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Poistné podmienk  y pre produkt

Poistenie pre prípad krádeže 
motorového vozidla

Úvodné ustano venie
Poistenie pre prípad krádeže motorového vozidla 
(ďalej len „Krádež vozidla“), ktoré uzatvára Generali 
Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského 
štátu, používateľ ochrannej známky Genertel, IČO: 
54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 
Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okres-
ného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 8774/B, 
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, 
prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike pod-
niká Generali Česká pojišťovna a.s., IČO: 452 72 956, 
so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
Česká republika, zapísaná v obchodnom registri 
Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 1464, 
člen Skupiny Generali, zapísanej v talianskom regis-
tri poisťovacích skupín, vedenom IVASS, pod č. 026 
(ďalej len „poisťovateľ“), sa riadi príslušnými ustano-
veniami Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), 
ustanoveniami Všeobecných poistných podmienok 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
PZP (ďalej len „VPP PZP“), všeobecne záväznými práv-
nymi predpismi, týmito Poistnými podmienkami pre 
poistenie krádeže motorového vozidla (ďalej len „PP 
Krádež vozidla“) a ustanoveniami poistnej zmluvy.

Článok 1

Vymedzenie pojmov
Blízkou osobou sa rozumie osoba deinovaná 
v § 116 Občianskeho zákonníka, ktorou je príbuzný 
v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby 
v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú 
za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú 
utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako 
svoju vlastnú ujmu.
Časová hodnota veci je nová hodnota veci znížená 

o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo

inému znehodnoteniu veci.
Eurotax je katalóg cien motorových vozidiel a ich

častí v závislosti od ich veku a opotrebenia, používa-
ný Poisťovateľom pre potreby výpočtu všeobecnej

hodnoty vozidla a výpočtu náhrady škody.
Katalóg cien je súhrnný názov pre katalógy Autotax,
Audatex, Eurotax alebo iný poisťovateľom používaný
katalóg cien náhradných dielov, automobilov, cien
servisných prác a pod.
Krádež je zmocnenie sa poisteného vozidla s úmys-

lom zaobchádzať s ním ako s vecou vlastnou. 
Lúpež je použitie násilia alebo hrozby bezprostred-
ného násilia v úmysle zmocniť sa poisteného vozidla.
Poistený je fyzická alebo právnická osoba, na ktorej 
majetok sa poistenie vzťahuje. Poistený má v prípa-
de poistnej udalosti právo na poistné plnenie. 
Poistníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá 

uzatvára zmluvu o povinnom zmluvnom poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla s poisťovateľom.
Poisťovateľ je Generali Poisťovňa, pobočka poisťov-
ne z iného členského štátu, používateľ ochrannej 
známky Genertel.
Poistené vozidlo je vozidlo, na ktoré sa vzťahuje 

toto poistenie a poistenie zodpovednosti, ku ktoré-
mu bolo toto poistenie dohodnuté.
Poistenie zodpovednosti je povinné zmluvné pois-

tenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz-
kou motorového vozidla uzatvorené v zmysle záko-
na č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Poistná suma je najvyššou hranicou poistného plnenia.
Poistná zmluva je poistná zmluva povinného zmluv-
ného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla.
Poistné je cena za poistenie, dohodnutá v poistnej 

zmluve, ktorú je poistník povinný platiť poisťovateľo-
vi za krytie rizika.
Poistné obdobie je časový úsek, za ktorý sa platí 

poistné. Poistným obdobím je jeden rok, pokiaľ nie 
je v poistnej zmluve alebo v týchto PP krádež 
vozidla dohodnuté inak.
Poistná doba je doba trvania poistenia dohodnutá 
v poistnej zmluve. Poistenie sa uzatvára na dobu neur-
čitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
Poistná udalosť je náhodná udalosť bližšie označe-

ná v týchto PP Krádež a v poistnej zmluve, ku ktorej 
došlo v čase trvania poistenia a s ktorou je spojený 
vznik povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné 
plnenie.
Poistné plnenie je suma, ktorú je podľa týchto PP 

Krádež vozidla a poistnej zmluvy Poisťovateľ povin-
ný vyplatiť v prípade poistnej udalosti poistenému. 
Poškodenie je zmena stavu poisteného predmetu, 
ktorú je objektívne možné odstrániť opravou. 
Priemerná nová hodnota vozidla je cena nového 

vozidla vrátane štandardnej a doplnkovej výbavy 
a vrátane DPH v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, ur-
čená na základe porovnania vozidiel rovnakého typu 
s porovnateľným stupňom výbavy a opotrebovania.
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Sken je elektronická forma dokumentu získaná 
prostredníctvom zariadenia určeného na vytvorenie 
elektronického obrazu papierového dokumentu 
(skener).
Strata je stav, keď poistený v dôsledku poistnej uda-

