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OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE DOPLNKOVÉ POISTENIE OBČIANSKEJ ZODPOVEDNOSTI 

K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA VPPPZP0519 

 
Pre doplnkové poistenie Občianskej zodpovednosti, 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 
občianskej zodpovednosti k Všeobecným poistným podmienkam 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPPPZP0519 (ďalej 
len „ODPOZ0519“) a poistná zmluva. 
 

Článok 1 
Výklad pojmov 

Členovia domácnosti sú fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a 
spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. 
Následná majetková ujma je iná preukázateľná finančná škoda 
poškodeného, ako škoda na zdraví a na veci, vyjadriteľná v 
peniazoch, ktorá by nevznikla, keby nedošlo ku škode. 
Nedbanlivosť je konanie alebo opomenutie konania, o ktorom 
osoba vedela, že ním môže spôsobiť škodu, ale bez primeraných 
dôvodov sa spoliehala, že škoda nenastane. Za nedbanlivosť sa 
považuje aj také konanie alebo opomenutie konania, o ktorom 
osoba nevedela, že ním môže spôsobiť škodu, hoci o tom 
vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mohla a 
mala. Nedbanlivosťou sa rozumie aj poverenie nepoučenej osoby 
obsluhou poistenej veci. 
Poistený je držiteľ motorového vozidla vrátane všetkých členov 
jeho domácnosti. 
Porušenie právnej povinnosti je konanie alebo opomenutie 
konania toho, čo malo byť v súlade s právom vykonané. Právna 
povinnosť môže vyplývať zo všeobecne záväzných právnych 
predpisov (zákony, nariadenia vlády a vyhlášky), zo 
súkromnoprávnych úkonov (napr. zmluvy), alebo iných 
normatívnych aktov (stanovy právnických osôb, interné 
bezpečnostné predpisy a pod.).  
Poškodený je osoba odlišná od poisteného alebo poistníka, ktorej 
v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie.  
Prevzatie zodpovednosti nad rámec stanovený právnymi 
predpismi je prípad, keď poistený prevezme zodpovednosť za 
škodu vo väčšom rozsahu, ako mu určuje právny predpis, 
zodpovednosť za škodu ktorú prevezme poistený, aj keď mu ju 
všeobecne záväzný právny predpis nestanoví alebo prípad, keď 
zodpovednosť za škodu prevzal poistený, aj keď mu dispozitívne 
právne ustanovenie umožnilo zodpovednosť neprevziať. 
Škoda je poškodenie, zničenie alebo strata veci poškodeného 
(„škoda na veci“) alebo poškodenie jeho telesnej integrity, vrátane 
choroby, invalidity alebo usmrtenia vyplývajúcich z tohto 
poškodenia („škoda na zdraví“). 
Úmyselné konanie je konanie alebo opomenutie konania, ktorým 
osoba vedome poruší platné právne a iné predpisy alebo 
povinnosti vyplývajúce z VPPPZP0519, z týchto ODPOZ0519 

alebo z poistnej zmluvy alebo koná v rozpore s technickou, 
projektovou či inou dokumentáciou. Úmyselným konaním sa pre 
účely týchto ODPOZ0519 rozumie aj konanie pod vplyvom 
alkoholu alebo návykovej látky. 
Užívanie veci je stav, keď poistený má hnuteľnú alebo nehnuteľnú 
vec oprávnene vo svojej moci (nie však právo užívania priestoru v 
nehnuteľnej veci) a je oprávnený využívať jej úžitkové vlastnosti. 

 
Článok 2 

Predmet poistenia 

1. Poistením je krytá osoba uvedená v poistnej zmluve ako držiteľ 

motorového vozidla vrátane všetkých členov jeho domácnosti. 
2. Predmetom poistenia je všeobecne záväzným právnym 

predpisom uložená zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá 
vznikla poškodenému:  

a) pri bežnej činnosti v občianskom živote, 
b) psom, ktorého majiteľom je poistený,  
c) v súvislosti s chovom domácich a iných drobných zvierat a 

včiel, 
d) z vykonávania rekreačného športu, vrátane jazdy na koni a 

rekreačného používania malých bezmotorových plavidiel 
nepodliehajúcim registrácii plavidiel v zmysle platných 
právnych predpisov, vrátane plachetníc s plochou plachiet do 
12 m2 a windsurfov,  

e) vyplývajúcu z vlastníctva a používania bicykla, kolobežky 
skateboardu, hoverboardu a podobných kolesových 
prostriedkov umožňujúcich pohyb osoby po pevnom povrchu.  

