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Osobitné poistné podmienky Benefit 13
(ďalej len „OPP Benefit 13 “)

Oddiel I. 
Všeobecné ustanovenia

Článok I.
Úvodné ustanovenia

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej 
len „poistenie zodpovednosti“) sa riadi príslušnými 
ustanoveniami poistnej zmluvy, zákonom 381/2001  
Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  
v platnom znení, Všeobecnými poistnými podmienkami 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
PZP 13 (ďalej len „VPP PZP 13“) a týmito Osobitnými 
poistnými podmienkami Benefit 13 (ďalej len „OPP 
Benefit 13“), ktoré dopĺňajú ustanovenia poistnej 
zmluvy. Poisťovateľom na účely týchto OPP Benefit 
13 sa rozumie Generali Slovensko poisťovňa, a.s., 
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská 
republika, IČO 35 709 332, zapísaná v obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, 
vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny 
Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname 
skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26.

Článok II.
Poistenia motorového vozidla

1. V prípade, že je v poistnej zmluve o povinnom 
zmluvnom poistení v časti E. dojednané 
nadštandardné krytie PLUS, vzniká poistníkovi  
v rozsahu uvedenom v týchto OPP Benefit 13 
nárok na dojednanie jedného z nasledovných 
poistení:
a) poistenie stretu motorového vozidla so zverou,
b) poistenie proti zlému stavu vozovky,
c) poistenie úrazu dopravovaných osôb. 

2. Poistník je oprávnený vybrať si jedno z týchto 
poistení priamo v poistnej zmluve. 

Článok III.
Poistná suma

1. Poistná suma predstavuje hornú hranicu plnenia 
poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí, ktoré 
nastali počas:
a) daného poistného obdobia, v prípade poistenia 

s bežným poistným,
b) doby trvania poistenia, v prípade poistenia  

s jednorazovým poistným.
2. Poistné sumy pre jednotlivé poistenia sú stanovené 

poisťovateľom a uvedené v poistnej zmluve.

Článok IV.
Povinnosti poistníka/poisteného

1. Okrem povinností stanovených príslušnými 
právnymi predpismi má poistník a/alebo poistený 
v prípade dojednania poistenia v zmysle OPP 
Benefit 13 aj tieto povinnosti:
a) poisťovateľovi alebo ním povereným osobám 

umožniť  v prípade potreby  obhliadku 
motorového vozidla, a predložiť relevantné 
doklady potrebné na riadne uzavretie poistnej 
zmluvy;

b) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť 
poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa 

skutočností, na ktoré bol opýtaný pri uzatvieraní 
poistenia a/alebo sú uvedené v poistnej zmluve, 
najmä zmeny na motorovom vozidle a jeho 
technickom stave, taktiež zmenu vlastníka 
motorového vozidla, a preukázať ich relevantným 
dokladom osvedčujúcim tieto skutočnosti;

c) oznámiť poisťovateľovi, že na motorové vozidlo 
uzavrel ďalšie poistenie proti tomu istému 
riziku; pritom je povinný oznámiť poisťovateľovi 
obchodné meno poskytovateľa poistenia  
a rozsah poistenia;

d) dbať, aby škodová udalosť nenastala; je povinný 
plniť povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo 
zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu 
právnymi predpismi ustanovené alebo ktoré 
boli v poistnej zmluve dohodnuté; ďalej nesmie 
trpieť porušovanie týchto povinností zo strany 
tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa 
za tretie osoby považujú tiež všetky fyzické  
a právnické osoby pre poisteného činné); ďalej 
je povinný riadne sa starať o motorové vozidlo, 
najmä udržiavať ho v dobrom technickom stave 
a používať ho výhradne na účely stanovené 
výrobcom;

e) ak nastala škodová udalosť, urobiť také 
opatrenia, aby sa rozsah vzniknutej škody 
nezväčšoval;

f) bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 
15 dní od okamihu zistenia škodovej udalosti) 
poisťovateľovi písomne oznámiť, že škodová 
udalosť nastala, podať pravdivé vysvetlenie  
o príčine vzniku, priebehu, rozsahu, následkoch 
škodovej udalosti, vzniku nároku na poistné 
plnenie a/alebo jeho výšku; poistený má 
právo oznámiť poisťovateľovi škodovú udalosť 
aj telefonicky a/alebo elektronickou formou,  
v takom prípade má poisťovateľ právo vyžiadať 
si doplnenie tohto oznámenia písomnou formou 
a poistník/poistený má povinnosť doplniť  
a podpísať oznámenie písomne;

g) bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu 
činnému v trestnom konaní (ďalej len „polícia“) 
každú škodovú udalosť:
• prevyšujúcu zákonom stanovený limit 

hmotnej škody vzniknutej na motorovom 
vozidle pre oznámenie škodovej udalosti 
polícii,

• pri ktorej je podozrenie zo spáchania 
trestného činu,

• ak táto povinnosť vyplýva z príslušného 
právneho predpisu;

h) zabezpečiť právo na náhradu škody spôsobenej 
poistnou udalosťou voči tretej osobe;

i) predložiť právoplatné rozhodnutie o ukončení 
šetrenia škodovej udalosti príslušným orgánom;

Článok V.
Povinnosti poisťovateľa

Poisťovateľ má okrem povinností stanovených 
príslušnými právnymi predpismi aj tieto povinnosti:

a) oznámiť poistenému výsledky vyšetrenia 
nevyhnutného na zistenie nároku, rozsahu  
a výšky poistného plnenia,

b) vrátiť poistenému ním predložené doklady, ktoré 
si vyžiada,

c) poskytnúť k nahliadnutiu oceňovacie tabuľky A 
a B pre oceňovanie škôd z poistenia úrazu 
dopravovaných osôb.

Článok VI.
Poistná udalosť, škodová udalosť

1. Za škodovú udalosť sa považuje vznik škody na 
predmete poistenia.

2. Za poistnú udalosť sa považuje škodová udalosť, 
ktorá nastala počas doby trvania poistenia  
a s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa 
poskytnúť plnenie podľa týchto OPP Benefit 13  
a poistnej zmluvy.

Článok VII.
Poistné plnenie poisťovateľa

1. Ak nastala poistná udalosť, má poistený právo na 
poistné plnenie za podmienok uvedených v týchto  
OPP Benefit 13  a/alebo v ďalších ustanoveniach 
poistnej zmluvy.

2. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení 
šetrenia potrebného na zistenie rozsahu povinnosti 
poisťovateľa plniť.  Poisťovateľ poskytne poistné 
plnenie v peňažných prostriedkoch na poslednú 
známu adresu poisteného alebo poisteným 
uvedený účet v peňažnom ústave, ak nerozhodne 
o tom, že poskytne naturálne plnenie (opravou 
alebo výmenou veci).

3. V prípade šetrenia škodovej udalosti príslušným 
orgánom je podmienkou ukončenia vyšetrenia 
škodovej udalosti poisťovateľom predloženie 
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu 
oprávneného rozhodnúť o vozidle. Obdobne sa 
postupuje, ak v rámci šetrenia škodovej udalosti 
treba posúdiť odbornú otázku expertízou, 
odborným vyjadrením, či posudkom, alebo je 
potrebná súčinnosť poisteného a/alebo poistníka, 
na ktorú bol vyzvaný, najmä v podobe predloženia 
dokladov, predmetov alebo vysvetlení.

4. Ak malo vedomé porušenie povinností poisteného 
uvedených v týchto OPP Benefit 13, poistnej 
zmluve alebo Občianskom zákonníku (ďalej len 
„OZ“) podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti 
alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej 
udalosti, je poisťovateľ oprávnený plnenie  
z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo 
toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.

5. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie, 
ak došlo k vzniku poistnej udalosti pri riadení 
poisteného motorového vozidla, ktoré vodič viedol 
pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových 
látok, alebo ak vodič nezotrval na mieste  
nehody, alebo odmietol podrobiť sa dychovej 
skúške alebo lekárskemu vyšetreniu na určenie, či 
nie je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej 
látky.

Článok VIII.
Spoluúčasť

1. Poistenia v zmysle týchto OPP Benefit 13 môžu 
byť dojednané so spoluúčasťou. V takom prípade 
je výška spoluúčasti uvedená v ustanoveniach 
poistnej zmluvy. 

2. Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, ktorou 
sa poistený podieľa na záväzku, ktorý vyplýva 
poisťovateľovi z poistnej zmluvy v prípade poistnej 
udalosti. Spoluúčasť sa odpočíta od celkovej 
výšky náhrady škody, na ktorú vznikne poistenému 
nárok pri poistnej udalosti; do výšky dojednanej 
spoluúčasti poisťovateľ neposkytne poistné 
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plnenie. Spoluúčasť je stanovená percentom alebo 
kombináciou s pevnou sumou.

3. V prípade poistnej udalosti sa spoluúčasť uplatní 
na príslušné poistenie, na ktoré bola spoluúčasť 
dojednaná a z ktorého vznikne poistenému nárok 
na poistné plnenie.

4. Pokiaľ je poisťovateľovi oznámená jedna škodová 
udalosť, ale z charakteru poškodenia motorového 
vozidla je jednoznačne zrejmé, že bolo spôsobené 
viacerými škodovými udalosťami, bude poisťovateľ 
posudzovať každú z nich ako samostatnú škodovú 
udalosť. Poisťovateľ je oprávnený pri výplate 
poistného plnenia odpočítať spoluúčasť v prípade 
každej jednotlivej poistnej udalosti.

Oddiel II. 
Poistenie stretu vozidla so zverou

Článok I.
Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je motorové vozidlo podľa 
článku XIII. VPP PZP 13 bod. 1  a/alebo, jeho 
vybrané časti, príslušenstvo, tvoriace štandardnú  
a povinnú výbavu vozidla uvedené v poistnej 
zmluve.

2. Predmetom poistenia je motorové vozidlo  
a/alebo jeho vybrané súčasti, ktoré bolo v čase 
uzavretia poistnej zmluvy nepoškodené, v riadnom 
technickom stave, spôsobilé na prevádzku  
v zmysle platných právnych predpisov, ak 
nerozhodol poisťovateľ inak.

3. Predmetom poistenia podľa týchto OPP Benefit 
13  nie sú mobilné telefóny, vysielačky, nosiče 
záznamov akéhokoľvek druhu (zvukové, obrazové, 
dátové a pod.) a záznamy na nich.

4. Predmetom poistenia je motorové vozidlo, na ktoré 
sa vzťahuje  poistenie zodpovednosti dojednané  
v poistnej zmluve.

Článok II.
 Rozsah poistenia

Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo 
zničenia poisteného motorového vozidla dôsledku 
náhodného a nepredvídateľného stretu so zverou  
na pozemnej komunikácii. Stret so zverou  
predstavuje fyzický kontakt idúceho motorového 
vozidla so zvieraťom, ku ktorému prišlo na pozemnej 
komunikácii.

Článok III.
Územná platnosť poistenia

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ak došlo  
k poistnej udalosti na území Slovenskej republiky 
(ďalej len „SR“).

