
VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE 

ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO 

VOZIDLA PZP 04 (ĎALEJ LEN „VPP PZP 04“)

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pre-
vádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistenie“), 
sa riadi ustanoveniami zákona č. 381/2001 Z. z. 
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
a o zmene a doplnení niektorých súvisiacich zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), prí-
slušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej 
len „OZ“), ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, týmito VPP PZP 04 a zmluvnými ustanove-
niami konkrétnej poistnej zmluvy.

2. Poisťovňou je Česká poisťovňa – Slovensko, akciová 
spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie na podni-
kanie v poisťovníctve podľa zákona o poisťovníctve 
a ktorá je oprávnená vykonávať toto poistenie na 
území Slovenskej republiky.

3. Poistníkom je ten, kto s poisťovňou uzavrel poistnú 
zmluvu.

4. Poisteným je ten, na koho sa poistenie vzťahuje.
5. Motorovým vozidlom je samostatné nekoľajové vozi-

dlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo 
bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie 
o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo 
obdobný preukaz (ďalej len „vozidlo“);
a) tuzemským vozidlom je vozidlo, ktoré podlieha 

evidencii vozidiel v Slovenskej republike alebo vo-
zidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho 
vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ majú trvalý 
pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky; 

b) cudzozemským vozidlom je vozidlo, ktoré je evi-
dované v cudzine alebo vozidlo, ktoré nepodlieha 
evidencii vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej alebo 
právnickej osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo 
mimo územia Slovenskej republiky.

6. Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou vozidla 
škodu a má nárok na náhradu škody podľa zákona 
a všeobecne záväzných právnych predpisov, týchto 
VPP PZP 04 a zmluvných ustanovení konkrétnej po-
istnej zmluvy. 

7. Prevádzkou vozidla sa rozumie predovšetkým doba 
chodu jeho motora, jeho jazda a manipulácia s vozid-
lom. Prevádzkou vozidla sú aj úkony vykonávané bez-
prostredne pred jazdou, bezprostredne po jej skončení 
a úkony potrebné na údržbu vozidla.

8. Pre účely čl. 6 bodu 1 písm. c) týchto VPP PZP 04 sa 
vecou pri sebe rozumejú všetky veci spojené svojou 
povahou a množstvom s účelom cesty, s výnimkou 
prepravovaného nákladu alebo tovaru. Za veci pri sebe 
sa považujú aj veci prepravované na miestach k tomu 
určených, v batožinovom priestore alebo na streche 
vozidla.

9. Neoprávneného použitia vozidla sa dopustí ten, kto 
sa zmocní vozidla v úmysle prechodne ho užívať alebo 
neoprávnene prechodne užívať vozidlo, ktoré mu bolo 
zverené.

10. Poistným obdobím je časový úsek, za ktorý sa platí 
poistné; poistným obdobím je jeden rok, pokiaľ nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

 Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, že poistným ob-
dobím je kalendárny rok a k uzavretiu poistnej zmluvy 
dôjde v priebehu kalendárneho roka platí, že prvým 
poistným obdobím je obdobie od začiatku poistenia do 
konca kalendárneho roka a ďalším poistným obdobím 
je kalendárny rok, pokiaľ v poistnej zmluve nie je uve-
dené inak. 

11. Členským štátom sa rozumie členský štát Európskych 
spoločenstiev alebo členský štát Európskej dohody 

o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európ-
skom hospodárskom priestore. 

12. Zánikom vozidla sa pre účely tohto poistenia rozumie 
faktický a trvalý zánik vozidla najmä z dôvodu jeho 
neopraviteľného poškodenia alebo neschválenia 
technickej spôsobilosti pre jeho prevádzku alebo vek. 
Dokladom o zániku vozidla je najmä čestné prehláse-
nie vlastníka (držiteľa) vozidla alebo potvrdenie osoby 
oprávnenej vykonávať faktickú likvidáciu vozidiel.

Článok 2

ROZSAH POISTENIA

1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť každého, kto 
zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla 
uvedeného v poistnej zmluve. Predpokladom vzniku 
práva na plnenie z poistenia je, že škodová udalosť 
nastala v čase trvania poistenia.

2. Poistený má z poistenia právo, aby poisťovňa za neho 
nahradila poškodenému uplatnené oprávnené a preu-
kázané nároky na náhradu:
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj 

škody vzniknutej úhradou nákladov zdravotnej sta-
rostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok 
dôchodkového poistenia, 

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudze-
ním alebo stratou veci (ďalej len „škoda na veci“),

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym 
zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen 
a), b) a d) tohto bodu,

d) ušlého zisku.
3. Poistenie platí na území všetkých členských štátov; po-

istenie platí aj na území iných štátov, ktoré poisťovňa 
označila v zelenej karte. 

4. Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského 
vozidla na území iného členského štátu, poškodenému 
sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia podľa 
právnych predpisov členského štátu, na ktorého území 
bola škoda spôsobená, ak sa podľa zákona alebo na 
základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie 
v širšom rozsahu.

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

Článok 3

1.  Ak je to v poistnej zmluve dojednané a ak splní pois-
tený povinnosti uložené mu v článku 7 bode 2 týchto 
VPP PZP 04, uhradí poisťovňa v súvislosti so škodovou 
udalosťou za poisteného náklady:
a) na odmenu advokáta, ktoré zodpovedajú najviac 

tarifnej odmene advokáta za obhajobu v príprav-
nom konaní a v konaní pred súdom prvého stupňa 
v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní, 
ktoré je vedené proti poistenému; 

b) trovy súdneho konania o náhrade škody vedeného 
s vedomím poisťovne, 

c) na trovy právneho zastúpenia v konaní o náhrade 
škody pred súdom ustanovenom v súlade s § 11, 
ods. 4 zákona.

2.  Limit poistného plnenia pre poistenie v rozsahu bodu 1 
tohto článku predstavuje 20 000 Sk, ak nie je v poistnej 
zmluve dojednané inak.

3.  Poistený má taktiež právo, aby za neho poisťovňa 
zaplatila sumu, ktorú je poistený povinný zaplatiť:
a) poisťovateľ v prípade prechodu práva poškodeného 

z dôvodu poisťovateľom poskytnutého poistného 
plnenia,

b)  v dôsledku vysporiadania solidárnej zodpovednosti 
poisteného a ďalších osôb za škodu, 

c) v prípade postihu, t. j. uplatneného práva na úhradu 
toho, čo bol povinný plniť poškodenému ten, kto 
zodpovedal za škodu spôsobenú zavinením poiste-
ného,

 a to za predpokladu, že zo zodpovednosti poiste-
ného za škodu, ku ktorej sa tieto sumy viažu, by 
vznikol nárok na plnenie z poistenia dojednaného 
v zmysle VPP PZP 04. 

 4. Predpokladom vzniku práva na plnenie podľa bodu 3 
tohto článku je skutočnosť, že by sa na daný prípad 
poistenie vzťahovalo a náhrada škody by bola požado-
vaná, resp. uplatňovaná priamo od poisteného. 

Článok 4

LIMITY POISTNÉHO PLNENIA

1.  Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného 
plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti.

2.  Limity poistného plnenia z jednej škodovej udalosti za 
povinné poistenie:
a) 19 000 000 Sk za škodu podľa čl. 2 bodu 2 písm. a) 

týchto VPP PZP 04 osobitne pre každého zraneného 
alebo usmrteného,

b) 5 000 000 Sk za škodu úhrnom pre všetky nároky 
podľa čl. 2 bodu 2 písm. b), c) a d) týchto VPP 
PZP 04.

3. Pre nároky uvedené v čl. 2 bode 2 písm. a) týchto 
VPP PZP 04 sa limit poistného plnenia uvedený 
v poistnej zmluve vzťahuje osobitne na každého po-
škodeného.

4. Pre nároky uvedené v čl. 2 bode 2 písm. b), c) a d) 
týchto VPP PZP 04 sa limit poistného plnenia uvedený 
v poistnej zmluve vzťahuje úhrnne na všetky nároky 
všetkých poškodených. Pokiaľ súčet nárokov jednotli-
vých poškodených presahuje limit poistného plnenia, 
sú nároky odškodňované podľa časovej postupnosti ich 
uplatnenia v poisťovni.

5. Limit poistného plnenia podľa ods. 2 tohto článku 
je možné dohodou v poistnej zmluve zvýšiť formou 
pripoistenia. 

Článok 5

ŠKODOVÁ UDALOSŤ, POISTNÁ UDALOSŤ

1. Škodová udalosť je skutočnosť, ktorá môže byť dôvo-
dom vzniku práva poškodeného na plnenie poisťovne.

