všeobecné poistné podmienky
PRE POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL

ZVLÁŠTNA ČASŤ (VPP MV 280/260)
Článok 1
Predmet poistenia
1.

2.

Predmetom poistenia sú motorové vozidlá vyznačené
v poistnej zmluve a za tieto sa považujú:
a) osobné motorové vozidlá
b) nákladné motorové vozidlá
c) autobusy
d) traktory
e) návesy
f) prívesy
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré počas trvania
poistenia nastanú na geografickom území Európy, pokiaľ nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok 3
Plnenie za poistnú udalosť
1.

2.
3.

Článok 2
Poistenie motorového vozidla pre prípad poškodenia,
zničenia alebo krádeže
1.

Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia, zničenia alebo
krádeže motorového vozidla (ďalej len „vozidlo“) alebo jeho
časti. Poistené je vozidlo, jeho časti a jeho povinná a obvyklá
výbava. Obvyklá výbava je výbava dodávaná pre daný
typ vozidla, je nainštalovaná vo vozidle a pri dojednávaní
poistenia sa vyznačí v zmluve. Povinná výbava je predpísaná
platnými právnymi predpismi. Na ďalšiu výbavu sa poistenie
vzťahuje len vtedy, ak je to dojednané v zmluve.
2. Z poistenia pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže
vozidla vznikne právo na plnenie ak:
a) poistené vozidlo bolo poškodené alebo zničené požiarom,
výbuchom, bleskom, víchricou, povodňou alebo záplavou,
krupobitím, zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín,
zosúvaním alebo zrútením lavín, pádom stromov,
stožiarov a iných predmetov, zemetrasením dosahujúcim
aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej
makroskopické účinky zemetrasenia (MCS), zásahom
cudzej osoby, nárazom vozidla na prekážku,
b) poistené vozidlo, jeho časti k nemu pripevnené alebo
v ňom uzamknutá alebo pripevnená povinná a obvyklá
výbava boli ukradnuté.
3. Právo na plnenie vznikne aj vtedy, ak poistená vec bola
poškodená, zničená, ukradnutá alebo stratená v priamej
súvislosti s niektorou udalosťou uvedenou v tomto článku,
ktorá nastala počas trvania poistenia.
4. Právo na plnenie nie je, ak vozidlo alebo jeho časti boli
poškodené alebo zničené:
a) v dôsledku ich funkčného namáhania, prirodzeného
opotrebenia alebo v dôsledku únavy materiálu
b) v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo údržby (nesprávne
zasúvanie prevodov, nedostatok hmôt potrebných na
prevádzku, prehriatia alebo zadretia motora, nesprávne
uloženie nákladu a pod.)
c) vykonaním jeho opravy alebo údržby alebo v priamej
súvislosti s týmito prácami
d) pri jeho vedení osobou, ktorá nemá predpísané
oprávnenie na vedenie vozidla
e) pri činnosti vozidla ako pracovného stroja
f) výbuchom dopravovaných trhavín
g) v dôsledku požiaru alebo výbuchu, pokiaľ sa preukáže
neoprávnený zásah inej osoby; toto ustanovenie sa
nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla, ktoré
sa v čase takého požiaru alebo výbuchu nachádzalo
v dosahu jeho účinkov a neoprávnený zásah nebol proti
nemu smerovaný.
5. Ďalej právo na plnenie nevzniká, ak:
a) vozidlo bolo použité na vojenské účely
b) vozidlo malo chyby, ktoré boli na ňom už v dobe poistenia,
a ktoré boli alebo mohli byť známe poistenému, jeho
zmocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na to, či boli
známe poisťovni
c) vozidlo malo poškodenia, za ktoré je dodávateľ, zmluvný
partner alebo opravca zodpovedný podľa zákona alebo
zmluvy
d) prišlo k podvodu, ktorého sa dopustil zákazník zapožičaním vozidla, pokiaľ predmetom podnikania poisteného je
požičiavanie vozidiel a požičané vozidlo nebolo poistenému vrátené s dôsledku podvodného konania, právo na
plnenie však vzniká, ak bol páchateľ zistený podľa právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo ukončené trestné
konanie, aj keď páchateľ nebol odsúdený pre trestný čin.
6. Právo na plnenie nie je ani vtedy, ak krádež spôsobila osoba
podieľajúca sa na prevádzke alebo obsluhe poisteného
vozidla. Poistnou udalosťou tiež nie je, ak táto udalosť bola
spôsobená úmyselným konaním poisteného alebo inej
osoby z podnetu poisteného alebo osobou, ktorej poistený
ako nájomca zveril prenajaté vozidlo v rozpore s nájomnou
zmluvou.
7. Z poistenia nevzniká právo na plnenie za nepriame škody
všetkého druhu (napr. ušlého zisku a škôd, ktoré vznikli, keď
sa nemohlo používať vozidlo).
8. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie
vozidla pri pretekoch alebo súťažiach každého druhu, ako aj
pri prípravných jazdách na preteky, pokiaľ v zmluve nebolo
dohodnuté inak.
9. Z poistenia doplňujúcej výbavy sú vylúčené pneumatiky
pre prípad poškodenia alebo zničenia. Pokiaľ však došlo aj
k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je poisťovňa povinná
plniť, vzniká právo na plnenie aj za poškodené alebo zničené
pneumatiky maximálne však do výšky ich technickej (časovej)
hodnoty.
10. Pokiaľ nedošlo z inej príčiny a v rovnakom čase k inému
poškodeniu vozidla, za ktoré je poisťovňa povinná plniť,
poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie nosičov
záznamov, obrazoviek a iných zobrazovacích jednotiek.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ak vzniklo majiteľovi vozidla (ďalej len poistenému) právo na
plnenie za poistnú udalosť, poisťovňa je povinná vyplatiť mu
sumu s odpočítaním dohodnutej spoluúčasti vypočítanú podľa
ďalších ustanovení týchto poistných podmienok.
Poisťovňa poskytne plnenie za poistnú udalosť v mene euro.
Poisťovňa si vyhradzuje právo určiť opravovňu, v ktorej sa
má oprava vykonať. Ak oprava nebude vykonaná v opravovni
určenej poisťovňou, poisťovňa pri výpočte náhrady škody
uplatní ceny platné v určenej opravovni. Ak poistený ponúkne
poisťovni vykonanie opravy na MV svojpomocne, musí na
tento postup dať poisťovňa predchádzajúci písomný súhlas.
V takomto prípade primerané náklady na opravu MV nesmú
presiahnuť sumu 1 700,00 EUR (ak poisťovňa neurčí vyššiu
hranicu) a maximálna hodinová sadzba v tomto prípade bude
polovičná z hodinovej sadzby v danom regióne pre príslušný
typ a značku v opravovniach v SR. Pri svojpomocnej oprave
poisťovňa uhradí primerané náklady na opravu s DPH len
v prípade, ak poistený preukáže nákup náhradných dielov
originálnym daňovým dokladom, v opačnom prípade nebude
DPH zohľadnená. Poistený si už potom nemôže uplatňovať
ďalšie nároky z tejto poistnej udalosti.
Pokiaľ bolo motorové vozidlo zničené alebo poškodené v takom
rozsahu, že náklady na opravu presiahnu 90  % všeobecnej
ceny motorového vozidla, poisťovňa bude považovať takúto
škodu za totálnu škodu a výškou plnenie bude všeobecná cena
motorového vozidla znížená o hodnotu použiteľných zvyškov
z motorového vozidla. V prípade poškodenia motorového
vozidla v zahraničí si poisťovňa vyhradzuje právo rozhodnúť
o tom, či použiteľné zvyšky uhradí v poistnom plnení, alebo sa
budú prepravovať do sídla poisteného. Náklady na prepravu
použiteľných zvyškov nesmú presiahnuť ich cenu.
Náklad na provizórnu opravu nahradí poisťovňa iba vtedy,
ak je tento náklad súčasťou celkového nákladu na opravu
a nezvyšuje celkové plnenie za poistnú udalosť, a ak
nerozhodne poisťovňa po poistnej udalosti inak.
Ak však vozidlo bolo poškodené alebo zničené v čase od
krádeže do vrátenia vozidla, poisťovňa je povinná plniť za
poistnú udalosť.
Ak boli poškodené alebo zničené pneumatiky alebo plné
gumové obruče vozidla alebo ak bolo elektrické zariadenie
vozidla poškodené skratom, vznikne právo na plnenie
maximálne však do výšky ich technickej (časovej) hodnoty len
vtedy, ak došlo:
a) súčasne aj k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je
poisťovňa povinná plniť, alebo
b) k ich poškodeniu alebo zničeniu zásahom inej osoby než
poisteného, poistníka alebo vodiča a táto udalosť bola
šetrená políciou.
Pokiaľ bolo vozidlo poistené do zahraničia a došlo
k poškodeniu, za ktoré je poisťovňa povinná plniť za poistnú
udalosť, má poistený právo, aby zaňho príslušná zmluvná
zahraničná poisťovňa uhradila náklady na opravu vozidla
v zahraničí. V tomto prípade je potrebné bezpodmienečne
sa spojiť s KOMUNÁLNOU poisťovňou, a.s. Vienna Insurance
Group, ktorá rozhodne o oprave vozidla. Pokiaľ poistený nemá
takýto súhlas, je potrebné vykonať najnutnejšiu opravu na to,
aby sa vozidlo mohlo vlastnou motorickou silou vrátiť do SR.
Ak ani toto nie je možné alebo účelné, poistený má právo, aby
zaňho zahraničná zmluvná poisťovňa uhradila náklady na odtiahnutie, prechodné uskladnenie a spätnú dopravu nepojazdného vozidla do jeho trvalého stanovišťa v SR. Takéto právo
vzniká aj všetkým účastníkom jazdy uvedeným vozidlom.
O účelnosti, možnosti, spôsobe a rozsahu opravy, ako aj
o spôsobe prechodného uskladnenia a spätnej dopravy
poškodeného vozidla rozhodne príslušná zmluvná zahraničná
poisťovňa v súčinnosti s KOMUNÁLNOU poisťovňou, a.s.
Vienna Insurance Group.
Poisťovňa je oprávnená požadovať od poisteného sumu,
o ktorú náklady vyplatené v cudzine v súvislosti s poistnou
udalosťou prevyšujú plnenie za poistnú udalosť, ktoré je
povinná poisťovňa poskytnúť podľa ustanovenia týchto
poistných podmienok, pokiaľ poistený nemal súhlas poisťovne
na opravu v zahraničí.
Podmienkou na poskytnutie plnenia za poistnú udalosť
prostredníctvom príslušnej zahraničnej zmluvnej poisťovne
je, že poistený predloží tejto poisťovni poistnú zmluvu spolu
s písomnou žiadosťou, v ktorej uvedie dôvody a okolnosti
prípadu. Na plnenie za poistnú udalosť má poistený nárok len
v tých štátoch, kde má zaisťovateľ zastúpenie.
Poisťovňa je povinná poskytnúť plnenie za poistnú udalosť
zodpovedajúce nákladom, ktoré bol poistený povinný vynaložiť z dôvodov bezpečnostných, hygienických alebo iného verejného záujmu na odstránenie zvyškov poisteného vozidla,
ktoré bolo poškodené alebo zničené poistnou udalosťou.
Poisťovňa je povinná poskytnúť plnenie za poistnú udalosť,
ktorým uhradí primerané náklady spojené s dopravou vozidla,
poškodeného poistnou udalosťou za účelom jeho opravy.
Ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok, poisťovňa má právo na zníženie poistného
plnenia až do výšky 50 %.
Doplnková výbava motorového vozidla bude hradená len
v prípade, pokiaľ táto bola menovite a cenovo dojednaná
v poistnej zmluve.
Poisťovňa má právo odpočítať od poistného plnenia dlžné
poistné a tiež zostávajúce splátky ročného poistného, pokiaľ
je ročné poistné platené v splátkach.
Poisťovateľ je oprávnený zamietnuť poistné plnenie, ak
poistník, poistený alebo oprávnená osoba:
a) uvedie nepravdivé alebo neúplné podstatné skutočnosti,
týkajúce sa vzniku a priebehu poistnej udalosti