 
Článok 3 

Poistná suma 

1. Poistná suma je uvedená v poistnej zmluve a je najvyššou 

hranicou poistného plnenia. 

2. Poistné plnenie poisťovateľa za všetky poistné udalosti počas 

jedného poistného obdobia je obmedzené poistnou sumou, 

pokiaľ nie je v čl. 4 dojednaný nižší limit poistného plnenia. 
 

Článok 4 
Limity poistného plnenia 

1. Pre uvedené škody platia tieto limity poistného plnenia: 

a) 500,00 EUR za jednu vec alebo zbierku za škodu spôsobenú 

na cennostiach, na predmetoch historickej a kultúrnej hodnoty, 

umeleckých predmetov, starožitnostiach a zbierkach, 

b) 200,00 EUR za škodu na finančnej hotovosti, 

c) 2.000,00 EUR na náklady podľa čl. 7 ods. 3 písm. a), c) a d), 

d) 3.000,00 EUR na náklady podľa čl. 7 ods. 3 písm. b). 
 

Článok 5 
Poistná udalosť 

1. Poistnou udalosťou je náhodná udalosť, t.j. udalosť, o ktorej sa 

dá predpokladať, že v priebehu doby poistenia môže nastať, 
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nevie sa však, kedy nastane alebo či vôbec nastane, s ktorou 

je spojený vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné 

plnenie, pokiaľ nastala v dobe trvania poistenia. 

2. Viaceré časovo spolu súvisiace škody, vzniknuté priamo alebo 

nepriamo z tej istej alebo rovnakej príčiny, zdroja, okolnosti, 

udalosti alebo iného nebezpečenstva, sa považujú za jednu 

škodu, bez ohľadu na počet poškodených (sériová škoda). Za 

okamih vzniku každej škody zo sériovej škody sa bez ohľadu 

na skutočný okamih jej vzniku považuje okamih, keď vznikla 

prvá z nich. 

 
Článok 6 

Územná platnosť 
Doplnkové poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým 
došlo na území Európy v geografickom zmysle. 
 

Článok 7 
Rozsah poistenia 

1. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho uhradil: 

a) nároky poškodeného za škodu na zdraví, 

b) nároky poškodeného za škodu na veci,  

c) následnú majetkovú škodu vrátane ušlého zisku, ktorá vznikla 
poškodenému v priamej súvislosti so škodou na zdraví a/alebo 
na veci,  

d) nároky na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosť vynaložených zdravotnou poisťovňou a nároky na 
náhradu dávok vynaložených Sociálnou poisťovňou 
uplatnených voči poistenému z dôvodu škody za zdraví 
poškodeného, za ktorú poistený zodpovedá v súvislosti so 
škodou na zdraví ktorá je dôvodom pre poskytnutie poistného 
plnenia,  

e) primerané náklady na opatrenia, ktoré poškodený vynaložil na 
odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti na 
poistenej veci do výšky predpokladanej hroziacej škody, 
najviac však do výšky 10% poistnej sumy,  

f) primerané náklady na zistenie príčiny a rozsahu škody, ak tieto 
náklady vynaložil poškodený s písomným súhlasom 
poisťovateľa, a to do výšky predpokladanej škody, najviac však 
do výšky 5% poistnej sumy.  

2. Predpokladom pre náhradu nákladov podľa ods. 1 písm. e) a f) 
je, že boli vynaložené v súvislosti so škodou, ktorá je poistnou 
udalosťou podľa týchto ODPOZ0519. 

3. Ak sa k tomu poisťovateľ písomne zaviazal, uhradí náklady:  

a) spojené so zastupovaním poisteného advokátom alebo s 
pribratím súdneho znalca, v občianskoprávnom, 
priestupkovom alebo trestnom konaní vedenom proti 
poistenému a s konaním o náhradu škody, ak konanie bolo 
potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo na 
zistenie výšky škody a pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť, 

b) kaucie prípadne inej finančnej zábezpeky spojené s 
priestupkovým alebo trestným konaním vedeným proti 
poistenému pre priestupok alebo trestný čin z vedomej 
nedbanlivosti, ktorého sa poistený dopustil počas doby trvania 
poistenia, pokiaľ toto konanie proti poistenému bude spojené s 
predbežným zadržaním alebo väzbou, 

c) spojené so zastupovaním poškodeného advokátom, ktoré je 
poistený povinný uhradiť na základe súdneho rozhodnutia, 

d) spojené s mimosúdnym prerokovaním nároku na náhradu 
škody, ak toto prerokovanie bolo potrebné na zistenie 
zodpovednosti poisteného, alebo na zistenie výšky škody, a to 
aj v prípade, ak sa nárok preukáže ako neopodstatnený. 

