
Poistenie vozidiel                                                              
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Povinné zmluvné poistenie

zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla                   

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o  povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie 

o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú  uvedené vo Všeobecných

poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo

dňa 15.10.2014, Osobitných poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú

 prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.03.2015 a v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?  
Z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (poistenie zodpovednosti)

poisťovateľ uhradí za poisteného poškodenému škody, ktoré boli spôsobené prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej

zmluve.  

Čo je predmetom poistenia?
✓ náhrada škody na zdraví a nákladov pri usmrtení

✓ náhrada škody vzniknuté poškodením, zničením,

odcudzením alebo stratou veci

✓ účelne vynaložené náklady spojené s právnym

zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených

nárokov

✓ náhrada ušlého zisku

Limity poistného plnenia (platia limity dojednané

v poistnej zmluve).

▪ 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo

usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku

je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu

poistnú udalosť

alebo do výšky

▪ 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených

alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom

zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu

poistnú udalosť

Spolu s poistením zodpovednosti môžu byť poskyto-

vané aj asistenčné služby Štandard alebo Komfort.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie zodpovednosti  platí na území Slovenskej republiky, na území členských štátov Európskych spoločenstiev,

členských štátov Európskej dohody o voľnom obchode, ktoré podpísali zmluvu o Európskom hospodárskom

priestore a aj na území iných štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda, ktorú utrpel vodič motorového vozidla,

ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená

škoda, za ktorú poistený zodpovedá svojmu

manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase

vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti

škoda vzniknutá držiteľovi, vlastníkovi alebo

 prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého

prevádzkou bola škoda spôsobená

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ má nárok na náhradu poistného plnenia

alebo jeho časti, ak: 

osoba spôsobila škodu úmyselne

osoba viedla motorové vozidlo pod vplyvom

návykovej látky

osoba viedla motorovú vozidlo bez predpísaného

vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu

 činnosti viesť motorové vozidlo

osoba spôsobila škodu motorovým vozidlom,

o ktorom osoba, ktorá ho viedla vedela, že jeho

technická spôsobilosť nezodpovedá pod-

mienkam na  jeho používanie v premávke na

pozemných komunikáciách, a tento stav bol

v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou 
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Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť skutočnosti, na základe ktorých zaniká poistenie zodpovednosti

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla

mimo územia SR

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je potrebné uhradiť najneskôr v deň, ktorý predchádza začiatku poistenia. Ak je deň začiatku poistenia

zhodný s dňom vyhotovenia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, je potrebné uhradiť prvé poistné najneskôr do 24:00

hodiny dňa začiatku poistenia.

Poistná zmluva je uzavretá dňom zaplatenia poistného.

Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. štvrťročných splátkach. Následné poistné ste povinný uhradiť

 najneskôr v prvý deň poistného obdobia pri ročnej platbe alebo v prvý deň splátkového obdobia, keď platíte poistné

v splátkach. 

Prvé poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. Následné poistné môžete

platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom a hodinou poskytovania predbežného poistenia zodpovednosti uvedenými v návrhu na

 uzavretie poistnej zmluvy. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Vypovedať zmluvu môžete ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred

jeho uplynutím. 

Vypovedať zmluvu môžete aj po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi.

Výpovedná lehota je jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy

 poisťovateľovi. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Poistenie zaniká aj okamihom zániku motorového vozidla, zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu,

vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo vyradením z premávky na pozemných komunikáciách,

 oznámením o krádeži motorového vozidla a zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva

s právom kúpy prenajatej veci. Pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, poistenie zodpovednosti

zanikne vrátením dokladu o poistení zodpovednosti poisťovateľovi.                                                                                               

Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.

Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Nespotrebované poistné Vám bude vrátené, ak zostávajúca suma poistného presiahne 1,66 EUR. Pokiaľ však došlo ku

škodovej udalosti, z ktorej vznikla pre poisťovateľa povinnosť nahradiť škodu, má poisťovateľ nárok na poistné až do

konca poistného obdobia.  