b)

uvedie nepravdivé alebo neúplné skutočnosti ovplyvňujúce
podmienky likvidácie poistnej udalosti, najmä určenia
výšky poistného plnenia.

Článok 4
Platenie poistného
1.
2.

Poistený je povinný platiť poistné za dohodnuté poistné
obdobie v dohodnutých splátkach.
Poistné obdobie je technický rok a poistné je splatné prvého
dňa poistného obdobia, pričom toto poistné je možné platiť
v dohodnutých splátkach a termínoch.

Článok 5
Povinnosti poisteného
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Okrem povinností uložených v Občianskom zákonníku
a VPP je poistený povinný nemeniť stav spôsobený poistnou
udalosťou bez súhlasu oprávneného pracovníka poisťovne
(napr. likvidátor). To však neplatí, ak je takáto zmena nutná
z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych
dôvodov alebo na to, aby sa rozsah následkov poistnej
udalosti nezväčšoval. V týchto prípadoch je poistený povinný
zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu a príčine poistnej
udalosti, napr. uchovaním vymenených poškodených dielov,
fotodokumentáciou, prípadne videozáznamom, svedectvom
tretích osôb, a pod.
Poistník/poistený je povinný podľa pokynov zástupcu
poisťovne pred začiatkom poistenia podrobiť sa obhliadke
poisteného motorového vozidla. V opačnom prípade bude
takéto konanie posudzované ako porušenie povinnosti
poisteného a následne je poisťovňa oprávnená pri vzniku
poistnej udalosti primerane znížiť alebo odmietnuť poistné
plnenie podľa toho, aký vplyv mohlo mať toto porušenie
na rozsah jej povinnosti plniť; poisťovňa môže v takomto
prípade poistnú zmluvu vypovedať do jedného mesiaca odo
dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
Výpovedná lehota je 8 dní a začína plynúť odo dňa doručenia
výpovede poistenému, resp. poistníkovi. Poistenie zanikne
uplynutím výpovednej lehoty.
Poistený je povinný bezodkladne poisťovni oznámiť vznik
akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 15 pracovných
dní od vzniku poistnej udalosti, zároveň však najneskôr do 3
pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel.
Poistený je povinný nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu,
pri ktorej vznikne škoda na poistenom MV (vrátane doplnkovej
výbavy) prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa
§  125 Trestného zákona, tiež ak sa usmrtí alebo zraní osoba,
dôjde k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného
zariadenia alebo ak do okolia uniknú nebezpečné veci.
Rovnako je poistený povinný nahlásiť polícii každú poistnú
udalosť na poistenom MV, ktorá je krytá poistením podľa týchto
zmluvných dojednaní a ktoré majú orgány polície povinnosť
prešetriť, t.  j. krádež MV, lúpež MV, poškodenie alebo zničenie
MV inak ako pri dopravnej nehode. Uvedené platí aj pre
obvyklú alebo nadštandardnú výbavu MV a batožinu v ňom
prepravovanú.
Ak došlo ku krádeži MV, poistený je povinný po oznámení
vzniku poistnej udalosti odovzdať oprávnenému pracovníkovi
poisťovne (napr. likvidátor):
a) všetky originálne kľúče dodávané výrobcom MV
vrátane náhradných, prípadne ich kópie a ovládače od
zabezpečovacieho zariadenia od MV (ako napr. kľúče od
MUL-T-LOCK-u, Constructu, karty imobilizéru, kódový
štítok kľúčov a pod.),
b) originálny technický preukaz s dočasným vyradením MV
z evidencie, príslušným dopravným inšpektorátom,
c) servisné knižky, colné deklarácie o dovoze MV a iné
potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
Poistený je ďalej povinný bezodkladne oznámiť poisťovni
akúkoľvek stratu kľúčov alebo ovládačov od dekódovacích
zariadení MV alebo ich zničenie.
Ak bolo MV, za ktoré bolo vyplatené poistné plnenie nájdené
(pri poistných rizikách krádež a lúpež), je poistený povinný
vrátiť toto poistné plnenie alebo previesť vlastnícke práva
k MV na poisťovňu bezodkladne, najneskôr však do 30-tich
dní od dňa oznámenia o nájdení MV.
Poistený je povinný počas celej doby poistenia MV udržiavať
a prevádzkovať v riadnom technickom stave podľa predpisov
výrobcu a s platným dokladom o vykonaní technickej
prehliadky.
Poistený je povinný zabezpečiť, aby MV v čase jeho opustenia
bolo riadne zabezpečené proti krádeži predpísaným
spôsobom zabezpečenia, v súlade s článkom 6 týchto
zmluvných dojednaní.
Poistený je povinný umožniť poisťovni, na základe jej pokynov,
obhliadku poškodeného MV za účelom posúdenia nároku na
poistné plnenie a jeho výšku.
Poistený je povinný zabezpečiť, aby sa v MV, v čase jeho
opustenia, nenachádzali doklady, náhradné kľúče a ovládače
od MV.
Ak sa preukáže, že niektorý z kľúčov a ovládačov od
odcudzeného MV, odovzdaných poisteným, nie je pravý
(t.  j. nejedná sa o originálne kľúče a ovládače dodávané
prvovýrobcom pre konkrétnu značku a typ konkrétneho
systému), pričom táto skutočnosť, vzhľadom na konkrétnu
situáciu, prispela ku vzniku poistnej udalosti, je poisťovňa
oprávnená poistné plnenie znížiť, a to úmerne tomu, aký
vplyv malo toto porušenie na vznik poistnej udalosti, prípadne
zväčšenie rozsahu jej následkov, alebo pokiaľ spôsobilo
obtiaže pri šetrení poisťovne.
Poistený je povinný, v prípade vzniku poistnej udalosti
zabezpečiť poisťovni voči inému právo na náhradu škody.
Ak poistený porušil niektorú z povinností uvedenú v tomto
článku, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie, a to
úmerne tomu, aký vplyv malo toto porušenie na vznik poistnej
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udalosti, prípadne zväčšenie rozsahu jej následkov, alebo
pokiaľ spôsobilo obtiaže pri šetrení poisťovne.
15. V prípade ak poistený je platiteľ DPH, je tento povinný
opravovať MV len v opravovni, ktorá je platiteľom DPH. Pokiaľ
bude oprava vykonaná v opravovni, ktorá nie je platcom DPH,
poisťovňa poskytne poistné plnenie bez DPH, resp. v prípade
nevyčíslenia DPH na faktúre za opravu vozidla zníži poistné
plnenie o výšku percenta zodpovedajúce percentu výšky DPH
pre daný druh tovaru alebo služby platnej v čase poistnej
udalosti.
16. Poistený je povinný, na požiadanie poisťovne, predložiť
hodnoverné doklady za opravu MV. V prípade, že poisťovni
nebudú predložené hodnoverné doklady o oprave resp.
o pôvode použitých náhradných dielov pri oprave MV, poisťovňa
bude poistné plnenie primerane krátiť v zmysle ustanovení
§  799 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ MV bude
odpredané v havarovanom stave, táto povinnosť nevzniká.
17. Ak poistenému vzniklo právo na poskytnutie asistenčných
služieb, je poistený povinný v prípade uplatnenia práva
na poskytnutie asistenčných služieb tieto čerpať len
prostredníctvom asistenčnej spoločnosti uvedenej v asistenčnej
karte. Náklady vynaložené poisteným na asistenciu
prostredníctvom inej spoločnosti poisťovateľ neuhradí.

