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dojednávajú
v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 788 a násl. Občianskeho zákonníka túto poistnú zmluvu, ktorá spolu s
prílohami k nej, všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len VPP) pre poistenie majetku č. 105,
osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len OPP) pre poistenie krádeže vecí č.205, pre prípad živelných

udalostí č. 155, osobitnými poistnými podmienkami č.355 pre poistenie motorových
všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové poistenie č. 801 tvorí nedeliteľný celok.

vozidiel a

Článok I
PREDMET POISTENIA
1. Touto zmluvou sa dojednáva poistenie súboru motorových vozidiel, pričom za súbor sa považuje
najmenej 1 ks vozidiel. Spolu s poistením MV je možné dojednať batožiny a poistenie úrazu .
Súborom motorových vozidiel sú :
• osobné motorové vozidlá a vozidlá s už. nosnosťou do 1,5 t, (ďalej len "osobné vozidlá") vo
vlastníctve poisteného.
• úžitkové (nákladné) motorové vozidlá s už. nosnosťou nad 1,5 t (ďalej len "užitkové vozidlá") vo
vlastníctve poisteného.
2. Touto zmluvou sa nedojednáva poistenie batožiny, ktoré sa vzťahuje na veci osobnej potreby počas
ich prepravy poisteným vozidlom proti rizikám poškodenia, zničenia alebo krádeže.
3. Touto zmluvou sa nedojednáva poistenie úrazu, ktoré sa vzťahuje na nemenované osoby
prepravované poisteným motorovým vozidlom a to:
• poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (smrť úrazom),
• poistenie pre prípad trvalého poškodenia následkom úrazu (trvalé následky úrazu).

Článok II
ROZSAH POISTENIA
1. Poistenie súboru motorových vozidiel upravujú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku
č.105 (ďalej len "VPP"), Osobitné poistné podmienky č. 355 poistenie motorových vozidiel Čl. I odst. 1
Osobitné poistné podmienky č.155, (poistenie pre prípad živelných udalostí), Osobitné poistné
podmienky č.205 (poistenie pre prípad krádeže vecí) a ustanovenia tejto zmluvy.
2. Na poistenie úrazu v zmysle tejto zmluvy sa vzťahujú VPP pre úrazové poistenie č. 801.
3. Územná platnosť poistenia je pre SR alebo pre Európu, podľa výberu poisteného a je uvedená v
prílohe, ktorá je súčasťou tejto poistnej zmluvy.

Článok III
PLNENIE POISŤOVNE
I. Pre poistenie súboru vozidiel:
1. Za škodu vzniknutú poistnou udalosťou poisťovňa poskytne poistné plnenie v rozsahu nákladov na
znovuzriadenie poškodeného, zničeného alebo odcudzeného vozidla, maximálne však všeobecnú cenu
motorového vozidla. Všeobecná cena motorového vozidla je hodnota vozidla v danom mieste a čase
vyjadrená v €, pri stanovení ktorej sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy trhu (predajnosť typu
vozidla). Vyjadrujú cenu vozidla pri jeho predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu k rozhodnému
dátumu.

2. Po vzniku poistnej udalosti je poisťovňa povinná hradiť primerané náklady na opravu alebo
znovuzriadenie vozidla nasledovne:
a) hodinová sadzba účtovaná opravovňou (vrátane DPH) neprevyšuje sumu obvyklú v danom regióne
opravcu pre konkrétnu značku a typ vozidla. V prípade, že bude hodinová sadzba účtovaná opravcom
vyššia, potom poisťovňa hradí max. hodinovú sadzbu 39,83 € / 1.199,92 Sk bez DPH.
b) účelne vynaložené náklady na náhradné diely a materiál účtované podľa opravcu sa posudzujú tak,
že sa porovnávajú s kalkulačným programom nákladov na opravu Audatex. Súčasťou účtovaných
nákladov na náhradné diely musia byť v prípade potreby aj príslušné dodacie listy k nim;
c) náklady na prácu a lakovanie sa vypočítajú len s priznaním časových noriem udávaných výrobcom,
pričom sa zohľadní obvyklá hodinová sadzba v danom regióne pre príslušnú značku a typ v opravovniach
SR.
Primeranými nákladmi na opravu sa rozumejú náklady na účelné odstránenie škody vzniknutej na vozidle
v rámci podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Primeranými nákladmi na opravu nie sú zmluvné ceny
dohodnuté medzi opravovňou a poisteným. Zmluvná cena za opravu vozidla v autoopravovni bude
poisťovňou akceptovaná len za predpokladu, že neprekročí podmienky v zmluve dohodnuté s tým, že:
•

poisťovňa si vyhradzuje právo na použitie podkladov, podľa ktorých postupuje pri stanovovaní cien
náhradných dielov udávaných výrobcom a časových noriem na prácu udávaných výrobcom. Sú to
najmä cenníky slovenských, českých a nemeckých výrobcov – kalkulačný program AUDAPAD

