
 

 

 

K O O P E R A T I V A  poisťovňa, a.s.  

Vienna Insurance Group 
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 
IČO: 00 585 441, IČ DPH: SK2020527300 
Registrácia:  
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 79/B 

 

 

 
Strana 1 / 3 

  

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY   

PRE HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL Č. 900 
 

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIE 

 
Pre poistenie motorových vozidiel platia príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka, Zmluvných dojednaní a týchto Všeobecných 
poistných podmienok, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 
 
 

Článok   I 

 

Základné pojmy 

 

Poisťovňa (poistiteľ, poisťovateľ) - Kooperativa poisťovňa, a.s., 

registrovaná v obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B. 

Poistník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú 

zmluvu a je povinná platiť poistné. 

Poistený (poistenec) - osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje. 

Návrh poistnej zmluvy – vyplnené tlačivo poisťovne, v ktorom je 

podpisom poistníka vyjadrená jeho vôľa uzavrieť poistnú zmluvu za 
podmienok uvedených v návrhu. 

Poistná zmluva – návrh poistnej zmluvy, akceptovaný poistníkom i 

poisťovňou. 

Poistka - písomné potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy. 

Poistná doba - čas, na ktorý sa poistná zmluva dojednáva. Jeho 

uplynutím poistenie zaniká. 

Poistné obdobie - časový úsek poistnej doby, dohodnutý v poistnej 

zmluve, vymedzujúci obdobie, za ktoré je poistník povinný platiť bežné 
poistné. 

Krádež-  zmocnenie sa cudzej veci s úmyslom zaobchádzať s ňou ako 

s vecou vlastnou. 

Neoprávnené užívanie cudzej veci - zmocnenie sa poistenej veci 

v úmysle ju prechodne užívať. 

Nesprávna obsluha - porušenie predpísaného návodu pre použitie 

veci alebo porušenie technologického postupu. 

Podvod - obohatenie seba alebo iného na škodu cudzieho majetku 

tým, že páchateľ uvedie niekoho do omylu alebo niečí omyl využije. 

Lúpež - použitie násilia alebo hrozby bezprostredného násilia v úmysle 

zmocniť sa cudzej veci. 

Predpísaná výbava - je špecifikovaná všeobecne záväznými 

predpismi. 

Obvyklá výbava - výbava dodávaná pre daný typ motorového vozidla 

výrobcom. Táto výbava je započítaná do ceny motorového vozidla 
podľa výrobcu. 

Doplnková – nadštandardná výbava - výbava nad rámec základnej 

výbavy dodávanej výrobcom. 

Zatajenie veci - privlastnenie si poistenej veci, ktorá sa dostala do 

moci páchateľa nálezom, omylom alebo inak bez súhlasu oprávnenej 
osoby. 

Všeobecná hodnota - hodnota v danom mieste a čase vyjadrená 

v EUR, pri stanovení ktorej sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj 
vplyvy trhu. Vyjadruje cenu motorového vozidla pri jeho predaji 
obvyklým spôsobom na voľnom trhu k rozhodnému dátumu. 

Nesprávna alebo nedostatočná údržba - nedodržanie, porušenie 

záväzných technických pravidiel, predpisov, pokynov a noriem 
udávaných výrobcom. 
 

 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 

Článok II 

 

Poistné riziká 

 

1. Základné poistenie motorových vozidiel sa vzťahuje na 

 

a) poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo jeho 
obvyklej výbavy akoukoľvek udalosťou, s výnimkou výluk 

výslovne uvedených v týchto poistných podmienkach alebo 
v príslušných zmluvných dojednaniach. Právo na plnenie  

 
vzniká, ak dôjde ku škode na veci z nasledujúcich udalostí: 
 

 zrážka vozidla, pád, náraz, 
 požiar, výbuch, blesk, 
 povodeň, záplava, krupobitie, víchrica, 
 zásah cudzej osoby. 

 
 
b) krádež, lúpež motorového vozidla alebo jeho obvyklej 

výbavy. 
  

Doplnková výbava je poistená, len ak sa to dohodlo v poistnej 
zmluve. 
 