losti nezávisle od svojej vôle stratil možnosť dispo-
novať poisteným predmetom s výnimkou krádeže. 
Škodová udalosť je náhodná udalosť, ktorá nastala 

počas trvania poistenia a ktorá môže byť dôvodom 
vzniku práva poisteného na poistné plnenie. 
Štandardnou výbavou vozidla je príslušenstvo 

a výrobky dodávané výrobcom pre konkrétny typ 
a model vozidla a jej cena je predávajúcim zahrnutá 
v cene vozidla.
Všeobecná hodnota vozidla je hodnota vozidla 

v čase vzniku škody alebo bezprostredne pred 
vznikom škody, ktorá je určená ako nová hodno-
ta vozidla znížená o sumu zodpovedajúcu stupňu 
opotrebenia alebo iného znehodnotenia vozidla, pri 
stanovení ktorej sú okrem vplyvu opotrebenia zahr-
nuté aj vplyvy trhu. Vyjadruje cenu vozidla pri jeho 
predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu v deň 
vzniku škody. Poisťovateľ pri jej stanovení vychádza 
z údajov Katalógu cien. Nezahŕňa v sebe hodnotu 
príslušenstva tvoriaceho nadštandardnú výbavu. 
Základné ročné poistné je ročné poistné za pois-

tenie pre prípad krádeže vozidla, ak bolo v poistnej 
zmluve dohodnuté.
Terorizmus: použitie násilia alebo hrozby násilím na 

politické ciele zahŕňajúci akýkoľvek čin osoby alebo 
osôb konajúcich v zastúpení organizácie ale-bo 
v spojení s organizáciou, ktorej činnosť smeruje 
k zvrhnutiu vlády uznanej alebo neuznanej alebo 
k násiliu. Terorizmus zahŕňa rovnako použitie násilia 
na zastrašenie verejnosti ako celku alebo na zastra-
šeniu ktorejkoľvek vrstvy obyvateľstva.

Článok 2

Predmet poistenia
1. Poistenie pre prípad krádeže vozidla (ďalej len 

„poistenie Krádeže vozidla“) sa dojednáva ako 
súčasť poistenia zodpovednosti, ak je tak uve-
dené v poistnej zmluve, a môže byť dojednané 
v rozsahu poistenie Krádeže vozidla alebo pois-
tenie Krádeže vozidla EXTRA.

2. Poistenie Krádeže vozidla sa vzťahuje na dvoj-
stopové motorové vozidlá s hmotnosťou do
3,5 tony pre prípad krádeže vozidla. Krádežou 
vozidla sa rozumie zmocnenie sa poisteného 
vo-zidla s úmyslom zaobchádzať s ním ako 
s vecou vlastnou, ako aj lúpež vozidla.

3. Poistenie Krádeže vozidla sa vzťahuje len na 

prípad krádeže celého vozidla. Nevzťahuje sa na 
prípady krádeže častí vozidla, výbavy, príslušen-
stva, zariadenia vozidla a vecí nachádzajúcich sa 
vo vozidle.

Článok 3

Výluky z poistenia Krádeže vozidla
1. Poistenie Krádeže vozidla sa nevzťahuje na ško-

dy spôsobené:

a. krádežou častí vozidla, výbavy, príslušenstva,
zariadenia vozidla a vecí nachádzajúcich sa
vo vozidle,

b. nemožnosťou užívania vozidla z dôvodu, že
osoba, ktorej bolo vozidlo zverené do opráv-
neného užívania, odmieta toto vozidlo vydať
jeho vlastníkovi alebo držiteľovi po zániku
oprávnenia vozidlo užívať,

c. krádežou vozidla, ak vozidlo nebolo v čase
krádeže zabezpečené predpísaným systé-
mom zabezpečenia proti krádeži uvedenom
v čl. 13. bodu 1 písm. f) týchto PP Krádež
vozidla,

d. krádežou vozidla uskutočnenej na podnet
poisteného, poistníka alebo iného oprávne-
ného užívateľa vozidla, ďalej na podnet osôb
alebo priamo osobami im blízkymi, osobami
žijúcimi v spoločnej domácnosti s poistní-
kom, poisteným alebo s iným oprávneným
užívateľom vozidla,

e. zásahom alebo nariadením z úradnej alebo
štátnej moci,

f. v čase vojny, invázie, ozbrojených udalostí
akéhokoľvek druhu, v čase vyhlásenia vojny,
v čase občianskej vojny, rebélie, vzbury, ob-
čianskych nepokojov, vojenských alebo iných
nezákonných postupov, v čase štátneho
prevratu, stanného práva, vojnového stavu,
štrajku, výluky z práce, škody spôsobené v sú-
vislosti s terorizmom.