3. Ak došlo k poškodeniu vozidla v zahraničí, za ktoré je poisťovňa povinná plniť, odchylne od VPP sa
poistenie vzťahuje aj na náklady spojené s prepravou poškodeného vozidla do najbližšej autorizovanej
opravovne na území SR schopnej opravu vykonať, za predpokladu, že nie je možné vykonať na vozidle
provizórnu opravu. Náklady spojené s dopravou nesmú presiahnuť výšku nákladov na spojazdnenie
vozidla. Poisťovňa taktiež hradí prepravu posádky havarovaného vozidla vlakom II. triedy resp.
autobusom do miesta bydliska. Pred uskutočnením prepravy je potrebné toto telefonicky s poisťovňou
dohodnúť na tel. číslach: Call centrum 0 800 120 000 - bezplatne v čase od 7,00 do 19,00 alebo “hot linka
Assist Card“ **421257299222 v čase od 19,00 do 7,00 hod, resp. nonstop na fax. čísle **421 252495983.
Treba tak urobiť vždy, pokiaľ by predbežne odhadované náklady na prepravu presiahli sumu 995,82 € /
30 000,07 Sk.
V prípade, že poistený nedostane súhlas na uskutočnenie opravy alebo prepravy v zahraničí, vykoná na
vozidle najnutnejšiu opravu, ktorá umožní vrátiť sa vozidlu po vlastnej osi späť. Tieto náklady nemôžu byť
vynaložené duplicitne. Keď ani nutná oprava na spojazdnenie vozidla nie je realizovateľná, je možné
vozidlo (po prejednaní) prepraviť do najbližšej opravovne.
4. Pokiaľ bolo vozidlo zničené alebo poškodené v takom rozsahu, že náklady na opravu presiahnu 90 %
všeobecnej ceny vozidla, poisťovňa bude považovať takúto škodu za totálnu škodu a výškou plnenia bude
všeobecná cena vozidla znížená o hodnotu použiteľných zvyškov z vozidla. Za použiteľné zvyšky sa
považuje predajná cena havarovaného vozidla ako celku. V prípade poškodenia motorového vozidla
v zahraničí poisťovňa si 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.
5. Poisťovňa odmietne plnenie z tejto poistnej zmluvy, ak sa po poistnej udalosti preukáže, že výrobné
číslo karosérie, resp. podvozku motorového vozidla sa nezhoduje s údajmi uvádzanými výrobcom pri
type vozidla uvedenom v poistnej zmluve, alebo ak sa zistí, že na vozidle boli výrobné čísla pozmenené,
vymenené alebo ak vozidlo pochádza z trestnej činnosti.

