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Informácia o dôležitých zmluvných podmienkach uzavretia poistnej zmluvy 

1. Upozornenie 

Tento dokument obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve, ktoré majú 

pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom. 

Tento dokument neobsahuje úplný rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy. 
 

2. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje 

Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel 

Názov štátu kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika 

Sídlo poisťovateľa a identifikačné údaje: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: 

SK2021000487, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, Spoločnosť patrí do skupiny 

Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS (ďalej tiež „poisťovateľ“ alebo tiež „My“) 

Tel.: 0850 555 555 (volania zo SR)  

Tel.: +421 2 32 784 201 (volania zo zahraničia)  

e-mailová adresa: info@genertel.sk 

web: www.genertel.sk 

 
V ďalšom texte sú použité výrazy Vy a My, aby bolo zrozumiteľne vyjadrené, že My sme Poisťovateľ a Vy ste Poistník a to aj vtedy, ak je 
osoba My alebo Vy neuvedená, ale z textu zrejmá, ako napr. náš/Váš, nám/Vám, sme/ste. 

 
3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky 

Názov poistného produktu:  Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú  prevádzkou motorového vozidla (ďalej len 
„poistenie zodpovednosti“) 
 
Popis poistného produktu:  
Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) v platnom 

znení, zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v 

platnom  znení (ďalej len „Zákon“), Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „VPP PZP“), Poistnými podmienkami pre miniHavarijné poistenie (ďalej tiež „PP miniHav“), 

Poistnými podmienkami pre miniHavarijné poistenie Extra (ďalej tiež „PP miniHav Extra“), Poistnými podmienkami pre Poistenie nečakaných 

výdavkov (Ďalej tiež „PP Nečakané výdavky“), Všeobecné poistné podmienky pre produkt Poistenie pre prípad krádeže vozidla (ďalej tiež 

„VPP Krádeže vozidla“), osobitné poistné podmienky poistenia asistenčných služieb k povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti za 

škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a ustanoveniami poistnej zmluvy. 

 
Poistenie zodpovednosti sa uzatvára na dobu neurčitú s poistným obdobím 1 rok, pokiaľ nie je dohodnuté inak a vzťahuje sa na každého, kto 

zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve. Rozsah poistenia je daný v zmysle článku II. 

VPP PZP.  

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby sme My za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu: 

a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení; 

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci; 

c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písm. a), b) a d), ak sme My nesplnili 

povinnosti uvedené v §11 ods. 5 písm. a) alebo písm. b) Zákona, alebo sme neoprávnene odmietli poskytnúť poistné plnenie, alebo 

neoprávnene krátili poskytnuté poistné plnenie;  

d) ušlého zisku. 

Poistený má z poistenia zodpovednosti taktiež právo, aby sme za neho nahradili 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 poistený je povinný ich nahradiť 

týmto subjektom. 

 
V prípade dohodnutia poistenia Poistenie pre prípad krádeže vozidla (Extra) je predmetom poistenia poistené vozidlo a jeho úplná krádež. 
Podmienky a rozsah poistenia sú definované vo „VPP krádeže vozidla“. 
 
V prípade dohodnutia poistenia miniHavarijné poistenie (Extra) je predmetom poistenia poškodenie vlastného vozidla spôsobené nárazom 
poisteného vozidla do iného vozidla, pričom je spôsobená škoda na inom vozidle hradená z PZP poisteného vozidla. Podmienky a rozsah 
poistenia sú definované v PP miniHav a tiež v „PP miniHav Extra“. 
 
V prípade dohodnutia Poistenia nečakaných výdavkov je predmetom poistenia škoda spôsobená poisteným inému na zdraví, vrátane 
nákladov na usmrtení, na veci a ušlí zisk, ako je definované v Článku 2 PP Nečakané výdavky. Ďalej poistenie pre prípad straty alebo krádeže 
dokladov, kľúčov a platobných kariet, ktoré sú vo vlastníctve poisteného. Okrem toho je predmetom poistenia aj garáž pre prípad škody 
živelnou udalosťou a to odstraňovanie škôd na garáži, ako vyčistenie, maľovanie a podobne. 
 
