V‰eobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za ‰kodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP 10
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âlánok II.
Rozsah poistenia zodpovednosti
1. Poistenie zodpovednosti sa vzÈahuje na kaÏdého,
kto zodpovedá za ‰kodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
2. Poisten˘ má z poistenia zodpovednosti právo, aby
poisÈovateº zaÀho nahradil po‰kodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu:
a) ‰kody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b) ‰kody vzniknutej po‰kodením, zniãením, odcudzením alebo stratou veci,
c) úãelne vynaloÏen˘ch nákladov spojen˘ch
s právnym zastúpením pri uplatÀovaní nárokov
podºa písm. a), b) a d) tohto bodu VPP PZP 10,
ak poisÈovateº nesplnil povinnosti uvedené
v § 11 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) zákona,
alebo poisÈovateº neoprávnene odmietol poskytnúÈ poistné plnenie, alebo neoprávnene
krátil poskytnuté poistné plnenie,
d) u‰lého zisku.
3. Poisten˘ má z poistenia zodpovednosti právo, aby
poisÈovateº zaÀho nahradil príslu‰n˘m subjektom
podºa osobitn˘ch právnych predpisov uplatnené,
preukázané a vyplatené náklady na zdravotnú starostlivosÈ, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpeãenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpeãenia, dôchodkové dávky, dávky
v˘sluhového zabezpeãenia a dôchodky starobného
dôchodkového sporenia (ìalej len „náklady“),
ak poisten˘ je povinn˘ nahradiÈ ich t˘mto subjektom.
4. Poisten˘ má právo, aby poisÈovateº zaÀho poskytol
po‰kodenému poistné plnenie v rozsahu podºa
bodu 2. tohto ãlánku VPP PZP 10, ak ku ‰kodovej
udalosti, pri ktorej táto ‰koda vznikla a za ktorú
poisten˘ zodpovedá, do‰lo v ãase trvania poistenia
zodpovednosti, ak zákon neustanovuje inak.
5. Ak ide o ‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na území iného ãlenského ‰tátu, po‰kodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu
poistenia zodpovednosti podºa právnych predpisov ãlenského ‰tátu, na ktorého území bola

‰koda spôsobená, ak sa podºa zákona alebo na
základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v ‰ir‰om rozsahu.
6. Na ‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla obãanovi ãlenského ‰tátu na území cudzieho ‰tátu, v ktorom nepôsobí príslu‰ná kancelária
poisÈovateºov, poãas jeho cesty z územia jedného
ãlenského ‰tátu na územie iného ãlenského ‰tátu
sa vzÈahujú právne predpisy ãlenského ‰tátu, na
ktorého území sa motorové vozidlo spravidla
nachádza.
7. Ak poisten˘ splní povinnosti uloÏené mu v ãlánku
IX. bode 2. c) aÏ m) t˘chto VPP PZP 10, uhradí
poisÈovateº v súvislosti so ‰kodovou udalosÈou za
poisteného náklady:
a) na odmenu advokáta, ktoré zodpovedajú najviac tarifnej odmene advokáta za obhajobu
v prípravnom konaní a v konaní pred súdom
prvého stupÀa v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní, ktoré je vedené proti poistenému,
b) na trovy súdneho konania o náhrade ‰kody vedeného s vedomím poisÈovateºa,
c) na trovy právneho zastúpenia v konaní o náhrade ‰kody pred súdom poisÈovateºom ustanoven˘m právnym zástupcom v súlade s § 11
ods. 4 zákona.
8. Limit poistného plnenia pre poistenie zodpovednosti v rozsahu bodu 7. tohto ãlánku VPP PZP 10
predstavuje 700 EUR, ak nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.
âlánok III.
V˘luky z poistenia zodpovednosti
1. Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisÈovateº
nenahradí za poisteného ‰kodu, ak ide o zodpovednosÈ za ‰kodu:
a) ktorú utrpel vodiã motorového vozidla, ktorého
prevádzkou bola ‰koda spôsobená,
b) podºa ãlánku II. bodu 2. písm. b) aÏ d) t˘chto
VPP PZP 10:
ba) za ktorú poisten˘ zodpovedá svojmu manÏelovi alebo osobám, ktoré s ním v ãase
vzniku ‰kodovej udalosti Ïili v spoloãnej
domácnosti,
bb) vzniknutú drÏiteºovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateºovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola ‰koda spôsobená,
bc) vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy
tvorenej motorov˘m vozidlom a prípojn˘m
vozidlom s v˘nimkou, ak ‰koda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie vozidiel
vleãn˘m lanom alebo vleãnou tyãou pri
poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva
v rámci podnikateºskej ãinnosti,
c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola ‰koda spôsobená, ako aj na veciach dopravovan˘ch t˘mto motorov˘m vozidlom, s v˘nimkou
‰kody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby okrem osôb podºa písm. a)
a b) tohto bodu v ãase, keì k dopravnej nehode
do‰lo, na sebe alebo pri sebe,
d) ktorú poisten˘ uhradil alebo sa zaviazal uhradiÈ
nad rámec ustanoven˘ osobitn˘mi predpismi
(napr. OZ, zákonom o náhrade za bolesÈ a o náhrade za sÈaÏenie spoloãenského uplatnenia
v platnom znení), alebo nad rámec právoplat-

