OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE DOPLNKOVÉ POISTENIE VOZIDLA PRE PRÍPAD ŽIVELNEJ UDALOSTI
K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA VPPPZP0519
Pre doplnkové poistenie vozidla pre prípad živelnej udalosti,
ktoré uzaviera Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“),
platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla VPPPZP0519 (ďalej len „VPPPZP“), tieto Osobitné
dojednania pre doplnkové poistenie vozidla pre prípad živelnej
udalosti k Všeobecným poistným podmienkam pre povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla VPPPZP0519 (ďalej len
„ODPZU0519“) a poistná zmluva.
Článok 1
Výklad pojmov
Doplnková výbava je príslušenstvo a doplnky uvedené v
poistnej zmluve, ktorými môže byť vozidlo vybavené nad rámec
štandardnej výbavy, pričom jej použitie vo vozidle nie je povinné
a jej cena nie je predávajúcim zahrnutá v cene vozidla.
Poistený je vlastník motorového vozidla.
Strata je stav, keď poistený nezávisle od svojej vôle stratil
možnosť hmotne disponovať poisteným vozidlom.
Štandardná výbava vozidla je príslušenstvo a výrobky
dodávané výrobcom pre konkrétny typ a model vozidla a ich
cena je predávajúcim zahrnutá v cene vozidla.
Všeobecná hodnota vozidla je hodnota vozidla toho istého
druhu, kvality, veku, opotrebovania alebo iného znehodnotenia v
danom mieste a čase. Vyjadruje hodnotu vozidla pri jeho predaji
obvyklým spôsobom na voľnom trhu.
Článok 2
Predmet poistenia
1. Doplnkové poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlo
uvedené v poistnej zmluve (vrátane jeho štandardnej a
doplnkovej výbavy) pre prípad jeho poškodenia, zničenia
alebo straty v dôsledku živelnej udalosti. Na doplnkovú
výbavu sa poistenie vzťahuje len vtedy, ak bola osobitne
dojednaná v poistnej zmluve, pričom cena tejto doplnkovej
výbavy musí byť zahrnutá priamo v poistnej sume vozidla.
2. Doplnkové poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlo, ktoré
je v čase uzavretia poistnej zmluvy nepoškodené, v dobrom
technickom stave a ku ktorému je v Slovenskej republike
vystavený platný technický preukaz a/alebo osvedčenie
o evidencii vozidla.
Článok 3
Poistná suma
1. Poistná suma je uvedená v poistnej zmluve a je najvyššou
hranicou poistného plnenia.
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Článok 4
Územná platnosť
1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na
území Európy v geografickom zmysle.
2. Pri preprave poisteného vozidla loďou sa poistenie
neprerušuje, pokiaľ miestom nakladania a vykladania vozidla
je územie Európy. V ostatných prípadoch sa poistenie
preruší ukončením nakladania vozidla na loď.
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Článok 5
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie alebo strata
vozidla (vrátane jeho štandardnej alebo doplnkovej výbavy)
spôsobené nasledujúcimi živelnými udalosťami:
priamym pôsobením blesku,
zosuvom kamenia, zrútením skál, zosuvom pôdy, lavínami,
tlakom snehu,
krupobitím,
povodňami alebo záplavami,
víchricou (rýchlosť vetra vyššia než 75 km/h),
zemetrasením,
pádom alebo nárazom predmetov na vozidlo alebo proti
vozidlu,
požiarom alebo výbuchom.
Článok 6
Poistné plnenie
Ak nastala poistná udalosť, poskytne poisťovateľ poistenému
poistné plnenie, ktorého výška sa určí v závislosti od rozsahu
poškodenia vozidla (jeho štandardnej výbavy a doplnkovej
výbavy), maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v
poistnej zmluve. Poisťovateľ od poistného plnenia odpočíta
spoluúčasť dojednanú v poistnej zmluve.
Poistné plnenie je splatné v mene platnej na území
Slovenskej republiky, ak osobitné dojednania neustanovujú
inak. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za opravu
poisteného predmetu v zahraničí tak, ako keby sa oprava
vykonala v Slovenskej republike. Náklady na opravu sa
prepočítajú kurzom ECB platným v deň vystavenia faktúry
za opravu. Poškodenie a oprava vozidla v zahraničí musí byť
hodnoverne poistiteľovi preukázaná a poisťovateľom vopred
písomne schválená.
Poisťovateľ má právo pred vyplatením/poskytnutím plnenia
vykonať kontrolnú obhliadku vozidla po oprave.
Poistné plnenie poistenému, ktorý nie je platcom DPH,
vyplatí poisťovateľ vrátane DPH.
Poistné plnenie poistenému, ktorý je platcom DPH, vyplatí
poisťovateľ:

člen skupiny Achmea
[Zadajte text]