Predpokladom pre náhradu nákladov podľa tohto odseku je, že 
boli vynaložené v súvislosti so škodou vzniknutou v dobe trvania 
poistenia, ktorá by mohla byť poistnou udalosťou. 

 
Článok 8 

Vylúčenia z poistenia 
1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu: 

a) spôsobenú porušením právnej povinnosti poisteným pred 
uzavretím poistnej zmluvy, 

b) spôsobenú úmyselným konaním, 

c) prevzatú nad rámec stanovený právnymi predpismi, 

d) spôsobenú porušením povinnosti zo záväzkového vzťahu, 

e) spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiť bezprostredne 
hroziacu škodu a zabrániť zväčšovaniu už vzniknutej škody, 

f) vznikom čistej finančnej škody, 

g) vzniknutú v súvislosti s uplatnením práva na ochranu 
osobnosti, 

h) ktorej rozhodol súd v USA alebo Kanade, 

i) spôsobenú uložením pokuty a akýchkoľvek iných sankcií a 
platieb, ktoré majú charakter sankcie, 

j) na ceninách, platobných kartách, stravných lístkoch, 
telefónnych kartách, diaľničných nálepkách, zúčtovateľných 
tlačivách, cenných papieroch, vkladných a šekových knižkách, 
listinách a spisoch, 

k) spôsobenú schodkom na zverených hodnotách, a rozdieloch 
zistených pri inventarizácii, 

l) spôsobenú porušením práv duševného vlastníctva, práv z 
licenčných zmlúv a práv z priemyselných vzorov, 

m) spôsobenú jadrovými rizikami a akýmkoľvek ionizujúcim 
žiarením, 

n) spôsobené účinkami elektromagnetického poľa, 

o) spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnou, inváziou, občianskou 
vojnou, vzburou, revolúciou, povstaním, štrajkami, zásahom 
orgánov štátnej moci a správy alebo na základe ich nariadení, 
terorizmom, sabotážou a inými nepokojmi a násilnými akciami, 
ku ktorým došlo v súvislosti s politickými, hospodárskymi alebo 
celospoločenskými problémami, 

p) spôsobenú infekčnou chorobou, 

q) spôsobenú materiálmi obsahujúcimi azbest a formaldehyd, 

r) spôsobenú akýmkoľvek materiálom pochádzajúcim z ľudského 
tela a akýmkoľvek derivátom alebo biosyntetickým produktom 
z ľudského tela, 

s) spôsobené plesňami alebo hubami akéhokoľvek druhu, 

t) spôsobenú spodnou vodou, sadaním pôdy, zosúvaním pôdy, 
eróziou, priemyselným odstrelom, pozvoľným pôsobením 
tepla, plynov, pár, vlhkosti a v dôsledku poddolovania, ako aj 
pôsobením hluku, 

u) prerušením, obmedzením alebo kolísaním dodávok elektrickej 
energie, plynu, vody alebo tepla, 

v) v príčinnej súvislosti s výrobou, skladovaním, napĺňaním, 
prepravou a akoukoľvek manipuláciou s nebezpečnými 
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látkami, napr. horľavými alebo výbušnými materiálmi, 
jedovatými látkami a pod., 

w) na životnom prostredí a za všetky ďalšie škody vzniknuté 
následkom znečistenia životného prostredia, 

x) na životnom prostredí v zmysle platných smerníc Európskeho 
parlamentu a Rady o environmentálnej zodpovednosti pri 
prevencii a náprave environmentálnych škôd alebo v zmysle 
všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich 
environmentálnu zodpovednosť alebo nápravu 
environmentálnych škôd vrátane preventívnych a nápravných 
opatrení, 

y) vzniknutú v súvislosti s užívaním rodinného domu, bytu a ich 
zvyčajného príslušenstva, 

z) vzniknutú v súvislosti s legálnou držbou a používaním strelnej 
zbrane na súkromné účely, 

aa) ak poistený bez súhlasu poisťovateľa nevznesie námietku 
premlčania, zaviaže sa uhradiť premlčanú pohľadávku alebo 
uzavrie súdny zmier alebo ak nepodá včas opravný prostriedok 
proti rozhodnutiu príslušných orgánov o náhrade škody, pokiaľ 
v odvolacej lehote nedostal od poisťovateľa iný pokyn. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za 
škodu, za ktorú poistený zodpovedá: 

a) svojmu manželovi/manželke, príbuzným v priamom rade, 
súrodencom, osobám ktoré žijú v spoločnej domácnosti s 
poisteným, 

b) podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený, jeho 
manžel/manželka, príbuzný v priamom rade alebo osoba, ktorá 
žije s poisteným v spoločnej domácnosti, majetkovú účasť. 