Článok 6
Predpísané spôsoby zabezpečenia
Poistený je povinný zabezpečiť MV proti krádeži, okrem riadne
uzamknutého MV, minimálne v nasledovnom rozsahu:
1.	Osobné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do
3 500 kg vrátane:
a) Vo východiskovej hodnote (novej hodnote) spolu
s doplnkovou výbavou do 20 000,00 EUR jednou
z nasledovných možností:
aa) imobilizérom v kľúči (I) alebo
ab) autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom (A) alebo
ac) mechanickým zabezpečením pevne spojeným
s podvozkom alebo karosériou MV typu Construct,
Mul-T-Lock, Defend-Lock, Zeder Lock a pod. (M),
b) Vo východiskovej hodnote (novej hodnote) spolu
s doplnkovou výbavou od 20 000,01 EUR do 65 000,00
EUR jednou z nasledovných možností:
ba) autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom v kombinácii s imobilizérom
v kľúči, (A+I) alebo
bb) autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom v kombinácii s mechanickým
zabezpečením pevne spojeným s podvozkom alebo
karosériou MV typu Construct, Mul-T-Lock, DefendLock a pod., (A+M) alebo
bc) imobilizérom v kľúči v kombinácii s mechanickým
zabezpečením pevne spojeným s podvozkom alebo
karosériou MV typu Construct, Mul-T-Lock, DefendLock, Zeder Lock a pod. (I+M),
c) Vo východiskovej hodnote (novej hodnote) spolu
s doplnkovou výbavou od 65 000,01 EUR do 100 000,00
EUR jednou z nasledovných možností:
ca) autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom v kombinácii s imobilizérom
v kľúči a s mechanickým zabezpečením pevne
spojeným s podvozkom alebo karosériou MV typu
Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock, Zeder Lock
a pod. (A+I+M) alebo
cb) namontovaný funkčný satelitný elektronický zabezpečovací/vyhľadávací systém GPS (GPS+GSM+radio alebo GPS+GSM alebo GPS+radio) alebo osemcestný elektromechanický imobilizér VAM01 (bližšie
info na: http://www.vam01.sk) v kombinácii s jednou
z nasledovných možností:
cba) imobilizérom v kľúči (GPS+I/VAM01+I) alebo
cbb) autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim
kódom
(GPS+A/VAM01+A)
alebo
cbc) mechanickým zabezpečením pevne spojeným
s podvozkom alebo karosériou MV typu
Construct, Mul-T-Lock, Defend-Lock, Zeder
Lock a pod. (GPS+M/VAM01+M)
d) Vo východiskovej hodnote (novej hodnote) spolu
s doplnkovou výbavou od 100 000,01 EUR – namontovaný
funkčný
satelitný
elektronický
zabezpečovací/
vyhľadávací systém GPS (GPS+GSM+radio alebo
GPS+GSM alebo GPS+radio) alebo osemcestný
elektromechanický imobilizér VAM01 (bližšie info na: http://
www.vam01.sk) v kombinácii s jednou z nasledovných
možností:
da) autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom v kombinácii s imobilizérom
v kľúči, (GPS+A+I/VAM01+A+I) alebo
db) autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom v kombinácii s mechanickým
zabezpečením pevne spojeným s podvozkom alebo
karosériou MV typu Construct, Mul-T-Lock, DefendLock a pod., (GPS+A+M/VAM01+A+M) alebo
dc) imobilizérom v kľúči v kombinácii s mechanickým
zabezpečením pevne spojeným s podvozkom alebo
karosériou MV typu Construct, Mul-T-Lock, DefendLock, Zeder Lock a pod. (GPS+I+M/VAM01+I+M).
2. Nákladné motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou nad
3 500 kg a autobusy:
a) Vo východiskovej hodnote (novej hodnote) spolu
s doplnkovou výbavou do 166 000,00 EUR jednou
z nasledovných možností:
aa) imobilizérom v kľúči (I) alebo
ab) autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom (A) alebo
ac) mechanickým zabezpečením pevne spojeným
s podvozkom alebo karosériou MV typu Construct,
Mul-T-Lock, Defend-Lock, Zeder Lock a pod. (M),
b) Vo východiskovej hodnote (novej hodnote) spolu
s doplnkovou výbavou od 166 000,01 EUR – namontovaný
funkčný
satelitný
elektronický
zabezpečovací/

vyhľadávací systém GPS (GPS+GSM+radio alebo
GPS+GSM alebo GPS+radio) alebo osemcestný
elektromechanický imobilizér VAM01 (bližšie info na:
http://www.vam01.sk)
v
kombinácii
s
jednou
z nasledovných možností:
ba) imobilizérom v kľúči (GPS+I/VAM01+I) alebo
bb) autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa
neopakujúcim kódom (GPS+A/VAM01+A) alebo
bc) mechanickým zabezpečením pevne spojeným
s podvozkom alebo karosériou MV typu Construct,
Mul-T-Lock, Defend-Lock, Zeder Lock a pod.
(GPS+M/VAM01+M).
3.	Traktory:
a) Vo východiskovej hodnote (novej hodnote) spolu
s doplnkovou výbavou do 100 000,00 EUR – po pracovnej
dobe traktor odstavený na oplotenom a uzamknutom
pozemku,
b) Vo východiskovej hodnote (novej hodnote) spolu
s doplnkovou výbavou od 100 000,01 EUR – po pracovnej
dobe traktor odstavený na oplotenom a uzamknutom
pozemku, strážený strážnou službou nepretržite 24 hod.
denne.
4. Poistený je povinný preukázateľne zabezpečiť disky kolies
z ľahkých zliatin poistnými bezpečnostnými skrutkami. Ak
došlo ku krádeži diskov kolies z ľahkých zliatin, poistený je
povinný odovzdať poisťovni bezpečnostný adaptér na montáž/
demontáž bezpečnostných skrutiek.