2. Poistenie Krádež vozidla nie je možné dohodnúť
pre vozidlá značiek Aston Martin, Audi, Bentley,
BMW, Bugatti, Ferrari, Ininiti, Jaguár, Jeep, Lam-
borghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Maybach,
Mercedes Benz, Porsche, Rolls – Roys, Range
Rover.

3. Poistenie Krádeže vozidla sa nevzťahuje na
vozidlá, ktoré sa poskytujú do prenájmu tretím
osobám v rámci výkonu podnikateľskej činnosti
poistníka a/alebo poisteného alebo sa používajú
v autodoprave na medzinárodný prevoz tovaru.
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Článok 4

Územná platnosť poistenia 
Krádeže vozidla
Poistenie Krádeže vozidla sa vzťahuje na poistné 
udalosti, ku ktorým došlo na území Európy v geo-
graickom zmysle, t.j. ázijské územie Turecka poistná 
ochrana nepokrýva.

Článok 5

Začiatok, zmena a doba trvania 
poistenia pre prípad krádeže 
vozidla
1. Začiatok poistenia Krádeže vozidla je odo dňa

nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy
(0.00 h), ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté,
že poistenie Krádeže vozidla sa začína neskôr
alebo v okamihu uzatvorenia poistnej zmluvy.
Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, že poistenie
Krádeže vozidla vzniká v okamihu uzatvorenia
poistnej zmluvy, v takomto prípade musí byť
v poistnej zmluve uvedená hodina a minúta
začiatku poistenia.

2. V prípade, ak sa poistenie Krádeže vozidla
dojednáva už k existujúcemu poisteniu zodpo-
vednosti, poistenie Krádeže vozidla nadobudne
platnosť a účinnosť len vtedy, ak poistné, resp.
splátka poistného za poistenie Krádeže vozidla
bude uhradené v lehote do 15 dní odo dňa
uvedeného v poistnej zmluve ako deň začiatku
poistenia Krádeže vozidla. V prípade, že poist-
né alebo splátka poistného za poistenie Krá-
deže vozidla nebude uhradené v tejto lehote,
poistenie Krádeže vozidla nevznikne. Zároveň
sa dojednáva, že prvým poistným obdobím je
časový úsek od začiatku Poistenia nečakaných
výdavkov do posledného dňa poistného obdo-
bia poistenia zodpovednosti, ktoré trvalo v čase
uzavretia Poistenia nečakaných výdavkov. Ďalšie
poistné obdobie je zhodné s poistným obdobím
poistenia zodpovednosti.

3. Zmeny v poistnej zmluve možno vykonať:

a. písomnou dohodou zmluvných strán, alebo

b. návrhom poisťovateľa na rozšírenie rozsahu
poistenia, alebo na zmenu podmienok po-
istenia, ktorý je možno prijať úhradou poist-
ného vo výške a v lehote uvedenej v návrhu.
Rozšírený rozsah poistenia, alebo zmena
podmienok poistenia je v tomto prípade
uzavretý/á, len čo bolo poistné uhradené,

pokiaľ nie je v týchto PP Krádež vozidla uve-
dené inak.

4. Zmeny v poistnej zmluve týkajúce sa najmä
zmeny mena, priezviska, bydliska a/alebo ob-
chodného mena, sídla  poistníka, poisteného,
je možné oznámiť poisťovateľovi telefonicky a/
alebo elektronickou formou; v takom prípade
má poisťovateľ právo vyžiadať si doplnenie tohto
oznámenia písomnou formou a poistník a/alebo
poistený je povinný uvedenej žiadosti poisťo-
vateľa vyhovieť do 15 dní od jej obdržania. Pri
porušení povinnosti v zmysle tohto bodu je pois-
ťovateľ oprávnený odoprieť vykonanie zmeny
až do doručenia písomnej žiadosti poistníka a/
alebo poisteného.

5. Poistenie Krádeže vozidla sa uzatvára na dobu
neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohod-
nuté inak.

Článok 6

Zánik poistenia
1. Poistenie Krádeže vozidla zaniká spoločne s po-

istením zodpovednosti, ku ktorému bolo dohod-
nuté, pokiaľ nie je v týchto PP Krádež vozidla
uvedené inak.

2. Poistenie Krádeže vozidla zanikne spolu s pois-
tením zodpovednosti, ku ktorému bolo dohod-
nuté aj v prípade, ak poistné nebolo zaplatené
do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.
Poistenie Krádeže vozidla spolu s poistením
zodpovednosti, ku ktorému bolo dohodnuté,
zanikne uplynutím tejto lehoty.