 

 

Článok III 

 

Vymedzenie poistnej udalosti 

 

1. Poistnou udalosťou je vznik náhodnej udalosti špecifikovanej v 

predchádzajúcom článku, ku ktorej došlo v čase trvania poistenia, 
ak je s ňou spojený vznik povinnosti poisťovne plniť. 

 

2. Poistnou udalosťou však nie je, ak bola takáto udalosť spôsobená 

úmyselným konaním poisteného, poistníka alebo z podnetu 
niektorého z nich. 

 

Článok IV 

 
Výluky z poistenia 

 

1. Právo na plnenie nie je, ak časť vozidla bola poškodená alebo 

zničená v dôsledku 
 

a) prirodzeného opotrebenia, ako aj trvalého vplyvu prevádzky, 
korózie alebo erózie, únavy materiálu; 

b) funkčného namáhania; 
c) chybnej konštrukcie, výrobnej alebo materiálovej chyby; 
d) nesprávnej obsluhy s následným poškodením častí vozidla 

nadmerným funkčným namáhaním; 
e) toho, že vozidlo viedla osoba, ktorá nemala predpísané 

oprávnenie na vedenie vozidla; 
f) činnosti vozidla ako pracovného stroja; 
g) chyby, ktorú mala poistená vec už v dobe uzatvorenia 

poistenia a ktorá bola, alebo mohla byť známa poistenému, 
jeho zmocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na to, či 
bola známa poisťovni; 

h) vykonávania opravy alebo údržby veci, alebo v priamej 
súvislosti s týmito prácami; 

i) podvodu, ktorého sa dopustil vypožičateľ, pokiaľ predmetom 
podnikania je vypožičiavanie vecí a vypožičaná poistená vec 
nebola poistenému vrátená v dôsledku podvodného 
konania; právo na plnenie však vzniká, ak bol páchateľ 
zistený podľa právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo 
ukončené konanie, i keď páchateľ nebol odsúdený pre 
trestný čin; 

j) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných 
hromadných násilných nepokojov, štrajku, výluky, 
teroristických aktov (t.j. násilných konaní motivovaných 
politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky) alebo 
zásahu štátnej alebo úradnej moci; 

k) použitia motorového vozidla na vojenské účely; 
l) výbuchu dopravovaných výbušnín; 
m) jadrových rizík. 
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2. Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri oprave alebo 

údržbe motorového vozidla, ak ide o poškodenie alebo zničenie 
motorového vozidla, za ktoré je zodpovedná opraváreň alebo 
dodávateľ zo zákona. 

 

3. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla pri 

súťažiach s rýchlostnou vložkou, ako aj pri prípravných jazdách na 
preteky a súťažiach s rýchlostnou vložkou. 

 

4. Ak boli poškodené alebo zničené pneumatiky alebo plné gumové 

obruče vozidla alebo ak bolo elektrické zariadenie vozidla 
poškodené skratom, vznikne právo na plnenie len vtedy, ak došlo  

  
a) súčasne aj k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je 

poisťovňa povinná plniť; 
b) k ich poškodeniu alebo zničeniu zásahom inej osoby než 

poisteného, poistníka alebo vodiča a táto udalosť bola 
šetrená políciou. 

 
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. 
 

5. 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 
plnenie z poistnej zmluvy podľa § 809 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka. 
 

6. Poisťovňa nie je povinná plniť za následné škody všetkých druhov 

( nemožnosť používať vozidlo, ušlý zisk a pod.), vedľajšie výdavky 
(právne, poštovné, príplatky a pod.). 

 

 

Článok V 

 

Predmet poistenia a územná platnosť 

 

1. Poistenie sa vzťahuje iba na veci, ktoré sú menovite uvedené 

v poistnej zmluve. 

 

2. Poistenie sa vzťahuje iba na motorové vozidlá, ktoré boli pri 

dojednávaní poistenia schopné prevádzky, a na základné 
vybavenie dodávané pre daný typ vozidla výrobcom, ako i na 
vybavenie predpísané právnymi predpismi (ďalej len predpísaná 
výbava). Na ďalšie príslušenstvo (ďalej len doplnková -
nadštandardná výbava) sa poistenie vzťahuje, len ak je to 
dohodnuté v zmluve. 

 

3. Poistenie sa vzťahuje na geografické územie Európy, pokiaľ nebolo 

v poistnej zmluve dohodnuté inak. 
 
