podobe a právo
podať sťažnosť u poisťovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Popis
spôsobov a podmienok uplatnenia žiadosti dotknutej osoby je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
10. V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov má dotknutá osoba právo namietať proti
spracúvaniu osobných údajov a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov, ak poisťovateľ spracúva
osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe oprávneného záujmu poisťovateľa alebo na právnom
základe plnenia úloh poisťovateľa realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej poisťovateľovi. Toto právo môže dotknutá osoba uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva
uvedené v bode 9. tohto článku.
11. Doba spracúvania osobných údajov je v súlade s platným zákonom o poisťovníctve najmenej
v dĺžke 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Podrobný zoznam doby spracúvania je
možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
12. Aktuálne znenie tohto článku v podobe oznámenia o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť na
webovom sídle poisťovateľa.
Článok 21
Záverečné ustanovenia
1. Na poistnú zmluvu uzavretú s poisťovateľom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej
republiky.
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2. Všetky spory vyplývajúce z poistnej zmluvy sa budú riešiť prostredníctvom príslušných súdov Slovenskej
republiky.
3. Od jednotlivých ustanovení týchto VPP je možné sa v poistnej zmluve odchýliť.
4. Tieto VPP boli schválené dňa 25.05.2018.

TABUĽKA č. 1 – Plnenie za trvalé následky úrazu, pri znížení zrakovej ostrosti,
s optimálnou okuliarovou korekciou
6/6

6/9

6/12

6/15

6/18

6/24

6/30

6/36

6/60

3/60

1/60

0

6/6
6/9
6/12
6/15

0%
2%
4%
6%

2%
4%
6%
8%

4%
6%
9%
11 %

6%
8%
11 %
15 %

9%
11 %
14 %
18 %

12 %
14 %
18 %
21 %

15 %
18 %
21 %
24 %

18 %
21 %
24 %
27 %

21 %
23 %
27 %
31 %

23 %
25 %
30 %
35 %

24 %
27 %
32 %
38 %

25 %
30 %
35 %
40 %

6/18
6/24
6/30
6/36
6/60
3/60
1/60
0

9%
12 %
15 %
18 %
21 %
23 %
24 %
25 %

11 %
14 %
18 %
21 %
23 %
25 %
27 %
30 %

14 %
18 %
21 %
24 %
27 %
30 %
32 %
35 %

18 %
21 %
24 %
27 %
31 %
35 %
38 %
40 %

21 %
25 %
28 %
32 %
38 %
43 %
47 %
50 %

25 %
30 %
35 %
41 %
47 %
52 %
57 %
60 %

28 %
35 %
42 %
49 %
56 %
62 %
68 %
70 %

32 %
41 %
49 %
58 %
66 %
72 %
77 %
80 %

38 %
47 %
56 %
66 %
75 %
83 %
87 %
90 %

43 %
52 %
62 %
72 %
83 %
90 %
95 %
95 %

47 %
57 %
68 %
77 %
87 %
95 %
100 %
100 %

50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
95 %
100 %
100 %

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 75 %, a ak
vznikla úrazom slepota lepšieho oka, alebo ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú
ostrosť horšiu ako zodpovedá 75 % invalidity, a ak vzniklo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške
25 %.
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