
 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA 

Informačný dokument o poistnom produkte 

Spoločnosť:  ČSOB Poisťovňa, a. s.,  Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika 

zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa,  vl. č. 444/B,  IČO: 31 325 416  

Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP“) 

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v poistnej zmluve, vo 

Všeobecných poistných podmienkach pre PZP, v Zmluvných dojednaniach pre PZP a v Obchodno-poistných podmienkach 

pre doplnkové pripoistenia dojednané k/v poistnej zmluve PZP. 

O aký typ poistenia ide? 

PZP  je produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa na dobu neurčitú.   

  Čo je predmetom poistenia?  

 Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou 

motorového vozidla jeho držiteľom, vlastníkom alebo jeho 

prevádzkovateľom, vodičom.  

 

 Z poistenia  máte právo, aby poisťovateľ za vás nahradil 

poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu: 

 škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, 

 škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo 

stratou veci, 

 účelne vynaložených nákladov spojených s právnym 

zastúpením, 

 ušlého zisku. 

 

  Z poistenia zodpovednosti máte právo, aby poisťovateľ za vás 

nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané  a 

vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, 

dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky 

úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky 

výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného 

dôchodkového sporenia, ak máte povinnosť nahradiť ich. 

 

 V prípade nehody alebo poruchy motorového vozidla sú 

automatickou súčasťou poistenia asistenčné služby pre 

kategórie  osobných motorových (M1) a nákladných vozidiel (N1)  

s najväčšou prípustnou hmotnosťou do 3,5 t a pre kategórie 

vozidiel  L ( motocykle, štvorkolky). 

 

 Základný limit poistného plnenia (Štandard): 2 mil. € (vecné 

škody, účelne vynaložené náklady a ušlý zisk) a 6,07 mil. € 

(škody na zdraví). 

 

 Pripoistenie vyššieho limitu poistného plnenia (Premium): 

7 mil. € (vecné škody, účelne vynaložené náklady a ušlý zisk) 

a 7mil. € ( škody na zdraví). 

Možné dojednať len pre kategórie osobných motorových (M1) 

a nákladných vozidiel (N1)  s najväčšou prípustnou hmotnosťou 

do 3,5 t a pre kategórie vozidiel  L (motocykle, štvorkolky). 

 

Doplnkové pripoistenia k PZP 

 Predmetom  pripoistení sú škody na poistenom vozidle. 

 Možné dojednať: 

 pripoistenie skiel vozidla, 

 pripoistenie pre prípad živelnej udalosti, 

 pripoistenie pre prípad stretu vozidla so zverou, 

 pripoistenie krádeže vozidla, 

 pripoistenie asistenčnej služby Premium. 

 Možné dojednať len pre kategórie osobných motorových (M1) 

a nákladných vozidiel (N1)  s najväčšou prípustnou hmotnosťou 

do 3,5 t. 

 Poistné limity poistného plnenia a výšky spoluúčasti sú bližšie 

špecifikované v poistnej zmluve. 

 

  Čo nie je predmetom poistenia? 

Z poistenia zodpovednosti za škody spôsobené 

prevádzkou motorového vozidla nie sú hradené škody:  

 vodičovi poisteného motorového vozidla, 

 na poistenom motorovom vozidle s výnimkou 

dojednaného pripoistenia,  

 na majetku, za ktorú poistený zodpovedá 

svojmu/svojej manželovi/ manželke alebo osobám, 

ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili 

v domácnosti, 

 vzniknuté držiteľovi, vlastníkovi alebo 

prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého 

prevádzkou bola škoda spôsobená, 

 vzniknuté pri pretekoch alebo pri príprave na preteky, 

 vzniknuté pri manipulácii nákladu stojaceho vozidla, 

 vzniknuté pri pracovnej činnosti vozidla. 

 V prípade pripoistení k PZP nie sú hradené škody na 

vozidle vzniknuté pred škodovou udalosťou. 

 

 

  Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie sčasti alebo 

úplne odmietnuť, ak sa poistník, prípadne držiteľ, vlastník 

alebo vodič:  

! bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť 

škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, 

ktoré by bol inak poisťovateľ povinný poskytnúť, 

! sa zaviaže  uhradiť premlčanú pohľadávku, 

! sa neriadi pokynmi poisťovateľa/asistenčnej služby, 

! vedome poskytne nepravdivé/neúplné informácie, 

! zapríčinil škodovú udalosť svojim úmyselným 

konaním, hrubou nedbanlivosťou, nedodržaním 

právnych predpisov, 

! zapríčinil škodovú udalosť pod požitím alkoholu, 

narkotík, omamných látok a pod., 

! viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského 

oprávnenia, 

! bol mu udelený  zákaz činnosti viesť motorové vozidlo 

súdom alebo iným orgánom, 

! vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, 

ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového 

vozidla, 

! porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa 

zákona o premávke na pozemných komunikáciách, 

! škodová udalosť sa stala v príčinnej súvislosti s 

teroristickým útokom, prípravou na teroristický útok. 



 Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 PZP – platí na území štátov zelenej karty s výnimkou štátov: Izrael, Maroko, Tunis, Irán a na území všetkých členských štátov EU. 
 Doplnkové pripoistenia k PZP: pripoistenie skiel vozidla, pripoistenie asistenčnej služby Premium – územná platnosť je zhodná 

s územnou platnosťou PZP poisteného motorového vozidla.  
 Doplnkové pripoistenia k PZP: pripoistenie pre prípad živelnej udalosti, pripoistenie pre prípad stretu vozidla so zverou, pripoistenie 

krádeže vozidla – územná platnosť je územie Slovenskej republiky. 
 

  Aké mám povinnosti? 

- Pravdivo a úplne písomne odpovedzte na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa predmetu poistenia. 

- Bez zbytočného odkladu oznámte poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa poistenia (zmena osobných údajov, trvalého bydliska, 

predaj vozidla a pod.). 

- Plaťte poistné včas a dohodnutých splátkach. 

- Uskutočnite opatrenia, aby poistná udalosť nenastala alebo ak nastala, aby škoda bola čo najmenšia. 

- Udržiavajte motorové vozidlo v dobrom technickom stave. 

- Kontaktujte asistenčnú službu a riaďte sa pokynmi asistenčnej služby a poisťovateľa. 

- V prípade škodovej udalosti postupujte v súlade s pravidlami o cestnej premávke. 

- Nahláste škodovú udalosť v lehote do 30 dní pri škodovej udalosti v zahraničí a do 15 dní pri škodovej udalosti na území Slovenskej 

republiky. 

  Kedy a ako uhrádzam platbu? 

Poistné za poistné obdobie (spravidla 12 mesiacov)  musíte zaplatiť  najneskôr do dátumu uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok 
poistenia. V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie poistného za poistné obdobie dojednané v splátkach, platí, že splátka poistného 
je splatná prvým dňom príslušnej časti poistného obdobia. Prvá splátka je splatná dňom začiatku poistenia. Nasledujúce splátky sú 
splatné prvým dňom v mesiaci nasledujúceho štvrťroka alebo polroka (v závislosti od dohodnutej štvrťročnej alebo polročnej platby 
splátok poistného), ktorý nasleduje po uplynutí štvrťroka alebo polroka, v ktorom bola zaplatená predchádzajúca splátka. 
 
Poistné môže byť uhradené poštovým peňažným poukazom, prevodom na účet, vkladom hotovosti na účet, v prípade on-line poistenia 
aj platobnou kartou, a to podľa pokynov poisťovateľa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy. 

 

  Kedy začína a končí krytie? 

Začiatok krytia 
Ak poistenie  vzniká podpísaním poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, zmluva sa uzatvára sa na dobu neurčitú a  začiatok krytia 
nastane nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.  Pokiaľ je v poistnej zmluve 
dohodnutá okamžitá platnosť poistenia, začiatok krytia nastane dňom, hodinou a minútou uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok 
poistenia. 
 
V prípade dojednania návrhu poistnej zmluvy poistenie vzniká zaplatením prvej splátky poistného najneskôr do 24.00 hodiny dňa, ktorý 
predchádza dňu uvedenému ako začiatok poistenia. V takomto prípade začiatok krytia nastane nultou hodinou stredoeurópskeho času 
dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.  Ak je poistenie dojednané s okamžitou platnosťou,  potom musí byť prvá 
splátka uhradená ešte v ten istý deň a začiatok krytia nastane dňom, hodinou a minútou uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok 
poistenia.  
 
 
Koniec krytia 
Krytie končí: 

 nezaplatením poistného,  

 odstúpením od poistnej zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy, ak bola poistnej zmluva uzatvorená na diaľku (internet, 
Call centrum), 

 zmenou majiteľa/držiteľa vozidla, 

 zánikom motorového vozidla/vyradením vozidla z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte, 

 uplynutím dohodnutej doby, 

 uplynutím výpovednej lehoty, 

 ďalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach alebo spôsobmi stanovenými zákonom; a to vždy na 
základe tej právnej skutočnosti, ktorá nastala skôr. 

  Ako môžem zmluvu vypovedať?  

 Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy. 

 Poistnú zmluvu môžete vypovedať, ku koncu poistného obdobia  ak vaša písomná výpoveď nám bude doručená v lehote minimálne 
6 týždňov pred výročím poistnej zmluvy.  

 Poistnú zmluvu môžete vypovedať aj do 1 mesiaca od oznámenia škodovej udalosti. 

 Ak je poistná zmluva dojednaná na diaľku môžete od zmluvy odstúpiť do 14 dní od jej uzatvorenia.  