2. Poistná udalosť je vznik povinnosti poisťovni nahradiť 
za poisteného vzniknutú škodu. 

Článok 6

VÝLUKY Z POISTENIA

1. Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovňa nena-
hradí za poisteného škodu,
a) ktorú utrpel vodič vozidla, ktorého prevádzkou bola 

škoda spôsobená,
b) podľa článku 2 bodu 2 písm. b) až d) týchto VPP PZP 

04:
ba) za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi 

alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodo-
vej udalosti žili v spoločnej domácnosti,

bb) vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádz-
kovateľovi vozidla, ktorého prevádzkou bola 
škoda spôsobená,

bc) vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej 
motorovým vozidlom a prípojným vozidlom 
s výnimkou, ak škoda bola spôsobená pre-
vádzkou iného vozidla alebo ak ide o spojenie 
vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou 
pri poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva 
v rámci podnikateľskej činnosti,

c) na vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spô-
sobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto 
vozidlom, s výnimkou škody spôsobenej na veciach, 
ktoré mali dopravované osoby, okrem osôb podľa 
písmen a) a b) tohto bodu v čase, keď k dopravnej 
nehode došlo, na sebe alebo pri sebe,

d) ktorú poistený uhradí alebo sa zaviazal uhradiť nad 
rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad 
rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade 
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škody, alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým 
bola schválená dohoda účastníkov konania, ak 
poisťovňa nebola jedným z týchto účastníkov,

e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom 
pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri 
prípravných jazdách k nim, ani škodu na vozidlách 
pri nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej 
prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič 
povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,

f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starost-
livosti, dávok nemocenského poistenia a dávok 
dôchodkového zabezpečenia poskytovaných z dô-
vodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej 
prevádzkou vozidla:
fa) ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
fb) vodičovi vozidla, ktorého prevádzkou bola táto 

škoda spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou činnosťou vozidla ako pra-

covného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho 
jazdou,

h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou 
udalosťou,

i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho 
vozidla.

2.  Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za 
škodu:
a) vzniknutú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalos-

ťami, vzburou, povstaním alebo inými hromadnými 
násilnými nepokojmi, štrajkom, výlukou, teroris-
tickými aktmi (t. j. násilnými činmi motivovanými 
politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) 
alebo so zásahom úradnej alebo štátnej moci,

b)  spôsobenú jadrovou energiou.

Článok 7

POVINNOSTI POISTNÍKA, POISTENÉHO

1. Poistník je povinný: 
a) oznámiť poisťovni, že uzatvoril ďalšie poistenie 

u iného poisťovateľa proti tomu istému poistnému 
nebezpečenstvu, pritom je povinný oznámiť po-
isťovni meno poisťovateľa a výšku dojednaných 
limitov plnenia, 

b) riadne platiť poistné po celú dobu trvania poiste-
nia,

c) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni každé 
zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom vie 
a ktoré nastalo po uzatvorení poistnej zmluvy, 
najmä ak toto má vplyv na výšku poistného, ako 
aj všetky zmeny v ostatných skutočnostiach, ktoré 
uviedol pri uzatváraní poistnej zmluvy,

d) umožniť poisťovni vykonať kedykoľvek kontrolu 
podkladov pre výpočet poistného,

e) poskytovať poisťovni údaje podľa § 25 ods. 2 písm. a) 
a b) zákona a ich zmeny,

f) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po 
zániku poistenia s výnimkou zániku poistenia podľa 
§ 27 zákona odovzdať poisťovni potvrdenie o pois-
tení a zelenú kartu,

g) plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené právny-
mi predpismi a poistnou zmluvou.

2. Poistený je povinný:
a) dbať, aby škodová udalosť nenastala, najmä je po-

vinný dodržiavať povinnosti ustanovené právnymi 
predpismi, ktoré sa týkajú prevádzky vozidla, na 
ktoré sa poistenie vzťahuje, nesmie porušovať po-
vinnosti, ktoré smerujú k odvráteniu alebo zmenše-
niu nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi 
predpismi alebo na ich základe alebo ktoré vyplýva-
jú z poistnej zmluvy, ani nesmie strpieť porušovanie 
týchto povinností zo strany tretích osôb (za tretie 
osoby sa považujú tiež všetky fyzické a právnické 
osoby pre poisteného činné),

b) je povinný odstrániť každý nedostatok alebo nebez-
pečenstvo, o ktorých sa dozvie, a ktoré by mohli mať 
vplyv na vznik škodovej udalosti,

c) ak už škodová udalosť nastala, vykonať nevyhnutné 
opatrenia na to, aby škoda bola čo najmenšia,

d) písomne oznámiť poisťovni vznik škodovej udalosti
da) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území 