3. Poistenie Krádeže vozidla môže zaniknúť aj
samostatne bez vplyvu na poistenie zodpoved-
nosti, ku ktorému bolo dohodnuté, pričom pois-
tenie zodpovednosti zostáva naďalej v platnosti,
a to v týchto prípadoch:

a. uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie Krá-
deže vozidla dojednané,

b. výpoveďou ku koncu poistného obdobia; vý-
poveď musí byť daná aspoň 6 týždňov pred
jeho uplynutím. Ak došlo k zmene výšky
poistného a poisťovateľ výšku poistného ne-
oznámil poistníkovi, najneskôr desať týždňov
pred uplynutím poistného obdobia, neuplat-
ní sa lehota podľa prvej vety,

c. písomnou  výpoveďou každej zo zmluvných
strán do dvoch mesiacov od uzavretia poist-
nej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná;
jej uplynutím poistenie zanikne,
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d. odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy
v súlade s § 802 ods. 1 Občianskeho zákon-
níka,

Článok 7

Poistné, poistné obdobie
1. Poistné pri poistení Krádeže vozidla podľa

týchto PP Krádež vozidla sa stanovuje vo výške
zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov
poisťovateľa vyplývajúcich z poistenia Krádeže
vozidla vrátane tvorby rezerv podľa osobitného
predpisu.

2. Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté
poistné obdobie alebo dobu poistenia dohod-
nutú v poistnej zmluve. Pokiaľ nie je v poistnej
zmluve dohodnuté inak, poistné je splatné
prvým dňom poistného obdobia alebo prvým
dňom doby poistenia, ak je v poistnej zmluve
dohodnuté jednorazové poistné. To neplatí v prí-
pade uvedenom v čl. 5 bode 2 týchto PP Krádež
vozidla.

3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poist-
né bude platené v splátkach. Nezaplatením čo
i len jednej splátky poistného sa dňom nasledu-
júcim po dni splatnosti príslušnej nezaplatenej
splátky poistného stávajú splatné všetky ostáva-
júce splátky daného poistného obdobia alebo
doby poistenia v prípade jednorazového poist-
ného dohodnutého v poistnej zmluve.

4. Pri poisteniach uzatvorených na dobu určitú,
a to dobu jedného roka alebo kratšiu, sa platí
jednorazové poistné naraz na celú dobu, na
ktorú bolo poistenie uzatvorené, pričom poist-
né je splatné dňom začiatku poistenia Krádeže
vozidla a poistenia zodpovednosti ku ktorému
bolo dohodnuté, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
alebo týchto PP Krádež vozidla uvedené inak.

5. Pri platení poistného prostredníctvom pošty
alebo peňažného ústavu sa poistné považuje
za zaplatené v deň pripísania úhrady poistného
na účet poisťovateľa uvedený v poistnej zmluve.
Poistník je povinný platiť poistné so správne uve-
deným variabilným symbolom, ktorým je spra-
vidla číslo poistnej zmluvy, pokiaľ nebolo dohod-
nuté inak.

6. Ak je poistník v omeškaní s platením poistné-
ho, má poisťovateľ právo na úroky z omeškania
podľa platných právnych predpisov.

7. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhra-
du nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s do-

ručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia 
dlžného poistného.

8. Ak zanikne poistenie Krádeže spolu s poistením
zodpovednosti, ku ktorému bolo dohodnuté
pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo
alebo malo byť zaplatené poistné, má poisťova-
teľ nárok na pomernú časť poistného ku dňu,
keď poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajú-
cu časť poistného je Poisťovateľ povinný poistní-
kovi vrátiť.

9. Ak zanikne poistenie Krádeže vozidla spolu
s poistením zodpovednosti, ku ktorému bolo
dohodnuté, pred koncom poistného obdobia,
za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné
a v tomto poistnom období dôjde ku škodovej
udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa
nahradiť škodu, má poisťovateľ právo na poistné
prislúchajúce poisteniu Krádeže vozidla až do
konca tohto poistného obdobia.

10. Poistné za poistenie Krádeže vozidla je hradené
spoločne s poistným za poistenie zodpoved-
nosti, ku ktorému bolo dohodnuté, to neplatí
v prípade čl. 5 bode 2 týchto PP Krádež vozidla.
Nezaplatenie poistného v plnej výške sa pova-
žuje za nezaplatenie poistného a môže mať za
následok skončenie poistnej zmluvy pre nepla-
tenie.

11. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujú-
cich pre stanovenie výšky poistného má poisťo-
vateľ právo jednostranne upraviť výšku poistné-
ho na ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného
je poisťovateľ oprávnený upraviť:

a. ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktorá
má vplyv na výšku poistného plnenia, na ná-
klady poisťovateľa alebo na daňové a odvo-
dové povinnosti poisťovateľa (najmä zmena
rozsahu alebo podmienok poistenia, zmena
alebo zavedenie dane alebo osobitného od-
vodu, zásadná zmena regulácie poisťovacej
činnosti),

b. ak dôjde k zmene v rozhodovacej praxi
súdov, ktorá má vplyv na poistné plnenia
(najmä zmena v prístupe posudzovania nie-
ktorých nárokov),

c. ak dôjde k zmene okolností nezávislých na
poisťovateľovi, ktorá má vplyv na poistné
plnenia (najmä zvýšenie cien opravárenských
prác, zvýšenie cien náhradných dielov, zvýše-
nie cien služieb),

d. ak dôjde z iných vážnych objektívnych dôvo-
dov k ohrozeniu splnenia záväzkov poistiteľa
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z pohľadu poistnej matematiky a poist-
no-matematických metód (najmä povinnosť 
poisťovateľa vytvárať dostatočné poistné).

Ak poisťovateľ jednostranne upraví výšku po-
istného na ďalšie poistné obdobie, oznámi 
písomne túto skutočnosť poistníkovi najneskôr 
v lehote desať týždňov pred splatnosťou poist-
ného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa 
má zmena vykonať. Pokiaľ poistník so zmenou 
výšky poistného nesúhlasí, musí podať písomnú 
výpoveď aspoň šesť týždňov pred uplynutím 
príslušného poistného obdobia. Ak poisťovateľ 
neoznámi úpravu výšky poistného najneskôr 
desať týždňov pred splatnosťou poistného na 
ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa má zme-
na vykonať, poistník môže písomnú výpoveď 
podať až do konca príslušného poistného obdo-
bia. Podaním písomnej výpovede podľa tohto 
odseku poistenie zanikne ku koncu príslušného 
poistného obdobia.
Ak nebola v lehotách podľa predchádzajúceho 
odseku tohto bodu písomná výpoveď poistní-
ka doručená poisťovateľovi, poistenie nezaniká 
a poisťovateľ má právo na novú výšku poistného 
na ďalšie poistné obdobie. Ak poisťovateľ zníži 
poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník za-
platí za ďalšie poistné obdobie poistné v pôvod-
nej výške, poisťovateľ vráti preplatok poistného 
poistníkovi.

12. Pri poistných zmluvách uzavretých na dobu
neurčitú si poisťovateľ vyhradzuje právo meniť
jednostranne výšku poistného na ďalšie poistné
obdobie. V takom prípade poisťovateľ písomne
oznámi túto skutočnosť poistníkovi najneskôr
v lehote desať týždňov pred splatnosťou poist-
ného na ďalšie poistné obdobie, od ktorého sa
má zmena vykonať a informuje ho o možnosti
poistnú zmluvu bezplatne a s okamžitou účin-
nosťou vypovedať. Ak poistník so zmenou výšky
poistného nesúhlasí, môže poistnú zmluvu do
konca príslušného poistného obdobia vypove-
dať s okamžitou účinnosťou. Ak poisťovateľ zníži
poistné na ďalšie poistné obdobie a poistník
zaplatí za ďalšie poistné obdobie poistné v pô-
vodnej výške, poisťovateľ vráti preplatok poistné-
ho poistníkovi.

Článok 8

Poistná suma
1. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté pripoistenie

Krádež vozidla, poistná suma je 4 000 EUR.

2. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté pripoistenie
Krádež vozidla Extra, poistná suma je 8 000 EUR.

Článok 9

Spoluúčasť
1. Poistenie Krádeže vozidla sa dojednáva so spo-

luúčasťou.

2. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou
sa poistený podieľa na záväzku, ktorý vyplý-
va poisťovateľovi z poistnej zmluvy v prípade
poistnej udalosti. Spoluúčasť sa odpočíta od
celkovej výšky náhrady škody, na ktorú vznikne
poistenému nárok pri poistnej udalosti; do výšky
dojednanej spoluúčasti poisťovateľ neposkytne
poistné plnenie.

3. Spoluúčasť je stanovená vo výške 15 % z poist-
ného plnenia.

Článok 10

Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou v prípade Krádež vozidla je

krádež vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

Článok 11

Poistné plnenie a výplata 
poistného plnenia
1. Poisťovateľ je v prípade vzniku poistnej udalosti

povinný poskytnúť poistné plnenie tomu, kto
má právo na plnenie z poistenia. Poistné plne-
nie je splatné v mene platnej na území SR.

2. Právo na plnenie, pokiaľ nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak, má poistený alebo oprávnená
osoba.

3. Hornou hranicou poistného plnenia Poisťova-
teľa pre jednu poistnú udalosť a jedno poistné
obdobie je všeobecná hodnota vozidla, najviac
však poistná suma uvedená v čl. 8 týchto PP
Krádež vozidla.  Od poistného plnenia odpočíta
Poisťovateľ dohodnutú spoluúčasť.