ného rozhodnutia súdu o náhrade ‰kody, alebo
na základe rozhodnutia súdu, ktor˘m bola
schválená dohoda úãastníkov konania, ak poisÈovateº nebol jedn˘m z t˘chto úãastníkov,
e) vzniknutú pretekárom alebo súÈaÏiacim úãastníkom pri motoristick˘ch pretekoch a súÈaÏiach
alebo pri prípravn˘ch jazdách k nim, ani ‰kodu
na vozidlách pri nich pouÏit˘ch s v˘nimkou
‰kody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla,
pri ktorej je vodiã povinn˘ dodrÏiavaÈ pravidlá
cestnej premávky,
f) vzniknutú uhradením nákladov na zdravotnú
starostlivosÈ, nemocensk˘ch dávok, dávok nemocenského zabezpeãenia, úrazov˘ch dávok,
dávok úrazového zabezpeãenia, dôchodkov˘ch
dávok, dávok v˘sluhového zabezpeãenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
poskytovan˘ch z dôvodu ‰kody na zdraví alebo
usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového
vozidla:
fa) ak sa nezistila osoba zodpovedná za ‰kodu,
fb) vodiãovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola táto ‰koda spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou ãinnosÈou motorového
vozidla ako pracovného stroja s v˘nimkou ‰kôd
zapríãinen˘ch jeho jazdou,
h) ktorej vznik nie je v príãinnej súvislosti s poistnou udalosÈou,
i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho
vozidla,
j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri
teroristickom ãine alebo vojnovej udalosti, ak
má táto prevádzka priamu súvislosÈ s t˘mto
ãinom alebo udalosÈou.
2. Poistenie zodpovednosti sa ìalej nevzÈahuje na
zodpovednosÈ za ‰kodu:
a) vzniknutú v príãinnej súvislosti s vojnov˘mi
udalosÈami, vzburou, povstaním alebo s in˘mi
hromadn˘mi násiln˘mi nepokojmi, so ‰trajkom,
s v˘lukou, teroristick˘mi aktmi (t. j. násiln˘mi
ãinmi motivovan˘mi politicky, sociálne, ideologicky alebo náboÏensky) alebo so zásahom
úradnej alebo ‰tátnej moci,
b) spôsobenú jadrovou energiou.
âlánok IV.
Limity poistného plnenia
1. Limit poistného plnenia je najvy‰‰ia hranica poistného plnenia poisÈovateºa pri jednej ‰kodovej
udalosti.
2. Do 31. decembra 2011 limit poistného plnenia
z jednej ‰kodovej udalosti je:
a) 2 500 000 EUR za ‰kodu podºa ãlánku II. bodu 2. písm. a) a za náklady podºa ãlánku II. bodu
3. bez ohºadu na poãet zranen˘ch alebo
usmrten˘ch,
b) 500 000 EUR za ‰kodu podºa ãlánku II. bodu 2.
písm. b), c) a d), a to bez ohºadu na poãet
po‰koden˘ch.
3. Od 1. januára 2012 limit poistného plnenia z jednej ‰kodovej udalosti je:
a) 5 000 000 EUR za ‰kodu podºa ãlánku II. bodu
2. písm. a) a za náklady podºa ãlánku II. bodu 3.
bez ohºadu na poãet zranen˘ch alebo usmrten˘ch,
b) 1 000 000 EUR za ‰kodu podºa ãlánku II. bodu 2. písm. b), c) a d), a to bez ohºadu na poãet
po‰koden˘ch.
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4. Ak je súãet nárokov viacer˘ch po‰koden˘ch vy‰‰í
ako limit poistného plnenia podºa bodu 2. písm. a)
alebo písm. b) a bodu 3. písm. a) alebo písm. b)
tohto ãlánku alebo poistnej zmluvy, poistné plnenie sa kaÏdému z nich zniÏuje v pomere limitu
poistného plnenia k súãtu nárokov v‰etk˘ch
po‰koden˘ch.
5. Limit poistného plnenia podºa bodu 2. a 3. tohto
ãlánku je moÏné dohodou zv˘‰iÈ v poistnej zmluve.
V takom prípade platí vy‰‰í limit poistného plnenia
uveden˘ v poistnej zmluve a limity poistného plnenia uvedené v bode 2. a 3. tohto ãlánku sa neuplatÀujú.

6.

âlánok V.
Zaãiatok, zmena a doba trvania poistenia
7.
1. ÚãinnosÈ poistenia je odo dÀa nasledujúceho po
uzavretí poistnej zmluvy (0.00 h), ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté, Ïe poistenie zodpovednosti zaãína neskôr alebo v okamihu uzavretia poistnej zmluvy. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, Ïe
poistenie vzniká v okamihu uzavretia poistnej zmluvy, v takomto prípade musí byÈ v poistnej zmluve
uvedená hodina a minúta zaãiatku poistenia.
2. Zmeny v poistnej zmluve moÏno vykonaÈ písomnou dohodou zmluvn˘ch strán, pokiaº nie je vo
VPP PZP 10 uvedené inak. Zmeny v poistnej zmluve t˘kajúce sa najmä zmeny mena, priezviska
a/alebo obchodného mena poistníka, poisteného
a/alebo zmeny údajov t˘kajúcich sa predmetu
poistenia, ktoré nie sú podstatnou náleÏitosÈou
poistnej zmluvy, je moÏné oznámiÈ poisÈovateºovi
telefonicky a/alebo elektronickou formou; v takomto prípade má poisÈovateº právo ústne alebo
elektronickou formou vyÏiadaÈ si doplnenie tohto
oznámenia písomnou formou a poistník a/alebo
poisten˘ je povinn˘ vyhovieÈ Ïiadosti poisÈovateºa
do 15 dní od Ïiadosti poisÈovateºa. Pri poru‰ení
povinnosti v zmysle tohto bodu zmluvy je poisÈovateº oprávnen˘ odoprieÈ vykonanie zmeny aÏ do
doruãenia písomnej Ïiadosti poistníka a/alebo
poisteného.
3. Poistenie sa uzaviera na dobu neurãitú, pokiaº nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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10.
11.
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âlánok VI.
Poistné, poistné obdobie
13.
1. Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu,
ktorú je povinn˘ platiÈ poistník.
2. Poistné pri poistení zodpovednosti podºa t˘chto
VPP PZP 10 sa stanovuje vo v˘‰ke zabezpeãujúcej splniteºnosÈ v‰etk˘ch záväzkov poisÈovateºa
vypl˘vajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane
tvorby rezerv podºa osobitného predpisu.
3. Poistn˘m obdobím je ãasov˘ úsek, za ktor˘ sa
platí poistné; poistn˘m obdobím je jeden rok,
pokiaº nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, Ïe poistn˘m
obdobím je kalendárny rok a k uzavretiu poistnej
zmluvy dôjde v priebehu kalendárneho roka,
platí, Ïe prv˘m poistn˘m obdobím je obdobie od
zaãiatku poistenia do konca kalendárneho roka,
do ktorého spadá zaãiatok poistenia a ìal‰ím
poistn˘m obdobím je kalendárny rok, pokiaº
v poistnej zmluve nie je uvedené inak.
4. PoisÈovateº má právo v súvislosti so zmenami
podmienok rozhodujúcich pre stanovenie poistného jednostranne upraviÈ v˘‰ku poistného ku
dÀu jeho splatnosti, resp. splatnosti prvej splátky
poistného na nasledujúce poistné obdobie.
O tejto skutoãnosti je poisÈovateº povinn˘ poistníka vopred informovaÈ zaslaním oznamovacieho listu s novou v˘‰kou poistného na nasledujúce poistné obdobie.
5. Poistník je povinn˘ platiÈ poistné za dohodnuté
poistné obdobie alebo dobu poistenia dohod-

