
DODATOK Č. 1

K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM POISTENIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRE PRÍPAD HAVÁRIE,  
KRÁDEŽE A ŽIVELNEJ UDALOSTI

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Rozsah poistenia motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti (ďalej len „poistenie“), ktoré dojednáva Wüstenrot poisťovňa, a.s., 
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, Slovenská republika, IČO: 31 383 408, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka 
č. 757/B (ďalej len „poisťovňa“), je vymedzený Občianskym zákonníkom, Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie motorových vozidiel pre 
prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti (ďalej len „VPP – KASKO“), týmto Dodatkom č.1 (ďalej len „Dodatok č.1“) a poistnou zmluvou.

ČLÁNOK 1
UZAVRETIE POISTNEJ ZMLUVY ZAPLATENÍM POISTNÉHO

1. Poistnú zmluvu možno okrem spôsobu uvedeného vo VPP KASKO uzavrieť i tak, že návrh na uzavretie poistnej zmluvy poisťovne (ďalej len „návrh“) 
prijme poistník zaplatením poistného alebo prvej splátky poistného vo výške a v lehote uvedenej v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

2. Poistná zmluva je potom uzavretá zaplatením poistného alebo prvej splátky poistného vo výške uvedenej v návrhu poisťovni. Poistné sa považuje za 
zaplatené okamihom pripísania poistného na bankový účet poisťovne.

3. Poistenie sa vzťahuje i na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy (predkrytie), pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu, 
predkrytie v tomto prípade vzniká najskôr dňom, hodinou a minútou predloženia návrhu, ak je tento údaj uvedený v návrhu, inak nultou hodinou dňa 
nasledujúceho po dni predloženia návrhu poistníkovi. To neplatí ak:
a. je v návrhu ako deň začiatku poistenia uvedený deň neskorší ako deň predloženia návrhu, najviac však desiaty deň odo dňa predloženia návrhu; 

v takom prípade sa poistenie vzťahuje aj na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy a to od nultej hodiny dňa uvedeného v návrhu ako deň začiatku 
poistenia, pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu,

b. je v návrhu ako deň začiatku poistenia uvedený deň neskorší ako desiaty deň odo dňa predloženia návrhu. 
4. Ak je v poistnej zmluve uvedený ako deň začiatku poistenia neskorší dátum ako deň uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína dňom uvedeným 

v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia, inak poistenie začína okamihom uzavretia poistnej zmluvy.
5. Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak je v návrhu uvedený ako deň začiatku poistenia deň neskorší ako tridsiaty deň odo dňa predloženia návrhu; 

v takom prípade je dňom začiatku poistenia tridsiaty deň po dni predloženia návrhu.

ČLÁNOK 2
POVINNOSTI POISŤOVNE

Poisťovňa je povinná po uzavretí poistnej zmluvy spôsobom uvedeným v článku 1 tohto Dodatku č.1 a po začiatku poistenia vydať poistníkovi poistku ako 
písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy.

ČLÁNOK 3
PRÁVA A POVINNOSTI POISTNÍKA

Poistník je oprávnený písomne odstúpiť od poistnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od poistnej 
zmluvy sa považuje za dodržanú, pokiaľ písomné oznámenie o odstúpení od poistnej zmluvy bolo odoslané na adresu sídla poisťovne najneskôr v posledný 
deň tejto lehoty. Odstúpením od poistnej zmluvy sa poistná zmluva zrušuje ku dňu doručenia písomného oznámenia poistníka o odstúpení na adresu sídla 
poisťovne a poisťovňa má právo na poistné do zániku poistenia.

ČLÁNOK 4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 23.10.2017.
2. Odchylne od § 791 ods. 1 Občianskeho zákonníka nie je potrebná pre návrh na uzavretie poistnej zmluvy podľa tohto Dodatku č.1 písomná forma. 

Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou návrhu na uzavretie poistnej zmluvy podľa tohto Dodatku č.1.
3. Predmetom činnosti poisťovne je poisťovacia činnosť v oblasti životného a neživotného poistenia vrátane pripoistení (§ 4 ods. 13 zákona č. 39/2015 

Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a zaisťovacia činnosť (§ 4 ods. 14 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov).

4. Dohľad nad činnosťou poisťovne vykonáva Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
5. V sporoch o právach a povinnostiach vyplývajúcich z poistnej zmluvy bude rozhodovať vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Poistenie 

zodpovednosti ako aj spory vyplývajúce z tohto poistenia sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Komunikačným jazykom vo vzájomnom 
styku je slovenský jazyk.

6. Sťažnosť môže podať poistník, poistený alebo poškodený písomne prostredníctvom pošty, e-mailu alebo faxom. Sťažovateľ musí v sťažnosti uviesť 
svoje meno, priezvisko, adresu, predmet sťažnosti a čoho sa domáha. Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvedie svoje meno, priezvisko a adresu (právnická 
osoba svoj názov a sídlo) sa vybaví prešetrením skutočností uvedených v takejto sťažnosti. Lehota na vybavenie sťažnosti vrátane prijatia opatrení 
na vybavenie sťažnosti je najviac 30 dní odo dňa doručenia do poisťovne. V odôvodnených prípadoch, najmä ak vybavenie závisí od vyjadrenia tretej 
osoby, je možné lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti do poisťovne, pričom je potrebné dôvody predĺženia 
lehoty oznámiť sťažovateľovi do 30 dní odo dňa doručenia sťažnosti. V prípade, ak sa zistila opodstatnenosť sťažnosti, uvedú sa v oznámení o vybavení 
sťažnosti aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených nedostatkov.


