VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
pre doplnkové poistenia k poisteniu PZPMV
Doplnkové poistenia pre vodièa poisteného vozidla,
ktoré uzaviera UNIQA poisťovòa, a.s., sa riadia príslušnými ustanoveniami Obèianskeho zákonníka (ïalej aj
„OZ“), týmito všeobecnými poistnými podmienkami
(ïalej len „VPP“), Oceòovacími tabu¾kami a uzavretou
poistnou zmluvou o Povinne zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Oddiel I
Všeobecné ustanovenia
Èlánok 1
Všeobecné ustanovenia
– doplnenie VPP-PZPMV

Èlánok 2
Predmet a rozsah poistenia

1. V tomto DP je možné dojednať nasledujúce druhy
poistenia:
a) úrazové poistenie, bližšie definované v Oddieli II
týchto VPP,
b) poistenie právnej ochrany, bližšie definované
v Oddieli III týchto VPP.
2. Výška poistných súm je stanovená v poistnej zmluve.

Èlánok 3
Miesto poistenia

1. V tomto DP sa ako miesto poistenia stanovuje pre:
a) úrazové poistenie – územná platnosť je zhodná
s územnou platnosťou PZPMV poisteného motorového vozidla,
b) poistenie právnej ochrany – územie Európskej
únie vrátane Švajèiarska, Nórska a Chorvátska.
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1. Doplnkové poistenie (ïalej aj „DP“) v zmysle týchto VPP je možné dojednať iba k platnej poistnej
zmluve pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla, ktorá sa riadi VPP-PZPMV.
2. Poistené motorové vozidlo pre úèely týchto VPP je
vozidlo, na ktoré poistník dojednal PZPMV u poisťovate¾a pod¾a ods. 1. tohto èlánku.
3. Poisteným pre úèely týchto DP je osoba, na ktorú
sa vzťahuje poistenie a pre jednotlivé druhy DP je
uvedená v Oddieli II alebo v Oddieli III (ïalej aj
„poistená osoba“).
4. Poistná udalosť je náhodná udalosť dojednaná
v poistnej zmluve, s ktorou je spojená povinnosť poisťovate¾a poskytnúť poistné plnenie, prièom definícia pojmu poistná udalosť pre jednotlivé druhy DP
je uvedená v Oddieli II alebo v Oddieli III.
5. Definícia pojmu poistné plnenie pre jednotlivé
druhy DP je uvedená v Oddieli II alebo v Oddieli III.
6. Poistná suma je urèená v poistnej zmluve ako najvyššia hranica poistného plnenia pre každé DP za
jedno poistné obdobie.
7. Oprávnená osoba je fyzická alebo právnická osoba,
ktorá má pod¾a uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie z DP dojednaných v zmysle týchto VPP.
8. Úraz je udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá
neoèakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením
vonkajších síl (s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych
jedov a imunotoxických látok) spôsobila objektívne
zistite¾né alebo vidite¾né ujmy na zdraví, alebo smrť.
Za úraz v zmysle týchto VPP sa považuje iba úraz,
ktorý utrpel poistený v priamej súvislosti s dopravnou nehodou poisteného motorového vozidla.
9. Telesné poškodenie je lekársky zistite¾né fyzické poškodenie tela poisteného v dôsledku úrazu, ak k takémuto poškodeniu došlo poèas trvania poistenia.

10. Oceòovacie tabu¾ky. Slúžia k výpoètu poistného
plnenia za trvalé následky úrazu.
Obsahujú percentuálne ohodnotenie rozsahu trvalých následkov úrazu poisteného v zmysle Oddielu
II, èlánok 5 týchto VPP. Oceòovacie tabu¾ky vydáva poisťovate¾ a tieto sú poistníkovi a poistenému
k dispozícii na nahliadnutie u poisťovate¾a.
Poisťovate¾ poskytne poistenému alebo poistníkovi
na ich písomnú žiadosť informáciu o percentuálnom
ohodnotení rozsahu konkrétnych trvalých následkov
úrazu. Oceòovacie tabu¾ky môže poisťovate¾ dopåòať
a meniť. Výška plnenia sa urèuje pod¾a oceòovacích
tabuliek platných v èase vzniku poistnej udalosti.
11. Poškodenie zdravia zahàòa: úraz, ktorý vznikol
poèas trvania poistenia; úmrtie, ku ktorému došlo
v ktorejko¾vek dobe a ktoré bolo následkom úrazu,
ktorý nastal poèas trvania poistenia.
12. Materiálna škoda znamená poškodenie, znièenie
alebo stratu veci.
13. Sťažnosť. Poistník, poistený, resp. oprávnená osoba má možnosť v prípade potreby podať písomne
sťažnosť na adrese: UNIQA poisťovòa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, Slovenská Republika.
Sťažnosť sa v rámci UNIQA poisťovne, a.s., pridelí
na vybavenie pod¾a jej vecnej príslušnosti. Sťažovate¾ bude o výsledku vybavenia sťažnosti písomne
informovaný do 30 dní.
14. Právo platné pre poistnú zmluvu. Pre doplnkové poistenie vodièa poisteného vozidla, ktoré uzaviera UNIQA
poisťovòa, a.s., platí právo Slovenskej republiky.
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Èlánok 4
Zaèiatok a koniec poistenia