nutú v poistnej zmluve. Pokiaº nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak, poistné je splatné
prv˘m dÀom poistného obdobia. V prípade dojednania jednorazového poistného je poistné
splatné prv˘m dÀom doby poistenia, pokiaº nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
V poistnej zmluve moÏno dohodnúÈ, Ïe poistné
bude platené v splátkach. Nezaplatením ão i len
jednej splátky poistného sa dÀom nasledujúcim
po dni splatnosti príslu‰nej nezaplatenej splátky poistného stávajú splatné v‰etky ostávajúce
splátky daného poistného obdobia alebo doby
poistenia v prípade jednorazového poistného
dohodnutého v poistnej zmluve. Ustanovenie
§ 565, druhá veta, OZ sa v tomto prípade neuplatní.
Pri poisteniach uzavret˘ch na dobu urãitú, a to
na dobu krat‰iu ako jeden rok, sa platí poistné
naraz na celú dobu, na ktorú bolo poistenie uzavreté, priãom poistné je splatné dÀom zaãiatku
poistenia zodpovednosti, pokiaº nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak.
Pri platení poistného prostredníctvom po‰ty
alebo peÀaÏného ústavu sa poistné povaÏuje za
zaplatené v deÀ pripísania úhrady poistného na
úãet poisÈovateºa uveden˘ v poistnej zmluve
alebo vyplatením poisÈovateºovi v hotovosti
v plnej v˘‰ke so správne uveden˘m variabiln˘m
symbolom, ktor˘m je spravidla ãíslo poistnej
zmluvy, pokiaº nebolo dohodnuté inak.
V poistnej zmluve môÏu byÈ tieÏ stanovené
pravidlá, podºa ktor˘ch sa upravuje v˘‰ka poistného v závislosti od poãtu vybavovan˘ch ‰kodov˘ch udalostí.
Ak je poistník v ome‰kaní s platením poistného,
poisÈovateº má právo na úroky z ome‰kania
podºa OZ.
PoisÈovateº má voãi poistníkovi právo na
náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti
s doruãovaním písomností t˘kajúcich sa zaplatenia dlÏného poistného.
Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byÈ zaplatené poistné, poisÈovateº má nárok
na pomernú ãasÈ poistného ku dÀu, keì poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu ãasÈ
poistného je poisÈovateº povinn˘ poistníkovi
vrátiÈ podºa zákona.
Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byÈ zaplatené poistné, a v tomto poistnom
období dôjde ku ‰kodovej udalosti, z ktorej
vznikla povinnosÈ poisÈovateºa nahradiÈ ‰kodu,
poisÈovateº má právo na poistné aÏ do konca
tohto poistného obdobia.
âlánok VII.
Bonus/Malus

1. Bonus je zníÏenie poistného za bez‰kodov˘
priebeh poistenia zodpovednosti. Malus je
priráÏka k poistnému za ‰kodov˘ priebeh poistenia zodpovednosti v predchádzajúcom poistnom
období. V˘‰ka bonusu, resp. malusu, je vyjadrená
pre kaÏd˘ stupeÀ v percentách.
2. Systém bonus/malus v zmysle tohto ãlánku VPP
PZP 10 sa uplatÀuje, len ak bol dohodnut˘
v poistnej zmluve a platí pre v‰etky kategórie
motorov˘ch vozidiel.
3. Rozhodnou dobou sa na úãely t˘chto VPP PZP 10
rozumie skutoãnosÈ, Ïe v priebehu nepretrÏitého,
minimálne 12 mesiacov trvajúceho poistenia
zodpovednosti nedo‰lo k Ïiadnej poistnej udalosti, ktorá má vplyv na zníÏenie v˘‰ky stupÀa
bonusu resp. malusu (ìalej len „rozhodná udalosÈ“), ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak,
priãom sa do tejto doby zapoãítava aj kaÏd˘
zaãat˘ mesiac.

4. Rozhodná doba môÏe byÈ krátená na základe
vzniknut˘ch rozhodn˘ch udalostí, prípadne
skrátená s ohºadom na dobu neexistencie poistenia zodpovednosti na príslu‰né motorové
vozidlo. V prípade, Ïe poistenie zodpovednosti
zaniklo pred viac ako 12 mesiacmi, rozhodná
doba sa skracuje o celú dobu neexistencie poistenia, priãom takto stanovená rozhodná doba
môÏe ãiniÈ najmenej 0 mesiacov. Ak doba neexistencie poistenia zodpovednosti nepresiahne
12 mesiacov, rozhodná doba sa nemení.
5. Rozhodnou udalosÈou je kaÏdá poistná udalosÈ
bez ohºadu na mieru úãasti poisteného na vzniknutej ‰kode, z ktorej vzniká poisÈovateºovi povinnosÈ poskytnúÈ poistné plnenie.
6. Za rozhodnú udalosÈ sa nepovaÏuje:
a) ‰kodová udalosÈ, za ktorú poisÈovateº nemá
povinnosÈ poskytnúÈ poistné plnenie,
b) poistná udalosÈ, za ktorú bola poisÈovateºovi
poskytnutá náhrada toho, ão za poistníka/poisteného poisÈovateº plnil,
c) poistná udalosÈ, ktorá nastala pri neoprávnenom pouÏití vozidla cudzou osobou v zmysle
právneho poriadku Slovenskej republiky
(ìalej len „SR“).
7. Bonus sa poskytuje, resp. malus sa uplatÀuje,
v príslu‰nom stupni od prvého dÀa poistného
obdobia nasledujúceho po poistnom období,
v ktorom nárok na tento stupeÀ vznikol, do
konca príslu‰ného poistného obdobia.
8. StupeÀ a v˘‰ka bonusu, resp. malusu, závisí od
dæÏky rozhodnej doby poãítanej od zaãiatku poistenia, najskôr v‰ak od 1. 1. 2002, a uplatÀuje sa
na dané poistné obdobie dohodnuté v poistnej
zmluve, priãom maximálna dæÏka rozhodnej doby
na urãenie v˘‰ky bonusu je 84 mesiacov a maximálna záporná dæÏka rozhodnej doby na urãenie v˘‰ky malusu je 60 mesiacov.
Bonus, resp. malus, sa urãí nasledovne:
StupeÀ
bonusu/malusu