Článok 7
Zmluvné dojednania pre poistenie batožiny
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Ak je v poistnej zmluve dojednané, poistenie batožiny sa
vzťahuje na veci osobnej potreby a spotreby počas ich
prepravy poisteným MV na poškodenie, zničenie alebo
odcudzenie, s výnimkou výluk vyslovene uvedených
v príslušných VPP a v týchto zmluvných dojednaniach.
Za veci osobnej potreby a spotreby sa považujú ošatenie,
hygienické potreby, atď., ktoré sú v osobnom vlastníctve osôb
prepravovaných poisteným MV.
Z poistenia sú ďalej vylúčené: peniaze, šeky, vkladné knižky,
ceniny, klenoty, cestovné doklady a preukazy, cestovné
lístky, letenky, predmety umeleckej hodnoty, historickej alebo
zberateľskej hodnoty, iné motorové vozidlá alebo ich časti,
plavidlá a lietadlá všetkých druhov, fotoaparáty, filmovacie
prístroje, videokamery, mobilné telefóny, elektronické
zariadenia ktoré nie sú pevne zabudované v MV, elektronické
hry, zbrane, kožuchy, bicykle, lyže, snowboardy, okuliare,
kontaktné šošovky, prístroje audiovizuálnej techniky,
elektronické prístroje a ich príslušenstvo.
Poistenie sa vzťahuje iba na veci riadne uložené a uzamknuté
v MV, a to len v priestore určenom na uloženie batožiny
alebo v uzamykateľných nosičoch pevne upevnených na
MV. Poistením nie je krytá batožina ponechaná vo vozidle na
viditeľnom mieste.
Batožina ponechaná v MV pred začatím jazdy, po ukončení
jazdy a pri prerušení jazdy na viac ako 1 hodinu, nie je
poistením krytá. To isté platí aj v prípadoch, keď má poistený
pri prerušení jazdy možnosť uložiť batožinu na bezpečnejšie
miesto, prípadne vziať si ju so sebou.
Pri prechode štátnej hranice medzi krajinou, ktorá je
členom EU a krajinou, ktorá nie je členom EU, je nutné
vyplniť potvrdenie o vývoze predmetov drahších ako 332,00
EUR a nechať si toto potvrdiť príslušnou colnicou v mieste
prechodu.
Poistenie sa vzťahuje na geografické územie Európy.
Plnenie za krádež alebo zničenie batožiny bude vykonané
v technickej hodnote veci.
Ostatné podmienky poistenia sú určené rozsahom
a podmienkami základného poistenia MV.

Článok 8
Osobitné ustanovenia
1.

Poisťovňa odpočíta z poistného plnenia dojednanú spoluúčasť
vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.
2. Pokiaľ je nahlásená jedna poistná udalosť, ale z charakteru
poškodenia vyplýva, že ide o dve a viac poistných udalostí,
poisťovňa odpočíta spoluúčasť z každej z nich.
3. Poistné plnenie sa neposkytuje pri poistnej udalosti, kde
výška škody je nižšia ako dojednaná spoluúčasť.
4. Pokiaľ je poistený platiteľom DPH, podľa udania v poistnej
zmluve, poisťovňa poskytne poistné plnenie vždy bez DPH,
resp. v prípade nevyčíslenia DPH na faktúre za opravu
vozidla zníži poistné plnenie o výšku percenta zodpovedajúce
percentu výšky DPH pre daný druh tovaru alebo služby platnej
v čase poistnej udalosti s výnimkou toho, ak došlo k poistnej
udalosti spôsobenej krádežou alebo lúpežou, pokiaľ DPH bola
zahrnutá v poistnej sume.
5. Pokiaľ nie je poistený platiteľom DPH, podľa udania v poistnej
zmluve, poisťovňa poskytne poistné plnenie s DPH len
v prípade, ak je DPH zahrnutá v poistnej sume. V opačnom
prípade bude poskytnuté poistné plnenie bez DPH, resp.
v prípade nevyčíslenia DPH na faktúre za opravu vozidla zníži
poistné plnenie o výšku percenta zodpovedajúce percentu
výšky DPH pre daný druh tovaru alebo služby platnej v čase
poistnej udalosti.
6. Pokiaľ sa bude vypočítavať náhrada rozpočtom bez predloženia
účtov, bude sa vychádzať zásadne z kalkulačného programu.
V takomto prípade poisťovňa uhradí primerané náklady bez
DPH. Za primerané náklady sa nebudú považovať náklady
stanovené „zmluvnou cestou“ a k nim stanovené príplatky,
prirážky a rôzne poplatky.
7. Poplatky na strážených parkoviskách za úschovu MV po
nehode budú uhradené v maximálnej dĺžke 5 dní.
8. Poisťovňa je oprávnená v prípade totálnej škody MV zúčtovať
poistné do konca poistného obdobia.
9. Pri totálnej škode poistenie zaniká.
10. Ak nie je možné vierohodne zistiť celkový počet najazdených
kilometrov poisteného MV ku dňu havárie, použije poisťovňa
pre stanovenie počtu najazdených kilometrov priemer
najazdených kilometrov MV za jeden rok podľa znaleckého
štandardu. Pri určovaní počtu najazdených kilometrov

poisťovňa zohľadní aj kilometre z predchádzajúcich období
podľa spôsobu prevádzky MV.
11. Výšku základného poistného je poisťovňa oprávnená
každoročne upraviť, ak:
a) došlo k zvýšeniu cien náhradných dielov a opravárenských
prác MV, alebo
b) ak sa zvýšilo percento škodovosti v určitej skupine MV.
Podľa bodu a) tohto článku je poisťovňa oprávnená zvýšiť
základné poistné, maximálne o oficiálne zverejnené percento
priemernej ročnej miery inflácie, vyhlásenej poverenou
(oprávnenou) štátnou inštitúciou, za predchádzajúce obdobie.
12. Ak dôjde v zmysle ustanovenia ods. 11 tohto článku k zmene
výšky poistného, oznámi poisťovňa poistenému výšku
poistného pre ďalší poistný rok písomne, najmenej dva
mesiace pred výročným dátumom poistnej zmluvy, ktorý
bezprostredne predchádza ďalšiemu poistnému roku.
13. V prípade, ak poistený a poistník nie sú totožnou osobou,
vzťahujú sa ustanovenia týchto zmluvných dojednaní,
týkajúce sa poisteného, aj na poistníka.