Zaèiatok a koniec DP je zhodný so zaèiatkom a koncom
PZPMV poisteného motorového vozidla.

Èlánok 5
Zánik poistenia a výpovedné lehoty

1. Zánik poistenia a výpovedné lehoty sa riadia VPP-PZPMV.
2. Zánikom PZPMV poisteného motorového vozidla
zanikajú aj dojednané DP.

Èlánok 6
Poistné

1. Poistné sa riadi ustanoveniami VPP-PZPMV.
2. Podkladom pre výpoèet poistného sú poistné sumy
uvedené v poistnej zmluve.
3. K DP dojednaným v zmysle týchto VPP sa neuplatòuje systém bonus/malus.
4. Ak zanikne PZPMV poisteného motorového vozidla
pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo
malo byť zaplatené poistné a v tomto poistnom období
došlo ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť
poisťovate¾a nahradiť škodu z PZPMV poisteného motorového vozidla alebo poskytnúť poistné plnenie z DP
dojednaných týmito VPP, má poisťovate¾ právo na poistné až do konca tohto poistného obdobia aj z DP.

Èlánok 7
Splatnosť poistného plnenia

1. Poisťovate¾ je povinný poskytnúť plnenie z poistenia
v prípade poistných udalostí, ktoré nastanú poèas
trvania poistenia. Poistné plnenie sa poskytuje na
základe dokladov vyžiadaných poisťovate¾om, ktoré musia byť v originálnej podobe, alebo v podobe
overených fotokópií. Ak je dokumentácia k poistnej
udalosti v cudzom jazyku, je potrebné predložiť
spolu s originálom alebo overenou kópiou aj úradne overený preklad do slovenského jazyka.
2. Plnenie je splatné v Slovenskej republike v platnej
tuzemskej mene, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Pre peòažné prostriedky v cudzej mene
sa vykoná prepoèet pod¾a platného kurzového lístka
NBS v deò vzniku poistnej udalosti.
3. Poistné plnenie je splatné do 15 dní, len èo poisťovate¾ skonèil vyšetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovate¾a plniť.
4. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytoèného odkladu;
ak sa nemôže skonèiť do jedného mesiaca po tom,
keï sa poisťovate¾ o poistnej udalosti dozvedel, je
poisťovate¾ povinný poskytnúť poistenému na základe písomnej žiadosti primeraný preddavok z predpokladanej výšky škody, ak je preukázaný právny základ
nároku poisteného na poskytnutie poistného plnenia.
5. V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia závisí od výsledku vyšetrovania orgánov èinných v trestnom konaní, hasièov
a pod., vyšetrenie poisťovate¾a v zmysle ods. 3. tohto èlánku nie je možné skonèiť skôr ako doruèením
rozhodnutia orgánov èinných v trestnom konaní,
hasièov a pod. poisťovate¾ovi.