Rozhodná doba
v mesiacoch
B7

V˘‰ka
bonusu/malusu

84 mesiacov a viac

60 %

B6 od 72 do 83 mesiacov vrátane

55 %

B5 od 60 do 71 mesiacov vrátane

45 %

B4 od 48 do 59 mesiacov vrátane

35 %

B3 od 36 do 47 mesiacov vrátane

25 %

B2 od 24 do 35 mesiacov vrátane

15 %

B1 od 12 do 23 mesiacov vrátane

5%

Základn˘ stupeÀ
bonusu/malusu A0 od 0 do 11 mesiacov vrátane

0%

Bonus

M1
Malus

-1 aÏ -12 mesiacov vrátane

-5 %

M2 -13 aÏ -24 mesiacov vrátane

-15 %

M3 -25 aÏ -36 mesiacov vrátane

-35 %

M4 -37 aÏ -48 mesiacov vrátane

-45 %

M5 -49 aÏ -60 mesiacov vrátane

-60 %

9. Poistníkovi je pri uzavieraní novej poistnej zmluvy u poisÈovateºa alebo v priebehu poistenia
pridelen˘ stupeÀ bonusu po predloÏení originálneho písomného potvrdenia o ‰kodovom priebehu zaniknutého poistenia zodpovednosti rovnakého drÏiteºa, ktoré sa stáva prílohou poistnej
zmluvy, alebo na základe rozhodnutia poisÈovateºa. Ak poistník pri uzavieraní poistnej zmluvy
dané potvrdenie nepredloÏí, v poistnej zmluve
bude priznan˘ základn˘ stupeÀ bonusu, resp.
malusu, ak poisÈovateº nestanoví inak. Pokiaº
poisÈovateº v priebehu platnosti poistnej zmluvy
zistí dôvody na zmenu urãenia stupÀa bonusu
(napr. nedodanie potvrdenia o ‰kodovom priebehu alebo zistenie, Ïe predloÏené potvrdenie
o ‰kodovom priebehu je nepravdivé), má právo
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jednostranne doúãtovaÈ poistníkovi rozdiel poistného a upraviÈ v˘‰ku poistného.
10. Za kaÏdú rozhodnú poistnú udalosÈ, ku ktorej
dôjde poãas poistného obdobia, sa na nasledujúce poistné obdobie zniÏuje rozhodná doba
o 24 mesiacov. Za kaÏdé sledované bez‰kodové
obdobie sa rozhodná doba na nasledujúce poistné obdobie zvy‰uje vÏdy o 12 mesiacov.
11. Bonus je moÏné previesÈ, resp. malus uplatniÈ,
len pre motorové vozidlo tej istej kategórie vozidiel za predpokladu, Ïe za zaniknuté poistenie
zodpovednosti sa dojednáva nové poistenie
a v poistnej zmluve je uveden˘ rovnak˘ drÏiteº,
pokiaº poisÈovateº nestanoví inak.
12. Pokiaº sa poisÈovateº dozvie o poistnej udalosti,
ktorá nastala v danom poistnom období a ktorá
má vplyv na zmenu stupÀa bonusu/malusu aÏ po
zaslaní oznamovacieho listu s v˘‰kou poistného
na nasledujúce poistné obdobie, má poisÈovateº
právo na doúãtovanie rozdielu na poistnom.
âlánok VIII.
Zánik poistenia zodpovednosti
Poistenie zodpovednosti zaniká:
1. v˘poveìou kaÏdej zo zmluvn˘ch strán do dvoch
mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; v˘povedná
lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie
zodpovednosti zanikne,
2. v˘poveìou ku koncu poistného obdobia; v˘poveì
musí byÈ doruãená poisÈovateºovi aspoÀ 6 t˘ÏdÀov
pred jeho uplynutím,
3. odstúpením poisÈovateºa od poistnej zmluvy v súlade s § 802 ods. 1 OZ,
4. odmietnutím plnenia poisÈovateºa z poistenia zodpovednosti v súlade s § 802 ods. 2 OZ.
5. Poistenie zaniká aj okamihom:
a) zániku motorového vozidla,
b) zápisu prevodu drÏby motorového vozidla na
inú osobu v evidencii vozidiel,
c) vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel,
d) prijatia oznámenia o krádeÏi motorového vozidla u príslu‰ného orgánu,
e) vrátenia dokladu o poistení zodpovednosti pri
motorov˘ch vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
f) doãasného/trvalého vyradenia motorového
vozidla z premávky na pozemn˘ch komunikáciách,
g) zmeny nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.
O t˘chto skutoãnostiach je poistník povinn˘ písomne bez zbytoãného odkladu informovaÈ poisÈovateºa a doloÏiÈ dokument preukazujúci príslu‰nú
skutoãnosÈ.
6. Poistník a poisÈovateº môÏu vypovedaÈ poistnú
zmluvu po vzniku ‰kodovej udalosti do jedného
mesiaca odo dÀa jej oznámenia poisÈovateºovi.
V takomto prípade je v˘povedná lehota jeden
mesiac odo dÀa doruãenia písomného oznámenia
o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej
strane. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím
tejto lehoty.
7. Poistenie zodpovednosti zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho
splatnosti, ak pre tak˘to prípad nebola v poistnej
zmluve dohodnutá dlh‰ia lehota na zánik poistenia zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
âlánok IX.
Práva a povinnosti poistníka/poisteného
1. Poistník je povinn˘:
a) riadne platiÈ poistné po celú dobu trvania
poistenia zodpovednosti,

