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Osobitné podmienky pre poistenie nákladov na stiahn utie výrobku  

- pre dodávate ľov dielov motorových vozidiel /OPZ-SVA/ 
 

 

 

 

 

 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Poistenie nákladov na stiahnutie výrobku podľa týchto Osobitných podmienok pre poistenie nákladov na stiahnutie výrobku 

- pre dodávateľov dielov motorových vozidiel /OPZ-SVA/ (ďalej len "osobitné podmienky") možno dojednať len v poistnej 
zmluve na poistenie zodpovednosti za škodu podľa Všeobecných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu      
/VPZ 2010/ (ďalej len “VPZ“) a Doplňujúcich všeobecných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu /DPZ 2010/ 
(ďalej len “DPZ“), za predpokladu, že súčasne s poistením podľa týchto osobitných podmienok je v poistnej zmluve 
dojednané aj poistenie zodpovednosti za vadný výrobok podľa čl. 2 Časť A DPZ. 

 
2. Poistenie nákladov na stiahnutie výrobku podľa týchto osobitných podmienok sa považuje za dojednané, len pokiaľ je táto 

skutočnosť zvlášť uvedená v poistnej zmluve a pokiaľ je pre toto poistenie v poistnej zmluve uvedený limit plnenia alebo 
sublimit v zmysle čl. 6 Časť B DPZ. 

 
3. Na poistenie nákladov na stiahnutie výrobku podľa týchto osobitných podmienok sa vzťahujú ustanovenia VPZ a DPZ, 

okrem prípadov zvlášť uvedených v týchto osobitných podmienkach. 
 
4. Tieto osobitné podmienky tvoria prílohu poistnej zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
 
 

Článok 1  
Predmet poistenia 

 
1. Predmetom poistenia podľa týchto osobitných podmienok sú voči poistenému uplatnené nároky na náhradu čistej finančnej 

škody v zmysle definície v čl. 1 ods. 1 Časť B DPZ, ktorá vznikla tým, že na základe 
 

- zistených alebo objektívnych skutočností, predovšetkým však na základe nálezu predpokladanej vady výrobku pomocou 
dostatočnej náhodnej kontroly,  alebo 

 
- nariadenia orgánu verejnej moci  

 
bolo z dôvodu zabránenia škôd na zdraví vykonané stiahnutie motorových vozidiel v zmysle čl. 2 a poistený za takto vznik-
nutú čistú finančnú škodu zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
2. Pre účely týchto osobitných podmienok sa za výrobky  považujú: 
  

- diely, príslušenstvo a zariadenia motorových vozidiel vyrábané, dodávané alebo predávané poisteným,  ako aj 
 

- produkty tohto druhu tretích osôb, ktoré obsahujú výrobky poisteného, 
 

bližšie špecifikované v poistnej zmluve. 
 
3. Odchylne od čl. 5 ods. 1 VPZ, predmetom poistenia podľa týchto osobitných podmienok nie sú nároky na náhradu škody  

na zdraví alebo škody na veci, alebo z nich odvodenej inej majetkovej ujmy. 
 
 

Článok 2 
Škodová udalos ť 

 
1. Odchylne od čl. 4 ods. 2 VPZ sa škodovou udalosťou rozumie stiahnutie výrobku. 

 
Pre účely týchto osobitných podmienok sa za stiahnutie výrobku  považuje výzva, spočívajúca v právnym predpisom 
stanovenej povinnosti:  

 
- výrobcu motorových vozidiel,  alebo 
 
- príslušných verejných orgánov, namiesto výrobcu motorových vozidiel 

 
vlastníkom alebo užívateľom motorových vozidiel, aby svoje vozidlá dopravili do výrobného závodu, zmluvného alebo iného 
autoservisu resp. autodielne, za účelom preverenia prítomnosti uvedenej vady výrobku a k prípadnému odstráneniu zistenej 
vady výrobku, alebo k realizácii iných, presne určených opatrení. 