6. Poistné plnenie z DP dojednanými týmito VPP sa
poskytuje oprávnenej osobe.

Èlánok 8
Všeobecné výluky

1. Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o úraz,
poškodenie, znièenie, stratu, odcudzenie alebo
právnu ochranu, resp. uplatnenie právnych záujmov priamo alebo nepriamo spôsobené, vyplývajúce alebo zvýšené v dôsledku:
a) úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti poisteného alebo ostatných poistených osôb,
s výnimkou úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti v úrazovom poistení v zmysle Oddielu
II týchto VPP. Za hrubú nedbanlivosť sa považuje
konanie, nekonanie alebo opomenutie konania
poisteného, alebo ostatných poistených osôb,
smerujúce k porušeniu ustanovení èlánku Práva a
povinnosti poistníka, poisteného a poisťovate¾a,
pokia¾ malo takéto konanie vplyv na vznik alebo
rozsah škody. Úmyselné konanie je konanie, nekonanie alebo opomenutie konania, pri ktorom
bol poistený uzrozumený s tým, že toto môže
s ve¾kou pravdepodobnosťou viesť ku vzniku škody a napriek tomu tento stav riskoval,
b) jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádioaktívneho zamorenia, ako aj v akejko¾vek priamej
alebo nepriamej súvislosti s azbestom, formaldehydom alebo olovom,
c) vojny, napadnutia alebo èinu vonkajšieho nepriate¾a, nepriate¾skej akcie (bez oh¾adu na to,
èi už bola vojna vyhlásená alebo nie), obèianskej
vojny, nepokojov, revolúcie, povstania, vzbury,
demonštrácie, štrajku, výluky z práce, vojenskej èi
inej ozbrojenej moci, èinov osôb jednajúcich zákerne alebo v mene alebo v spojení s nejakou politickou organizáciou, zabavenia, rekvirácie pre
vojenské úèely alebo deštrukcie alebo poškodenia majetku nariadením akejko¾vek vlády de jure
alebo de facto, alebo akejko¾vek verejnej moci.
2. Z poistenia, ktoré sa riadi týmito VPP je vylúèený
akýko¾vek druh úrazu, škôd, strát, výdavkov alebo
nákladov, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú v spojitosti s hocijakým
druhom teroristickej akcie alebo teroristického èinu,
bez oh¾adu na iné spolupôsobiace príèiny alebo
udalosti, ktoré sa udiali v rovnakom èase alebo
v slede nesúvisiacom so škodou. Z poistenia, ktoré
sa riadi týmito poistnými podmienkami sú vylúèené
všetky úrazy, škody, straty, výdavky alebo náklady,
ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú späté s èinmi spojenými s obmedzením, prevenciou alebo potláèaním teroristickej akcie alebo teroristického èinu, alebo ktoré sa nejakým
spôsobom na ne vzťahujú.
a) Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa považujú také konania, ktoré napåòajú skutkovú podstatu niektorého z nasledovných trestných èinov:
teroru, záškodníctva, sabotáže pod¾a príslušných
ustanovení Trestného zákona Slovenskej republiky, ako aj èiny vymenované v èl. 1 Európskeho
dohovoru o potlaèovaní terorizmu z 27. 1. 1977.

b) Za teroristickú akciu alebo teroristický èin sa okrem
konaní uvedených pod písm. a) tohto odseku považuje tiež každý èin osoby alebo skupiny osôb, ktorý
bol vykonaný za úèelom dosiahnutia politických,
náboženských, etnických, ideologických alebo podobných cie¾ov, ktoré sú zamerané na šírenie strachu a ohrozenia medzi obyvate¾stvom alebo èasťami obyvate¾stva, a tým na získanie vplyvu na vládu
alebo štátne zriadenie, alebo poškodenie ústavného
zriadenia alebo poškodenie hospodárskeho života
v Slovenskej republike alebo v inom štáte.
3. Poistenie sa nevzťahuje na následné škody, akými sú
napríklad ušlý zisk, manká (schodok na zverených
finanèných hodnotách), povinnosť zaplatiť pokutu,
úroky z omeškania, penále a podobne.

Èlánok 9
Práva a povinnosti poistníka, poisteného
a poisťovate¾a

1. Ak má poistený dojednané nasledovné poistenia:
životné, súkromné nemocenské, úrazové, právnej
ochrany alebo zodpovednosti za škodu u iného
poisťovate¾a, je povinný oznámiť UNIQA poisťovni,
a.s., názov a sídlo iného poisťovate¾a, druh poistenia, ako aj výšku poistnej sumy.
2. Povinnosti poistníka a poisteného pri vzniku poistnej udalosti:
a) Poistený je povinný bez zbytoèného odkladu
oznámiť poisťovate¾ovi vznik poistnej udalosti.
b) Poistený je povinný okamžite, ak vzniklo v súvislosti
s poistnou udalosťou podozrenie z trestného èinu,
podať oznámenie príslušným policajným orgánom.
c) Poistený je povinný v prípade, ak sa v súvislosti
s poistnou udalosťou zaèalo proti nemu trestné
konanie, túto okolnosť okamžite písomne oznámiť poisťovate¾ovi.
3. Práva a povinnosti poisťovate¾a:
a) Ak sa poisťovate¾ dozvie až po poistnej udalosti,
že jej príèinou je skutoènosť, ktorú pre vedomé
nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol
zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť.
b) Ak poistený jedná s úmyslom uviesť poisťovate¾a
do omylu v súvislosti s okolnosťami, ktoré majú
vplyv na výšku alebo dôvod poistného plnenia,
má poisťovate¾ právo poistné plnenie primerane
znížiť alebo odmietnuť.
c) V prípade porušenia povinností uvedených
v týchto VPP alebo povinností uvedených vo VPP-PZPMV, má poisťovate¾ právo poistné plnenie
primerane znížiť alebo odmietnuť.
d) Poisťovate¾ je oprávnený preskúmať zdravotný
stav poisteného na základe správ vyžiadaných od
zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poistený
lieèil, ako aj od lekára, ktorého urèí poisťovate¾.
e) Poisťovate¾ je oprávnený skutoènosti, o ktorých
sa dozvie pri zisťovaní zdravotného stavu poisteného, použiť len pre svoju potrebu.
f) Poisťovate¾ si vyhradzuje právo prešetriť zdravotný stav poisteného lekárom poisťovate¾a a na základe zistených skutoèností prípadne upraviť výšku
poistného plnenia tak, aby zodpovedala skutoènostiam zisteným lekárom poisťovate¾a, pokia¾