Slovenskej republiky,
db) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia 

Slovenskej republiky, 

 s výnimkou prípadu, keď tak nemohol urobiť z dôvo-
dov hodných mimoriadneho zreteľa,

e) uviesť všetky jemu známe okolnosti, ktoré sa týkajú 
škodovej udalosti,

f) v priebehu šetrenia škodovej udalosti postupovať 
podľa pokynov poisťovne a predložiť v dohodnutej 
lehote doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada,

g) bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, 
že bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody 
a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,

h) bez zbytočného odkladu poisťovni písomne 
oznámiť, že v súvislosti so škodovou udalosťou sa 
začalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku 
a zabezpečiť, aby bola poisťovňa informovaná o ich 
priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho 
zástupcu, je povinný oznámiť poisťovni jeho meno, 
priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno 
a sídlo,

i) písomne oznámiť poisťovni, že právo na náhradu 
škody bolo uplatnené na súde; v takomto prípade 
je poistený povinný postupovať podľa pokynov 
poisťovne,

j) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že na-
stali okolnosti odôvodňujúce prechod práva podľa 
čl. 9 bodov 5 a 6 týchto VPP PZP 04 na poisťovňu 
a odovzdať jej doklady potrebné na uplatnenie 
týchto práv,

k) v konaní o náhrade škody zo škodovej udalosti 
postupovať v súlade s pokynmi poisťovne, najmä sa 
nesmie bez súhlasu poisťovne zaviazať k náhrade 
premlčanej pohľadávky, uznať povinnosť nahradiť 
škodu alebo jej časť a nesmie uzavrieť bez súhlasu 
poisťovne súdny zmier, 

l) plniť ďalšie povinnosti, ktoré sú mu uložené právny-
mi predpismi alebo poistnou zmluvou. 

3.  Ak porušil poistený povinnosti uvedené v bode 2 tohto 
článku a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik 
škodovej udalosti alebo na výšku plnenia poisťovne 
alebo týmto porušením došlo k sťaženiu zistenia 
právneho dôvodu plnenia, rozsahu alebo výšky škody, 
má poisťovňa proti nemu právo na náhradu toho, čo 
za neho vyplatila až do výšky poskytnutého plnenia. 
Rovnaké právo vznikne poisťovni v prípade, ak ju 
uvedie poistený úmyselne do omylu o podstatných 
okolnostiach, ktoré sa týkajú vzniku nároku na plnenie 
alebo jeho výšky.

4. Poisťovňa je oprávnená poistné plnenie úplne alebo 
sčasti odmietnuť, ak poistený:
a) bez súhlasu poisťovne uznal povinnosť nahradiť 

škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, 
ktoré bola povinná poskytnúť poisťovňa,

b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
c) neposkytne poisťovni potrebnú súčinnosť v súdnom 

konaní.
5. Poistený je na žiadosť poškodeného povinný bezod-

kladne poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na 
uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä: 
a) svoje meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchod-

né meno,
b) obchodné meno a sídlo poisťovne, u ktorej bolo 

uzavreté poistenie,
c) číslo poistnej zmluvy.

Článok 8

POVINNOSTI POISŤOVNE

1. Poisťovňa po uzatvorení poistnej zmluvy vydá poist-
níkovi bez zbytočného odkladu potvrdenie o poistení 
a zelenú kartu. 

2.  Poisťovňa je povinná:
a) vrátiť poistníkovi a poistenému doklady, ktoré si 

vyžiada,
b) umožniť poistenému nahliadnuť do podkladov, 

ktoré sústredila v priebehu šetrenia a urobiť si ich 
kópiu,

c) na základe písomnej žiadosti poisteného ustanoviť 
mu bez zbytočného odkladu právneho zástupcu 
v súdnom konaní o náhradu škody, ak ide o prípad, 
na ktorý sa vzťahuje toto poistenie.

3. Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu písomne 
oznamovať Slovenskej kancelárii poisťovateľov údaje 
o vzniku, zmene a zániku poistenia a o poistných 
zmluvách, ktoré uzavrela vrátane údajov podľa § 25 

ods. 2 písm. a) a b) zákona. Poisťovňa je povinná overiť 
si údaje o vozidle evidované Slovenskou kanceláriou 
poisťovateľov.

4. Poisťovňa vydá po zániku poistenia poistníkovi doklad 
o škodovom priebehu poistenia. Ak poistník nesplnil 
povinnosť podľa čl. 7, bod. 1 písm. f) týchto VPP PZP 
04, nie je poisťovateľ povinný do splnenia tejto povin-
nosti vydať mu doklad o škodovom priebehu poistenia 
zodpovednosti a vrátiť poistné podľa článku 11, bod 9 
týchto VPP PZP 04.

Článok 9

PLNENIE POISŤOVNE

1. Poškodený je oprávnený uplatniť si svoj nárok na 
náhradu škody priamo voči poisťovni. Týmto ustanove-
ním však nie je dotknutá povinnosť poisteného podľa 
článku 7 bodu 2 písm. d) týchto VPP PZP 04.