b) bez zbytoãného odkladu oznámiÈ poisÈovateºovi kaÏdé zv˘‰enie poistného nebezpeãenstva, o ktorom vie a ktoré nastalo po uzavretí
poistnej zmluvy, najmä ak toto má vplyv na
v˘‰ku poistného, ako aj v‰etky zmeny v ostatn˘ch skutoãnostiach, ktoré uviedol pri uzavieraní poistnej zmluvy,
c) umoÏniÈ poisÈovateºovi vykonaÈ kedykoºvek
kontrolu podkladov na v˘poãet poistného,
d) poskytovaÈ poisÈovateºovi údaje podºa § 25
ods. 2 písm. a) a b) zákona a ich zmeny,
e) bez zbytoãného odkladu, najneskôr do 15 dní
po zániku poistenia zodpovednosti s v˘nimkou zániku poistenia zodpovednosti podºa
§ 27 zákona, odovzdaÈ poisÈovateºovi potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu; do splnenia tejto povinnosti, nie je poisÈovateº povinn˘ vrátiÈ poistníkovi zostávajúcu
ãasÈ poistného podºa § 11 ods. 10 zákona,
f) plniÈ ìal‰ie povinnosti, ktoré sú mu uloÏené
právnymi predpismi a poistnou zmluvou.
2. Poisten˘ je povinn˘:
a) dbaÈ, aby ‰kodová udalosÈ nenastala, najmä je
povinn˘ dodrÏiavaÈ povinnosti ustanovené
právnymi predpismi t˘kajúcimi sa prevádzky
motorového vozidla, na ktoré sa poistenie
zodpovednosti vzÈahuje, nesmie poru‰ovaÈ
povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo
zmen‰eniu nebezpeãenstva, ktoré sú mu uloÏené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré vypl˘vajú z poistnej zmluvy,
ani nesmie strpieÈ poru‰ovanie t˘chto povinností zo strany tretích osôb (za tretie osoby sa
povaÏujú tieÏ v‰etky fyzické a právnické osoby
ãinné pre poisteného),
b) odstrániÈ kaÏd˘ nedostatok alebo nebezpeãenstvo, o ktor˘ch sa dozvie a ktoré by mohli
maÈ vplyv na vznik ‰kodovej udalosti,
c) ak uÏ ‰kodová udalosÈ nastala, vykonaÈ nevyhnutné opatrenia na to, aby ‰koda bola ão
najmen‰ia,
d) ak ‰kodová udalosÈ nastala, poskytnúÈ poisÈovateºovi súãinnosÈ pri ‰etrení ‰kodovej udalosti a na poÏiadanie poisÈovateºa umoÏniÈ
vykonanie obhliadky poisteného vozidla v termíne stanovenom poisÈovateºom,
e) písomne oznámiÈ poisÈovateºovi vznik ‰kodovej udalosti:
ea) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na
území SR,
eb) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo
územia SR,
f) uviesÈ v‰etky jemu známe okolnosti, ktoré sa
t˘kajú ‰kodovej udalosti,
g) po oznámení ‰kodovej udalosti postupovaÈ
podºa pokynov poisÈovateºa a predloÏiÈ v poÏadovanej lehote doklady, ktoré si poisÈovateº
vyÏiada,
h) bez zbytoãného odkladu poisÈovateºovi písomne oznámiÈ, Ïe bol proti nemu uplatnen˘
nárok na náhradu ‰kody, a vyjadriÈ sa k poÏadovanej náhrade a k jej v˘‰ke,
i) bez zbytoãného odkladu poisÈovateºovi písomne oznámiÈ, Ïe v súvislosti so ‰kodovou
udalosÈou sa zaãalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku, a zabezpeãiÈ, aby bol poisÈovateº informovan˘ o ich priebehu a o v˘sledkoch; ak má poisten˘ právneho zástupcu, je
povinn˘ oznámiÈ poisÈovateºovi jeho meno,
priezvisko a trval˘ pobyt alebo jeho obchodné
meno a sídlo,
j) bez zbytoãného odkladu poisÈovateºovi písomne oznámiÈ, Ïe právo na náhradu ‰kody
bolo riadne uplatnené; v takomto prípade je
poisten˘ povinn˘ postupovaÈ podºa pokynov
poisÈovateºa,
k) bez zbytoãného odkladu oznámiÈ poisÈovateºovi, Ïe nastali okolnosti odôvodÀujúce pre-