 
Za stiahnutie výrobku sa považuje aj (nie vlastníkom alebo užívateľom motorových vozidiel bezprostredne určené) oznáme-
nie predajcom motorových vozidiel, zmluvným alebo iným autoservisom resp. autodielňam s určením preveriť uvedené vady 
výrobku a prípadne zistené vady výrobku odstrániť. 
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2. Sériová škodová udalosť 
 

Odchylne od čl. 4 ods. 3 VPZ sa za jednu škodovú udalosť považujú viaceré škodové udalosti, ktoré nastali: 
 
- z tej istej príčiny, napr. v dôsledku rovnakej konštrukčnej, výrobnej chyby alebo chyby návodu, avšak s výnimkou 

prípadov keď medzi viacerými rovnakými príčinami neexistuje žiadna vnútorná súvislosť,  alebo  
 

- z dodávky výrobkov, ktoré vykazujú rovnaké vady.  
 
 

Článok 3 
Vecný rozsah poistenia 

 
1. Poistenie sa vzťahuje výlučne na náklady tretích osôb, vynaložené na opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva uvedené      

v ods. 2 tohto článku, pokiaľ ich realizácia je v rámci stiahnutia výrobku nevyhnutná. 
 

Ak môže byť nebezpečenstvo odvrátené viacerými odlišnými opatreniami, ktoré zahŕňa rozsah poistenia podľa týchto 
osobitných podmienok, poisťovateľ poskytne plnenie za náklady na cenovo najvýhodnejšie opatrenia. 

 
2. Poistenie sa vzťahuje na náklady tretích osôb na: 
 

a) oznámenie vlastníkom alebo užívateľom motorových vozidiel, predajcom motorových vozidiel, zmluvným alebo iným 
autoservisom resp. autodielňam, vrátane nákladov na výzvy prostredníctvom médií, 

 
b) prepravu motorových vozidiel do autoservisu, autodielne alebo do výrobného závodu, ak je to nevyhnutné z dôvodu 

dopravnej bezpečnosti, 
 
c) preverenie výrobkov podliehajúcich stiahnutiu, pričom preverenie musí slúžiť zisteniu, ktoré výrobky s podozrením       

na vadu sú skutočne vadné a pri ktorých z týchto výrobkov sú nevyhnutné opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva 
podľa písm. d) až i) tohto odseku. Preverenie zahŕňa aj nevyhnutné predtriedenie a vytriedenie. 

 

Ak je na základe zistenej alebo pri zohľadnení objektívnych skutočností predpokladanej chybovosti nutné očakávať, že 
náklady na preverenie výrobkov podliehajúcich stiahnutiu, vrátane poistených nákladov na opatrenia podľa písm. d) až 
i) budú vyššie ako poistené náklady podľa písm. d) až i) vynaložené v prípade skutočnej vadnosti všetkých výrobkov 
podliehajúcich stiahnutiu, poisťovateľ poskytne plnenie len za náklady na opatrenia podľa písm. d) až i). V tomto 
prípade alebo pokiaľ je preverenie možné len zničením výrobku, nie je potrebný žiadny dôkaz, že výrobky s podozrením 
na vadu skutočne aj vadné sú, 

 
d) prípadné nevyhnutné medziskladovanie výrobkov a motorových vozidiel podliehajúcich stiahnutiu, počas doby najviac 3 

mesiacov, 
 
e) výmenu vadných výrobkov (nie však ich jednotlivých súčiastok), t.j. náklady na vybratie, odobratie, odstránenie alebo 

odloženie vadných výrobkov a na zabudovanie, pripevnenie alebo osadenie bezvadných výrobkov alebo bezvadných 
produktov tretích osôb. Poistenie sa nevzťahuje na náklady na dodatočné alebo nové dodanie bezvadných výrobkov 
alebo bezvadných produktov tretích osôb. 