 

Článok VI 

 

Poistná hodnota 

 

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci rozhodujúca pre 

stanovenie poistnej sumy. Poistnou hodnotou v zmysle týchto 
poistných podmienok je nová hodnota poistenej veci, t.j. suma, 
ktorú treba vynaložiť na znovuzriadenie veci novou vecou 
rovnakého typu a výkonu vrátane nákladov montáže a prípadné iné 
poplatky. 

 

2. Poistná suma je suma v zmluve určená ako najvyššia hranica 

plnenia poisťovne .Poistná suma má pre každú jednotlivú vec 
zodpovedať poistnej hodnote veci v poistnom roku alebo období, 
na ktoré bolo poistenie dojednané. 

 
 

 
 
 
 
 

Článok VII 

 

Poistné 

 

1. Poistné je zmluvná cena za poskytnutú ochranu a jeho výška musí 

byť uvedená v poistnej zmluve. 
 

2. Poistné sa určí podľa rozsahu a obsahu poistenia a ohodnotenia 

rizika a to na základe poistnej hodnoty veci alebo poistnej sumy. 
 

3. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, vzniká poisťovni 

právo odpočítať sumu zodpovedajúcu dlžnému poistnému 
z poistného plnenia. 

 
 

Článok VIII 

 

Povinnosti poisteného 

 

 

1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi je poistený 

povinný: 
 

a) poisťovni alebo ňou povereným osobám umožniť 
prehliadku poisťovanej veci a posúdenie rozsahu 
poistného nebezpečenstva, podať informácie so 
všetkými podrobnosťami potrebnými na jeho ocenenie, 
ďalej je povinný poisťovni alebo ňou povereným osobám 
predložiť k nahliadnutiu technickú, účtovnú a inú 
obdobnú dokumentáciu; 

b) oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky 
zmeny poistenia ( § 793 odst. 1 Občianskeho 
zákonníka); 

c) umožniť poisťovni vyhotoviť kópie dokladov, ktoré 
predložil pre zistenie okolností rozhodujúcich pre 
posúdenie nároku na plnenie a jeho výšku, ako aj 
umožniť šetrenie, ktoré je na to potrebné; 

d) oznámiť bez zbytočného odkladu polícii, ak má 
v súvislosti s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, 
že došlo ku krádeži, lúpeži alebo inému trestnému činu. 

e) po vzniku poistnej udalosti postupovať v súlade 
s pokynmi poisťovne; 

f) dbať, aby poistná udalosť nenastala, predovšetkým 
nesmie porušovať povinnosti smerujúce na odvrátenie 
alebo zmenšenie nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené 
právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré na 
seba prevzal poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť 
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb (u 
poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú 
tiež všetky fyzické a právnické osoby pre poisteného 
činné), ďalej je povinný riadne sa starať o poistené veci, 
najmä ich udržovať v dobrom technickom stave 
a používať ich výhradne na účely stanovené výrobcom; 

g) ak už nastala poistná udalosť, urobiť všetky možné 
opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda už 
nezväčšovala, nesmie zmeniť stav spôsobený poistnou 
udalosťou, pokiaľ nie je poistná udalosť prešetrená 
poisťovňou, to však neplatí, ak je takáto zmena 
nevyhnutná vo verejnom záujme, alebo aby škoda bola 
zmiernená, alebo ak došlo pri šetrení poistnej udalosti 
vinou poisťovne k zbytočným prieťahom, ďalej je 
poistený povinný uschovať poškodené veci alebo ich 
časti, pokiaľ poisťovňa alebo ňou poverené osoby 
neurobia ich prehliadku; 

h) 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; 
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i) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody 
spôsobenej poistnou udalosťou; 

j) oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil 
u inej poisťovne proti tomu istému poistnému riziku; 
zároveň je povinný oznámiť poisťovni meno takej 
poisťovne, aj výšku poistnej sumy; 

k) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že sa našla 
stratená vec v súvislosti s poistnou udalosťou; 
v prípade, že už dostal poistné plnenie za túto vec, vrátiť 
poisťovni plnenie znížené o primerané náklady potrebné 
na opravu tejto veci, pokiaľ bola poškodená  v dobe od 
poistnej udalosti do doby, keď bola nájdená, prípadne je 
povinný vrátiť hodnotu zvyškov, pokiaľ v uvedenej dobe 
bola vec zničená. 