chod práva podºa ãlánku XI. bodov 5. a 6.
t˘chto VPP PZP 10 na poisÈovateºa, a odovzdaÈ mu doklady potrebné na uplatnenie
t˘chto práv,
I) v konaní o náhrade ‰kody zo ‰kodovej udalosti
postupovaÈ v súlade s pokynmi poisÈovateºa,
najmä sa nesmie bez súhlasu poisÈovateºa
zaviazaÈ k náhrade premlãanej pohºadávky,
uznaÈ povinnosÈ nahradiÈ ‰kodu alebo jej ãasÈ
a nesmie uzavrieÈ bez súhlasu poisÈovateºa
súdny zmier,
m) plniÈ ìal‰ie povinnosti, ktoré sú mu uloÏené
právnymi predpismi alebo poistnou zmluvou.
3. Poisten˘ je oprávnen˘ písomne poÏiadaÈ poisÈovateºa o vydanie dokladu o ‰kodovom priebehu
poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania
zmluvného vzÈahu, ale najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvného
vzÈahu.
4. Poisten˘ je na ÏiadosÈ po‰kodeného povinn˘ bez
zbytoãného odkladu poskytnúÈ údaje potrebné pre
po‰kodeného na uplatnenie nároku na náhradu
‰kody, najmä:
a) svoje meno, priezvisko a trval˘ pobyt alebo
obchodné meno a sídlo,
b) obchodné meno a sídlo poisÈovateºa, u ktorého
bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
c) ãíslo poistnej zmluvy.
âlánok X.
Práva a povinnosti poisÈovateºa
1. PoisÈovateº po uzavretí poistnej zmluvy vydá poistníkovi bez zbytoãného odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.
2. PoisÈovateº je povinn˘ bez zbytoãného odkladu
písomne oznamovaÈ Slovenskej kancelárii poisÈovateºov (ìalej len „kancelária“) údaje o vzniku,
zmene a o zániku poistenia zodpovednosti
a o poistn˘ch zmluvách, ktoré uzavrel, vrátane
údajov podºa § 25 ods. 2 písm. a) a b) zákona. PoisÈovateº je povinn˘ overiÈ si údaje o motorovom
vozidle evidované kanceláriou.
3. PoisÈovateº je povinn˘ do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydaÈ poistníkovi doklad o ‰kodovom priebehu poistenia zodpovednosti.
4. Ak poistník nesplnil povinnosÈ podºa § 9 ods. 6
zákona, nie je poisÈovateº povinn˘ do splnenia
tejto povinnosti vrátiÈ poistné podºa § 11 ods. 10
zákona.
5. PoisÈovateº bez zbytoãného odkladu ustanoví poistenému na základe jeho písomnej Ïiadosti právneho zástupcu v konaní o náhradu ‰kody pred súdom, na ktorú sa vzÈahuje poistenie zodpovednosti.
6. Ak je poistn˘m obdobím kalendárny rok, poisÈovateº je povinn˘ zverejniÈ v˘‰ku poistného a v‰eobecné poistné podmienky podºa § 8 zákona na
nasledujúce poistné obdobie najneskôr do 31. októbra.
7. Ak poisten˘ uvedie poisÈovateºa úmyselne do
omylu o podstatn˘ch okolnostiach, ktoré sa t˘kajú
vzniku nároku na poistné plnenie alebo jeho v˘‰ky,
alebo ak poisten˘ na poÏiadanie poisÈovateºa neumoÏní vykonanie obhliadky poisteného vozidla
v lehote urãenej poisÈovateºom, poisÈovateºovi
vznikne proti poistenému nárok na náhradu toho,
ão za poisteného vyplatil, aÏ do v˘‰ky poskytnutého poistného plnenia.
8. PoisÈovateº je oprávnen˘ poistné plnenie úplne
alebo sãasti odmietnuÈ, ak poisten˘:
a) bez súhlasu poisÈovateºa uznal povinnosÈ nahradiÈ ‰kodu alebo jej ãasÈ nad rámec poistného
plnenia, ktoré bol povinn˘ poskytnúÈ poisÈovateº,
b) sa zaviaÏe uhradiÈ premlãanú pohºadávku,
c) neposkytne poisÈovateºovi potrebnú súãinnosÈ
v súdnom konaní.
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âlánok XI.
Plnenie poisÈovateºa
1. Po‰koden˘ je oprávnen˘ uplatniÈ svoj nárok na
náhradu ‰kody priamo voãi poisÈovateºovi a je povinn˘ tento nárok preukázaÈ. T˘mto ustanovením
v‰ak nie je dotknutá povinnosÈ poisteného podºa
ãlánku IX. bodu 2. písm. e) t˘chto VPP PZP 10.
2. PoisÈovateº je povinn˘ poskytnúÈ poistné plnenie
do 15 dní po skonãení pre‰etrovania potrebného
na zistenie rozsahu povinnosti poisÈovateºa
poskytnúÈ poistné plnenie alebo po doruãení
právoplatného rozhodnutia súdu o v˘‰ke náhrady ‰kody poisÈovateºovi, ak z tohto rozhodnutia
nevypl˘va iná lehota na poskytnutie poistného
plnenia.
3. PoisÈovateº je povinn˘ bez zbytoãného odkladu
zaãaÈ pre‰etrovanie potrebné na zistenie rozsahu
jeho povinnosti poskytnúÈ poistné plnenie a do
troch mesiacov odo dÀa oznámenia po‰kodeného
o ‰kodovej udalosti:
a) skonãiÈ pre‰etrovanie potrebné na zistenie
rozsahu jeho povinnosti poskytnúÈ poistné
plnenie a oznámiÈ po‰kodenému v˘‰ku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisÈovateºa poskytnúÈ poistné plnenie a nárok na
náhradu ‰kody preukázan˘,
b) poskytnúÈ po‰kodenému písomné vysvetlenie
dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúÈ alebo
pre ktoré zníÏil poistné plnenie, alebo poskytnúÈ
po‰kodenému písomné vysvetlenie k t˘m uplatnen˘m nárokom na náhradu ‰kody, v ktor˘ch
nebol v ustanovenej lehote preukázan˘ rozsah
povinnosti poisÈovateºa poskytnúÈ poistné plnenie a v˘‰ka poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa povaÏuje za doruãené dÀom, keì
ho po‰koden˘ prevzal, odmietol prevziaÈ, alebo
dÀom, keì ho po‰ta vrátila ako nedoruãené.
4. Ak poisÈovateº nesplní povinnosÈ uvedenú v bode
3. tohto ãlánku, je povinn˘ zaplatiÈ po‰kodenému
úroky z ome‰kania podºa OZ.
5. Ak má poisten˘ proti po‰kodenému alebo proti
inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, na
jej zníÏenie alebo na zastavenie jej v˘platy,
prechádza toto právo na poisÈovateºa, ak za poisteného túto sumu zaplatil alebo ju za neho
vypláca.
6. Na poisÈovateºa prechádza tieÏ právo poisteného
na úhradu t˘ch nákladov konania o náhrade ‰kody,
ktoré boli poistenému priznané, ak ich poisÈovateº
za poisteného vyplatil.
âlánok XII.
Nárok poisÈovateºa na náhradu
poistného plnenia
1. PoisÈovateº má proti poistníkovi nárok na náhradu
poistného plnenia alebo jeho ãasti, ktoré za neho
vyplatil z dôvodu ‰kody spôsobenej prevádzkou
motorového vozidla, ak:
a) spôsobil ‰kodu úmyselne alebo ak viedol
motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b) viedol motorové vozidlo bez predpísaného
vodiãského oprávnenia alebo v ãase zákazu ãinnosti viesÈ motorové vozidlo uloÏeného súdom
alebo in˘m príslu‰n˘m orgánom,
c) spôsobil ‰kodu motorov˘m vozidlom, o ktorom
vedel, Ïe jeho technická spôsobilosÈ nezodpovedá podmienkam na pouÏívanie v premávke
na pozemn˘ch komunikáciách podºa osobitného predpisu, a tento stav bol v príãinnej
súvislosti so spôsobenou ‰kodou,
d) vedome zveril vedenie motorového vozidla
osobe, ktorá nespæÀa podmienky na vedenie
motorového vozidla podºa osobitného predpisu,
e) poru‰il povinnosÈ ohlásiÈ dopravnú nehodu
podºa osobitného predpisu, ktorá je poistnou
udalosÈou,