6. 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 ňou
určenej opravovni .
Ak poistený ponúkne poisťovni vykonanie opravy na vozidle svojpomocne, musí na tento postup dať
poisťovňa písomný súhlas. V takomto prípade náklady na opravu vozidla nesmú presiahnuť sumu
1.659,70 € / 50 000,12 Sk a maximálna hodinová sadzba v tomto prípade bude polovičná z hodinovej
sadzby v danom regióne pre konkrétnu značku a typ vozidla. Poistený si už potom nemôže uplatňovať
ďalšie nároky z tejto poistnej udalosti.
7. Poistený je povinný predložiť hodnoverné doklady za opravu vozidla. Pokiaľ vozidlo bude odpredané v
havarovanom stave, táto povinnosť nevzniká.
8. Doplnková výbava vozidla bude hradená len vtedy, pokiaľ táto bola menovite a cenovo dohodnutá v
poistnej zmluve.
9. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté pred dojednaním poistenia.
10. Poisťovňa má právo odpočítať od poistného plnenia dlžné poistné.
11. Ak bolo preukázané, že poistené MV v okamihu dopravnej nehody viedla osoba, ktorá bola pod
vplyvom alkoholu resp. návykovej látky resp. osoba, ktorá sa odmietla podrobiť skúške na alkohol v krvi
alebo nahlásila dopravnú nehodu policajným orgánom dodatočne, poisťovňa uplatní svoje právo na
primerané zníženie plnenia z poistnej zmluvy podľa § 809 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
12. Poisťovňa z každej PU odpočíta spoluúčasť vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.
II. Pre poistenie batožiny:
1. Ak sa dojedná poistenie batožiny, vzťahuje sa toto poistenie na veci osobnej potreby počas ich
prepravy poisteným motorovým vozidlom proti rizikám poškodenia, zničenia alebo odcudzenia. Za veci
osobnej potreby sa považujú cestovná batožina, ošatenie, hygienické potreby v osobnom vlastníctve osôb
prepravovaných poisteným motorovým vozidlom. Poistenie sa nevzťahuje na predmety podľa článku IX.
odst. 6, 7, 8 a 9 VPP č.105.
2. Poistenie sa vzťahuje iba na veci riadne uzamknuté vo vozidle a to len v priestore určenom na uloženie
batožiny, alebo v uzamykateľných nosičoch pevne upevnených na vozidle.
3. Batožina ponechaná vo vozidle 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.
4. Ak bolo dojednané poistenie do zahraničia, je nutné pri prechode štátnej hranice SR vyplniť potvrdenie
o vývoze predmetov drahších ako 165,97 € / 5 000,01 Sk a nechať si toto potvrdiť príslušnou colnicou v
mieste prechodu.
5. Plnenie za krádež alebo zničenie batožiny bude vykonané v časovej cene veci.
6. Z poistenia sú ďalej vylúčené: fotoaparáty, filmovacie prístroje, videokamery, elektronické zariadenia
pevne zabudované vo vozidle, elektronické hry, hodinky, zbrane, kožuchy, lyže, snowboardy, okuliare,
kontaktné šošovky, prístroje audiovizuálnej techniky, elektronické a optické prístroje a ich príslušenstvo.
7. Poistenie batožiny zaniká spolu so zánikom poistenia motorového vozidla.
III. Pre poistenie úrazu:

1. Toto poistenie, ak je v zmluve dojednané, sa vzťahuje na nemenované osoby prepravované
poisteným motorovým vozidlom. Poistenie úrazu môže zahŕňať niektoré z nasledovných druhov poistení
podľa Všeobecných poistných podmienok pre úrazové poistenie č. 801 (ďalej len VPPÚP č. 801):
• poistenie pre prípad smrti následkom úrazu (smrť úrazom),
• poistenie pre prípad trvalého poškodenia následkom úrazu (trvalé následky úrazu).
2. V zmysle VPPÚP č. 801 sa dojednáva, že právo na plnenie vznikne len vtedy, ak k poistnej udalosti
podľa VPPÚP č. 801 prišlo:
-

pri uvádzaní motora do chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy,

-

pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho motorového vozidla,

-

pri havárii motorového vozidla,
pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla vzniknutých v priebehu
žiarovky a pod.).

jazdy (výmena kolesa,

3. Poistenie sa nevzťahuje na úrazy ku ktorým prišlo na miestach, ktoré nie sú určené na prepravu osôb
(napr. stupačka, blatník, ložná plocha a pod.) a na úrazy, ktoré nastali pri testovaní a typových skúškach
motorových vozidiel alebo pri účasti na rýchlostných alebo terénnych pretekoch, pretekoch s
rýchlostnou vložkou vrátane oficiálnych tréningov.
4. a) Poistná suma uvedená v poistnej zmluve pre príslušný druh poistenia, platí pre jedno sedadlo.
b) Poistná suma, ktorá predstavuje max. výšku plnenia jednej poistenej osobe sa rovná poistnej
sume podľa bodu a) a počtu sedadiel podľa technického preukazu (ďalej TP), uvedeného v poistnej
zmluve.
5. Ak poistená osoba zomrie na následky úrazu, vyplatí poisťovňa osobám určeným podľa § 817
Občianského zákonníka poistnú sumu podľa bodu 4a) tohto článku.
6. Ak bolo dojednané poistenie trvalých následkov úrazu, vyplatí poisťovňa poistenej osobe príslušné
percento podľa rozsahu telesného poškodenia z poistnej sumy uvedenej v bode 4a) tohto článku.
7. Pri úrazoch ku ktorým dôjde pri použití motorového vozidla viacerými osobami ako je počet sedadiel
podľa technického preukazu, poisťovňa zníži plnenie podľa bodu 4a) v pomere počtu sedadiel k počtu
prepravovaných osôb.
8. Úrazové poistenie zaniká spolu so zánikom poistenia motorového vozidla.