2. Poisťovňa je povinná poskytnúť poistné plnenie do 
15 dní po skončení prešetrenia potrebného na ziste-
nie 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. 

3. Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu začať 
prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jej povin-
nosti 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 roz-
sah 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 uplatne-
ným nárokom na náhradu škody, v ktorých nebol 
v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti 
poisťovne poskytnúť poistné plnenie a výška po-
istného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje 
za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, 
odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila 
ako nedoručené.

4. Ak poisťovňa nesplní povinnosť uvedenú v bode 3 
tohto článku, je povinná zaplatiť poškodenému úroky 
z omeškania podľa OZ.

5. Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe 
právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženie ale-
bo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo na 
poisťovňu, ak za poisteného túto sumu zaplatila alebo 
ju za neho vypláca.

6. Na poisťovňu prechádza tiež právo poisteného na 
úhradu tých nákladov konania o náhrade škody, ktoré 
boli poistenému priznané, ak ich poisťovňa za poiste-
ného vyplatila.

Článok 10

NÁROK POISŤOVNE NA NÁHRADU 
POISTNÉHO PLNENIA

1. Poisťovňa má nárok na úhradu poistného plnenia 
alebo jeho časti, ktorú vyplatila z dôvodu škody spôso-
benej prevádzkou vozidla, a to až do jej celkovej výšky, 
proti poistenému, ktorý nie je poistníkom:
a) spôsobil škodu úmyselne alebo viedol vozidlo po 

požití alkoholu alebo inej návykovej látky alebo 
lieku označeného zákazom riadiť vozidlo, pričom za 
vedenie vozidla po požití alkoholu alebo inej návy-
kovej látky alebo lieku označeného zákazom riadiť 
vozidlo sa rozumejú aj prípady, keď sa odmietne 
podrobiť vyšetreniu na zistenie alkoholu, ktoré 
sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým 
sa určí objemové percento alkoholu v krvi, alebo 
ak sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu od-
berom a vyšetrením krvi alebo iného biologického 
materiálu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo 
inou návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení 
nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho 
zdravie, 



b) spôsobil škodu prevádzkou vozidla, ktoré použil 
neoprávnene,

c) viedol vozidlo bez predpísaného vodičského 
oprávnenia alebo v dobe zákazu činnosti viesť 
vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným 
orgánom,

d) spôsobil škodu vozidlom, o ktorom vedel, že jeho 
technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam 
ustanoveným v predpisoch o prevádzke v cestnej 
premávke a tento stav bol v príčinnej súvislosti so 
spôsobenou škodou,

e) vedome zveril vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa 
podmienky pre vedenie vozidla podľa osobitného 
právneho predpisu,

f) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa 
osobitného právneho predpisu, ktorá je škodovou 
udalosťou.

2. Poisťovňa má proti poistníkovi nárok na náhradu 
poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho 
vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou 
vozidla: 
a) v prípadoch uvedených v bode 1, písm. a), c) až f) 

tohto článku a 
b) v prípade, ak poistná udalosť nastala v čase, keď bol 

poistník v omeškaní s platením poistného.
3. Náhrada za škodu, na ktorú vznikne poisťovni nárok 

podľa bodu 1 alebo 2 tohto článku, nesmie presiahnuť 
úhrn poistných plnení, ktoré poisťovňa vyplatila z dô-
vodu poistnej udalosti.

Článok 11

POISTNÉ

1. Poistné stanovuje poisťovňa vo výške zabezpečujúcej 
splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovne vyplývajú-
cich z poistenia vrátane tvorby rezerv podľa zákona 
o poisťovníctve vždy pre obdobie kalendárneho roka.

2. Poisťovňa má právo v súvislosti so zmenami pod-
mienok rozhodujúcich pre stanovenie poistného 
jednostranne upraviť výšku poistného ku dňu jeho 
splatnosti, resp. splatnosti prvej splátky poistného 
pre príslušné poistné obdobie, pričom je povinná 
výšku nového poistného oznámiť poistníkovi najneskôr 
v lehote 6 týždňov pred jeho splatnosťou, resp. 
splatnosťou prvej splátky poistného pre príslušné 
poistné obdobie. Pokiaľ poistník s vykonanou úpravou 

nesúhlasí a nemieni za zmenených podmienok pokra-
čovať v poistení, musí to poisťovni písomne oznámiť 
do konca príslušného poistného obdobia, na ktorý má 
zaplatené poistné. Poistenie potom skončí k posledné-
mu dňu tohto poistného obdobia. V opačnom prípade 
sa predpokladá, že poistník zmenu výšky poistného 
akceptoval.