[Zadajte text]

a) vrátane DPH, ak k poistnej udalosti došlo z dôvodu zničenia
vozidla,
b) v prípade plnenia rozpočtom (t.j. bez predloženia účtov za
opravu) a v ostatných prípadoch vždy bez DPH.
6. Poistený, ktorý je platcom DPH je povinný opravovať vozidlo
u platcu DPH. V prípade, ak nebude vykonaná oprava u
platiteľa DPH, tak suma predstavujúca ekvivalent DPH z
fakturovanej sumy bude odrátaná z poistného plnenia.
7. Poistovateľ má právo znížiť poistné plnenie o dlžné poistné.
8. Poistné plnenie sa určí nasledujúcim spôsobom:
a) Poistné plnenie pri zničení a strate vozidla – totálna škoda
Výšku poistného plnenia pri zničení vozidla určí poisťovateľ
tak, že od všeobecnej hodnoty vozidla v čase vzniku
škodovej udalosti odpočíta cenu zvyškov určenú
poisťovateľom, t.j. použiteľných náhradných dielov a
doplnkovej výbavy ako celku. Zvyšky zostávajú vo
vlastníctve
poisteného. Ak výška poistného plnenia
stanovená podľa tohto písm. je vyššia ako poistná suma,
poistným plnením je poistná suma.
b) Poistné plnenie v prípade poškodenia vozidla
V prípade poškodenia vozidla sú poistným plnením
primerané náklady účelne vynaložené na odstránenie škody,
ktoré nepresiahnu 90% všeobecnej hodnoty vozidla. Za
primerané náklady sa považujú také náklady, ktoré
nepresiahnu ceny nových náhradných dielov, časových
noriem stanovených výrobcom príslušnej značky a modelu
vozidla alebo hodinovej sadzby autorizovaného servisu
príslušnej značky a modelu vozidla v SR v danom regióne.
Ak výška poistného plnenia stanovená podľa tohto písm. je
vyššia ako poistná suma, poistným plnením je poistná suma.
c) Poistné plnenie v prípade poškodenia vozidla, ak oprava
bola vykonaná svojpomocne (plnenie rozpočtom)
i. Poistné
plnenie
rozpočtom
je
podmienené
predchádzajúcim písomným súhlasom poisťovateľa s
poistným plnením formou rozpočtu.
ii. V prípade plnenia rozpočtom, budú náklady na prácu
stanovené na základe časových noriem, technologických
postupov určených výrobcom danej značky a typu vozidla
a hodinová sadzba za opravu je vo výške 10,00 EUR
bez DPH. Náklady na materiál (náhradné diely, lakovací
materiál a pod.) budú stanovené maximálne do výšky cien
stanovených výrobcom/autorizovaným dovozcom vozidiel
danej značky a typu, ak bude preukázané jeho
nadobudnutie. Ak nadobudnutie materiálu nebude
preukázané, plnenie bude maximálne do výšky cien
materiálu vyhovujúcej kvality (napr. alternatívne náhradné
diely). V prípade, že neexistujú diely vyhovujúcej kvality
a nebudú predložené doklady za nákup dielov, uhradí
poisťovateľ materiálové náklady vo výške 70 % z ceny
originálnych náhradných dielov, ktorých výmena bola
nevyhnutná. Ak výška poistného plnenia stanovená podľa
tohto písm. je vyššia ako poistná suma, poistným plnením
je poistná suma.
9. Ak boli pri oprave poškodeného vozidla vykonané zmeny,
ktoré viedli k zlepšeniu stavu vozidla oproti stavu pred
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poistnou udalosťou, náklady na tieto zmeny nie sú súčasťou
poistného plnenia.
10. Pokiaľ disky z ľahkej zliatiny neboli pri vstupe do poistenia
namontované na vozidle a ich vlastníctvo nebolo preukázané
dokladom o nadobudnutí, je hornou hranicou poistného
plnenia za jeden kus disku z ľahkej zliatiny suma 50,00 EUR.
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Článok 7
Zníženie poistného plnenia
Poisťovateľ môže znížiť poistné plnenie:
v prípade porušenia tých povinností poistníka a poisteného
uvedených v čl. 8 VPPPZP0519 alebo čl. 9 týchto
ODPZU0519, ktorých porušenie malo vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo zväčšenie rozsahu následkov poistnej
udalosti,
ak poistník, poistený alebo nimi poverená osoba nepravdivo
alebo neúplne uvedie podstatné skutočnosti, týkajúce sa
nárokov na plnenie alebo jeho výšky,
ak sú predmetom opravy časti vozidla, ktoré vstupovali do
poistenia už ako poškodené.
Článok 8
Vylúčenia z poistenia
Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za poškodenie alebo
zničenie vozidla (vrátane jeho štandardnej alebo doplnkovej
výbavy), ak škoda vznikne v dôsledku:
funkčného namáhania, trvalého vplyvu prevádzky, korózie,
erózie, prirodzeného opotrebovania alebo v dôsledku únavy
materiálu,
skratu,
vplyvu elektrického alebo elektromagnetického poľa alebo
výboja,
využitia vozidla ako pracovného stroja.
Poistovateľ neposkytne poistné plnenie v prípade
predloženia falšovaných alebo pozmenených dokladov
požadovaných poisťovateľom na určenie rozsahu povinnosti
poisťovateľa plniť.
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
vedením vozidla osobou, ktorá nemá predpísané vodičské
oprávnenie,
vojnou, inváziou, ozbrojenými udalosťami akéhokoľvek druhu
s vyhlásením alebo bez vyhlásenia vojny, občianskou
vojnou, rebéliou, vzburou, občianskym nepokojom,
vojenským alebo iným nezákonným pučom, štátnym
prevratom, stanným právom, vojnovým stavom, štrajkom,
výlukou z práce, terorizmom,
jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo rádioaktívnym
zamorením,
výbuchom prepravovaného materiálu,
pri použití vozidla na účely taxislužby, autoškoly, vozidlá s
právom prednostnej jazdy, vozidlá autopožičovne, vozidlá
prepravujúce nebezpečný náklad, pokiaľ to nie je uvedené
v poistnej zmluve,
pri použití vozidla pri motoristických pretekoch alebo
prípravných jazdách,
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g) úmyselným konaním poisteného, poistníka či iného
oprávneného užívateľa vozidla alebo inej osoby konajúcej na
podnet niektorej z týchto osôb, alebo ak vozidlo bolo použité
v čase škodovej udalosti na trestnú činnosť vyššie
citovaných osôb,
h) akoukoľvek osobou, ktorá viedla vozidlo pod vplyvom
návykových látok alebo, ktorá sa odmietla podrobiť skúške
alebo vyšetreniu na zistenie požitia týchto látok,
i) spreneverou vozidla, ktorej sa dopustila tretia osoba v
súvislosti s užívaním vozidla (napr. vypožičiavateľ, nájomca).
4. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) poškodenie alebo zničenie mobilných telefónov, rádiostaníc,
odnímateľných navigácií, nosičov dát, výpočtovej techniky,
audiovizuálnej techniky a uloženej batožiny,
b) poškodenie alebo zničenie vozidla, ak sa zistí, že vozidlo
pochádza z trestnej činnosti,
c) na poškodenia vozidla, ktoré vznikli pred účinnosťou
poistenia,
5. Pokiaľ do poistenia vstupuje vozidlo s poškodeniami, pri
ktorých výrobca v rámci technologického postupu opravy
nariaďuje výmenu poškodeného dielu za nový diel, sú tieto
poškodené diely vylúčené z poistenia.
6. Poisťovateľ má právo poistné plnenie sčasti alebo úplne
odmietnuť, pokiaľ poistený neumožnil obhliadku poškodenej
veci pred opravou.
7. Poisťovateľ nie je povinný plniť za následné škody vzniknuté
v súvislosti s nemožnosťou užívania poisteného predmetu
(napr. ušlý zisk, poštovné, náklady s uplatnením nároku na
náhradu škody a pod.).