Spôsob určenia výšky poistného plnenia: 
Výška poistného plnenia a spôsob jeho určenia sú uvedené v poistnej zmluve a v čl. IV VPP PZP, pričom minimálny limit poistného plnenia 
musí byť najmenej 5 000 000 EUR resp. 1 000 000 EUR v zmysle § 7 ods. 2 písm. a) resp.  b) Zákona.  
 
V prípade dohodnutia Poistenia pre prípad krádeže vozidla je výška poistného plnenia určená článkom 8 až 11 VPP krádeže vozidla. Poistné 
plnenie predstavuje všeobecná hodnota vozidla v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti a to nie viac, ako poistná suma 
dohodnutá v poistnej zmluve t.j. 4000€ alebo 8000€ s prihliadnutím na parametre definované v Kalkulačnom programe alebo Katalógu cien 
nami používanými. Poistné plnenie môže byť upravené o DPH podľa článku 8 VPP krádeže vozidla, spoluúčasť podľa článku 11 a iné 
hodnoty podľa článku 14 VPP krádeže vozidla. 
 
V prípade dohodnutia poistenia miniHavarijné poistenie je výška poistného plnenia určená článkom 8 až 11 PP miniHav. Poistné plnenie 
predstavuje všeobecná hodnota vozidla v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti alebo náklady účelne vynaložené na opravu 
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poškodeného vozidla a to nie viac, ako poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve t.j. 1 000€ na jednu poistnú udalosť a jedno poistné 
obdobie. Poistné plnenie môže byť upravené o  iné hodnoty podľa článku 15 PP miniHav. 
 
V prípade dohodnutia poistenia miniHavarijné poistenie a miniHavarijné poistenie Extra je výška poistného plnenia určená článkom 8 až 11 
PP miniHav a PP miniHav Extra. Poistné plnenie predstavuje všeobecná hodnota vozidla v čase bezprostredne pred vznikom poistnej 
udalosti alebo náklady účelne vynaložené na opravu poškodeného vozidla a to nie viac, ako poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve t.j. 
1000€ pre miniHavariijné poistenie a 20 000€ pre miniHavariné poistenie Extra na jednu poistnú udalosť a jedno poistné obdobie. Poistné 
plnenie môže byť upravené o spoluúčasť podľa článku 12 PP miniHav Extra a iné hodnoty podľa článku 1 PP miniHav. 
 
 
Podmienky, za ktorých nám nevzniká povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo sme oprávnení poistné plnenie znížiť: 
Výluky z poistenia zodpovednosti sú uvedené v § 5 ods. 2Zákona a v článku III. VPP PZP 13. My sme oprávnení poistné plnenie úplne alebo 
sčasti odmietnuť, ak poistený:  
a) bez nášho súhlasu uznal povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré sme boli povinní poskytnúť,  
b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,  
c) neposkytne nám potrebnú súčinnosť v súdnom konaní. 
 
V prípade dohodnutého Poistenia krádeže vozidla (Extra) nám podľa VPP Krádeže vozidla článku 2, 7 a 8 nevzniká povinnosť plniť ak 
nedošlo ku krádeži celého vozidla. Ďalej tiež ak osoba oprávnená užívať vozidlo odmietla toto vozidlo vydať, či už v čase alebo aj po zániku 
oprávnenia k jeho užívaniu. Krádežou nezabezpečeného vozidla, alebo krádežou uskutočnenej na podnet poisteného a/alebo poistníka, ich 
blízkymi osobami alebo osobami s nimi žijúcimi v spoločnej domácnosti alebo iných oprávnených užívateľov vozidla. Vylúčené sú zásahy 
alebo nariadenia z úradnej alebo štátnej moci, udalosti vzniknuté v čase vojny, invázie, občianskych nepokojov a podobne. Poistné plnenie 
môžeme odmietnuť alebo znížiť, v prípade zanedbania povinností podľa článku 13 bodu 1  poistných podmienok pre Krádež vozidla, najmä: 
neplatenie poistného riadne a včas, informovať poisťovňu načas, pravdivo a úplne, umožniť kontrolu dokladov vzťahujúcich sa k poisteniu, 
riadne sa starať o poistené veci, používať ich na stanovený účel, zabezpečiť vozidlo proti krádeži, nahlasovať riadne a bezodkladne zmeny 
týkajúce sa poistenia. Poistné plnenie znižujeme o dohodnutú spoluúčasť a/alebo pomerne, podľa miery podpoistenia. 
 