Článok 9
Výklad pojmov
Osobné motorové vozidlá – sú dvojstopové motorové vozidlá
s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane a motorové trojkolky
s hmotnosťou nad 400 kg – sú to osobné automobily určené svojou
konštrukciou hlavne na dopravu osôb, ich batožiny alebo nákladu
a majú najviac 9 sedadiel vrátane sedadla pre vodiča ako sedan,
coupe, kabriolet, roadster, osobné kombi – môže to byť odvodené
od malého nákladného automobilu, ale za sedadlom vodiča musí
byt ešte jedno bočné okno a tiež viacúčelové osobné automobily
na príležitostnú dopravu tovaru, terénne osobné automobily,
vrátane motokár.
Nákladné motorové vozidlá – sú vozidlá s celkovou hmotnosťou
nad 3 500 kg, ktoré sú svojou konštrukciou určené hlavne na
dopravu nákladov. Môžu taktiež ťahať príves.
Autobusy – sú automobily určené na dopravu osôb a ich
cestovných batožín, ktoré majú viac než 9 miest pre sediacich
cestujúcich, vrátane miesta pre vodiča. Môže byť jednopodlažné
alebo dvojpodlažné a môžu tiež ťahať príves.
Traktory – sú kolesové traktory s prideleným evidenčným číslom.
Návesy – sú prípojné vozidlá konštruované na spojenie s ťahačom
návesov, pri ktorých sa podstatná časť ich celkovej hmotnosti
prenáša na ťahač návesu.
Prívesy – sú prípojné vozidlá, pri ktorých len nepodstatná časť ich
celkovej hmotnosti sa prenáša na ťažné vozidlo.
Obvyklá výbava zahrňuje – ABS systém, turbodúchadlo,
tónované sklá, otáčkometer, el. spúšťanie okien, viacstupňové
čalúnenia, rôzne spätné zrkadlá, ostrekovače, otváracia strecha,
servoriadenie, centrálne zamykanie, klimatizácia, automatická
prevodovka, palubný počítač, výšková regulácia náprav,
tempomat, vzduchové vankúše, disky kolies, puklice, autorádiá,
magnetofónové prehrávače, reproduktory, zabezpečovacie
zariadenia.
Doplňujúca výbava zahrňuje – zosilňovače, CD prehrávače,
televízory, videokamery, telefóny, faxy, vysielačky, chladničky
a pod.
Poškodením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú je
objektívne možné odstrániť opravou a aj napriek poškodeniu je
však vec použiteľná na pôvodný účel.
Zničením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú objektívne nie
je možné odstrániť opravou, a preto už vec ďalej nie je možné
používať na pôvodný účel.
Pod krádežou sa rozumie privlastnenie si poistenej veci alebo jej
časti tak, že sa jej páchateľ zmocnil ďalej uvedeným spôsobom:
a) do vozidla sa dostal tak, že ho otvoril nástrojmi, ktoré nie sú
určené na jeho riadne otvorenie,
b) do vozidla sa dostal inak, ako dverami alebo vozidlo ukradol
tak, že ho odtiahol alebo odviezol,
c) v motorovom vozidle sa ukryl a po jeho uzamknutí sa zmocnil
tohto vozidla alebo jeho výbavy,
d) vozidlo otvoril originálnym kľúčom alebo zhotoveným
duplikátom, ktorého sa zmocnil krádežou, vlúpaním alebo
lúpežným prepadnutím,
e) zmocnil sa povrchových častí pripevnených zvonku k vozidlu,
f) v prípade dopravnej nehody sa jej zmocnil aj bez prekonania
prekážky, ale len vtedy, ak bol poistený zbavený možnosti ju
opatrovať.
Právo na plnenie za poistnú udalosť vznikne aj vtedy, ak páchateľ
ukradol poistené veci tak, že použil proti poistenému násilie alebo
hrozbu bezprostredného násilia.
Požiar je oheň, ktorý vznikne mimo určeného ohniska, alebo
ktorý určené ohnisko opustil, rozšíril sa vlastnou silou. Musí mať
dostatočnú vlastnú energiu a teplotu, aby sa prenášal z predmetu
na predmet a zachvacoval ich s prudkosťou vzmáhajúceho sa
živlu. Za požiar sa nepovažujú účinky úžitkového ohňa a sálavého
tepla, ani žhavenie a tlenie s obmedzeným prístupom vzduchu.
Výbuchom sa rozumie náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci
v rozpínavosti plynov alebo pár. Výbuchom nie je aerodynamický
tresk alebo výbuch v spaľovacom priestore spaľovacieho
motora a iných zariadení, v ktorých sa energia výbuchu využíva
cieľavedome.
Úderom blesku sa rozumie bezprostredné pôsobenie sily alebo
tepla blesku na poistené veci.
Víchrica je dynamické pôsobenie hmoty vzduchu a je definovaná
deviatym stupňom Beaufortovej anemometrickej stupnice ako
vietor o rýchlosti viac ako 72 km/hod. (t.  j. viac ako 20 m/s). Pre
účely poistenia sa za víchricu považuje vietor aj o vyššej rýchlosti
ako 72 km/hod.
Záplavou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá po
určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia.
Povodňou sa rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy
následkom nahromadenia vody z vodného toku, ktorý opustil
svoje koryto.
Zosuvom pôdy sa rozumie pohyb hornín z vyšších polôh svahu
do nižších, ku ktorému dochádza pôsobením tiaže hmoty zeme
alebo ľudskej činnosti pri porušení podmienok rovnováhy svahu.
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Zrútenie skál alebo zemín sa rozumie pohyb skalných blokov,
častí hornín alebo masy zeminy.
Zosúvanie alebo zrútenie lavín je jav, keď sa masa snehu alebo
ľadu náhle po svahoch uvedie do pohybu a rúti sa do údolia.
Pádom stromov, stožiarov alebo iných predmetov sa rozumie
taký pohyb telesa, ktoré nie je súčasťou poškodenej poistenej veci
a ktorý má znaky voľného pádu.
Zemetrasením rozumieme otrasy zemského povrchu vyvolané
pohybom zemskej kôry, ktoré dosahujú aspoň 5. stupeň
medzinárodnej stupnice MCS, udávajúce makroseizmické účinky
zemetrasenia, a to v mieste poistnej udalosti (nie však v epicentre).
Poddolovaním sa rozumie ľudská činnosť spočívajúca v hĺbení
podzemných štôl, šácht, tunelov a podobných podzemných
stavieb.
Krupobitím rozumieme vytvorenie ľadových krúp rôznej veľkosti,
ktoré sa v nepriaznivých klimatických podmienkach vytvárajú
v hornej vrstve atmosféry a ich dopad na predmety spôsobuje ich
poškodenie alebo zničenie.
Tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
motorových vozidiel – zvláštna časť (VPP MV 280/260) boli
schválené predstavenstvom KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s.
Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňa 1. 5. 2011.
Neoddeliteľnou súčasťou VPP MV 280/260 sú Všeobecné
poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za
škodu – všeobecná časť (VPP 100).

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE OSÔB
PREPRAVUJÚCICH SA VO VOZIDLE PRE PRÍPAD SMRTI
NÁSLEDKOM ÚRAZU A TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU

k poistenému vozidlu, pre všetky miesta na sedenie podľa
technického preukazu.

Článok 7
Vylúčenia z poistenia

Článok 2
Poistený

Poistnou udalosťou nie sú úrazy, ktoré:
a) utrpeli prepravované osoby počas prepravy na prívesnom
vozíku, pokiaľ tento nebol konštruovaný na prepravu osôb,
b) utrpeli osoby prepravované motorovými vozidlami na
miestach, ktoré nie sú určené na prepravu osôb,
c) utrpeli osoby pri účasti na rýchlostných a terénnych pretekoch
vrátane tréningov,
d) utrpeli prepravované osoby nákladnými vozidlami v priestore
pre náklad, ak nebol tento priestor schválený na prepravu
osôb.

Poistenie sa vzťahuje na ktorúkoľvek nemenovanú osobu
prepravovanú vo vozidle, ku ktorému je poistenie dojednané.
Nemenovanou osobou môže byť štátny občan Slovenskej republiky
alebo cudzinec s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

Článok 3
Poistné
Poistné závisí od druhu motorového vozidla, počtu sedadiel
podľa technického preukazu a účelu využívania vozidla. Poistné
za poisteme osôb prepravovaných sa vo vozidle pre prípad smrti
následkom úrazu a trvalých následkov úrazu bude uhradené
s poistným za poistenie vozidla.

Článok 4
Vymedzenie poistnej udalosti
Poistnou udalosťou sa rozumejú úrazy, ktoré vzniknú prepravujúcim
sa osobám vo vozidle následkom udalosti, pre prípad ktorej je
vozidlo poistené – t.  j. požiarom, výbuchom, bleskom, víchricou,
povodňou alebo záplavou, krupobitím, zosúvaním pôdy, zrútením
skál a zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín, pádom stromov,
stožiarov a iných predmetov, zemetrasením dosahujúcim aspoň 5.
stupeň medzinárodnej stupnice udávajúcej makroskopické účinky
zemetrasenia (MCS), zásahom cudzej osoby, nárazom vozidla na
prekážku.

Článok 5
Vymedzenie územnej platnosti poistenia

Všeobecné ustanovenia
Pre poistenie osôb prepravujúcich sa vo vozidle pre prípad smrti
následkom úrazu a trvalých následkov úrazu, ktoré uzaviera
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len
poisťovňa), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie a od nich
odchylne dojednané tieto zmluvné dojednania.

Článok 1
Predmet poistenia
Predmetom poistenia sú úrazy, ktoré zanechajú trvalé následky,
alebo spôsobia smrť poistenej osoby. Poistenie sa dojednáva
výlučne spolu s havarijným poistením, prípadne dodatočne

Článok 8
Obmedzenie poistného plnenia
Ak v čase poistnej udalosti použilo vozidlo viac osôb, ako je
počet sedadiel, pre poistné plnenie sa znižujú poistné sumy
pre každú osobu v pomere počtu sedadiel a počtu cestujúcich.
Pri porušení právnych noriem poisťovňa zníži poistné plnenie
až o polovicu podľa závažnosti vplyvu porušenia predpisu na
vznik a rozsah úrazu alebo smrti. Ak sa v čase poistnej udalosti
použilo vozidlo na iný účel a v inej rizikovej oblasti, ako bolo
v zmluve dohodnuté, znižuje sa poistné plnenie v pomere
podpoistenia.

Článok 9
Začiatok, trvanie a doba platnosti poistenia
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú, najmenej
však na dobu jedného roka. Poistenie dojednané na dobu neurčitú
sa automaticky predlžuje na ďalší rok, ak nebolo vypovedané
alebo nezaniklo.

Poistenie sa vzťahuje na úrazy na území, pre ktoré je dojednané
poistenie vozidla, a to bez príplatku za územnú platnosť.

Článok 6
Povinnosti poisteného
Poistné udalosti následkom úrazu spôsobené prepravovaným
osobám je povinný hlásiť poistník spolu s poistnou udalosťou na
vozidle. V prípade smrti poistníka majú oznamovaciu povinnosť
oprávnené osoby pre plnenie z poistnej udalosti na vozidle.
Poistná udalosť sa hlási na pracovisku poisťovne, kde bolo
poistenie dojednané do troch dní telefonicky alebo do 14-tich dní
písomne.