Článok IV
POVINNOSTI POISTENÉHO
1. a) Okrem povinností uložených v Občianskom zákonníku a VPP je poistený povinný nemeniť stav
spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne. 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 poistnej udalosti, napr. uchovaním vymenených poškodených dielov,
fotodokumentáciou, prípadne videozáznamom, svedectvom tretích osôb a pod.
b) Poistený je povinný bezodkladne poisťovni oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti, najneskôr však
do 3 pracovných dní.

2. Poistený je povinný nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu, pri ktorej vznikne škoda na poistenom
motorovom vozidle prevyšujúca 10-násobok minimálnej mzdy.
3. Ak došlo ku krádeži
poisťovni:

vozidla, poistený je povinný po oznámení vzniku poistnej udalosti odovzdať

- všetky originálne kľúče vrátane náhradných, prípadne ich kópie a ovládače od zabezpečovacieho
zariadenia od vozidla (ako napr. kľúče od MUL-T-LOCKu, Constructu, karty immobiliseru, kódový
štítok kľúčov a pod.),
- originálny veľký technický preukaz s dočasným vyradením MV z evidencie príslušným DI
- servisné knižky, colné deklarácie o dovoze vozidla a iné potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
4. Poistený je ďalej povinný neodkladne oznámiť poisťovni akúkoľvek stratu kľúčov alebo ovládačov od
dekódovacích zariadení vozidla alebo ich zničenie.
5. Ak bolo vozidlo, za ktoré bolo vyplatené poistné plnenie, nájdené, je poistený povinný vrátiť toto plnenie
alebo previesť dispozičné práva k motorovému vozidlu na poisťovňu bezodkladne, najneskôr však do
30-tich dní od dňa oznámenia o nájdení vozidla .
6. Poistený je povinný počas celej doby poistenia vozidlo udržiavať v riadnom technickom stave a s
platným dokladom o vykonaní technickej kontroly.
7. Poistený je povinný zabezpečiť, aby vozidlo v čase jeho opustenia bolo riadne zabezpečené proti
krádeží spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve.
8. Poistený je povinný umožniť poisťovateľovi prehliadku poškodeného vozidla za účelom posúdenia
nároku na poistné plnenie a jeho výšku.
9. Poistený je povinný zabezpečiť, aby sa vo vozidle v čase jeho opustenia nenachádzali doklady (kľúče
a pod.) od vozidla.
10. Ak sa preukáže, že niektorý z kľúčov a ovládačov od odcudzeného vozidla odovzdaných poisteným
neprilieha resp. je nefunkčný, resp. nepravý, pričom táto skutočnosť vzhľadom na konkrétnu situáciu
prispela ku vzniku poistnej udalosti je poisťovňa oprávnená poistné plnenie znížiť.
11. Ak poistený porušil niektorú z povinností uvedenú v čl. IV a čl. V. je poisťovňa oprávnená znížiť
plnenie až o 50%, 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.
12. Poistený je povinný na základe výzvy zástupcu poisťovne do 5-tich pracovných dní podľa jeho
pokynov podrobiť sa obhliadke poisteného motorového vozidla. V opačnom prípade bude takéto konanie
posudzované ako porušenie povinností poisteného a následne môže poisťovňa primerane krátiť poistné
plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.