skutoènosti tvrdené poisteným sú v zjavnom rozpore so zisteniami uskutoènenými lekárom poisťovate¾a a ide o skutoènosti rozhodujúce pre zistenia
nároku, resp. výšky poistného plnenia.

Oddiel II
Úrazové poistenie
Èlánok 1
Predmet poistenia

Predmetom poistenia je osoba, na ktorej život alebo
zdravie sa poistenie vzťahuje.

Èlánok 2
Poistená osoba

Poistenie sa vzťahuje na oprávneného vodièa poisteného motorového vozidla, ktorý v èase dopravnej nehody
viedol poistené motorové vozidlo (ïalej aj „poistený“).

Èlánok 3
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je úraz. Poistná udalosť v zmysle týchto VPP nastáva, ak úraz spôsobil niektorý
z uvedených následkov v závislosti od dojednaného
rozsahu poistenia:
a) trvalé telesné poškodenie,
b) smrť úrazom.
2. Za úraz sa v zmysle VPP nepovažuje:
a) samovražda alebo pokus o òu,
b) úmyselné sebapoškodenie,
c) infarkt myokardu,
d) choroba,
e) zhoršenie choroby v dôsledku úrazu,
f) vrodené vady, vývojové vady a úchylky,
g) vznik nádoru každého druhu a pôvodu,
h) vznik a zhoršenie prietrží (hernií), okrem devastaèných poranení steny brušnej a prietrží v jazve
pri operáciách v dôsledku úrazu,
i) vznik a zhoršenie aseptických zápalov š¾achových pošiev, svalových úponov, epicondylitíd a
kåbových vaèkov (okrem priamych otvorených
poranení kåbových vaèkov),
j) infekèné choroby akéhoko¾vek druhu a pôvodu
(okrem tetanu, besnoty a anaeróbnych infekcií,
ktoré vznikli v dôsledku úrazu),
k) infekcia a smrť spôsobená vírusom HIV,
l) strata èastí konèatín alebo strata celých konèatín u
diabetikov a pacientov s obliteráciami ciev konèatín (okrem okamžitých stratových poranení èastí
konèatín alebo straty celých konèatín spôsobených úrazom),
m) patologické zlomeniny,
n) úraz, ktorý nastane v dôsledku poruchy alebo straty vedomia, porážky, epileptického záchvatu alebo
iných kàèových záchvatov, ktoré postihnú celé telo,
o) následok diagnostických, lieèebných a preventívnych zákrokov, ak neboli vykonané za úèelom
lieèenia následkov úrazu, následok estetických
a plastických operácií,
p) úraz, ku ktorého vzniku dôjde v dôsledku nedodržania pokynov ošetrujúceho lekára.

Èlánok 4
Práva a povinnosti poistníka a poisteného pri
vzniku poistnej udalosti

1. Povinnosťou poisteného je bezprostredne po úraze
vyh¾adať lekárske ošetrenie, dbať, aby bol vyšetrený
a aby bol výsledok vyšetrenia lekárskou dokumentáciou preukázate¾ný.
2. V prípade, ak poistený nesplnil povinnosť uvedenú
v ods. 1. tohto èlánku, je poisťovate¾ oprávnený primerane znížiť plnenie pod¾a toho, aký vplyv malo
nesplnenie tejto povinnosti na rozsah povinnosti
poisťovate¾a plniť.
3. Pre potreby preukázania nároku na poistné plnenie
sa na doklady vydané lekárom, ktorý je manželom,
manželkou, súrodencom alebo príbuzným poisteného v priamom rade, neprihliada.
4. V prípade, ak poistený alebo poistník navrhuje vykonanie kontrolného vyšetrenia u posudkového lekára
poisťovate¾a, znáša všetky náklady, ktoré sú s týmto
vyšetrením spojené.