3. Poistník je povinný platiť poistné za poistné obdobie, 
dohodnuté v poistnej zmluve.

4. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistné 
je splatné prvým dňom poistného obdobia.

5. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistné bude 
platené v splátkach.

6. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach 
platí, že nezaplatením splátky poistného sa dňom na-
sledujúcim po dni jej splatnosti stávajú splatné všetky 
ostávajúce splátky ročného poistného. Ustanovenie 
§ 565, druhá veta, OZ sa v tomto prípade neuplatní. 

7. V poistnej zmluve môžu byť tiež stanovené pravidlá, 
podľa ktorých sa upravuje výška poistného v závislosti 
na počte vybavovaných škodových udalostí.

8. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, má 
poisťovňa právo na úrok z omeškania podľa OZ. 

9. Ak zanikne poistenie pred koncom poistného obdobia, 
za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má 
poisťovňa nárok na poistné do konca kalendárneho 
mesiaca, v ktorom poistenie zaniklo. Zostávajúcu časť 
poistného je poisťovňa povinná poistníkovi vrátiť.

10.  Ak zanikne poistenie pred koncom poistného obdobia, 
za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, 
a v tomto poistnom období dôjde ku škodovej udalosti, 
z ktorej vznikla povinnosť poisťovne nahradiť škodu, 
má poisťovňa právo na poistné až do konca tohto 
poistného obdobia. 

Článok 12

ZAČIATOK, ZMENY 
A DOBA TRVANIA POISTENIA

1. Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim po uzavretí 
poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dojednané, 
že vzniká neskôr alebo už okamihom uzavretia poistnej 
zmluvy.

2. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať písomnou 
dohodou účastníkov zmluvy.

3. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistenie 
sa dojednáva na dobu neurčitú.

Článok 13

ZÁNIK POISTENIA

1. Poistenie zaniká:
a) výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch 

mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná 
lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie 
zanikne,

b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď 
musí byť daná aspoň 6 týždňov pred jeho uplynu-
tím.  

2. Poistenie zaniká aj okamihom:
a) zániku vozidla,
b) zápisu prevodu držby vozidla na inú osobu v eviden-

cii vozidiel,
c) vyradenia vozidla z evidencie vozidiel,
d) prijatia oznámenia o krádeži vozidla príslušným 

orgánom,
e) vrátenia potvrdenia o poistení zodpovednosti pri 

vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, 
f) vyradenia vozidla z cestnej premávky, 
g) zmeny nájomcu, ak je na vozidlo uzavretá nájomná 

zmluva s právom kúpy prenajatej veci. 
 O týchto skutočnostiach je poistník povinný písomne 

bez zbytočného odkladu informovať poisťovňu a dolo-
žiť dokument preukazujúci príslušnú skutočnosť.

3. Poistník a poisťovňa môžu vypovedať poistnú zmluvu 
po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca odo 
dňa jej oznámenia poisťovni. V takomto prípade je 
výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia 
písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy 
druhej zmluvnej strane. Poistenie zanikne uplynutím 
tejto lehoty. 

4. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, poistenie zanikne, ak 
poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátu-
mu jeho splatnosti. Poistenie zanikne uplynutím tejto 
lehoty.

Článok 14

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Od týchto VPP PZP 04 je možné odchýliť sa v poistnej 
zmluve v prípadoch v nich uvedených, v ostatných 
prípadoch iba ak je to v prospech poisteného.



Zmluvné ustanovenia

ZMLUVNÉ USTANOVENIA
PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE 

ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO 

VOZIDLA 04 (ĎALEJ LEN „ZU PZP 04“)

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto ZU PZP 04 dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
04 (ďalej len „VPP PZP 04“) a tvoria spolu s VPP PZP 
04 neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

Článok 2

BONUS PLUS

1. Pokiaľ je v poistnej zmluve dohodnuté pripoistenie 
BONUS PLUS, poskytne poisťovňa z tohto pripoistenia 
poistné plnenie v prípade, keď náhrada škody presiahne 
limity poistného plnenia stanovené v čl. 4 VPP PZP 04, 
a to v čiastke, o ktorú náhrada škody presiahne limity 
poistného plnenia stanovené v čl. 4 VPP PZP 04. 

2. Pripoistenie BONUS PLUS je obmedzené sumou:
a) 41 000 000 Sk za škodu podľa čl. 2 bodu 2, písm. a) 

osobitne pre každého zraneného alebo usmrtené-
ho, 

b) 55 000 000 Sk za škodu podľa čl. 2 bodu 2 písm. b), 
c) a d) úhrnne na všetky nároky všetkých poškode-
ných.