V prípade dohodnutého miniHavarijného poistenia (Extra) nám podľa PP miniHav a PP minHav Extra článkov 3, 7, 8, 11 až 13 nevzniká 
povinnosť plniť najmä vtedy, ak nedošlo ku škode, na zúčastnenom vozidle (teda na vozidle, ktoré bolo poškodené poisteným vozidlom) 
následkom stretu (zrážky) týchto vozidiel a/alebo škoda na zúčastnenom vozidle nebola uznaná ako plnenie z poistenia zodpovednosti 
poisteného vozidla. Ďalej tiež v prípadoch, ak dôjde ku škode vedením vozidla neoprávnenou alebo nespôsobilou osobou, jadrovou reakciou, 
jadrovým žiarením a podobne, ďalej tiež vojnou, inváziou, občianskym nepokojom a podobne, zásahom úradnej moci alebo štátnej moci, 
následkom nesprávne uloženej alebo nezabezpečenej batožiny alebo nákladu, úmyselným konaním, ktoré viedlo ku vzniku škody, škody 
vzniknuté pri pretekoch a prípravách na ne alebo osobou, ktorá sa odmietla podrobiť skúške alebo vyšetreniu na požitie alkoholu alebo 
omamných látok. Poistné plnenie znižujeme podľa článkov 11 a 12 a 13 o dohodnutú spoluúčasť alebo pomerne, podľa miery podpoistenia. 
Poistné plnenie môžeme tiež znížiť v prípade zanedbania povinností, ktoré malo vplyv na vznik poistnej udalosti alebo jej zväčšenie, 
prevádzkovanie k tomu nespôsobilého vozidla, uvedenia nepravdivých alebo neúplných informácií poisťovni, nepredložením nám OEV (TP) 
po zničení vozidla, neplatením poistného riadne a včas. 
 
V prípade dohodnutého Poistenia nečakaných výdavkov nám nevzniká povinnosť plniť poistné plnenie vtedy, ako je definované najmä 
v Článku 7 poistných podmienok pre Poistenie nečakaných výdavkov, a to najmä ak škoda vznikne/je spôsobená/vyplýva: porušením zákona 
zo strany poisteného/poistníka; uznaním plnení poisteným nad rámec zákona alebo nad rámec krytia dohodnutého v poistnej zmluve; členmi 
štatutárnych orgánov a nimi poverenými alebo splnomocnenými osobami; zo zamestnaneckého pomeru a obdobnému pomeru; pri výkone 
podnikateľskej činnosti, z držby alebo vlastníctva nehnuteľnosti alebo zvierat; stavebnými prácami; urážkou na cti; prenosnými a infekčnými 
chorobami, odobratím dokumentov oprávnenou osobou alebo ich vydavateľom, záplavou alebo povodňou na mieste, kde z toho istého 
dôvodu nastala taká živelná udalosť v posledných 10 rokoch. Znížiť poistné plnenie môžeme podľa článku 14 vtedy ak boli zanedbané 
povinnosti podľa článku 13 poistných podmienok pre Poistenie nečakané výdavky, ktorých porušenie malo vplyv na vznik alebo zhoršenie 
následkov poistnej udalosti, najmä: spolupracovať pri šetrení poistnej udalosti, nezaväzovať sa k uhradeniu premlčanej pohľadávky, 
oznamovať nároky proti iným poisťovniam alebo štátnym orgánom vyplývajúce z tej istej udalosti, informovať nás úplne a pravdivo o veciach 
vplývajúcich na poistenie a na šetrenie poistnej udalosti a ďalšie. 
 
 
Informácia o spôsobe určenia a  platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného: 
Výška poistného a doba platenia poistného je uvedená v poistnej zmluve. Poistné je bežným poistným. Platí sa za dohodnuté poistné obdobie 
(ročne, polročne alebo štvrťročne) na účet poisťovateľa uvedený v poistnej zmluve.  
 