3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpovednosť za škodu 
spôsobenú: 

a) činnosťou, pri ktorej povinnosť uzavrieť poistenie ukladá 
všeobecne záväzný právny predpis, 

b) na veciach, na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť; 
toto vylúčenie neplatí, ak k poškodeniu a/alebo zničeniu veci 
došlo nevedomou nedbanlivosťou poisteného, 

c) na cudzích hnuteľných veciach, ktoré boli poistenému 
požičané, používa ich z iného dôvodu alebo ich má u seba, 

d) stratou veci, 

e) prevádzkou motorového vozidla, 

f) nehnuteľnosťou, ktorú poistený užíva protiprávne, 

g) nehnuteľnosťou, ktorá je schátralá, opustená a neudržiavaná, 

h) zatečením v dôsledku atmosférických zrážok, 

i) hospodárskymi zvieratami alebo divokou zverou na lúkach, 
stromoch, záhradných a lesných kultúrach, 

j) na veciach, ktoré poistený prevzal na spracovanie, opravu, 
úpravu, predaj, úschovu, skladovanie, sťahovanie alebo na 
poskytnutie odbornej pomoci, 

k) vzniknutú pri vykonávaní stavebných prác vyžadujúcich 
stavebné povolenie, 

l) búracími a demolačnými prácami, 

m) na nadzemných a podzemných vedeniach, ako aj za škodu 
spôsobenú následkom poškodenia týchto vedení, 

n) pri motoristických a iných športových súťažiach a pretekoch, 
ako aj pri príprave na ne, 

o) v súvislosti so zberom, manipuláciou a uskladňovaním odpadu, 

p) v súvislosti s vlastníctvom, správou, projektovaním, výrobou, 
údržbou, opravou, rekonštrukciou alebo prevádzkou lietadla, 
akéhokoľvek iného vzdušného dopravného prostriedku a/alebo 
plavidla (okrem plavidiel uvedených v čl. 2 ods. 2  písm. e), 
vrátane ich častí, 

q) pri výkone podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti, 

r) zamestnancom zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh v 
pracovno-právnych vzťahoch alebo v priamej súvislosti s ním, 

s) v súvislosti s držbou a nosením zbrane, ak strelnú zbraň 
použila iná osoba ako držiteľ zbrane a k poistnej udalosti došlo 
v dôsledku toho, že poistený zbraň nedostatočne zabezpečil 
proti zneužitiu inou osobou, 

t) v súvislosti s požitím alkoholu alebo návykovej látky alebo lieku 
označeného varovným symbolom, 

u) na cennostiach, predmetoch historickej a kultúrnej hodnoty, 
umeleckých predmetoch, starožitnostiach a zbierkach mimo 
územia Slovenskej republiky. 

4. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie sa 
nevzťahuje ani na zodpovednosť za škodu vzniknutú inými 
rizikami ako sú uvedené v ods. 1 až 3. 

 
Článok 9 

Poistné plnenie 
1. Poistné plnenie poskytuje poisťovateľ v mene platnej na území 

bydliska alebo sídla príjemcu platby (poškodeného). 

2. Ak poistený uhradil náklady podľa čl. 7 v hotovosti, poisťovateľ 
mu vyplatí poistné plnenie v mene platnej na území Slovenskej 
republiky v kurze peňažných prostriedkov v cudzej mene podľa 
kurzového lístka Európskej centrálnej banky, platného v deň 
vzniku poistnej udalosti. 

3. Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť so súhlasom 
poisťovateľa poškodenému priamo, má právo, aby mu 
poisťovateľ vydal majetkový prospech, ktorý takto získal, avšak 
len v rozsahu, v akom by bol poisťovateľ povinný poskytnúť 
poistné plnenie. 

4. Poistné plnenie, vrátane nákladov podľa čl. 7 ods. 1 písm. e) a 
f) a ods. 3, nesmie prekročiť poistnú sumu dohodnutú v 
poistnej zmluve. To platí aj pre súčet všetkých plnení pri 
sériovej škode. 