f) v ãase, keì nastala poistná udalosÈ, bol
v ome‰kaní s platením poistného,
g) spôsobil ‰kodu motorov˘m vozidlom a bez
dôvodov hodn˘ch osobitného zreteºa poru‰il
povinnosti podºa ãlánku IX. bodu 2. e), g), h), i),
j) a k),
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiÈ
skú‰ke na prítomnosÈ návykovej látky.
2. PoisÈovateº má proti poistenému, ktor˘ nie je
poistníkom, nárok na náhradu poistného plnenia
alebo jeho ãasti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu
‰kody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak:
a) spôsobil ‰kodu úmyselne alebo viedol motorové
vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b) spôsobil ‰kodu prevádzkou motorového vozidla,
ktoré pouÏil neoprávnene,
c) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodiãského oprávnenia alebo v ãase zákazu ãinnosti viesÈ motorové vozidlo uloÏeného súdom
alebo in˘m príslu‰n˘m orgánom,
d) spôsobil ‰kodu motorov˘m vozidlom, o ktorom
vedel, Ïe jeho technická spôsobilosÈ nezodpovedá podmienkam na pouÏívanie v premávke
na pozemn˘ch komunikáciách podºa osobitného predpisu, a tento stav bol v príãinnej súvislosti so spôsobenou ‰kodou,
e) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespæÀa podmienky na vedenie motorového vozidla podºa osobitné predpisu,
f) poru‰il povinnosÈ ohlásiÈ dopravnú nehodu
podºa osobitného predpisu, ktorá je poistnou
udalosÈou,
g) spôsobil ‰kodu motorov˘m vozidlom a bez dôvodov hodn˘ch osobitného zreteºa poru‰il
povinnosti podºa ãlánku IX. bodu 2. e), g), h), i),
j) a k),
h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiÈ
skú‰ke na prítomnosÈ návykovej látky.
3. V˘‰ka náhrady poistného plnenia alebo jej ãasti,
na ktorú vznikne poisÈovateºovi nárok podºa bodu
1. alebo 2. tohto ãlánku, nesmie presiahnuÈ úhrn
poistn˘ch plnení, ktoré poisÈovateº vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.
4. Právo poisÈovateºa na náhradu poistného plnenia
alebo jeho ãasti podºa bodu 1. alebo 2. tohto ãlánku sa premlãí do troch rokov odo dÀa vyplatenia
poistného plnenia.

8.
9.

10.
11.

12.

16.

17.
âlánok XIII.
Vymedzenie pojmov
1. Motorov˘m vozidlom na úãely t˘chto VPP PZP
10 je samostatné nekoºajové vozidlo s vlastn˘m
pohonom, ako aj iné nekoºajové vozidlo bez
vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedãenie o evidencii vozidla v SR, technické osvedãenie vozidla v SR alebo obdobn˘ preukaz
vydan˘ v SR, a ktoré podlieha evidencii vozidiel
v SR alebo ktoré nepodlieha povinnej evidencii
vozidiel, ale jeho vlastník, drÏiteº alebo prevádzkovateº má trval˘ pobyt alebo sídlo na
území SR.
2. Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisÈovateºom
poistnú zmluvu.
3. Poisten˘m je ten, na koho sa vzÈahuje poistenie
zodpovednosti.
4. Po‰koden˘m je ten, kto utrpel prevádzkou
motorového vozidla ‰kodu a má nárok na
náhradu ‰kody podºa zákona.
5. ·kodovou udalosÈou je skutoãnosÈ, ktorá
môÏe byÈ dôvodom vzniku práv po‰kodeného na
plnenie poisÈovateºa alebo kancelárie.
6. Poistnou udalosÈou je vznik povinnosti poisÈovateºa alebo kancelárie nahradiÈ vzniknutú
‰kodu.
7. Prevádzkovateºom motorového vozidla je
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má

18.

19.

20.
21.
22.