Èlánok 5
Poistná udalosť a rozsah poistenia

1. Poistnou udalosťou je úraz poisteného.
2. Poistenie sa vzťahuje na nasledovné druhy DP:
a) Euroochrana – poistné plnenie za trvalé následky
úrazu,
b) Smrť úrazom – poistné plnenie v prípade smrti
úrazom.
3. Rozsah plnenia je urèený týmito VPP a obsahom poistnej zmluvy.

Èlánok 6
Euroochrana – poistné plnenie
za trvalé následky úrazu

1. Oprávnenou osobou na prevzatie poistného plnenia z Euroochrany je poistený.
2. Plnenie sa poskytuje v prípade, ak úraz spôsobil
trvalé telesné poškodenie, ktoré zanechá poistenému
trvalé následky úrazu v rozsahu aspoò 50 % pod¾a
príslušných Oceòovacích tabuliek. Poistné plnenie je
vo výške dojednanej poistnej sumy pre Euroochranu.
Ak je rozsah trvalých následkov úrazu poisteného
nižší ako 50 %, poistený nemá nárok na plnenie
z poistenia Euroochrana.
3. Poisťovate¾ je povinný vyplatiť poistnú sumu pre
Euroochranu po ustálení trvalých následkov úrazu,
najskôr však po uplynutí jedného roka odo dòa úrazu.
4. Poistený má nárok na vyplatenie poistného plnenia pre Euroochranu do 15 dní od doruèenia požadovaných dokladov k poistnej udalosti, pokia¾ je
zmluvným lekárom poisťovate¾a potvrdené nevratné telesné poškodenie v rozsahu aspoò 50 % pod¾a
príslušných Oceòovacích tabuliek.
5. V prípade, že sa následky neustálili do štyroch rokov odo dòa úrazu, je poisťovate¾ povinný vyplatiť
poistnú sumu pre Euroochranu v prípade, ak ohodnotenie trvalých následkov úrazu ku koncu tejto lehoty predstavovalo aspoò 50 % pod¾a príslušných
Oceòovacích tabuliek.
6. Pre ohodnotenie rozsahu stratových poranení platia ustanovenia Oceòovacích tabuliek pre stratové

poranenia. Pre stratové poranenia neplatí splnenie
lehôt stanovených v ods. 3. tohto èlánku.
7. V prípade èiastoènej straty alebo zníženia funkcie
niektorej èasti tela alebo zmyslových orgánov sa
rozsah trvalých následkov urèí ako zodpovedajúca
èasť z percentuálnej sadzby uvedenej v Oceòovacích tabu¾kách pre stratové poranenia.
8. V prípade, ak ide o trvalé telesné poškodenie spôsobené poistenému úrazom a výšku plnenia nemožno
urèiť pod¾a ods. 6. alebo 7. tohto èlánku, urèí sa výška poistného plnenia odhadom v spolupráci s lekárom, ktorého urèí poisťovate¾.
9. Ak sa trvalé následky úrazu týkajú tých èastí tela alebo orgánu, ktorých funkcie boli z akýchko¾vek príèin
znížené už pred úrazom, poisťovate¾ zníži ohodnotenie o rozsah funkèného postihnutia pred úrazom.
10. Percentuálne ohodnotenia za viaceré poranenia
spôsobené jednou poistnou udalosťou sa sèítavajú.
11. V prípade, ak poistený zomrie pred výplatou plnenia
za trvalé následky úrazu, nie však na následky tohto
úrazu, vyplatí poisťovate¾ oprávnenej osobe, t.j. jeho
dedièom, ktorí boli urèení právoplatným dedièským
konaním poistnú sumu pre Euroochranu, ak posledné známe ohodnotenie trvalých následkov úrazu poisteného v èase jeho smrti dosahovalo aspoò 50 %
pod¾a príslušných Oceòovacích tabuliek.

Èlánok 7
Smrť úrazom – poistné plnenie

1. Poistné plnenie sa poskytuje v prípade smrti poisteného následkom úrazu.
2. Ak bola smrť poisteného v priamej príèinnej súvislosti s úrazom a nastala v priebehu jedného roka
odo dòa úrazu, je poisťovate¾ povinný vyplatiť poistnú sumu pre prípad smrti úrazom. Toto neplatí
v prípade, ak poisťovate¾ už poskytol poistné plnenie z Euroochrany.
3. Oprávnenou osobou na prevzatie poistného plnenia sú oprávnení dedièi poisteného, ktorí boli urèení právoplatným dedièským konaním.
4. Osoba, ktorej má smrťou poisteného vzniknúť právo na poistné plnenie toto právo nenadobudne, ak
spôsobila poistenému smrť úmyselným trestným
èinom, za ktorý bola právoplatne odsúdená.