  
Vyššie uvedené náklady na výmenu zahŕňajú aj náklady, ktoré vzniknú tretím osobám spracovaním, opracovaním 
a montážou bezvadných náhradných dielov, 

 
f) výmenu vadných jednotlivých súčiastok zabudovaných výrobkov, t.j. náklady na vybratie, odobratie, odstránenie alebo 

odloženie vadných súčiastok a na zabudovanie, pripevnenie alebo osadenie bezvadných súčiastok. Poistenie sa 
nevzťahuje na náklady na dodatočné alebo nové dodanie bezvadných jednotlivých súčiastok, 

 
g) opravu vadných výrobkov v zabudovanom stave, ako aj na opatrenia na náhradu resp. výmenu vadných výrobkov 

v zabudovanom stave, 
 
h) dopravu dodatočne alebo novo dodaných bezvadných výrobkov v zmysle písm. e) alebo jednotlivých súčiastok v zmy-

sle písm. f) alebo bezvadných produktov tretích osôb, s výnimkou nákladov na dopravu na miesto plnenia pôvodnej 
dodávky poisteného. Ak sú náklady priamej dopravy od poisteného resp. tretej osoby na miesto odvrátenia nebezpe-
čenstva nižšie ako náklady dopravy z miesta plnenia pôvodnej dodávky poisteného na miesto odvrátenia nebezpe-
čenstva, poisťovateľ plní za náklady priamej dopravy, 

 
i) odstránenie resp. zničenie demontovaných výrobkov v prípade ak sa nebezpečenstvo nedá odvrátiť iným spôsobom, 
 
j) kontrolu priebehu stiahnutia výrobku a úspešnosti vykonaných opatrení. 
 

3. Opatrenia a náklady pred stiahnutím výrobku 
 

3.1. Bez toho, aby sa uskutočnilo stiahnutie výrobkov, poisťovateľ poskytne plnenie za náklady podľa ods. 2 písm. c) až i) 
aj vtedy, keď výrobky už boli dodané a zabudované do dielov určených pre motorové vozidlá alebo do ešte nevyex-
pedovaných motorových vozidiel, za predpokladu, že po dodaní motorových vozidiel by bolo potrebné stiahnutie 
výrobkov v zmysle čl. 2 ods. 1. V ostatných prípadoch platí čl. 1 ods. 1. 

 

Ak môže byť nebezpečenstvo vopred odvrátené viacerými odlišnými opatreniami, ktoré zahŕňa rozsah poistenia podľa 
týchto osobitných podmienok, poisťovateľ poskytne plnenie za náklady na cenovo najvýhodnejšie opatrenia. 

 
3.2. Škodovou udalosťou sa v tomto prípade rozumie vnútropodnikové nariadenie 

 
- výrobcu motorových vozidiel,  alebo 
 
- podniku, ktorý ďalej spracováva výrobok poisteného 

 
na preverenie výrobkov poisteného. 
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Článok 4 
Náklady na demontáž a montáž mimo opatrení na odvrá tenie nebezpe čenstva 

 
1. Odchylne od čl. 1 ods. 1 sú predmetom poistenia podľa tohto článku voči poistenému uplatnené nároky na náhradu čistej 

finančnej škody v zmysle definície v čl. 1 ods. 1 Časť B DPZ spôsobenej vadnosťou motorových vozidiel alebo dielov 
motorových vozidiel, ktorá vznikla zabudovaním, pripevnením alebo osadením výrobkov v zmysle definície v čl. 1 ods. 2, 
pokiaľ poistený za túto čistú finančnú škodu zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
Postenie podľa ods. 1 platí len ak: 
 
- nenasleduje stiahnutie výrobku podľa čl. 2, 

 
- neuskutočnili sa opatrenia a nevznikli náklady podľa čl. 3 ods. 3  a 

 
- výrobky boli v čase expedície poisteným alebo tretími osobami poverenými poisteným jednoznačne určené pre výrobu 

motorových vozidiel alebo na zabudovanie do motorových vozidiel. 
 

