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Dodatok k Všeobecným poistným podmienkam
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla schválené Úradom
pre finančný trh rozhodnutím UFT-030/2001/VPP zo dňa 16.10.2001 (ďalej len
„VPP-PZP“), ktoré poistník pri dojednaní poistnej zmluvy prevzal a tvoriace
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy sa dopĺňajú a menia nasledovne:

5. Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla občanovi členského
štátu na území cudzieho štátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária
poisťovateľov, počas jeho cesty z územia jedného členského štátu na územie
iného členského štátu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, na ktorého
území sa motorové vozidlo spravidla nachádza.“

1) V Článku 2 sa text výkladu pojmu Tuzemské motorové vozidlo nahrádza
novým textom, ktorý znie:

8) V Článku 6 bod 1. písmeno c) sa slová „bodu 1., písm. a) a písm. b),
1. a 2.“ nahrádzajú slovami:

„Tuzemským motorovým vozidlom je motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii
vozidiel v Slovenskej republike; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj
motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ
alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.“

„písmen a) a b) 1.“

2) V Článku 2 sa text výkladu pojmu Poisťovateľ nahrádza novým textom,
ktorý znie:
„Poisťovateľom je poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu alebo
zahraničná poisťovňa, ktorá je oprávnená vykonávať poistenie zospovednosti
na území Slovenskej republiky na základe osobitného predpisu.“

„f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského
poistenia a dávok dôchodkového zabezpečenia poskytovaných z dôvodu škody
na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla,
1. ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
2. vodičovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto škoda
spôsobená,“

3) V Článku 2 sa na konci dopĺňa text, ktorý znie:

10) V Článku 7 sa vypúšťa písmeno c).

Zelenou kartou je Medzinárodná karta automobilového poistenia.

11) V Článku 8 bod 1. písmeno d) sa na konci vypúšťajú slová:

Členským štátom je členský štát Európskych spoločenstiev alebo členský štát
Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom
hospodárskom priestore.

„ako i všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré poistený oznámil pri dojednávaní
poistenia,“

9) V Článku 6 bod 1. písmeno f) sa doterajší text nahrádza novým textom,
ktorý znie:

12) Článok 8 bod 1. sa na konci dopĺňa o nové písmeno i), ktoré znie:
Spoluúčasť je peňažný záväzok poistníka, ktorého výška je dohodnutá medzi
poistníkom a poisťovňou v poistnej zmluve, a na ktorého splnenie vzniká
poisťovni voči poistníkovi nárok po zaplatení poistného plnenia poškodenému.“
4) V Článku 5 bod 2. písmeno a) sa doterajší text nahrádza novým textom,
ktorý znie:
„a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj škody vzniknutej úhradou
nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok
dôchodkového poistenia,“
5) V Článku 5 bod 2. písmeno c) sa doterajší text nahrádza novým textom,
ktorý znie:
„c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri
uplatňovaní nárokov podľa písm. a), b) a d),“

„i) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni každú zmenu týkajúcu sa údajov
uvedených v poistnej zmluve, najmä zmenu údajov ako sú meno a priezvisko,
rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa,
vlastníka alebo prevádzkovateľa motorového vozidla, evidenčné číslo
motorového vozidla a tiež zmeny majúce vplyv na výšku poistného. Poistník je
povinný doplatiť poistné, ktoré mu poisťovňa v súvislosti s týmito zmenami ako aj
v súvislosti so zmenou podľa článku 8 bod 1. písm. d) týchto VPP-PZP stanoví,“
13) V Článku 8 bod 3. písmeno a) sa doterajší text nahrádza novým textom,
ktorý znie:
„a) po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu
potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu,“
14) V Článku 8 bod 3. sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d), ktoré znie:
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6) V Článku 5 bod 3. sa doterajší text nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3. Poistený má právo, aby poisťovňa za neho poskytla poškodenému poistné
plnenie v rozsahu podľa bodu 2. tohto článku, ak ku škodovej udalosti,
pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania
poistenia zodpovednosti, ak zákon neustanovuje inak.“

„d) do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poistníkovi doklad
o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti poistníka, ktorého sa táto žiadosť
týka; ak poistník nesplnil povinnosť podľa článku 8 bod 1. písm. g) týchto
VPP-PZP, nie je poisťovňa povinná do doby splnenia tejto povinnosti doklad
o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti vydať,“

7) V Článku 5 sa dopĺňajú nové body 4. a 5., ktoré znejú:

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

„4. Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území iného
členského štátu, poisťovňa poškodenému poskytne poistné plnenie v rozsahu
poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého
území bola škoda spôsobená, ak nie je podľa zákona alebo na základe poistnej
zmluvy poisťovňa povinná poskytnúť poistné plnenie v širšom rozsahu.