Článok 3

BONUS

1. Bonusom sa rozumie zľava na poistnom za bezškodový 
priebeh poistenia. 

2. Bonus sa priznáva vždy pri nepretržitej, minimálne 
12 mesiacov trvajúcej dobe poistenia s bezškodovým 
priebehom (ďalej len „rozhodná doba“). 

3. Poisťovňa si vyhradzuje právo priradiť stupeň bonusu 
v závislosti od dĺžky poisťovňou určenej rozhodnej 
doby. 

4. Výšku príslušného stupňa bonusu určuje poisťovňa 
percentom vždy pre obdobie jedného kalendárneho 
roka z poistného určeného sadzobníkom poisťovne na 
príslušný kalendárny rok. 

5. Stupeň bonusu je platný pre dané poistné obdobie 
dohodnuté v poistnej zmluve. 

6. Ak bol v rozhodnej dobe poisťovateľom iný subjekt ako 
poisťovňa, bonus sa priznáva na základe predloženého 
dokladu o škodovom priebehu zaniknutého poistenia.

7. Bezškodovým priebehom sa rozumie skutočnosť, že 
v rozhodnej dobe trvania poistenia nedošlo k žiadnej 
poistnej udalosti.

Článok 4

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Poistník poskytuje údaje uvedené v poistnej zmluve 
poisťovni v zmysle § 38a zákona o poisťovníctve na 
účely identifíkácie a zachovania možnosti následnej 
kontroly tejto identifíkácie, na účely uzatvorenia tejto 
poistnej zmluvy a správy poistenia, na účel ochrany 
a domáhania sa práv poisťovne voči osobe poistníka 
a dotknutých osôb, zdokumentovania činnosti po-
isťovne, vykonávania dohľadu nad poisťovňou a na 
plnenie povinností a úloh poisťovne podľa zákona 
o poisťovníctve a alebo osobitných právnych predpisov 

a na účely poskytovania údajov podľa § 25 ods. 2, 
písm. a) a b) zákona Slovenskej kancelárii poisťovate-
ľov v zmysle § 11ods. 2 zákona.

2. Až do vysporiadania všetkých práv a povinností 
vyplývajúcich zo vzťahu založeného touto poistnou 
zmluvou dáva poistník poisťovni výslovný písomný 
súhlas so spracovaním týchto osobných údajov 
v informačnom systéme poisťovne na účely uvedené 
v bode 1 tohto článku ako aj na účely likvidácie po-
istných udalostí, zaistenia, marketingu (najmä značiek, 
produktov a služieb poisťovne, s využitím aj iných 
komunikačných kanálov ako poštový styk), realizácie 
asistenčných služieb a na účely výkonu ďalších činností, 
ktoré sú predmetom činnosti subjektov, ktorým so 
súhlasom poistníka poisťovňa osobné údaje poskytla, 
príp. sprístupnila.

 Ďalej poistník súhlasí s poskytnutím, sprístupnením 
a cezhraničným tokom týchto osobných údajov na vyš-
šie uvedené účely zaisťovniam, subjektov patriacim do 
skupiny ČP Group, spoločnosti poskytujúcej asistenčné 
služby a ďalším zmluvným partnerom poisťovne a iným 
oprávneným subjektom, a to i mimo územia Slovenskej 
republiky. 

3. Krajinou cezhraničného toku je ČR a iné štáty v sú-
vislosti s uplatnením práv a povinností vyplývajúcich 
z poistného vzťahu. Poistník berie na vedomie, že je 
oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať s tým, 
že jeho účinky nastanú okamihom vysporiadania 
všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy.

4. Poistník súčasne prehlasuje, že bol oboznámený so 
skutočnosťami vyplývajúcimi z § 10 ods. 1 zákona 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a v prí-
pade, ak sú v tejto poistnej zmluve uvedené osobné 
údaje inej osoby, má od tejto osoby súhlas k použitiu 
jej osobných údajov pre potreby poisťovne. 

5. Poistník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovni každú zmenu údajov uvedených na tejto 
poistnej zmluve. 

Článok 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. V prípade potreby doručenia písomnosti druhej zmluv-
nej strane sa doručuje osobne alebo prostredníctvom 
iného subjektu na adresu uvedenú pri označení dru-
hej zmluvnej strany v tejto zmluve, pokiaľ dotknutá 
zmluvná strana neoznámi písomne druhej zmluvnej 
strane zmenu adresy pre doručovanie. Doručenie 
písomnosti nastáva dňom jej prevzatia subjektom, ktorý 
je oprávnený preberať za zmluvnú stranu doporučené 
poštové zásielky. Písomnosť sa považuje za doručenú 
aj dňom uloženia zásielky z dôvodu prekážky v doru-
čení na strane adresáta u subjektu, ktorý je povinný ju 
doručiť. 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA 
ASISTENČNÝCH SLUŽIEB 

(ĎALEJ LEN „VPPAS“)

1. Asistenčné služby sú zabezpečované asistenčnou 
spoločnosťou AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. (ďalej len 
„ČPS assistance“), priamo alebo prostredníctvom jej 
zmluvných partnerov.