Odchylne od čl. 5 ods. 1 VPZ a čl. 11 ods. 1 VPZ sa poistenie podľa ods. 1 vzťahuje aj na nároky na náhradu čistej 
finančnej škody spôsobenej vecnou vadou, keď poistený na základe zmluvy s odberateľom, bez ohľadu na zavinenie ručí  
za to, že isté vlastnosti jeho výrobkov, prác alebo plnení budú prítomné pri ich dodaní. 

 
2. Škodovou udalosťou sa v tomto prípade rozumie vnútropodnikové nariadenie 
 

- výrobcu motorových vozidiel,  alebo 
 
- podniku, ktorý ďalej spracováva výrobok poisteného 

 
na preverenie výrobkov poisteného. 

 
3. Poistenie podľa tohto článku sa vzťahuje výlučne na nároky tretích osôb na náhradu nákladov podľa: 
  

- čl. 3 ods. 2 písm. e), prvý odstavec  a 
  

- čl. 3 ods. 2 písm. h), pokiaľ sa jedná o dopravu dodatočne alebo novo dodaných bezvadných výrobkov v zmysle čl. 3 
ods. 2 písm. e). 

 
4. Odchylne od čl. 5 ods. 1 VPZ a čl. 11 ods. 1 písm. a) a c) VPZ sa poistenie podľa tohto článku vzťahuje na náklady podľa 

ods. 3 aj vtedy, ak na splnenie právnym predpisom stanovenej povinnosti poisteného novej dodávky alebo odstránenia vady 
výrobku, boli tieto náklady vynaložené zo strany poisteného alebo odberateľa poisteného. 
 

5. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak poistený vadné výrobky sám zabudoval, pripevnil alebo osadil, alebo na jeho 
príkaz, na jeho účet alebo pod jeho vedením nechal zabudovať, pripevniť alebo osadiť; táto výluka však neplatí, ak poistený 
preukáže, že vadnosť nevyplýva zo zabudovania, montáže alebo riadenia montáže, ale z výroby alebo dodávky. 

 
Poistenie sa ďalej nevzťahuje na: 
 
- nároky na náhradu škody, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že dodané veci alebo práce neboli riadne právne zabezpe-

čené (napr.: škody z porušenia práv priemyselného vlastníctva, autorských práv, práv na ochranu osobnosti, pravidiel 
hospodárskej súťaže a pravidiel reklamy), 

 
- nároky na náhradu nákladov na odstránenie vád, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť motorových vozidiel alebo ich 

jednotlivých dielov (napr. farebné odchýlky). 
 
6.  Rozšírením ods. 3 tohto článku sa poistenie tiež vzťahuje na nároky tretích osôb na náhradu nákladov: 
 

a) podľa - čl. 3 ods. 2 písm. f) 
 
   - čl. 3 ods. 2 písm. g) 
 
  - čl. 3 ods. 2 písm. h), pokiaľ sa jedná o dopravu dodatočne alebo novo dodaných bezvadných jednotlivých 

súčiastok v zmysle čl. 3 ods. 2 písm. f). 
 

Ak môže byť vada celkového produktu odstránená viacerými odlišnými opatreniami uvedenými v ods. 3 a ods. 6 písm. 
a) tohto článku, poisťovateľ poskytne plnenie za náklady na cenovo najvýhodnejšie opatrenia. 
 
V prípade opravy alebo opatrení na náhradu resp. výmenu vadných výrobkov v zabudovanom stave platí, že podiel 
týmto vzniknutých nákladov, za ktoré poisťovateľ neposkytne plnenie udáva pomer nákladov na výrobky poisteného      
k predajnej cene celkových produktov po oprave alebo iných opatreniach na odstránenie vád, 
 

b) na preverenie výrobkov podliehajúcich výmene, pričom preverenie musí slúžiť zisteniu, ktoré výrobky s podozrením    
na vadu sú skutočne vadné a pri ktorých z týchto výrobkov sú nevyhnutné opatrenia uvedené v ods. 3 a ods. 6 písm. a) 
tohto článku. Preverenie zahŕňa aj nevyhnutné predtriedenie a vytriedenie. 
 