Článok 10
Osobitné ustanovenia
Po ohlásení poistnej udalosti a doručení relácie od Policajného
zboru Slovenskej republiky odbor dopravnej polície sa
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group zaväzuje,
že vyhľadá oprávnené osoby pre plnenie za trvalé následky úrazu
a za smrť následkom úrazu.
Zmluvné dojednania pre poistenie osôb prepravujúcich
sa vo vozidle pre prípad smrti následkom úrazu a trvalých
následkov úrazu sú súčasťou Všeobecných poistných
podmienok pre úrazové poistenie.

všeobecné poistné podmienky
pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (VPP 100)

všeobecná časť
Pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, ktoré uzatvára
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len
poisťovňa), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,
všeobecná časť všeobecných poistných podmienok a príslušné
zvláštne časti všeobecných poistných podmienok, ako aj zmluvné
dojednania. V poistnej zmluve sa možno od všeobecných
poistných podmienok odchýliť len v prípadoch v nich určených.

poistnou sumou ako súbor majetku. Agregovaná poistná
suma zodpovedá súčtu poistných súm jednotlivých vecí
tvoriacich súbor.

Článok 3
Začiatok, čas trvania a zánik poistenia
1.

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Podľa týchto poistných podmienok sa rozumie:
Poistiteľ – KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poistná zmluva je právny dokument vyhotovený písomnou formou
v zmysle platných právnych predpisov, vyjadrujúca konkrétne
poistné podmienky realizácie poistenia.
Dohodnuté podmienky sú záväzné pre obidve zmluvné strany.
Poistné je suma za poskytovanú poistnú ochranu.
Poistník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela
poistnú zmluvu a platí poistné.
Poistený v poistení majetku a zodpovednosti za škodu je ten,
na ktorého majetok a zodpovednosť za škodu sa poistenie
vzťahuje.
Poistná udalosť je udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet,
poistený záujem.
Je to náhodná udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti
poisťovne plniť. Jej konkretizáciu určujú poistné podmienky
a zmluvné dojednania.
Poistná suma je suma dohodnutá v poistnej zmluve a je hornou
hranicou plnenia poisťovne za jednu alebo všetky poistné udalosti
vzniknuté v jednom poistnom období.
Výška poistnej sumy nemôže byť vyššia než poistná hodnota.
Nižšia poistná suma, ako je poistná hodnota, môže byť dohodnutá.
Poistná hodnota je hodnota poistného záujmu, t.  j. veľkosť
najvyššej majetkovej ujmy, ktorú môžu spôsobiť poistné udalosti,
stanoveným spôsobom dojednaným v poistnej zmluve.
Poistná doba je obdobie, na ktoré sa dojednala poistná zmluva.

2.

3.

Článok 4
Poistné obdobie

Článok 2
Predmet a rozsah poistenia
1.
2.

3.

Predmetom poistenia je majetok a zodpovednosť za škodu
poisteného.
Z hľadiska rozsahu poistenia sa vzťahuje na veci, ktoré
poistený:
a) má vo vlastníctve alebo v správe.
b) má v oprávnenej držbe.
c) užíva podľa dohody, ktorá ho zaväzuje vec poistiť.
d) prevzal za účelom poskytnutia služby, na základe zmluvy.
Veci je možné poistiť jednotlivo podľa osobitnej prílohy
k poistnej zmluve ako výber majetku alebo agregovanou

Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je
dojednané inak. Poistenie vzniká prvým dňom po uzavretí
poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že vznikne
už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie veci, ktorá sa stala súčasťou poisteného súboru
majetku vzniká dňom jej nadobudnutia, resp. prijatia
do účtovnej evidencie.
Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo
jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov
odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne aj tak. že poistné
za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného
mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho
zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením
tejto výzvy. Výzva musí obsahovať upozornenie, že poistenie
zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená
len časť poistného. Tieto lehoty možno predtým, než uplynú,
písomnou dohodou predĺžiť. Výzva sa považuje za doručenú,
ak ju adresát prijal, odmietol prijať, alebo dňom, keď ju
pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú. Poistenie
veci, ktorá prestala byť súčasťou súboru majetku, zaniká
dňom jej odpísania z evidencie (ak mala nulovú hodnotu,
napr. spotrebovaním, vyradením a pod.).
Do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy môže každá
zo zmluvných strán poistenie vypovedať aj bez uvedenia
dôvodu. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím
poistenie zanikne. Okrem spôsobov uvedených v príslušných
ustanoveniach Občianskeho zákonníka poistenie zaniká:
a) ak dôjde k zmene vlastníka veci,
b) zničením poistenej veci alebo iným zánikom veci,
c) ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane,
d) ukončením užívania alebo vrátenia poistenej veci,
e) iným spôsobom uvedeným vo zvláštnych častiach
všeobecných poistných podmienok.

Poistné obdobie je technický rok, ak v poistnej zmluve nie je
dojednané inak.

Článok 5
Poistné a jeho splatnosť
1.
2.

Poistné je suma za poskytnutú poistnú ochranu a jeho výška
musí byť uvedená v poistnej zmluve.
Poistné sa stanoví podľa rozsahu a obsahu poistenia
a ohodnotenia poistného rizika, a to na základe poistnej
hodnoty veci alebo poistnej sumy.

3.
4.
5.
6.

7.

Poistiteľ má právo v súvislosti so zmenami podmienok
rozhodujúcich pre určenie výšky poistného so súhlasom
poisteného upraviť poistné.
Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, poisťovňa
má právo na úrok z omeškania v zmysle platných právnych
predpisov.
Poistné v zmysle §  796 ods.  1 Občianskeho zákonníka sa
platí jednorazovo alebo ako bežné poistné.
V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistený uhradí
poistné v splátkach. Ak nebude niektorá splátka poistného
uhradená včas, vzniká poisťovni právo žiadať na poistenom
zaplatenie celej zostávajúcej pohľadávky naraz.
Ak nastane poistná udalosť v čase, keď je poistník
v omeškaní s platením poistného, vzniká poisťovni právo
na odpočítanie sumy zodpovedajúcej dlžnému poistnému
a úroku z omeškania.

Článok 6
Povinnosti poisteného
1.

Okrem povinností stanovených Občianskym zákonníkom
a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
všeobecnými poistnými podmienkami a zmluvnými
dojednaniami je poistený ďalej povinný:
a) platiť poistné spôsobom a v termínoch dohodnutých
v poistnej zmluve,
b) vykonať všetky opatrenia, aby poistná udalosť nenastala,
najmä dodržať všetky právne a iné predpisy, ktoré
ustanovujú povinnosti na zamedzenie škôd,
c) oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny
týkajúce sa tých skutočností, na ktoré bol povinný
odpovedať pri dojednávaní poistenia,
d) umožniť poisťovni vyhotoviť kópie dokladov, ktoré predložil
k zisteniu okolností rozhodujúcich pre posúdenie nároku
na plnenie,
e) bezodkladne oznámiť polícii, ak má v súvislosti s poistnou
udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému
činu,
f) oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu vznik poistnej
udalosti telefonicky alebo do 14 dní písomne od okamihu,
keď sa o vzniku poistnej udalosti dozvedel,
g) pri vzniku poistnej udalosti postupovať v súlade s pokynmi
poisťovne,
h) oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia
poistil u iného poistiteľa proti tomu istému poistnému
nebezpečenstvu,
i) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že sa našla
stratená alebo odcudzená vec, ktorej sa poistná udalosť
týka,
j) oznámiť poisťovni zmenu nadobúdacej ceny poistenej
veci alebo súboru poistených vecí, pri ktorom došlo
v čase trvania poistenia k jeho zvýšeniu o viac ako 20  %,
ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak,
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k)
l)

2.

spísať oznámenie o škode,
na požiadanie poisťovne preukázať vlastníctvo poistených
veci dokladom o nadobudnutí,
m) dodržiavať rozsah a spôsob vedenia účtovníctva tak, ako
určujú všeobecne záväzné právne predpisy,
n) v prípade zistenia páchateľa informovať o tomto poistiteľa.
Poistený je povinný nemeniť stav spôsobený škodovou
udalosťou bez súhlasu poisťovne, s výnimkou prípadov, ak
si zmenu nevyhnutne vyžadujú bezpečnostné, hygienické
alebo iné závažné dôvody, alebo z dôvodu zabránenia
zväčšovania následkov škodovej udalosti. v takých
prípadoch je však poistený povinný zabezpečiť dostatočné
dôkazy o rozsahu škodovej udalosti (fotograficky, filmovým
materiálom, videozáznamom, svedkami, atď.). Ak je poistený
povinný oznámiť vznik škody polícii, nesmie meniť tento
stav do ukončenia obhliadky a prvotných úkonov políciou.
Špecifické povinnosti poisteného vyplývajúce z jednotlivých
druhov poistenia sú uvedené vo zvláštnych častiach
všeobecných poistných podmienok.