právnu alebo faktickú moÏnosÈ disponovaÈ
motorov˘m vozidlom.
Orgánom evidencie vozidiel je okresn˘
dopravn˘ in‰pektorát.
Centrálnou evidenciou vozidiel je automatizovan˘ informaãn˘ systém o motorov˘ch vozidlách evidovan˘ch v SR veden˘ Ministerstvom
vnútra SR podºa osobitného predpisu.
Zelenou kartou je Medzinárodná karta automobilového poistenia.
âlensk˘m ‰tátom je ãlensk˘ ‰tát Európskych
spoloãenstiev alebo ãlensk˘ ‰tát Európskej dohody o voºnom obchode, ktor˘ podpísal Zmluvu
o Európskom hospodárskom priestore.
Územím, na ktorom sa motorové vozidlo
spravidla nachádza, je:
a) územie ‰tátu, v ktorom mu bolo pridelené
evidenãné ãíslo, osobitné evidenãné ãíslo
alebo zvlá‰tne evidenãné ãíslo,
b) územie ‰tátu, v ktorom mu bola pridelená
znaãka poisÈovateºa alebo iná rozli‰ovacia
znaãka, ak ide o motorové vozidlo, ktoré
nepodlieha evidencii vozidiel, alebo
c) územie ‰tátu, v ktorom má drÏiteº, vlastník
alebo prevádzkovateº motorového vozidla
trval˘ pobyt alebo sídlo, ak sa motorovému
vozidlu neprideºuje evidenãné ãíslo, znaãka
poisÈovateºa alebo iná rozli‰ovacia znaãka,
d) územie ‰tátu, v ktorom sa stala ‰kodová
udalosÈ, ak motorovému vozidlu nebolo
pridelené evidenãné ãíslo, osobitné evidenãné ãíslo, zvlá‰tne evidenãné ãíslo, alebo toto
ãíslo uÏ nezodpovedá motorovému vozidlu,
alebo sa nezhoduje s pridelen˘m evidenãn˘m
ãíslom, osobitn˘m evidenãn˘m ãíslom alebo
so zvlá‰tnym evidenãn˘m ãíslom,
e) územie ãlenského ‰tátu, do ktorého bolo
motorové vozidlo odoslané z iného ãlenského
‰tátu, a to v lehote 30 dní odo dÀa prevzatia
motorového vozidla kupujúcim, hoci motorovému vozidlu nebolo v ãlenskom ‰táte, do
ktorého bolo motorové vozidlo odoslané,
pridelené evidenãné ãíslo, osobitné evidenãné ãíslo alebo zvlá‰tne evidenãné ãíslo.
Systémom zelenej karty je súhrn vzÈahov
národn˘ch kancelárií poisÈovateºov upraven˘
Intern˘mi pravidlami schválen˘mi Valn˘m zhromaÏdením Rady kancelárií.
Prevádzkou motorového vozidla sa rozumie
predov‰etk˘m doba chodu jeho motora, jeho
jazda a manipulácia s motorov˘m vozidlom. Prevádzkou motorového vozidla sú aj úkony vykonávané bezprostredne pred jazdou, bezprostredne po jej skonãení a úkony potrebné na
údrÏbu motorového vozidla.
Na úãely ãlánku III. bodu 1. písm. c) t˘chto VPP
PZP 10 sa vecou pri sebe rozumejú v‰etky veci
spojené svojou povahou a mnoÏstvom s úãelom
cesty, s v˘nimkou prepravovaného nákladu alebo
tovaru. Za veci pri sebe sa povaÏujú aj veci
prepravované na miestach na to urãen˘ch, v batoÏinovom priestore alebo na streche vozidla.
Neoprávneného pouÏitia cudzieho motorového vozidla sa dopustí ten, kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla v úmysle prechodne
ho pouÏívaÈ, a ten, kto neoprávnene pouÏíva
cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené.
Poistnou dobou je ãasov˘ úsek, na ktor˘ je uzavreté poistenie zodpovednosti.
Poistn˘m obdobím je ãasov˘ úsek, za ktor˘ sa
platí poistné; poistn˘m obdobím je jeden rok,
pokiaº nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Zánikom motorového vozidla sa na úãely
poistenia zodpovednosti rozumie trval˘ zánik
motorového vozidla najmä z dôvodu jeho neopraviteºného po‰kodenia alebo neschválenia
technickej spôsobilosti pre jeho prevádzku alebo
vek.
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23. Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniÈ psychiku ãloveka,
alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti, alebo sociálne správanie.
âlánok XIV.
Spôsob vybavovania sÈaÏností
1. SÈaÏnosÈou sa rozumie písomná námietka zo
strany poisteného a/alebo poistníka na v˘kon
poisÈovacej ãinnosti poisÈovateºa v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou. SÈaÏnosÈ musí byÈ podaná v písomnej forme a riadne doruãená poisÈovateºovi.
2. Zo sÈaÏnosti musí byÈ zrejmé, kto ju podáva a akej
veci sa t˘ka.
3. PoisÈovateº sa bude zaoberaÈ kaÏdou sÈaÏnosÈou,
ktorá spæÀa náleÏitosti podºa bodu 1. a 2. tohto
ãlánku.
4. Poisten˘ a/alebo poistník je povinn˘ na poÏiadanie
poisÈovateºa doloÏiÈ bez zbytoãného odkladu
poÏadované doklady k podanej sÈaÏnosti. Ak
sÈaÏnosÈ neobsahuje poÏadované náleÏitosti alebo
poisten˘ nedoloÏí doklady, poisÈovateº je oprávnen˘ vyzvaÈ a upozorniÈ poistníka a/alebo poisteného, Ïe v prípade, keì v stanovenej lehote
nedoplní, prípadne neopraví poÏadované náleÏitosti a doklady, nebude moÏné vybavovanie
sÈaÏnosti ukonãiÈ a sÈaÏnosÈ bude odloÏená ako
zmätoãná.

5. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie právneho
predpisu, na ktor˘ tieto VPP PZP 10 odkazujú, nie
je t˘m platnosÈ príslu‰ného ustanovenia VPP
PZP 10 dotknutá a v prípade pochybností sa má za
to, Ïe ide o odkaz na nové alebo zmenené
ustanovenie právneho predpisu, ktoré je svojím
obsahom najbliÏ‰ie k pôvodnému ustanoveniu
právneho predpisu, ktoré bolo zmenené alebo
nahradené.
6. Tieto VPP PZP 10 nadobúdajú úãinnosÈ dÀa
1. 10. 2010 a vzÈahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto VPP PZP 10.

âlánok XV.
Doruãovanie písomností
1. Písomnosti poisÈovateºa urãené pre poistníka
a/alebo pre poisteného sa doruãujú na poslednú
známu adresu poistníka a/alebo poisteného.
Poistník a/alebo poisten˘ je povinn˘ písomne
oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu svojej adresy alebo
sídla bez zbytoãného odkladu, ak nie je v t˘chto
VPP PZP 10 uvedené inak. PovinnosÈ poisÈovateºa
doruãiÈ písomnosÈ sa splní, len ão poistník a/alebo poisten˘ písomnosÈ prevezme. Ak sa písomnosÈ pre nezastihnutie adresáta uloÏí na po‰te
a adresát si ju v príslu‰nej lehote nevyzdvihne,
povaÏuje sa písomnosÈ za doruãenú dÀom, keì
bola uloÏená, aj keì sa adresát o jej uloÏení
nedozvedel. V prípade, keì bola písomnosÈ
vrátená poisÈovateºovi ako nedoruãiteºná z dôvodu
zmeny adresy, povaÏuje sa doruãenú dÀom jej
vrátenia.
2. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní
aj vtedy, keì bolo doruãenie písomnosti zmarené
konaním alebo opomenutím poistníka a/alebo
poisteného. Úãinky doruãenia nastanú aj vtedy,
keì poistník a/alebo poisten˘ prijatie písomnosti
odmietne.
3. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi a/alebo poistenému alebo inej oprávnenej osobe sa
doruãujú spravidla po‰tou alebo in˘m subjektom
oprávnen˘m doruãovaÈ zásielky, môÏu v‰ak byÈ
doruãené aj priamo poisÈovateºom.
âlánok XVI.
Závereãné ustanovenia
1. Tieto VPP PZP 10 sú neoddeliteºnou súãasÈou
poistnej zmluvy.
2. V‰etky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba
v písomnej forme, pokiaº nie je v t˘chto VPP
PZP 10 uvedené inak.
3. Od ustanovení t˘chto VPP PZP 10 sa moÏno
odch˘liÈ v poistnej zmluve.
4. Ak sa niektoré ustanovenie t˘chto VPP PZP 10
stane neplatné, ostatné ustanovenia, ktoré nie sú
touto neplatnosÈou dotknuté, zostávajú naìalej
v platnosti.
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