
Odchýlne od Všeobecných poistných podmienok pre pois-
tenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mo-
torového vozidla 2015 sa dojednáva:

Èlánok I
Poistná zmluva, zaèiatok, zmeny 
a doba trvania poistenia

1)  Návrh poisťovate¾a na uzavretie poistnej zmluvy 
prijme poistník zaplatením poistného vo výške uve-
denej v návrhu poistnej zmluvy bezodkladne naj-
neskôr v lehote 7 dní od predloženia návrhu poist-
nej zmluvy; poistná zmluva je uzavretá, len èo bolo 
zaplatené poistné.

2)  Doba trvania poistenia t.j. zaèiatok a koniec poiste-
nia sú urèené v poistnej zmluve.

3)  Poistné obdobie je jeden rok, pokia¾ v poistnej 
zmluve nebolo uvedené inak.

4)  Zmeny v poistnej zmluve je možné uskutoèniť len 
písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.               

Èlánok II
Zánik poistenia
1) Poistenie zaniká:
 a)  uplynutím doby, na ktoré bolo poistenie dojed-

nané,
 b)  písomnou výpoveïou každej zo zmluvných 

strán ku koncu poistného obdobia; výpoveï sa 
musí dať aspoò 6 týždòov pred jeho uplynutím,

 c)  písomnou výpoveïou každej zo zmluvných 
strán do 2 mesiacov od uzavretia poistnej zmlu-
vy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutí 
poistenie zanikne,

 d)  písomnou dohodou zmluvných strán,
 e)  písomným odstúpením od poistnej zmluvy po-

istníkom bez uvedenia dôvodu v lehote 14 ka-
lendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy; 
oznámenie o odstúpení musí byť odoslané po-
istníkom najneskôr v posledný deò uvedenej le-
hoty na adresu sídla poisťovate¾a.      

  Poisťovate¾ vráti poistníkovi v takom prípade zapla-
tené poistné znížené o pomernú èasť pripadajúcu 
na trvanie poistenia do doruèenia oznámenia o od-
stúpení od poistnej zmluvy.

2) Poistenie zaniká aj:
 a)  zánikom motorového vozidla
 b)  zápisom prevodu držby motorového vozidla na 

inú osobu v evidencii vozidiel,
 c)  vyradením motorového vozidla z evidencie vozi-

diel,
 d)  prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla 

príslušným orgánom,
 e)  vrátením potvrdenia o poistení zodpovednosti 

pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú 
evidencii motorových vozidiel,

 f)  vyradením motorového vozidla z cestnej pre-
mávky,

 g)  zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo 
uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy pre-
najatej veci.

 

Èlánok III
Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu

Poisťovate¾ vydá poistníkovi po vyplnení návrhu poist-
nej zmluvy predbežné potvrdenie o poistení zodpoved-
nosti za škodu. Potvrdenie nadobudne platnosť za pod-
mienky zaplatenia poistného (resp. príslušnej splátky 
poistného) poistníkom.    

V Bratislave, schválené dòa 1. 11. 2015

ZMLUVNÉ USTANOVENIA
pre poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP online
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