4. V prípade poistnej udalosti, Poisťovateľ uhrá-
dza škodu vo výške všeobecnej hodnoty vozidla
v čase bezprostredne pred vznikom poistnej
udalosti, pričom ide o všeobecnú hodnotu
vozidla vrátane DPH. V prípade, ak má poistený
nárok na odpočet DPH v zmysle všeobecne zá-
väzných právnych predpisov, Poisťovateľ uhradí
škodu vo výške všeobecnej hodnoty vozidla
v čase bezprostredne pred vznikom poistnej
udalosti bez DPH.
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5. Všeobecná hodnota poisteného vozidla platná
v čase bezprostredne pred vznikom škodovej
udalosti je všeobecná (trhová) hodnota vozidla
používaného v čase škodovej udalosti na úze-
mí Slovenskej republiky, rovnakého typu, veku,
technického stavu a charakteru používania, vy-
jadrená v mene EUR, ktorá ale nemôže byť vyš-
šia od ceny určenej aktuálnym Katalógom cien
používaným Poisťovateľom platným pre použité
motorové vozidlá – zohľadnením pozmeňujúcich
faktorov deinovaných v katalógu. Z pozmeňujú-
cich faktorov uvedených v katalógu sa nemôžu
zohľadniť: korekcia z dôvodu technickej skúšky
do 6 rokov vozidla, korekcia z dôvodu miestneho
dopytu, korekcia k stavu lepšiemu ako bol pred
škodovou udalosťou.

6. Ak vzniklo právo na poistné plnenie, je poisťova-
teľ povinný poskytnúť ho do 15 dní po skončení
šetrenia poistnej udalosti, potrebného na ziste-
nie rozsahu povinnosti poisťovateľa plniť. Šet-
renie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu
a považuje sa za skončené vtedy, keď poisťova-
teľ oznámil poistenému výšku poistného plne-
nia alebo jeho zamietnutie.

7. V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na
poistné plnenie závisí od výsledku šetrenia
polície, priestupkového konania, vyhľadávania,
vyšetrovania v rámci trestného konania, šetrenie
poisťovateľa podľa bodu 6 tohto článku nie je
možné skončiť skôr, ako doručením konečného
rozhodnutia vo veci samej poisťovateľovi.

8. Ak vyzval poisťovateľ poistníka a/alebo poiste-
ného k predloženiu dokladov, predmetov alebo
k poskytnutiu vyjadrení, šetrenie poisťovateľa nie
je možné ukončiť skôr, ako po doručení požado-
vaných dokladov, predmetov, vyjadrení.

9. Poisťovateľ podľa § 799 (3) OZ nie je oprávnený
počas trvania poistnej zmluvy plnenie z poistnej
zmluvy znížiť z dôvodu, že poistné nebolo riad-
ne a včas zaplatené.

Článok 12

Zníženie poistného plnenia
1. Poisťovateľ môže primerane znížiť poistné plne-

nie:

a. v prípade vedomého porušenia povinností
poistníka / poisteného uvedených v čl. 13
bode 1 písm. c), f), g), h), i) týchto PP Krádež
vozidla, ktorých porušenie malo vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo zväčšenie rozsa-
hu následkov poistnej udalosti,

b. v prípade uvedenom v čl.13 bode 2 písm. i)
týchto PP Krádež vozidla,

c. v prípade porušenia oznamovacích povin-
ností poistníka / poisteného uvedených v čl.
13 bod 3 týchto PP Krádež vozidla, ak toto
porušenie povinnosti poistníka / poisteného
malo vplyv na vznik škodovej udalosti alebo
zväčšenie následkov škodovej udalosti,

d. ak poistník, poistený alebo nimi poverená
osoba nepravdivo alebo neúplne uvedie pod-
statné skutočnosti, týkajúce sa vzniku náro-
kov na plnenie alebo jeho výšky,

e. ak poistený po zničení alebo krádeži vozidla
nepredloží Poisťovateľovi na overenie Osved-
čenie o evidencii vozidla, resp. Technický
preukaz a ďalšie dokumenty alebo predme-
ty, ktoré Poisťovateľ vyžiadal (napr. kľúče od
odcudzeného vozidla, ovládače k zabezpečo-
vaciemu zariadeniu vozidla a pod.),

f. v prípade, ak poistník / poistený neohlásil
Poisťovateľovi škodovú udalosť v lehote do
15 dní odo dňa škodovej udalosti, ak toto
malo vplyv na šetrenie poistnej udalosti,

g. až do 50% v prípade, ak poistník / poistený
neohlásil bez objektívne daných dôvodov
alebo dôvodov hodných osobitného zreteľa
Poisťovateľovi škodovú udalosť v lehote do
15 dní odo dňa škodovej udalosti,

2. V prípade vedomého porušenia povinnosti
poistníka / poisteného uvedenej v čl. 13 bode
1 písm. k) týchto PP Krádež vozidla, Poisťovateľ
nie je povinný poskytnúť poistné plnenie.