Článok 7
Práva a povinnosti poisťovne
Okrem povinnosti stanovených právnymi predpismi je poisťovňa
povinná:
a) informovať o rozsahu služieb poskytovaných poisťovňou,
v súvislosti s uzavretou poistnou zmluvou,
b) poskytnúť poistenému potrebnú pomoc na uplatnenie jeho
práv z poistenia,
c) vrátiť doklady, ktoré si vyžiada a ktoré nie sú nutnou súčasťou
spisu,
d) umožniť poistenému nahliadnuť do spisových materiálov
týkajúcich sa jeho škodovej udalosti,
e) ak je nepochybné, že došlo k poistnej udalosti, z ktorej bude
plnené, poskytnúť poistenému na písomnú žiadosť primeraný
preddavok na výplatu poistného plnenia, ak sa vyšetrovanie
poistnej udalosti nemohlo skončiť do 1 mesiaca po tom, ako
sa poisťovňa o poistnej udalosti dozvedela,
f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvie pri dojednávaní poistenia, jeho správe a pri likvidácii
poistných udalostí. Poskytnúť túto informáciu môže len so
súhlasom poisteného alebo pokiaľ tak stanoví zákon,
g) poisťovňa má právo na to, aby jej poistený umožnil vyhotovenie
kópií dokladov, ktoré poistený predložil k zisteniu okolností
rozhodujúcich pre posúdenie nároku na plnenie.

Článok 8
Vymedzenie poistnej udalosti
1.
2.

3.

Poistnou udalosťou je skutočnosť, s ktorou je spojený vznik
povinnosti poisťovne plniť.
Poistnou udalosťou však nie je, ak bola takáto skutočnosť
spôsobená úmyselným konaním poistníka, poisteného alebo
inej osoby konajúcej z ich podnetu.
Pre bližšie vymedzenie poistnej udalosti platia ustanovenia
zvláštnych častí všeobecných poistných podmienok.

Článok 9
Výluky z poistenia
1.

2.

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, nevzťahuje sa
poistenie na škody vzniknuté následkom:
a) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných
hromadných násilných nepokojov,
b) štrajkov a výluk,
c) teroristických aktov (t.  j. násilných konaní motivovaných
politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky),
d) úradných opatrení uskutočnených na iné účely než
na obmedzenie poistnej udalosti alebo spôsobené
jadrovými rizikami.
Výluky z poistenia vzťahujúce sa na jednotlivé druhy poistení
sú uvedené vo zvláštnych častiach všeobecných poistných
podmienok.

Článok 10
Plnenie poisťovne
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Poisťovňa poskytuje plnenie v mene euro.
Ak bola poistená vec poškodená, zničená, ukradnutá alebo
stratená, vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je ďalej
stanovené inak, aby mu poisťovňa vyplatila z poistenia na:
a) novú hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným
nákladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie
novej veci alebo veci porovnateľných vlastností v čase
bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú
o hodnotu použiteľných zvyškov.
b) časovú hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným
nákladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie
novej veci alebo veci porovnateľných vlastností v čase
bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú
o opotrebenie a o hodnotu použiteľných zvyškov.
c) obstarávaciu hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie veci alebo veci porovnateľných vlastností v čase
bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o hodnotu použiteľných zvyškov.
d) redukovanú hodnotu, hodnotu do výšky redukovanej
hodnoty veci.
Pri poistení zásob nesmie súčet plnenia prekročiť ich
nadobúdaciu hodnotu.
Poisťovňa je oprávnená odložiť výplatu plnenia, ako aj
preddavku až do ukončenia vyšetrovania, ak proti poistenému
alebo tomu, kto má právo na plnenie, je vedené policajné
vyšetrovanie alebo trestné konanie v súvislosti so škodovou
udalosťou alebo pokiaľ existujú pochybnosti o oprávnenosti
nároku na plnenie.
Ak poruší poistený povinnosti uvedené vo všeobecnej
a zvláštnej časti všeobecných poistných podmienok, je
poisťovňa oprávnená znížiť plnenie podľa toho, aký vplyv malo
toto porušenie na rozsah a výšku povinnosti poisťovne plniť.
Ak poistený vedome alebo následkom požitia alkoholu
alebo iných návykových látok porušil povinnosti uvedené
vo všeobecnej a zvláštnej časti všeobecných poistných

7.

podmienok a toto porušenie podstatne prispelo ku vzniku
poistnej udalosti alebo k väčšiemu rozsahu jej následkov, je
poisťovňa oprávnená plnenie z poistnej zmluvy primerane
znížiť. To isté sa vzťahuje aj na toho, kto žije s poisteným
v spoločnej domácnosti, ak vedome porušil tieto povinnosti,
alebo následkom požitia alkoholu alebo návykových látok.
Od predchádzajúcich ustanovení sa možno v poistných
zmluvách odchýliť, pokiaľ to vyžaduje účel alebo povaha
poistenia.

Článok 11
Podpoistenie
V prípade, že hodnota novej veci alebo veci porovnateľných
vlastností v čase poistnej udalosti je vyššia ako poistná suma,
poisťovňa zníži plnenie v takom pomere, v akom bola poistná
suma a poistná hodnota poistenej veci, alebo v takom pomere,
v akom bolo nižšie poistné k správne stanovenému poistnému.

Článok 12
Miestna platnosť poistenia
Poistenie sa týka poistných udalostí, pri ktorých nastane škoda
na území Slovenskej republiky, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.

Článok 13
Záverečné ustanovenia
1.

2.

Práva a povinnosti z poistenia sa riadia slovenskými právnymi
predpismi, zmluvnými dojednaniami, všeobecnou časťou
všeobecných poistných podmienok a príslušnými zvláštnymi
časťami všeobecných poistných podmienok.
Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce
z poistnej zmluvy predovšetkým dohodou. Ak sa na riešení
sporu nedohodnú, bude spor predložený na rozhodnutie
príslušnému súdu na území Slovenskej republiky.

Článok 14
Výklad pojmov
Pre účely poistenia platí ďalej tento výklad pojmov:
Poistné plnenie – je peňažné alebo naturálne plnenie pri vzniku
poistnej udalosti, na základe poistnej zmluvy vyplatené v novej,
časovej, obstarávacej alebo redukovanej hodnote.
Príčina poistnej udalosti – je riziko uvedené v poistnej zmluve
alebo v právnom predpise, v dôsledku ktorého došlo k vzniku
poistnej udalosti.
Poistné krytie – súbor údajov, ktoré preukazujú skutočný stav
uplatňovaného nároku na poistné plnenie.
Poistenie na súbor majetku – vyjadruje sa agregovanou poistnou
sumou, ktorá zodpovedá súčtu poistných súm tvoriacich súbor.
Súborom majetku sa rozumie súbor hnuteľných a nehnuteľných
vecí.
Poistenie na výber majetku – vyjadruje sa zoznamom poisteného
majetku, podľa osobitnej prílohy k poistnej zmluve.
Technický rok – je doba, ktorá sa začína dňom uvedeným
v poistnej zmluve ako začiatok (účinnosť) poistenia a končí sa
nultou hodinou rovnakého dňa v nasledujúcom roku.
Spoluúčasť integrálna (podmienená) – je franšiza, do výšky
ktorej sa plnenie neposkytuje (ďalej len franšiza). Ak je poistné
plnenie vyššie ako franšiza, poisťovňa uhradí celú výšku škody.
Franšiza sa neodpočítava z celkovej výšky plnenia.
Spoluúčasť excedentná (odpočítateľná) – je spoluúčasť,
do výšky ktorej sa plnenie neposkytuje a ktorá sa vždy odpočítava
od celkovej výšky plnenia (ďalej len spoluúčasť). Spoluúčasť je
výška podielu, ktorým sa poistený podieľa na vzniknutej škode.
Pri poistnom plnení poisťovňa zníži náhradu za vzniknutú škodu
o dohodnutú výšku spoluúčasti.
Nová hodnota – je hodnota novej veci alebo veci porovnateľných
vlastností v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou.
Časová hodnota – je hodnota novej veci alebo veci porovnateľných
vlastností znížená o opotrebenie.
Obstarávacia hodnota – je hodnota, za ktorú je možné v čase
poistnej udalosti poškodenú alebo zničenú vec, prípadne vec
porovnateľných vlastností, aké mala v čase bezprostredne pred
poistnou udalosťou, zaobstarať.
Nadobúdacia hodnota – je hodnota predmetov, vedená
v účtovnej evidencii ako nadobúdacia hodnota (cena).
Redukovaná hodnota – je upravená hodnota veci vedenej
v účtovnej evidencii.
Ak má predmet účtovnú hodnotu:
– vyššiu ako 80  % nadobúdacej hodnoty, poisťovňa poskytne
plnenie do výšky nadobúdajúcej hodnoty vykázanej z účtovnej
evidencie.
– vyššiu ako 50 % a nižšiu ako 80 % nadobúdacej hodnoty,
poisťovňa poskytne plnenie do výšky 80 % nadobúdacej
hodnoty.
– nižšiu ako 50 % nadobúdacej hodnoty, poisťovňa poskytne
plnenie do výšky 50 % nadobúdacej hodnoty.
Zvyšok – je tá časť majetku, ktorá je ďalej použiteľná alebo
využiteľná na akýkoľvek účel.
Škoda – je poškodenie zdravia, majetkových hodnôt alebo iných
záujmov, vyjadrená v peňažnej jednotke. Poistnou udalosťou
sa stáva iba vtedy, ak udalosť, ktorou bola škoda spôsobená,
zodpovedá dohodnutým alebo inak stanoveným podmienkam.
Ušlý zisk – je ujma vyjadriteľná v peniazoch, spočívajúca
v tom, že poškodený v dôsledku škodovej udalosti nedosiahne
rozmnoženie majetkových hodnôt, ktoré by sa dalo očakávať
pri pravidelnom chode vecí (t.  j. keby nebolo došlo k vzniku
škody).
Totálna škoda – úplné zničenie alebo rozsiahle poškodenie
poistenej veci, keď náklady na opravu prekračujú jej časovú
hodnotu. Vznikne aj vtedy, ak výpočet poistného plnenia presiahne
poistnú sumu poistenej veci.
Škoda spôsobená úmyselne sa rozumie taká škoda, ktorú
škodca chcel spôsobiť buď v úmysle priamom, alebo nepriamom.
Užívaním veci – sa rozumie stav, keď poistený má vec podľa
práva vo svojej moci za účelom využitia.