 

2. Ak malo porušenie povinností uvedených v bode 1 tohto článku 

podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie 
rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená 
plnenie zo zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie 
na rozsah jej povinnosti plniť. 

 

Článok IX 

 

Povinnosti poisťovne 

 

Okrem povinností stanovených právnymi predpismi je poisťovňa 
povinná: 
 

a) oznámiť poistníkovi poistné podmienky týkajúce sa 
dojednávaného poistenia; 

b) umožniť poistenému nahliadnuť do spisových materiálov 
týkajúcich sa jeho poistnej udalosti a umožniť mu zabezpečiť 
si kópiu; 

c) vrátiť poistenému doklady, ktoré si vyžiada a ktoré nie sú 
nutnou súčasťou spisu; 

d) poskytnúť poistenému potrebnú pomoc na uplatnenie jeho 
práv z poistenia; 

e) poskytnúť poistenému na písomnú žiadosť primeraný 
preddavok na výplatu poistného plnenia, ak je nesporné, že 
došlo k poistnej udalosti, z ktorej bude plnené a celé plnenie 
nie je možné poskytnúť z dôvodu doposiaľ neukončeného 
šetrenia; 

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri 
dojednávaní poistenia, jeho správe a pri likvidácii poistných 
udalostí; informáciu môže poskytnúť len so súhlasom 
poisteného alebo pokiaľ tak ustanovuje zákon. 

 
 

Článok X 

 

Plnenie poisťovne 

 

1. Poisťovňa poskytuje plnenie v euro mene, ak nie je v poistnej 

zmluve dohodnuté inak. 

 
2. Poistná suma je hornou hranicou plnenia poisťovne. 

 

3. Za škodu vzniknutú poistnou udalosťou podľa typu poistenia, 

poisťovňa poskytne poistné plnenie v rozsahu nákladov v danom 
mieste na uvedenie poškodeného alebo zničeného motorového 
vozidla do stavu bezprostredne pred poistnou udalosťou, alebo 
v rozsahu nákladov na znovuzriadenie zničeného alebo 

odcudzeného motorového vozidla, so zohľadnením dojednanej 
spoluúčasti, maximálne však vo výške všeobecnej hodnoty 
motorového vozidla v dobe bezprostredne pred poistnou 
udalosťou. 

 
 

4. 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. 

 

5. Doplnková výbava motorového vozidla bude hradená len 

v prípade, pokiaľ táto bola menovite a cenovo dojednaná v poistnej 
zmluve. 

 

6. Poisťovňa odmietne poistné plnenie, ak sa po poistnej udalosti 

preukáže, že výrobné číslo karosérie, resp. podvozku motorového 
vozidla sa nezhoduje s údajmi uvádzanými výrobcom pri type 
motorového vozidla uvedenom v poistnej zmluve, alebo ak sa zistí, 
že na motorovom vozidle boli výrobné čísla pozmenené, 
vymenené, alebo ak motorové vozidlo pochádza z trestnej činnosti. 

 

7. Poisťovňa má právo odpočítať od poistného plnenia dlžné poistné. 

 

8. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenia alebo straty vzniknuté pred 

dojednaním poistenia. 
 
 

Článok  XI 

 

Podpoistenie 

 

Ak je v dobe poistnej udalosti poistná suma stanovená poisteným 
nižšia ako poistná hodnota veci, potom poisťovňa poskytne plnenie, 
ktoré je v rovnakom pomere ku škode ako je poistná suma k poistnej 
hodnote.  
 

Článok XII 

 

Doručovanie písomností 

 

Výzva podľa § 801 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a iné písomnosti sa považujú za doručené, ak ich 
adresát prijal, odmietol prijať alebo dňom, keď ich pošta vrátila 
odosielajúcej strane ako nedoručené. 
 
 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 

Článok XIII 

 

Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť v zmluve 
dohodou odchylne od poistných podmienok, ak to výslovne nie je 
zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení týchto podmienok nevyplýva, 
že sa od nich nie je možné odchýliť. 

 
 

 


