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Poistenie skiel motorových  
vozidiel
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie skiel motorových vozidiel.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie skiel motorových vozidiel

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Poistenie skiel motorových vozidiel

Čo je predmetom poistenia?
 Poškodenie alebo zničenie čelného, bočného ale-

bo zadného skla motorového vozidla v dôsledku 
pôsobenia akéhokoľvek rizika, okrem rizík uvede-
ných vo výlukách z  poistenia, s  poistnou sumou 
dojednanou v poistnej zmluve.

 v dôsledku vojnových udalostí, vzbury, povstania 
alebo iných hromadných násilných nepokojov, 
štrajku, sabotáže, teroristických akcií (motivova-
ných akýmkoľvek dôvodom), zásahom štátnej, po-
litickej alebo inej obdobnej moci,

 v dôsledku úmyselného konania poisteného alebo 
poistníka, ich spoločníka alebo osoby, ktorá je s po-
isteným, poistníkom alebo ich spoločníkom v blíz-
kom príbuzenskom vzťahu (§ 116 OZ), alebo s nimi 
žije v  domácnosti (§ 115 OZ), alebo úmyselným 
konaním osoby, ktorá sa takého konania dopustila 
z podnetu poisteného, poistníka alebo ich spoloč-
níka,

 v  čase, keď vozidlo svojim technickým stavom 
nespĺňa podmienky zákona o  cestnej premávke 
v platnom znení alebo, ak sa v určených lehotách 
nepodrobilo ustanoveným kontrolám, v dôsledku 
čoho sa považuje za technicky nespôsobilé (§ 17, 
vyhl. 464/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) 
alebo, ak je vyradené z cestnej premávky (§ 24 – 
24 b, zákona 725/2004. Z. z. v  znení neskorších 
predpisov) v čase, keď nebola schválená technická 
spôsobilosť vozidla,

 v čase, keď bolo poistené vozidlo použité na trest-
nú činnosť,

 spôsobené krádežou,
 na veciach spojených s čelným sklom (napr. diaľ-
ničné známky, spätné zrkadlá, ochranné fólie, clo-
ny a svetlomety a pod.),

 v dôsledku toho, že zničené sklo bolo pred poist-
nou udalosťou zhodnotené tónovaním; v  takom 
prípade poisťovňa pri výpočte poistného plnenia 
vychádza z hodnoty skla bez úpravy tónovaním,

 poškodenie alebo zničenie skla pri pretekoch kaž-
dého druhu a pri súťažiach s rýchlostnou vložkou, 
ako aj pri prípravných jazdách na preteky a súťaže 
s rýchlostnou vložkou,

 nepriame škody každého druhu (napr. ušlého zis-
ku a  škôd vzniknutých v  dôsledku nepoužívania 
vozidla),

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v  sekcii  

„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa tieto škody:

 v dôsledku trvalého vplyvu prevádzky - prirodze-
ného opotrebovania, funkčného namáhania alebo 
v dôsledku únavy materiálu,

 v dôsledku chybnej konštrukcie, vadou materiálu 
alebo výrobnou vadou, 

 v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo údržby vo-
zidla (nesprávne uloženie alebo upevnenie nákla-
du a pod.), 

 v dôsledku vykonávania opravy alebo údržby po-
isteného vozidla alebo v priamej súvislosti s týmito 
prácami, 

 v  dôsledku chyby, ktorú malo poistené vozidlo 
pred začiatkom platnosti poistenia, a  ktorá bola 
alebo by mohla byť známa poistenému, jeho spl-
nomocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na 
to, či bola známa poisťovni,

 v  dôsledku vedenia poisteného vozidla osobou, 
ktorá nemá predpísané oprávnenie na vedenie vo-
zidla, 

 v  dôsledku činnosti poisteného vozidla ako pra-
covného stroja, 

 v dôsledku výbuchu dopravovaných výbušnín, 
 v  dôsledku jadrových rizík - pôsobenie jadrovej 
energie, 
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 Poisťovňa je zároveň oprávnená znížiť poistné pl-
nenie aj v nasledovných prípadoch:
a. ak k poistnej udalosti došlo z dôvodu poruše-

nia ustanovení zákona o premávke na pozem-
ných komunikáciách v  platnom znení závaž-
ným spôsobom. Poisťovňa je oprávnená znížiť 
poistné plnenie podľa miery porušenia týchto 
ustanovení a vo výške primeranej vzhľadom na 
všetky okolnosti daného prípadu,

b. ak poistník alebo poistený vedome porušil 
povinnosti uvedené v článku 6 poistných pod-
mienok, a  to podľa toho, aký vplyv malo toto 
porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

Poisťovňa je oprávnená odmietnuť poistné plnenie, 
ak poistník alebo poistený porušil povinnosti uvedené 
písm. a), b) a h) článku 6 Všeobecných poistných pod-
mienok pre poistenie skiel motorových vozidiel.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Európy v geografickom zmysle.

Aké mám povinnosti?
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Poisťovni alebo ňou povereným osobám umožniť prehliadku poisteného vozidla, posúdenie rozsahu poistného nebezpe-

čenstva, podať informácie so všetkými podrobnosťami potrebnými na jeho ocenenie a predložiť k nahliadnutiu technickú, 
účtovnú a inú podobnú dokumentáciu.

• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Ak nastala poistná udalosť som povinný urobiť všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda ďalej nezväčšovala.
• Po vzniku poistnej udalosti som povinný dať pravdivé vysvetlenie o spôsobe jej vzniku, umožniť poisťovni vykonať všetky 

úkony súvisiace s vyšetrovaním príčin a rozsahu škody, najmä nesmiem zmeniť stav spôsobený poistnou udalosťou, kým nie 
sú postihnuté veci poisťovňou prehliadnuté; to však neplatí, ak je taká zmena nutná vo verejnom záujme alebo, aby škoda 
bola zmiernená alebo ak by došlo pri šetrení poistnej udalosti vinou poisťovne k zbytočným prieťahom.

• Predložiť poisťovni v origináloch dokumentáciu potrebnú k likvidácii škody spôsobenej poistnou udalosťou.
• Ak mám v súvislosti s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému činu alebo pokusu oň, som povinný 

oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu orgánom polície; zároveň som povinný oznámiť orgánom polície krádež 
poisteného vozidla.

• Oznámiť polícii dopravnú nehodu, ak mi táto povinnosť vyplýva zo zákona o cestnej premávke v platnom znení.
• Ak som platiteľom DPH, som povinný dať vykonať opravu poisteného vozidla len u opravcu, ktorý je tiež platiteľom DPH.
• Udržiavať poistené vozidlo v dobrom technickom stave po celú dobu poistenia.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený 
v poistnej zmluve. 
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. 
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim 
po dni podpisu poistnej zmluvy.
 Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy .

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím pois-

tenie zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uply-

nutím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď. 
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti. 
• Zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.
• Vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.
• Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom.
• V prípade právnických osôb a podnikateľov ako poistených zanikne poistenie aj zánikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť.