Znehodnotením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú
objektívne nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už
nemožno ďalej používať na pôvodný účel.
Stratenie veci – je mimovoľná udalosť, ku ktorej dochádza bez
prejavu vôle poisteného, a v dôsledku ktorej poistený nemá
možnosť vec držať, užívať alebo s ňou disponovať.
Súčasť veci – je všetko, čo k nej podľa povahy patrí a nemôže byť
oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila.
Zásoby – určitá časť vyrobených úžitkových hodnôt, ktoré sú
dočasne vyňaté z kolobehu smerujúceho k uspokojeniu určitých
potrieb (veci určené na predaj).
Peniaze – osobitný druh tovaru, ktorým sa sprostredkúva výmena
všetkých ostatných tovarov a služieb na trhu.
Cenný papier – je listina, na ktorej je zapísaná pohľadávka
vlastníka cenného papiera voči jeho vystavovateľovi. Cennými
papiermi sú napríklad zmenky, akcie, šeky, obligácie, vkladné
knižky.
Ceniny – sú istý druh hospodárskych prostriedkov. Je to súhrnné
pomenovanie pre poštové alebo iné predajné známky, kolky,
poštové poukážky a sprievodky, odberné poukážky na tovar,
benzín, stravné lístky a pod., ktoré nahradzujú peňažné
prostriedky.
Cennosti – sú predmety, ktoré majú okrem vlastnej úžitkovej
hodnoty aj hodnotu umeleckú, historickú alebo zberateľskú (napr.
klenoty, umelecké zbierky).
Hodnoty – peniaze, cenné papiere, ceniny alebo cennosti.
Nehnuteľnosť – pre účely poistenia je stavba spojená so zemou
pevným základom.
Budova – samostatný pozemný stavebný objekt priestorovo
sústredený a navonok celkom uzavretý, s jedným alebo viacerými
úžitkovými priestormi.
Budova ako užšie vymedzenie druhu stavebného objektu je
objekt ohraničený v priestore obvodovými stenovými a strešnými
konštrukciami, má charakter nehnuteľnosti a bola vybudovaná
na hospodársky účel alebo má slúžiť na bývanie.
Dom – budova, v ktorej pripadajú k úhrnu podlahovej plochy
všetkých miestností aspoň dve tretiny na byty, vrátane časti
bytov, ktoré sa užívajú k inému účelu ako k bývaniu ako vedľajšie
miestnosti, a príslušenstvo prislúchajúce k bytu.
Rozostavaná stavba – súhrn stavebných prác vrátane dodávok
stavebných látok a dielov a dodávok strojov a zariadení vrátane
ich montáže, náradia a inventára uskutočňovaný spravidla
na súvislom mieste a v súvislom čase, ktorého účelom je
vybudovanie hmotného investičného majetku.
Stavebný objekt – priestorovo oddelená alebo samostatná časť
stavby (napr. budova s kompletným príslušenstvom a zariadením),
ktorá plní vymedzenú funkciu.
Znečistením vôd – sa rozumie zhoršenie akosti povrchových
alebo podzemných vôd, ako aj odpadových vôd odvádzaných
verejnou kanalizáciou. Za škodu spôsobenú znečistením vôd sa
považuje i prípadná ďalšia škoda, ktorá je v príčinnej súvislosti so
znečistením vôd ako úhyn rýb, znečistené korytá vodného toku
a pod.
Zosúvaním pôdy – sa rozumie pohyb hornín z vyšších polôh
svahu do nižších, ku ktorému dochádza pôsobením zemskej
príťažlivosti alebo ľudskej činnosti pri porušení podmienok
rovnováhy svahu.
Opotrebenie – je prirodzený úbytok hodnoty veci spôsobený
starnutím, prípadne používaním.
Odpratávacie náklady – sú náklady, ktoré je poistený povinný
vynaložiť z dôvodov bezpečnostných, hygienických alebo iného
verejného záujmu na odpratanie zvyškov poistených stavieb
po poistnej udalosti. Plnenie poisťovne sa neposkytuje na
odpratanie nepoškodených alebo opraviteľné poškodených
zvyšných častí stavby v prípadoch, keď poistený nevykonáva
alebo nevykoná zriadenie stavby.
Škodová udalosť – je udalosť nahlásená poisteným, pri ktorej
vznikne poisťovateľovi povinnosť preveriť, či ide o poistnú udalosť
v zmysle dohodnutých poistných podmienok.

Článok 15
Ostatné dojednania
Podpisom tejto poistnej zmluvy dávam v zmysle Zákona
č.  428/2002 Z.  z. súhlas spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa,
a.s. Vienna Insurance Group a jej sprostredkovateľom, aby
osobné údaje v rozsahu tejto poistnej zmluvy vrátane príloh
a poskytnutých úradných dokumentov boli spracúvané
v informačných systémoch za účelom výkonu činnosti
v poisťovníctve, po dobu nevyhnutnú pre zabezpečenie
výkonu práv a plnenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Zároveň dávam súhlas spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa,
a.s. Vienna Insurance Group s poskytovaním horeuvedených
údajov tretím osobám za účelom vysporiadania, práv
a povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu a k ich
cezhraničnému toku v prípadoch a rozsahu, ktorý je nevyhnutný
na plnenie zmluvy alebo pri preukazovaní, uplatňovaní, alebo
obhajovaní právneho nároku (napr. poisťovniam, zdravotníckym
zariadeniam, kanceláriám „Zelenej karty“ a pod.). Poistený –
dotknutá osoba môže odvolať svoj súhlas v prípade, že pri
spracúvaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu príslušných
právnych predpisov. Dotknutá osoba je oprávnená odvolať
súhlas písomne v lehote 6 mesiacov odo dňa, keď sa o porušení
zákona č.  428/2002 Z.  z. o ochrane osobných údajov dozvedela,
najneskôr však do 1 roka od porušenia zákona. Odvolanie
musí byť doručené spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group osobne alebo doporučenou poštou
a je účinné dňom jeho doručenia poisťovni. Odvolaním súhlasu
nie sú dotknuté práva a povinnosti spoločnosti KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vyplývajúce z poistného
vzťahu.
Tieto Všeobecné poistné podmienky boli schválené
predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa,
a.s. Vienna Insurance Group dňa 20. 5. 2004 s účinnosťou
od 1. 6. 2004. Súčasťou týchto všeobecných poistných
podmienok sú príslušné zvláštne časti všeobecných
poistných podmienok, s ktorými bol pri dojednávaní poistenia
poistený oboznámený a svojím podpisom potvrdzuje, že ich
prevzal.
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