Èlánok 8
Výluky z poistného plnenia

Pokia¾ nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, poisťovate¾ neposkytuje plnenie za úraz poisteného, ktorý
vznikol pri úèasti poisteného na športových motoristických súťažiach, pri skúšobných jazdách alebo na rallye
a s tým súvisiacich tréningových jazdách.

Èlánok 9
Zníženie poistného plnenia

Poisťovate¾ je oprávnený, pod¾a okolností prípadu, primerane znížiť poistné plnenie v závislosti od toho, aký vplyv
malo konanie poisteného na poistnú udalosť:
a) ak došlo k úrazu poisteného v súvislosti s jeho konaním, za ktoré ho súd uznal vinným z trestného èinu,

b) ak poistený utrpel úraz v súvislosti s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo
smrť,
c) ak došlo k úrazu alebo úmrtiu poisteného následkom požitia alkoholických, toxických, omamných alebo iných psychotropných látok.

Oddiel III
Poistenie právnej ochrany
Èlánok 1
Predmet poistenia

Poistenie sa vzťahuje na právnu ochranu v nasledovných oblastiach:
1. Trestné konanie alebo priestupkové konanie:
a) právna ochrana v trestnom konaní zaèatom príslušnými orgánmi proti poistenému v dôsledku jeho
nedbanlivostného konania, ktorého sa dopustil
v postavení poistenej osoby a ktoré má za následok trestnoprávny postih,
b) právna ochrana v priestupkovom konaní zaèatom
príslušnými orgánmi proti poistenému v dôsledku
ním zavineného protiprávneho konania, ktorého
sa dopustil v postavení poistenej osoby a ktoré má
za následok postih pod¾a zákona o priestupkoch.
2. Právna ochrana poisteného v správnom konaní:
a) v súvislosti s udelením, odobratím osvedèenia
o evidencii poisteného motorového vozidla alebo
vodièského oprávnenia poistenému, alebo obmedzením jeho rozsahu, s výnimkou právnych sporov v súvislosti s odobratím vodièského oprávnenia udeleného na skúšobnú dobu,
b) v súvislosti s evidenciou poisteného motorového
vozidla alebo schva¾ovaním jeho technickej spôsobilosti.
3. Náhrada škody:
právna ochrana pri uplatòovaní oprávnených nárokov poisteného na náhradu škody vyplývajúcej
z mimozmluvnej zodpovednosti za škodu spôsobenej poistenému v postavení poistenej osoby.

Èlánok 2
Poistené osoby pri poistení právnej ochrany

Poistenými osobami (ïalej aj „poistený“ alebo „spolupoistený“) pri poistení právnej ochrany sú:
a) vlastník alebo oprávnený držite¾ poisteného motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve,
b) oprávnený vodiè poisteného motorového vozidla.

Èlánok 3
Poistná udalosť a rozsah poistenia

1. Poistnou udalosťou v zmysle týchto VPP je vznik skutoènosti, ktorá má za následok vznik oprávneného
záujmu poisteného právnymi prostriedkami uplatniť svoje práva a nároky vyplývajúce z protiprávneho konania tretích osôb, alebo s ktorou je spojený
oprávnený záujem poisteného právnymi prostriedkami odvrátiť alebo zmierniť skutoènosti, za ktoré je
pod¾a tretích osôb v dôsledku svojho protiprávneho
alebo údajne protiprávneho konania zodpovedný.

2. Poistenie sa vzťahuje len na tie skutoènosti uvedené
v ods. 1. tohto èlánku, ktoré nastali poèas poistného
obdobia uvedeného v poistnej zmluve.
3. Poistenie sa ïalej vzťahuje na právnu ochranu a uplatnenie právnych záujmov poisteného alebo jeho právnych zástupcov v procesno-právnej oblasti na nasledovné konania a úkony, pokia¾ neboli vylúèené v konkrétnom prípade z poistenia:
a) mimosúdne zmierovacie konanie alebo uzavretie
súdneho zmieru,
b) konanie pred súdom prvého stupòa,
c) výkon právoplatného rozhodnutia alebo iného
exekuèného titulu vydaného súdom alebo iným
príslušným orgánom, v prípade potreby opatreného doložkou vykonate¾nosti.