Článok 13

Povinnosti poistníka a/alebo 
poisteného
1. Popri povinnostiach stanovených platnými práv-

nymi predpismi má poistený a/alebo poistník
ďalej tieto povinnosti:

a. odpovedať pravdivo a úplne na všetky pí-
somné otázky Poisťovateľa týkajúce sa uza-
tváraného poistenia, najmä označiť a pred-
ložiť všetky doklady potrebné na určenie
poistného,

b. platiť poistné riadne a včas,

c. umožniť Poisťovateľovi vykonať kedykoľvek
kontrolu podkladov pre výpočet poistného,

d. dbať, aby škodová udalosť nenastala, predo-
všetkým neporušovať povinnosti smerujúce
k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečen-
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stva, ktoré sú mu uložené právnymi pred-
pismi alebo ktoré prevzal na seba poistnou 
zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie 
týchto povinností zo strany tretích osôb,

e. riadne sa starať o poistené veci a používať
ich len na účel a spôsobom stanoveným
výrobcom,

f. zabezpečiť poistené vozidlo zariadením proti
krádeži, ktorým sa rozumie:

i. vo vozidle zabudované zariadenie, signa-
lizujúce alarm (svetelný signál, LED), ktorý
pri pokuse o násilný, neoprávnený vstup
do vozidla vydáva hlasové alebo hlasové
a svetelné znamenie a zablokuje štartova-
nie motora, alebo

ii. zabudovaný imobilizér (zariadenie zne-
možňujúce štartovanie), ktorý je súčasťou
vybavenia motorového vozidla, dodávaný
výrobcom motorového vozidla, alebo

iii. imobilizér (zariadenie znemožňujúce štar-
tovanie), ktorý blokuje minimálne 3 elek-
trické okruhy vo vozidle,

g. po opustení vozidla, vozidlo riadne uza-
mknúť,

h. udržiavať zabezpečovacie zariadenie proti
krádeži v poistenom vozidle funkčné a akti-
vovať ho v čase opustenia vozidla,

i. nahlásiť zmenu v počte kľúčov od poistené-
ho vozidla a od zabezpečovacieho zariadenia
k poistenému vozidlu,

j. oznámiť Poisťovateľovi zmeny na vozidle,
štandardnej a doplnkovej výbave, ktoré by
boli v rozpore s údajmi zapísanými v tech-
nickom preukaze vozidla, resp. v osvedčení
o evidencií,

k. v prípade, ak dôjde k takému poškodeniu
vozidla, že vozidlo nie je dostatočne zabez-
pečené proti vniknutiu neoprávnených osôb
(napr. rozbité okno, čelné sklo, pokazené,
resp. nefunkčné uzamykanie), Poistník a/ale-
bo poistený je povinný počas doby takéhoto
poškodenia vozidla uschovávať vozidlo na
uzamknutom mieste,

l. oznámiť Poisťovateľovi, že uzatvoril ďalšie
poistenie pre prípad krádeže poisteného vo-
zidla, oznámiť obchodné meno Poisťovateľa
a výšku poistnej sumy.

2. V prípade vzniku škodovej udalosti je poistník a/
alebo poistený povinný:

a. nahlásiť škodovú udalosť Poisťovateľovi bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní
odo dňa vzniku škody,

b. bezodkladne oznámiť škodovú udalosť  orgá-
nu činnému v trestnom konaní,

c. poskytnúť poisťovateľovi informácie potreb-
né k zisteniu právneho nároku na poskytnu-
tie poistného plnenia,

d. ak sa v súvislosti so škodovou udalosťou
vedie priestupkové, trestné, súdne alebo iné
úradné konanie písomne informovať o tejto
skutočnosti poisťovateľa,

e. odovzdať protokolárne poisťovateľovi pri hlá-
sení škodovej udalosti kľúče, vrátane štítkov
s kódom od kľúčov, elektronické štartovacie
karty a diaľkové ovládače od poisteného
vozidla v počte v akom boli nahlásené pri
uzatváraní poistenia (vrátane aj kľúčov, elek-
tronických štartovacích kariet a diaľkových
ovládačov nadobudnutých po uzatvorení
poistnej zmluvy),

f. odovzdať Poisťovateľovi doklad / potvrdenie
o nahlásení odcudzenia vozidla orgánu čin-
nému v trestnom konaní,

g. faktúry za vozidlo, doklad o úhrade zabezpe-
čovacieho zariadenia k vozidlu, ako aj ďalšie
doklady, ktoré si od neho Poisťovateľ vyžiada,

h. v prípade, že sa odcudzené vozidlo našlo, po-
istník / poistený je povinný o tejto skutočnosti
písomne informovať Poisťovateľa najneskôr
do 5 pracovných dní, ako sa o nájdení pois-
teného vozidla dozvedel. Ak už bolo poiste-
nému vyplatené poistné plnenie, poistený je
povinný poskytnuté poistné plnenie vrátiť,

i. vykonať opatrenia, aby nedošlo k premlčaniu
alebo zániku práva na náhradu škody, kto-
ré v zmysle ustanovenia § 813 Občianskeho
zákonníka alebo na inom právnom základe
prechádza na Poisťovateľa.

