
V závislosti od zvoleného variantu sú kryté tieto nároky na náhradu do 
výšky uvedených limitov:
P Variant GARANT PLUS  
P 5 240 000 EUR za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravot-

ných poisťovní,
P 1 050 000 EUR za škodu na majetku a ušlom zisku a náklady právne-

ho zastúpenia.

P Variant EUROGARANT PLUS
P 5 240 000 EUR za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravot-

ných poisťovní
P 2 100 000 EUR za škodu na majetku a ušlom zisku a náklady právne-

ho zastúpenia.

P Poistenie je možné dojednať ako INDIVIDUÁLNE pre jedno vozidlo ale-
bo SÚBOROVÉ pre 5 a viac vozidiel.

Dodatkové pripoistenia:
P Rozšírené asistenčné služby (ďalej len „RAS“) – zvyšujú limity a roz-

sah bezplatných asistenčných služieb - možnosť výberu z 2 balíkov 
(Špeciál Plus alebo Optimum Plus).

Verejné prísľuby
P Verejný prísľub BATOŽINA (ďalej len „VPb“) – poskytnutie poistného 

plnenia v prípade poškodenia, zničenia alebo straty batožiny opráv-
nených osôb pri havárii alebo pri živelnej udalosti poisteného osob-
ného motorového vozidla do výšky ročného limitu 500 EUR.

P Verejný prísľub ÚRAZ (ďalej len „VPú“) – poskytnutie poistného plnenia 
v prípade úrazu (riziká smrť úrazom a trvalé následky úrazu) vodiča 
– škodcu a členov posádky poisteného motorového vozidla, ktoré 
spôsobilo nehodu do výšky ročného limitu 3 320 EUR pre každé 
jedno sedadlo a jednu poškodenú osobu.

Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené. Pois-
ťovateľ nenahradí tieto škody:
Ð Škoda, ktorú utrpel vodič poisteného motorového vozidla, ako aj 

škoda na veciach dopravovaných týmto vozidlom.
Ð Škody na majetku osôb žijúcich v čase škodovej udalosti v jednej 

domácnosti s poisteným.
Ð Škoda na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spô-

sobená a na vozidlách jazdnej súpravy (náves/príves).
Ð Ak poistník/poistený bez súhlasu poisťovne uzná povinnosť nahra-

diť škodu poškodenému nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak 
poisťovňa bola povinná poskytnúť podľa zákona.

Ð Škody ktoré vznikli pri činnosti vozidla ako pracovného stroja, s vý-
nimkou škôd zapríčinených jeho jazdou.

Ð Škody ktoré vznikli pri účasti na tréningoch, pretekoch, rýchlostných 
skúškach a školách šmyku.

Ð Škody, ktorých vznik nie je v priamej súvislosti s poistnou udalosťou.
Ð Škodou vzniknutou pri manipulácii s nákladom stojaceho vozidla. 
Ð Nemajetková ujma.
Ð Vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine ale-

bo vojnovej udalosti.  
Ð Verejné prísľuby sa nevzťahujú na poistenie zodpovednosti zvlášt-

nych evidenčných čísel „V“, „C“ a „M“.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 705-10, v OZD AS PZP-4, v OZD RAS PZP-2 a vo 
VPP 1000-7, prípadne v poistnej zmluve.

! Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku 
poisťovateľa na náhradu poistného plnenia (regres) alebo jeho časti.

! Ak súčet nárokov viacerých poškodených prevyšuje limit poistného 
plnenia, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere tohto 
limitu k súčtu nárokov všetkých poškodených.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 705-10, v OZD AS PZP-4, v OZD RAS PZP-2 
a vo VPP 1000-7, prípadne v poistnej zmluve.
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Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:  KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.  

Vienna Insurance Group 
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt:  Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Upozorňujeme Vás, že úplný zoznam práv a povinností, 
ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
(ďalej len „VPP 705-10“), vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP 1000-7“), Zmluvných dojednaniach pre rozšírenie povinného 
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v spojitosti s Verejným prísľubom o úrazové poistenie nemenovaných osôb, ktoré sú prepra-
vované motorovým vozidlom (ďalej len „ZD VPU-3“) a v Osobitných poistných podmienkach pre poskytovanie Asistenčných služieb a Rozšírených asistenčných služieb v poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „OZD AS PZP-4“ a „OZD RAS PZP-2“). Tento dokument je účinný od 01.04.2019.

O aký typ poistenia ide?
Povinné zmluvné poistenie je druh zodpovednostného poistenia, ktoré sa dojednáva pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti pois-
teného za škodu spôsobenú inému na zdraví a/alebo na majetku prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve (ďalej len „poistenie 
zodpovednosti“), pokiaľ ku škodovej udalosti, z ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti.

×

!

Čo je predmetom poistenia? Čo nie je predmetom poistenia?

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?

P Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky alebo členského štátu Systému zelenej karty, 
s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzatvorila dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou 
motorového vozidla a ktorý je vyznačený na zelenej karte vydanej poisťovateľom k poistenému vozidlu.
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Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia a predložiť poisťovateľovi údaje vyžadované zákonom a ostatnými práv-

nymi predpismi pre uzavretie poistnej zmluvy, vrátane identifikácie a overenia identifikácie svojej osoby, doložiť potrebné doklady, informácie 
a vysvetlenia na overenie správnosti a úplnosti údajov potrebných pre uzavretie poistnej zmluvy a stanovenie výšky poistného.

• Ak v dobe uzavretia poistnej zmluvy nie sú niektoré údaje tykajúce sa vozidla známe, je poistník povinný poisťovateľovi ich oznámiť v lehote do 
pätnásť dní od uzavretia zmluvy.

Povinnosti počas trvania poistenia
• Počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať náklady spojené s poistením.
• Predchádzať poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoločenských noriem a dodržiavanie ustanovení uvedených vo 

všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
• Udržiavať vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené.

Povinnosti v prípade poistnej udalosti alebo asistenčnej udalosti
• Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovni vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku poistnej uda-

losti, ak nastala na území SR a do 30 dní ak nastala mimo územia SR.
• Poistený je povinný nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba alebo sa poškodí cesta alebo všeobecne 

prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom 
majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa §125 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 
neskorších predpisov.

• Urobiť opatrenia, aby nedošlo k premlčaniu alebo zániku práva na náhradu škody, ktoré podľa všeobecne záväzných predpisov prechádza na 
poisťovateľa.

• Bez zbytočného odkladu poskytnúť poškodenému na jeho žiadosť údaje potrebné pre uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody.
• Asistenčné služby je poistený povinný čerpať výlučne len prostredníctvom asistenčnej spoločnosti GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o. 

(v SR 18118, v zahraničí +421 2 6353 2236) uvedenej v asistenčnej karte, inak nebudú poisťovňou uhradené.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia a rozsahu asistenčných služieb! Pri nesprávnom výbere rozsahu asistenčných služieb, poisťovňa nebude mať 
povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozu-

mie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade 
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.

• Poistenie končí spravidla tiež:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° výpoveďou jednej zo zmluvných strán, 
° nezaplatením poistného v lehote 1 mesiaca od dátumu splatnosti,
° zánikom motorového vozidla,
° zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,
° vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.

• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov 
pred jeho uplynutím.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej 
uplynutím poistenie zanikne.

• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. Výpovedná 
lehota je 1 mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne.

• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálne 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.

€€

Aké mám povinnosti?

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?

Ako môžem zmluvu vypovedať?