Èlánok 4
Poistné plnenie

1. Vznik povinnosti poisťovate¾a poskytnúť poistné
plnenie sa vzťahuje:
a) pri náhrade škody zapríèinenej súbehom viacerých skutoèností na prvú skutoènosť, majúcu za
následok vznik alebo údajný vznik škody,
b) vo všetkých ostatných prípadoch na skutoènosť,
kedy sa poistený, spolupoistený alebo tretia osoba dopustili protiprávneho alebo údajne protiprávneho konania.
2. Pri vzniku a trvaní poistnej udalosti je pre vznik povinnosti poisťovate¾a plniť urèujúci jej zaèiatok. Ak
v súvislosti s poistným plnením je v príèinnej súvislosti
viac skutoèností, je pre posúdenie vzniku povinnosti
poisťovate¾a plniť urèujúca prvá skutoènosť, ktorej
priamym alebo sprostredkovaným následkom je vznik
oprávneného záujmu poisteného právnymi prostriedkami uplatniť svoje práva a nároky vyplývajúce z protiprávneho konania tretích osôb, alebo oprávneného
záujmu poisteného právnymi prostriedkami odvrátiť
alebo zmierniť skutoènosti, za ktoré je pod¾a tretích
osôb v dôsledku svojho protiprávneho alebo údajne
protiprávneho konania zodpovedný.
3. V zmysle predmetu poistenia pod¾a Oddielu III, èlánok 1 týchto VPP má poistený právo na úhradu:
a) trov predbežného opatrenia a zabezpeèenia dôkazov,
b) hotových výdavkov poisteného a jeho advokátov,
súdnych poplatkov, ako aj právnym predpisom
urèených (tarifných) výdavkov a odmien za zastupovanie advokátom,
c) trov dôkazov (znaleèné, svedoèné a výdaje osôb,
ktorým súd v súvislosti s dokazovaním uložil urèitú povinnosť),
d) trov alebo na ich pomernú èasť, ktoré protistrana
vynaložila na uplatnenie svojich práv a ktoré musí
poistený uhradiť v dôsledku súdneho rozhodnutia,
e) náklady na výkon rozhodnutia, a to jedného návrhu na jeden exekuèný titul,
f) správnych poplatkov vzniknutých v zmysle správneho práva a trov správneho konania. Sumy
pod¾a písmena a. až d. sa hradia len v súvislosti
s konaním pred súdom prvého stupòa a mimosúdnym zmierovacím konaním.
4. Poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre jednotlivé položky predmetu poistenia predstavuje pre poisteného a spolupoistené osoby najvyššiu hranicu poistné-

ho plnenia na jednu a zároveò všetky poistné udalosti
pre jednotlivé položky predmetu poistenia poèas jedného poistného obdobia. Poistné plnenia v prospech
poisteného a spolupoistených osôb sa spoèítavajú.
5. Pri vzniku poistnej udalosti v zahranièí v rámci miesta poistenia hradí poisťovate¾ poistenému:
a) výdavky a odmeny za zastupovanie advokátom
v mieste príslušného súdu vo výške taríf urèených
právnymi predpismi platnými v danej krajine,
ako aj súdne trovy a poplatky vzťahujúce sa na
konanie v zahranièí pred súdom prvého stupòa,
b) v prípade osobitného dojednania aj náklady znaleckého konania v zahranièí,
c) cestovné náklady spojené s úèasťou na konaní
pre súdom prvého stupòa, ak bol poistený príslušným súdom v zahranièí k úèasti na tomto konaní vyzvaný alebo ak je to pre uplatnenie jeho
právnych záujmov nevyhnutné. Úhrada sa vypoèítava pod¾a zákona o cestovných náhradách
platného v Slovenskej republike,
d) iné náklady vynaložené poisteným v zahranièí, ak
je poisťovate¾ povinný ich uhradiť. Tieto náklady
budú poistenému uhradené v slovenskej mene,
a to v prepoète pod¾a kurzu platného v deò úhrady týchto nákladov.
6. Poisťovate¾ na základe plnomocenstva udeleného bez
zbytoèného odkladu po vzniku poistnej udalosti poisteným, vykonáva potrebné právne úkony, zastupuje poisteného v mimosúdnom konaní, ako aj konaní
pred súdom, inkasuje finanèné úhrady v prospech
poisteného, ktoré mu odovzdáva v lehote 8 dní.

