
ZMLUVNÉ USTANOVENIA pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou vozidla PZP online 
 
Podľa Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - 2019 sa dojednáva: 
 
Článok 1 
Poistná zmluva, vznik poistenia 
1) Návrh poistiteľa na uzavretie poistnej zmluvy prijme poistník zaplatením poistného* vo 
výške uvedenej v návrhu poistnej zmluvy. Návrh poistiteľa je platný do 7 dní odo dňa 
začiatku poistenia uvedeného v návrhu poistnej zmluvy. Poistná ochrana/krytie sa vzťahuje 
aj na obdobie odo dňa začiatku poistenia do pripísania poistného na účet poistiteľa, ak bolo 
poistné pripísané na účet poistiteľa najneskôr 7. deň odo dňa začiatku poistenia. Ak bude 
poistné pripísané na účet poistiteľa po uvedenej lehote, návrh poistiteľa na uzavretie poistnej 
zmluvy zanikne a nedôjde k uzavretiu poistnej zmluvy. 
*Poistným podľa tohto bodu sa rozumie suma uvedená v Návrhu na uzavretie zmluvy ako 
„výška prvej splátky poistného“. 
2) UPOZORNENIE: Oneskorenou úhradou prvej splátky poistného sa klient vystavuje riziku 
postihu v prípade škody a to v zmysle zákona o Povinne zmluvnom poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 381/2001 Z.Z. paragraf 12. Písmeno f) 
má poisťovateľ proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré 
za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak v čase, keď 
nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného. 
 
Článok 2 
Zánik poistenia 
1) Okrem ustanovení uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - 2019, zaniká poistenie 
aj písomným odstúpením od poistnej zmluvy poistníkom bez uvedenia dôvodu v lehote 14 
kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy; oznámenie o odstúpení musí byť odoslané 
poistníkom najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty na adresu sídla poisťovateľa. 
Poisťovateľ vráti poistníkovi v takom prípade zaplatené poistné znížené o pomernú časť 
pripadajúcu na trvanie poistenia do doručenia oznámenia o odstúpení od poistnej zmluvy. 
2) Akýkoľvek zánik poistenia výpoveďou alebo dohodou musí mať písomnú formu. 
 
Článok 3 
Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu 
1) Poistiteľ vydá poistníkovi po vyplnení návrhu poistnej zmluvy predbežné potvrdenie 
o poistení zodpovednosti za škodu. Potvrdenie nadobudne platnosť za podmienky zaplatenia 
poistného (resp. príslušnej splátky poistného) poistníkom. 
 
Článok 4 
LIMIT POISTNÉHO PLNENIA z jednej škodovej udalosti: 
A) 5 240 000 EUR za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj za škodu vzniknutú 
náhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok 
dôchodkového poistenia bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených 
B) 1 050 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou 
veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní 
nárokov bez ohľadu na počet poškodených 
 
Článok 5 
Ostatné ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – 2019 ostávajú v platnosti nezmenené. 
 