5. Ak poistený zomrie, má poškodený priamo voči poisťovateľovi 
právo, aby mu nahradil škodu v tom istom rozsahu, v akom by 
mu ju bol povinný nahradiť za poisteného, keby zostal nažive. 

 

Článok 10 
Právo na vrátenie vyplateného poistného plnenia 

1. Ak poistený porušil povinnosti uvedené čl. 8 VPPPZP0519 
alebo v čl. 11 ods. 1 týchto ODPOZ0519 alebo v poistnej 
zmluve a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej 
udalosti a na výšku poistného plnenia, alebo týmto porušením 
sa sťažilo zistenie právneho dôvodu plnenia, rozsahu alebo 
výšky škody alebo náhrada škody nemohla byť poskytnutá 
včas, alebo sa zvýšili náklady poisťovateľa na zisťovanie 
rozsahu následkov poistnej udalosti má poisťovateľ voči nemu 
právo na primeranú náhradu vyplatených súm až do výšky 
vyplateného poistného plnenia, s prihliadnutím k tomu, aký 
vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poisťovateľa 
plniť. 
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2. Uplatnením práva podľa ods. 1 tohto článku nie je dotknuté 
právo poisťovateľa, ktoré mu v dôsledku vyplatenia poistného 
plnenia patrí voči inému. 

 

Článok 11 
Povinnosti poistníka a poisteného 

1. Okrem povinností uvedených v čl. 8 VPPPZP0519 je 

poistník/poistený povinný: 
a) písomne alebo telefonicky oznámiť poisťovateľovi bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po zistení škody, 
vznik udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na 
poistné plnenie, 

b) spolupracovať s poisťovateľom pri zisťovaní príčin a rozsahu 
poistnej udalosti a splnomocniť poisťovateľa na jej 
prerokovanie, 

c) dať poisťovateľovi alebo poisťovateľom poverenej osobe 
všetky vysvetlenia a dovoliť mu vykonať vyšetrovania potrebné 
na zistenie okolností rozhodujúcich pre jeho povinnosť 
poskytnúť poistné plnenie a predložiť poisťovateľovi alebo 
poisťovateľom poverenej osobe požadované písomnosti, 
nevyhnutné pre likvidáciu poistnej udalosti, 

d) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušným orgánom polície 
škodu, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z 
trestného činu alebo pokusu oň, 

e) oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu, že v súvislosti 
so vzniknutou škodou sa začalo trestné konanie proti 
poistenému, oznámiť meno a sídlo obhajcu, ktorého si zvolil a 
zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o priebehu a 
výsledku tohto konania, 

f) zabezpečiť voči inému právo, ktoré prechádza na poisťovateľa, 
predovšetkým právo na náhradu škody, 

g) oznámiť poisťovateľovi písomne bez zbytočného odkladu, že 
poškodený proti poistenému uplatnil právo na náhradu škody, 
ktorú má nahradiť poisťovateľ a vyjadriť sa k požadovanej 
náhrade a jej výške; ak poškodený uplatnil právo na náhradu 
škody na súde alebo na inom príslušnom orgáne, umožniť 
poisťovateľovi zúčastniť sa konania, príp. vstúpiť do konania 
ako intervenient, 

h) v konaní o náhrade škody, ktorú má poisťovateľ nahradiť, 
postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa, neuznať ani 
neusporiadať akýkoľvek nárok na náhradu škody bez 
predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa, 

i) predložiť poisťovateľovi požadované písomnosti a doklady, 
nevyhnutné pre likvidáciu poistnej udalosti najmä: 

i. doklad o úhrade spôsobenej škody, 
ii. fotodokumentácia, príp. iný doklad preukazujúci rozsah 

poškodenia, 
iii. vyjadrenie poškodeného k spôsobenej škode, 
iv. doklad o úhrade nákladov v hotovosti, resp. faktúru za 

zastupovanie poisteného advokátom v zahraničí, 
v. doklad o úhrade nákladov v hotovosti, resp. faktúru za 

zloženie kaucie alebo inej finančnej zábezpeky za 
poisteného, ak bol poistený v zahraničí predbežne zadržaný 
alebo bol vo väzbe. 

2. V poistnej zmluve sa poisťovateľ a poistník môžu dohodnúť na 

ďalších povinnostiach poistníka alebo poisteného. 
 

Článok 12 
Záverečné ustanovenia 

1. Tieto ODPOZ0519 nadobúdajú účinnosť dňom 13.05.2019. 