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Tieto ODPZU0519 nadobúdajú účinnosť dňom 13.05.2019.

Článok 9
Povinnosti poistníka a poisteného
1. Okrem povinností uvedených v čl. 8 VPPPZP0519 je
poistník/poistený povinný:
a) na výzvu poisťovateľa umožniť obhliadku poškodeného
predmetu poistenia a počkať s opravou poškodeného
predmetu poistenia alebo s odstraňovaním zvyškov
zničeného predmetu poistenia na pokyn poisťovateľa, ak z
bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov
nie je nutné s opravou alebo s odstraňovaním zvyškov
predmetu poistenia začať bez omeškania. V takom prípade
je však poistený povinný existenciu týchto dôvodov
preukázať a uschovať dôkazy o veci poškodenej škodovou
udalosťou do doby vykonania obhliadky poisťovateľom,
b) predložiť poisťovateľovi faktúry za opravu predmetu poistenia
v slovenskom jazyku a na požiadanie poisťovateľa aj doklady
o nadobudnutí náhradných dielov použitých pri oprave
vozidla, prípadne iné doklady podľa jednotlivých osobitných
dojednaní; v prípade opravy predmetu poistenia v zahraničí
je povinný na požiadanie poisťovateľa zabezpečiť ich úradný
preklad. V prípade, ak poisťovateľ nepožadoval predloženie
originálov dokladov na vyšetrenie poistnej udalosti, je
poistený povinný uchovať tieto originály najmenej po dobu
jedného roka od nahlásenia poistnej udalosti a počas tejto
doby umožniť poisťovateľovi nahliadnuť do týchto originálov
dokladov.
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