Èlánok 5
Výber právneho zástupcu

1. Ak poskytnutie poistného plnenia v nadväznosti na
ustanovenie, Oddiel III, èlánok 4, ods. 6, vyžaduje, aby
poisteného zastupoval advokát (ïalej len „právny zástupca“) najmä v zastupovaní poisteného pred súdom,
má poistený v sídle miesta prvostupòového súdu alebo
správneho orgánu právo zvoliť si svojho právneho zástupcu a oznámiť poisťovate¾ovi jeho meno.
2. Ak si poistený v zmysle ods. 1 tohto èlánku nezvolí
svojho právneho zástupcu ani po výzve poisťovate¾a, prechádza právo vo¾by na poisťovate¾a, prièom
poistený je povinný takto zvolenému právnemu zástupcovi udeliť plnomocenstvo.
3. Ak poistený v zmysle predchádzajúceho ods. neudelí
plnomocenstvo právnemu zástupcovi zvolenému poisťovate¾om a nemá žiadneho právneho zástupcu, môže
poisťovate¾ odmietnuť poskytnutie poistného plnenia.
4. Poisťovate¾ nie je zodpovedný za škody vzniknuté
právnym zastupovaním.
5. Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná
písomná forma.
6. Poistený je povinný poskytnúť právnemu zástupcovi pravdivé, vèasné a úplné informácie potrebné na
poskytnutie efektívnej právnej pomoci.

Èlánok 6
Všeobecné výluky

1. Právo na poistné plnenie nevznikne, ak ide o právnu ochranu, resp. uplatnenie právnych záujmov

priamo alebo nepriamo spôsobených, vyplývajúcich alebo zvýšených v dôsledku úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti poisteného, alebo
ostatných poistených osôb, právne spory medzi
nimi navzájom, ako aj právne spory medzi poisteným alebo poistenými osobami a poisťovate¾om. Za
hrubú nedbanlivosť sa považuje také konanie, zanedbanie konania alebo nekonanie, pri ktorom bol
poistený uzrozumený s tým, že toto môže s ve¾kou
pravdepodobnosťou viesť ku vzniku škody a napriek
tomu tento stav riskoval. Úmyselné konanie je také
konanie, zanedbanie konania alebo nekonania pri
ktorom poistený chcel spôsobiť škodu.
2. Poistenie sa nevzťahuje na právnu ochranu, resp.
uplatnenie právnych záujmov v príèinnej súvislosti:
a) s konaním pred ústavným súdom,
b) s konaním pod¾a priestupkového zákona vo veci porušenia zákazu zastavenia alebo zákazu parkovania,
c) s nárokmi a záväzkami, ktoré po vzniku skutoènosti na základe ktorej vznikli, na poisteného
prešli alebo boli prevedené, pokia¾ nejde o odstúpené nároky po poistnej udalosti vyplývajúcej
z náhrady škody z leasingu motorového vozidla,
d) s uplatòovaním nárokov iných osôb prostredníctvom poisteného alebo ruèením poisteného za
záväzky iných osôb, vrátane zmenkového ruèenia,
pristúpenia k záväzku, prevzatia dlhu poisteným,
e) s nákladmi, ktoré poistený prevzal nad rámec
svojich zákonných povinností,
f) s trovami konania, ktorých vznik bol spôsobený zavineným konaním poisteného, spolupoistenej osoby alebo jeho zástupcu a ktoré by inak nevznikli,
g) s nákladmi mimosúdneho zmieru, pokia¾ pod¾a
názoru poisťovate¾a nezodpovedá pomeru medzi oèakávaným a skutoèným výsledkom urovnania právneho sporu,
h) so spormi zo všetkých oblastí, ktoré nie sú uvedené v týchto poistných podmienkach,
i) s právnymi spormi v súvislosti s riadením motorového vozidla, ktoré nebolo evidované v súlade
s príslušnými právnymi predpismi alebo riadením motorového vozidla poisteným bez platného vodièského oprávnenia alebo riadením motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, omamných alebo nedovolených látok,
j) s právnymi spormi v súvislosti s aktívnou úèasťou
na motoristických športových súťažiach alebo
extrémnych športových podujatiach,
k) s právnymi spormi, ak suma požadovaná navrhovate¾om neprevyšuje 165 EUR,
l) s právnymi spormi v súvislosti so škodou na tovare prepravovanom poisteným vodièom alebo
poisteným motorovým vozidlom,
m) s plnením, ktoré poistený dlhuje,
n) s právnymi spormi medzi poisteným a poisťovate¾om.

Èlánok 7
Úèinnosť všeobecných poistných podmienok

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre doplnkové poistenia k poisteniu nadobúdajú úèinnosť 1. 1. 2010.