Ak je na základe zistenej alebo pri zohľadnení objektívnych skutočností predpokladanej chybovosti nutné očakávať, že 
náklady na preverenie výrobkov podliehajúcich výmene, vrátane nákladov na opatrenia podľa ods. 3 a ods. 6 písm. a) 
tohto článku budú vyššie ako náklady podľa ods. 3 a ods. 6 písm. a) tohto článku v prípade skutočnej vadnosti všetkých 
výrobkov podliehajúcich výmene, poisťovateľ poskytne plnenie len za opatrenia podľa ods. 3 a ods. 6 písm. a) tohto 
článku. V tomto prípade nie je potrebný žiadny dôkaz, že výrobky s podozrením na vadu skutočne aj vadné sú. 
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Článok 5 
Zvýšenie a rozšírenie poistného rizika  

 
1. Odchylne od čl. 6 VPZ je poistník alebo poistený povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi zvýšenie             

a rozšírenie výrobného programu resp. poistenej činnosti. Odchylne od čl. 14 bod 9.1 VPZ je v tomto prípade poisťovateľ 
oprávnený, na základe posúdenia zvýšeného alebo rozšíreného poistného rizika, upraviť rozsah a podmienky poistenia       
a určiť doplatok poistného aj v priebehu poistného obdobia (v prípade bežného poistného) resp. pred uplynutím doby trvania 
poistenia (v prípade jednorazového poistného). 

 
2. Ak nesplní poistník alebo poistený povinnosť v ods. 1 tohto článku, zvýši sa spoluúčasť v prípade poistnej udalosti 

súvisiacej so zvýšeným, rozšíreným alebo novo vzniknutým poistným rizikom, na 2-násobok výšky spoluúčasti dohodnutej  
v poistnej zmluve pre poistenie podľa týchto osobitných dojednaní.  

 
 

Článok 6  
Územná platnos ť poistenia 

 
1. Odchylne od čl. 7 VPZ sa poistenie vzťahuje aj na škodové udalosti vzniknuté mimo územia Slovenskej republiky                   

v súvislosti s výrobkami, ktoré tam poistený dodal alebo nechal dodať, alebo s výrobkami poisteného, ktoré sa dostali          
do zahraničia  bez toho, že ich tam poistený dodal alebo nechal dodať. 

 
2. Poistenie sa nevzťahuje na škodové udalostí v súvislosti s výrobkami nachádzajúcimi sa v USA, územiach pod jurisdikciou 

USA, v Kanade a v Austrálii. 
 
 

Článok 7  
Časová platnos ť poistenia 

 
1. Odchylne od čl. 8 ods. 1 VPZ sa poistenie vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastali počas doby trvania poistenia 

a najneskôr pred uplynutím 3 rokov od expedície príslušného výrobku poisteným. 
 
2. Na nároky na náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s výrobkami, ktoré boli vyexpedované pred začiatkom poistenia sa 

poistenie vzťahuje len ak to bolo osobitne dojednané v poistnej zmluve. 
 
3. Čl. 8 ods. 2 VPZ sa nahrádza nasledujúcim ustanovením:  
 

Pre sériovú škodovú udalosť platí, že nastala v čase, kedy nastala prvá škodová udalosť série, bez ohľadu na skutočný čas 
jednotlivých udalostí série. 

 
 

Článok 8  
Poistné plnenie  

 
1. Poisťovateľ poskytne plnenie za poistné udalosti vzniknuté počas jedného poistného obdobia (v prípade bežného poist-

ného) resp. počas celej doby trvania poistenia (v prípade jednorazového poistného) najviac vo výške 1-násobku limitu 
plnenia resp. sublimitu uvedeného v poistnej sume pre poistenie podľa týchto osobitných podmienok. 