15) V Článku 9 bod 3. sa doterajší text nahrádza novým textom, ktorý znie:
„3. Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie do 15 dní po skončení
prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne poskytnúť
poistné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške

náhrady škody poisťovni, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná lehota
na poskytnutie poistného plnenia.“

l) zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva
s právom kúpy prenajatej veci.“

16) V Článku 9 bod 4. sa doterajší text nahrádza novým textom, ktorý znie:

20) V Článku 13 bod 1. sa doterajší text nahrádza novým textom, ktorý znie:

„4. Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné
na zistenie rozsahu jej povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov
odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti
a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti poskytnúť
poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah
povinnosti poisťovne poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody
preukázaný,
b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla
poskytnúť alebo pre ktoré znížila poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému
písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, v ktorých
nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovne poskytnúť
poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za
doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, odmietol prevziať alebo dňom, keď
ho pošta vrátila ako nedoručené.
Ak poisťovňa nesplní povinnosť danú týmto ustanovením, je povinná zaplatiť
poškodenému úroky z omeškania podľa príslušného právneho predpisu.“

„1. Poistenie zodpovednosti platí na území všetkých členských štátov; poistenie
zodpovednosti platí aj na území iných štátov, ktoré poisťovňa označila v zelenej
karte.“

17) Článok 10 bod 1. sa na konci dopĺňa o nové písmeno g), ktoré
znie:
„g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného
zreteľa porušil povinnosti podľa článku 8 bod 2. písm. c) až e) týchto VPP-PZP.“
18) V Článku 11 bod 4. písmeno b) sa doterajší text nahrádza novým
textom, ktorý znie:
„b) zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii
vozidiel,“
19) V Článku 11 bod 4. sa na konci za písmeno j) dopĺňajú nové písmená
k) a l), ktoré znejú:
„k) vyradením motorového vozidla z cestnej premávky,

21) Za Článok 13 sa vkladá nový Článok 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Článok 13a
Spoluúčasť
1. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistník v prípade poistnej udalosti
splní poisťovni dojednanú spoluúčasť.
2. Spoluúčasť je poistník povinný splniť poisťovni po výplate poistného plnenia
z každej jednotlivej poistnej udalosti.
3. Ak výška poistného plnenia, ktoré poisťovňa vyplatila poškodenému alebo
poškodeným z jednej škodovej udalosti, je nižšia ako výška dohodnutej
spoluúčasti, je poistník povinný splniť poisťovni spoluúčasť len do výšky
vyplateného poistného plnenia.“
22) V Článku 14 sa dopĺňajú nové body 4., 5. a 6., ktoré znejú:
„4. Všetky oznámenia a žiadosti týkajúce sa poistenia zodpovednosti
sa podávajú písomne. Oznámenia poisťovni sú účinné ich doručením.
5. Písomnosti poisťovne poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát") sa
doručujú spravidla poštou, môžu byť doručované aj zamestnancom alebo
poverenou osobou poisťovne. Pokiaľ odoprie adresát písomnosť bezdôvodne
prebrať, je písomnosť doručená dňom, kedy jej prijatie bolo odmietnuté. Pokiaľ
nebol adresát zastihnutý a písomnosť poisťovne bola uložená doručovateľom na
pošte, považuje sa písomnosť za doručenú posledným dňom úložnej lehoty, aj
keď sa adresát o uložení nedozvedel, ak nie je v týchto VPP-PZP uvedené inak.
6. Pokiaľ poistník nesplní povinnosť podľa článku 8 bod 1. písm. i) týchto
VPP-PZP a novú adresu neudá ani pošte, považuje sa písomnosť za doručenú
dňom vrátenia nedoručiteľnej písomnosti poisťovni.“
V Bratislave dňa 1. 11. 2004.