ČLÁNOK V
PREDPÍSANÉ SPÔSOBY ZABEZPEČENIA
Poistený je povinný zabezpečiť vozidlo proti krádeži nasledovne:

1. Vozidlá v novej cene do 19.916,35 € / 599.999,96 Sk
okrem riadne uzamknutého vozidla
uzamykateľnou pákou na volant alebo uzamykateľnou pákou na radiacu páku, alebo uzamykateľným
zariadením brzdových pedálov (bullock) alebo imobilizérom v kľúči.
2. Vozidlá v novej cene od 19.916,35 € / 599.999,96 Sk do 33.193,92 € / 1.000.000,03 Sk autoalarmom
s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom v kombinácii s imobilizérom v kľúči, ak motorové
vozidlo nemá imobilizér v kľúči tak mechanickým zabezpečením typu Construct, Mul-T-Lock a pod.
3. Motorové vozidlá v novej cene nad 33.193,92 € / 1.000.000,03 Sk:
a) úplne nové vozidlá, ktoré doteraz nikdy a nikde neboli zaradené do prevádzky je to výrobcom
inštalovaný autoalarm s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom v kombinácií s immobilisérom od
výrobcu,
b) všetky ostatné vozidlá autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom v kombinácii
s immobilisérom od výrobcu alebo mechanickým zabezpečením typu Construct, Mul-T-Lock a pod.
4. Poistený je povinný zabezpečiť disky kolies z ľahkých zliatin poistnými bezpečnostnými skrutkami.
5. Nákladné vozidlá nad 1500 kg úžitkovej nosnosti a autobusy v hodnote nad 33.193,92 € / 1.000.000,03
Sk autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom, alebo immobilisérom.
6. Traktory - riadne uzamknutá kabína vodiča.
7. Vozidlá s dodatkovým poistením prepravy vecí musia byť vyhotovené v skriňovom prevedení a musia
byť zabezpečené autoalarmom s plávajúcim alebo nikdy sa neopakujúcim kódom minimálne s tromi
funkciami, ktorý signalizuje otváranie dverí, kapoty, má snímač na snímanie pohybu vozidla, blokuje
činnosť motora a má ochranu proti scanovaniu.
8. Všetky zabezpečovacie zariadenia musia mať vystavený doklad o montáži a funkčnosti. Zariadenie
musí byť funkčné počas celej doby trvania poistenia a poistený je povinný udržiavať ho v
prevádzkyschopnom stave a používať ho pri každom opustení vozidla.

Článok VI
POISTNÉ
1. Súbor osobných motorových vozidiel:
a) Súčet obstarávacích cien motorových vozidiel s územnou platnosťou pre SR
Sadzba v promile
Ročné poistné
b) Súčet obstarávacích cien motorových vozidiel s územnou platnosťou pre Európu
28.145 Eur
Sadzba v percentách

0.735%

Ročné poistné

206,87 Eur

2. Súbor úžitkových motorových vozidiel:
a) Súčet obstarávacích cien motorových vozidiel s územnou platnosťou pre SR

Sadzba v promile
Ročné poistné
b) Súčet obstarávacích cien motorových vozidiel s územnou platnosťou pre Európu
Sadzba v promile
Ročné poistné
Ročné poistné spolu :

227,55 Eur

Poistenie čelného skla sa dojednáva.
Poistenie batožiny a úrazu sa nedojednáva.
Vozidlá zaradené do súboru budú zahrnuté do poistenia odo dňa keď poisťovňa dostala písomné
oznámenie poisteného o zaradení vozidla do súboru. Poisťovňa bude pri stanovovaní výšky poistného
za tieto
vozidlá vychádzať zo sadzieb dojednaných touto poistnou zmluvou. Poistený je povinný
zaplatiť pomernú časť poistného, podľa výpočtu poisťovne od začiatku poistenia takého vozidla. Takto
vypočítané poistné je poistený povinný uhradiť do 15-tich dní od dňa obdržania výzvy na zaplatenie
poistného.
Ak dôjde v priebehu poistenia k vyradeniu vozidiel zo súboru, bude nespotrebované poistné
zúčtované k dátumu najbližšej splatnosti, a poukázané na bankový účet poisteného.

Článok VII
PLATENIE POISTNÉHO
Dojednáva sa, že poistený príslušné poistné uhradí v ročných splátkach vždy k 15.12. príslušného
roka. Poistným obdobím je jeden rok.
Výsledné ročné poistné činí 227,55 Eur za všetky motorové vozidlá.
Prvé poistné od 7.12. 2011 do 6.12. 2012 činí 227,55 Eur.
V prípade platenia poistného bezhotovostne-platby poistného poukázať na účet:

Peňažný ústav poisťovne
UniCredit Bank, a.s.
Poštová banka
Všeobecná úverová banka
Slovenská sporiteľňa
Prvá komunálna banka