Na výšku poistného vplývajú parametre vozidla (vek, značka, objem, výkon) a držiteľa poisťovaného vozidla (vek a PSČ držiteľa, a ďalšie 
informácie poukazujúce na vodičskú zručnosť a rizikový profil poistníka/poisteného), voľba rozsahu poistného krytia a poistného limitu. Výška 
vstupného bonusu je určovaná na základe škodového priebehu držiteľa. 
 
Ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti poistenie zodpovednosti zanikne Ak poistenie zodpovednosti 
zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného a osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu neuzavrie novú poistnú 
zmluvu, Okresný úrad tejto osobe uloží pokutu až do výšky 331,94 € a to v zmysle § 19 zákona. 
 
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. 
 
Spôsoby zániku poistnej zmluvy: 
Zánik poistenie zodpovednosti sa riadi ustanoveniami § 800 a nasl. OZ, § 9 Zákona, zákona č. 266/2005 Z.z. a článkom VIII. VPP PZP 13 
a poistenie zanikne napr.: výpoveďou každej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia; výpoveďou každej zo zmluvných strán poistnej 
zmluvy do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi.; zánikom motorového vozidla; zápisom prevodu 
držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel; vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo jeho vyradením z 
premávky na pozemných komunikáciách; prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla u príslušného orgánu; vrátením dokladu o poistení 
zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel ; nezaplatením poistného do jedného mesiaca od dátumu jeho 
splatnosti; alebo bezodplatným odstúpením poistníka od poistnej zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy na diaľku podľa §5 zákona 
č 266/2005 Z.z. alebo od doručenia informácií podľa § 4 ods. 7 zákona č. 266/2005 Z.z., odstúpením od zmluvy do 2 mesiacov od  dátumu 
uzavretia poistnej zmluvy. Pripoistenia tiež zaniknú spolu s poistením zodpovednosti, ku ktorému boli dohodnuté. 
 
Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré nám umožňujú vykonávať zmeny poistnej zmluvy podľa  platných právnych 
predpisov bez súhlasu druhej zmluvnej strany: 
Máme právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre stanovenie poistného jednostranne upraviť výšku poistného ku dňu jeho 
splatnosti, resp. splatnosti prvej splátky poistného pre príslušné poistné obdobie. O tejto skutočnosti je poisťovateľ povinný poistníka vopred 
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informovať zaslaním oznamovacieho listu s novou výškou poistného na nasledujúce poistné obdobie za podmienok a postupom podľa článku 
VI pre VPP PZP a článku 5 pre VPP miniHav, PP krádeže vozidla a PP Nečakané výdavky. 
 
V prípade, ak zistíme, že sme pri dohadovaní poistenia boli uvedený do omylu a z toho dôvodu bolo vypočítané nesprávne poistné máme 
právo požadovať nedoplatok na poistnom, vrátiť preplatok alebo primerane znížiť poistné plnenie. 
 
Máme právo zmeniť jednostranne poistné podmienky, ktorými sa poistenie riadi za stanovených okolností s tým, že poisťovňa informuje 
o tejto zmene v mesačnom predstihu a v prípade nesúhlasu poistníka so zmenou sa toto považuje za výpoveď poistenia k poslednému dňu 
poistného obdobia za podmienok, ako je definované v Záverečných ustanoveniach príslušných podmienok poistenia. 
  

4. Iné dôležité informácie 
Spôsob vybavovania sťažností: 
Sťažnosťou sa rozumie námietka zo strany poisteného a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa v súvislosti s uzavretou 

poistnou zmluvou. Sťažnosť môže byť podaná písomne (na adresu sídla poisťovateľa alebo na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovateľa), 

ústne, prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (e-mail), prostredníctvom webovej stránky poisťovateľa alebo telefonicky. Zo 

sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a v prípade podávania 

sťažnosti písomnou formou musí byť sťažovateľom podpísaná. Ďalšie skutočnosti súvisiace s vybavovaním sťažností sú uvedené v čl. XIII. 

VPP PZP. 

Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu: 
Táto poistná zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa  spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Daňové povinnosti, ktoré sa 
vzťahujú na poistnú zmluvu, vo všeobecnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov v znení neskorších právnych 
predpisov. Všeobecné informácie o daňových povinnostiach sa nachádzajú v Informáciách pre klienta. 
 
Informácie o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa: 

www.generali.sk 

 