2. VPPAS sú platné pre osobné a ľahké motorové vozidlá 
s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony s platným povin-
ným zmluvným poistením zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uzatvo-

reným s Českou poisťovňou – Slovensko, akciová 
spoločnosť (ďalej len „poisťovňa“), okrem vozidiel 
upravených na špeciálne účely napr. pretekárske 
vozidlá (ďalej len „poistené vozidlo“). 

3. Asistenčné služby využíva vodič a osoby prepravované 
v poistenom vozidle s výnimkou autostopu (klient).

4. Asistenčné služby sa poskytujú v prípade, ak nastane 
nepredvídateľná udalosť v dôsledku dopravnej nehody 
alebo mechanickej poruchy v krajinách uvedených 
v zelenej karte.

5. Z asistenčných služieb sú pre prípady mechanických 
porúch vylúčené poistené vozidlá staršie ako 8 rokov 
a poistené vozidlá, ktoré sa v čase vzniku mechanickej 
poruchy nachádzajú menej ako 30 km od trvalého 
bydliska klienta.

6. V prípade vzniku núdzovej situácie je pre klientov 
k dispozícii centrum tiesňového volania na tel. 
č. 00421 (2) 58252191, v nepretržitej prevádzke 
365 dní v roku, 24 hodín denne.

7. Aby mohla byť poskytnutá asistenčná služba je po-
trebné, aby klient kontaktoval operátora a požiadal ho 
o poskytnutie príslušnej asistenčnej služby. Okrem žia-
dosti o poskytnutie asistenčných služieb klient uvedie:
•  Meno a priezvisko klienta
•  Evidenčné číslo alebo číslo VIN poisteného vozidla
• Telefónne číslo klienta
• Stručný popis situácie, ktorá si vyžaduje asistenčnú 

službu 
• Miesto, kde sa klient nachádza
• Ďalšie informácie, o ktoré ho operátor požiada 

a majú súvis s požadovanou asistenčnou službou.
 Ak tieto povinnosti klient nesplní, zaniká mu právo na 

poskytnutie asistenčných služieb.
8. Na základe klientom uvedených informácií operátor 

zvolí príslušnú formu a spôsob asistenčnej služby. 
Klient je povinný dodržiavať pokyny operátora. 

9. Pri poskytovaní asistenčnej služby predkladá klient 
zmluvnému partnerovi ČPS assistance potvrdenie 
o povinnom zmluvnom poistení poisteného vozidla.

10.  Poskytnutie asistenčnej služby bude odmietnuté, ak:
a) bola služba poskytnutá bez právneho dôvodu,
b) bol poistník v dobe vzniku núdzovej situácie 

v omeškaní s platením poistného,
c) ak vodič riadil poistené vozidlo bez predpísaného 

vodičského oprávnenia,
d) ak počet osôb v poistenom vozidle v čase núdzovej 

situácie prevyšoval výrobcom stanovený maximálny 
počet osôb, uvedený v technickom preukaze,

e) ak bolo poistené vozidlo v čase núdzovej situácie 
zaťažené nad hmotnostný limit stanovený výrobcom 
uvedený v technickom preukaze, 

f) ak technická spôsobilosť poisteného vozidla ne-
zodpovedá podmienkam na používanie v cestnej 
premávke podľa osobitného právneho predpisu. 

11. Asistenčné služby sú poskytované v rozsahu a v limitoch 
dohodnutom v zmluve o poskytovaní asistenčných 
služieb k poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou vozidla uzatvorenou medzi poisťovňou 
a ČPS assistance.

12. V prípade prekročenia rozsahu a limitov poskytova-
ných asistenčných služieb operátor ČPS assistance 
oznámi klientovi túto skutočnosť pred poskytnutím 
asistenčnej služby. 

13. Všetky náklady prevyšujúce rozsah a limity uvedené 
v bode 11 týchto VPPAS budú hradené klientom.

14. V prípade zmeny zmluvných podmienok dohodnutých 
medzi poisťovňou a ČPS assistance, resp. zmeny zmluv-
ného partnera, zabezpečujúceho asistenčné služby, si 
poisťovňa vyhradzuje právo tieto VPPAS jednostranne 
meniť. 