číslo účtu/kód banky
1029706001/1111
0202120000/6500
0090004012/0200
0175126457/0900
4804915001/5600

variabilný symbol
513043667

konštantný symbol
3558
3558
3558
3558
3558

Článok VIII
SPOLUÚČASŤ
1.Poistenie súboru osobných motorových vozidiel sa dojednáva so spoluúčasťou 5 %, minimálne však
66,39 € / 2.000,07 Sk z každej poistnej udalosti.
2.Poistenie súboru úžitkových motorových vozidiel sa dojednáva so spoluúčasťou 5 %, minimálne však
165,97 € / 5.000,01 Sk z každej poistnej udalosti.
3. Poistenie čelného skla sa dojednáva so spoluúčasťou 16,60 € z každej poistnej udalosti.
4. Poistenie úrazu sa dojednáva bez spoluúčasti.

Článok IX
OZNÁMENIE POISTNEJ UDALOSTI
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, telefonicky na Centránlny dispečing škôd na t.č. 0850 /111 577

Článok X
OSOBITNÉ USTANOVENIA
1. Poisťovňa odpočíta z plnenia dohodnutú spoluúčasť vo výške dohodnutej v poistnej zmluve.
a) 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.
b) Poistné plnenie sa neposkytuje pri poistnej udalosti, kde výška škody je nižšia ako dojednaná
spoluúčasť.
2. Za primerané náklady na opravu sa budú považovať také, ktoré nepresiahnu ceny materiálu stanovené
prvovýrobcom alebo jeho povereným zástupcom na Slovensku, časové normy stanovené prvovýrobcom
a hodinová sadzba dohodnutá v poistnej zmluve.
3. Pokiaľ je poistený platcom DPH, podľa udania v poistnej zmluve, poisťovňa vždy pri poskytnutí plnenia
DPH odpočíta.

Pokiaľ sa bude vypočítavať náhrada rozpočtom bez predloženia účtov, bude sa vychádzať zásadne z
horeuvedených cenníkov. Za primerané náklady sa nebudú považovať náklady stanovené "zmluvnou
cenou" a k nim stanovené príplatky, prirážky a rôzne poplatky.
4. Poplatky na strážených parkoviskách (po nehode) budú akceptovateľné, len ak poškodené vozidlo
bude zaparkované v maximálnej dĺžke 5 dní.
5. Poisťovňa je oprávnená zúčtovať ročné poistné v prípade totálnej škody vrátane krádeže vozidla.

Článok XI
VÝKLAD POJMOV
Pre účely havarijného poistenia podľa VPP pre poistenie majetku, osobitných poistných podmienok pre
poistenie motorových vozidiel:
- Krádežou sa rozumie zmocnenie sa cudzej veci s úmyslom zaobchádzať s ňou ako s vecou vlastnou.
- Neoprávneným užívaním cudzej veci sa rozumie zmocnenie sa poistenej veci v úmysle ju prechodne
užívať.
- Nesprávnou obsluhou sa rozumie porušenie predpísaného návodu pre použitie veci alebo porušenie
technologického postupu.
- Podvodom sa rozumie obohatenie seba alebo iného na škodu cudzieho majetku tým, že páchateľ uvedie
niekoho do omylu alebo niečí omyl využije.
- Spreneverou sa rozumie privlastnenie si zverenej poistenej veci.
- Predpísaná výbava je špecifikovaná všeobecne záväznými predpismi.
- Obvyklá výbava je výbava dodávaná pre daný typ vozidla prvovýrobcom. Táto výbava je započítaná do
ceny vozidla podľa prvovýrobcu.
- Doplnková - nadštandardná výbava je výbava nad rámec základnej výbavy dodávanej prvovýrobcom .
- Zatajením veci sa rozumie privlastnenie si poistenej veci, ktorá sa dostala do moci páchateľa nálezom,
omylom alebo inak bez súhlasu oprávnenej osoby.
- Poistná suma je hornou hranicou plnenia poisťovne za škodu na motorovom vozidle v závislosti od veku
vozidla, počtu najazdených km a celkového stavu vozidla.
- Všeobecná cena motorového vozidla je hodnota vozidla v danom mieste a čase vyjadrená v €, pri
stanovení ktorej sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy trhu ( predajnosť typu vozidla). Vyjadruje
cenu vozidla pri jeho predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu k rozhodnému dátumu.