 
2.  Náklady poisťovateľa 
 

Nasledujúce náklady poisťovateľa, vynaložené v súvislosti s poistnou udalosťou, budú započítané v rámci poistného plnenia 
do limitu plnenia resp. sublimitu, a to aj v prípade, ak tieto náklady vznikli na pokyn poisťovateľa: 

 
- náklady na právnych zástupcov, znalcov, svedkov, súdne poplatky, náklady na určenie nároku resp. na vyšetrenie 

škody, náklady na obranu proti nárokom uplatňovaným tretími osobami a náklady na zmenšenie škody,  
 
vrátane  cestovných nákladov, ktoré nevzniknú poisťovateľovi.  

 
3. Klauzula o zamedzení kumulácie rizika koncernu  

 
Ak sa na viaceré poistné udalosti poisteného, jeho dcérskych spoločností, pobočiek a pod. vzniknuté z tej istej príčiny 
vzťahuje poistenie dojednané poistnou zmluvou s poisťovateľom, ako aj ďalšie poistenia zodpovednosti za škodu a/alebo 
poistenie nákladov na stiahnutie výrobku dojednané s poisťovacími spoločnosťami, ktoré patria do koncernu Talanx, alebo    
s poisťovacími spoločnosťami, ktoré sú súčasťou partnerských spoločností koncernu Talanx v oblasti medzinárodných 
poistných programov (ďalej len "poisťovne patriace do koncernu a partnerské poisťovne"), je celkový úhrn plnení poisťova-
teľa, poisťovní patriacich do koncernu a partnerských poisťovní za jednu poistnú udalosť z týchto poistení ohraničený 
najvyššou poistnou sumou/limitom plnenia spomedzi tých, ktoré v týchto poisteniach platia pre túto poistnú udalosť. 
 
Poistením zodpovednosti za škodu resp. poistením nákladov na stiahnutie výrobku sa pre účely tejto klauzuly rozumejú 
poistenia, ktorých predmet (či už v rámci základného alebo vedľajšieho poistenia resp. pripoistenia) sa úplne alebo 
čiastočne zhoduje s predmetom poistenia podľa týchto osobitných dojednaní. 

 
 

Článok 9 
Výluky z poistenia  

 
Pre poistenie platia, okrem prípadov v týchto osobitných podmienkach odchylne uvedených, výluky uvedené v čl. 11 VPZ. Ďalej 
sa poistenie podľa týchto osobitných podmienok nevzťahuje na nároky: 
 

a) na náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s výrobkami, ktorých použitie alebo pôsobenie, s ohľadom na konkrétny 
účel použitia, nebolo dostatočne preverené podľa poznatkov vedy a techniky alebo iným spôsobom, 
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b) uplatnené voči poistenému, pokiaľ tento zapríčinil škodovú udalosť vedomým nedodržaním/porušením všeobecne 
záväzných právnych predpisov, právnych predpisov nižšej právnej sily, individuálnych súdnych alebo správnych rozhod-
nutí, technických noriem a pod., ako aj písomných pokynov alebo podmienok zadávateľa resp. objednávateľa, 

 
c) na náhradu iných nákladov ako uvedených v čl. 3 ods. 2, predovšetkým nákladov: 

 
-  na dodatočne alebo nové dodanie bezvadných výrobkov a jednotlivých súčiastok, vrátane nákladov na ich dopravu 

od poisteného na miesto plnenia pôvodnej dodávky poisteného, 
 
-  vyplývajúcich z následných škôd, ako napr. za prerušenie prevádzky, výpadok výroby alebo ušlý zisk, 
 
-  na prenájom alebo zapožičanie vozidiel, cestovných alebo iných nákladov, ktoré vzniknú vlastníkom alebo užíva-

teľom motorových vozidiel v súvislosti so stiahnutím výrobku, 
 
-   na sankcie peňažného charakteru (pokuty, penále), ako aj na náklady na trestné a správne konanie, s výnimkou 

nákladov na správne konanie vedené na pokyn poisťovateľa, 
 
-  na odškodnenia trestnej povahy, 

 
d) zo stiahnutia výrobkov v dôsledku údajnej, hroziacej alebo skutočnej úmyselnej resp. zlomyseľnej manipulácie 

s výrobkami. 

- ● - ● - ● - ● - ● -  