3. Povinnosť hlásenia zmien

a. Poistník / poistený je povinný do 5 pracov-
ných dní nahlásiť Poisťovateľovi zmenu úda-
jov uvedených v poistnej zmluve.

b. V prípade straty alebo zničenia kľúčov od po-
isteného vozidla, elektronických štartovacích
kariet alebo diaľkových ovládačov k poiste-
nému vozidlu, je poistník / poistený povinný
túto skutočnosť do 5 pracovných dní písom-
ne oznámiť Poisťovateľovi. V prípade, že si
poistník / poistený dá vyhotoviť kópiu kľúču,
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elektronickej štartovacej karty alebo diaľ-
kového ovládača, taktiež je povinný o tejto 
skutočnosti písomne informovať Poisťovateľa 
do 5 pracovných dní.

c. Oznamovaciu povinnosť a právne následky
jej porušenia neovplyvňuje skutočnosť, že
údaje uvedené v poistnej zmluve nevyplňo-
val poistník osobne. K uzatvoreniu poistnej
zmluvy prostredníctvom splnomocnenej
osoby (zástupcu) treba predložiť Poisťovate-
ľovi písomné splnomocnenie. V prípade práv-
nickej osoby môže podávať platné právne
vyhlásenie v mene právnickej osoby výlučne
jej štatutárny zástupca. Poisťovateľ je opráv-
nený preverovať správnosť údajov uvedených
poistníkom v poistnej zmluve.

d. Poistník / poistený pri odovzdaní poisteného
vozidla do dočasného užívania inej osobe je
povinný užívateľa poisteného vozidla infor-
movať o právach a povinnostiach vyplývajú-
cich z poistnej zmluvy a PP Krádež vozidla
a požadovať od neho ich dodržiavanie.

e. V prípade, ak dôjde ku krádeži, strate, zniče-
niu Osvedčenia o evidencii vozidla a z tohto
dôvodu bude oprávneným orgánom vydané
nové Osvedčenie o evidencii vozidla, poistník
/ poistený je povinný nahlásiť túto skutočnosť
Poisťovateľovi.

Článok 14
Povinnosti poisťovateľa
Poisťovateľ má okrem povinností stanovených prís-
lušnými právnymi predpismi aj tieto povinnosti:

a. oznámiť poistenému a/alebo poškodenému
výsledky šetrenia nevyhnutného na zistenie
nároku, rozsahu a výšky poistného plnenia,

b. vrátiť poistenému ním predložené doklady,
ktoré si vyžiada.

Článok 15

Daň z pridanej hodnoty

Poistné plnenie tomu, kto nie je platiteľom DPH vy-
platí poisťovateľ vrátane DPH. Ak má poistený nárok 
na odpočet DPH v zmysle platných právnych pred-
pisov, poistné plnenie bude vyplatené bez DPH.

Záverečné ustanovenia
1. Tieto PP Krádež vozidla sú neoddeliteľnou sú-

časťou poistnej zmluvy.

2. Všetky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba
v písomnej forme, pokiaľ nie je v týchto PP Krá-
dež vozidla uvedené inak.

3. Od ustanovení týchto PP Krádež vozidla je mož-
né sa odchýliť v poistnej zmluve.

4. Ak sa niektoré ustanovenie týchto PP Krádež
vozidla stane neplatným, ostatné ustanovenia,
ktoré nie sú touto neplatnosťou dotknuté, zostá-
vajú naďalej v platnosti.

5. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie práv-
neho predpisu, na ktorý tieto PP Krádež vozidla
odkazujú, nie je tým platnosť príslušného usta-
novenia PP Krádež vozidla dotknutá, v prípade
pochybností sa má za to, že ide o odkaz na nové
alebo zmenené ustanovenie právneho predpisu,
ktoré je svojim obsahom najbližšie k pôvodné-
mu ustanoveniu právneho predpisu, ktoré bolo
zmenené alebo nahradené.

6. Tieto PP Krádež vozidla nadobúdajú účinnosť
dňa 1. 1. 2019 a vzťahujú sa na poistné zmluvy
uzatvorené odo dňa účinnosti týchto PP.
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