Článok IV.
Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody, ktoré boli 
priamo alebo nepriamo zapríčinené, spôsobené, 
vznikli alebo sa zväčšili:
a) úmyselným konaním poistníka, poisteného, 

užívateľa motorového vozidla alebo inej osoby 
na podnet niekoho z nich,

b) vojnou, inváziou, ozbrojenými udalosťami 
akéhokoľvek druhu s vyhlásením alebo 
bez vyhlásenia vojny, občianskou vojnou,  
rebéliou, revolúciou, vojenským alebo ľudovým 
povstaním, vzburou, občianskym nepokojom, 
vojenským alebo iným nezákonným pučom, 
štátnym prevratom, stanným právom,  
vojnovým stavom, štrajkom, výlukou z práce, 
terorizmom,

c) vyvlastnením, zhabaním, alebo zabavením, 
alebo inými represívnymi zásahmi štátnej alebo 
úradnej moci,

d) jadrovou energiou, radiáciou alebo rádioaktívnou 
kontamináciou,

e) pôsobením extrémnych podmienok počas 
preťažovania, testov, pokusov alebo výskumných 
experimentov,

f) trvalým vplyvom prevádzky, funkčným 
namáhaním, opotrebovaním vplyvom prevádzky, 
únavou materiálu, kavitáciou, eróziou, usádzaním 
vodného kameňa a iných usadenín, koróziou, 
chybami konštrukcie, vadami materiálu, 
výrobnými chybami,

g) trvalými vplyvmi alebo účinkami vlhkosti alebo 
svetla akéhokoľvek druhu, ako aj vplyvmi 
chemického, tepelného, elektrického alebo 
elektromagnetického charakteru,

h) pôsobením mikroorganizmov, plesní, húb, 
kvasením, vnútorným skazením a pod. vo 
vnútornom priestore motorového vozidla,

i) v dôsledku poškodení, ktoré boli na motorovom 
vozidle už v čase pred začiatkom poistenia, 

j) skratom v motorovom vozidle,
k) výbuchom prepravovaných výbušnín,
l) použitím motorového vozidla na vojenské účely, 

činnosťou motorového vozidla ako pracovného 
stroja alebo ak bolo motorové vozidlo použité 
na iné účely, než je stanovené výrobcom, pokiaľ 
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak,

m) nesprávnym uložením, upevnením nákladu alebo 
batožiny,

n) pri pretekoch každého druhu a pri súťažiach 
s rýchlostnou vložkou, ako aj pri prípravných 
jazdách na preteky a súťaže s rýchlostnou 
vložkou.

2. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) poškodenie alebo zničenie motorového vozidla, 

za ktoré je zodpovedný dodávateľ, opravovateľ 
alebo iný zmluvný partner poisteného v zmysle 
platných právnych predpisov alebo poistnej 
zmluvy,

b) škody vzniknuté podvodom alebo spreneverou, 
ktorých sa dopustil vypožičiavateľ alebo 
nájomca motorového vozidla,

c) následné a finančné škody akéhokoľvek druhu 
(napr. ušlý zisk, škody vzniknuté nemožnosťou 
používať motorové vozidlo, prekladateľské, 
právne služby, pokuty, penále a iné sankcie), 
pokiaľ nebude v konkrétnom prípade dohodnuté 
inak.

3. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak:
a) vodič poisteného motorového vozidla v čase 

škodovej udalosti nemal predpísané príslušné 
vodičské oprávnenie, mal zadržaný vodičský 
preukaz, alebo mal uložený zákaz viesť 
motorové vozidlo,

b) bol na motorovom vozidle vykonaný neoprávnený 
zásah s výrobnými číslami vozidla (VIN číslo 
karosérie, výrobné číslo rámu, podvozku, 
motora),

c) motorové vozidlo pochádza z trestnej činnosti 
alebo ak bolo použité na páchanie trestnej 
činnosti s vedomím poisteného, poistníka alebo 
inej osoby oprávnene užívajúcej motorové 
vozidlo,

d) poistník, poistený alebo iná osoba predloží 
falšované, alebo pozmenené doklady 
požadované poisťovateľom pri uzatvorení 
poistenia alebo na určenie rozsahu povinnosti 
poisťovateľa plniť.

Článok V.
Poistné plnenie poisťovateľa

1. Platia ustanovenia článku VII. oddielu I.
2. Ďalej platí: 

a) V prípade čiastočnej škody poisťovateľ uhradí 
primerané náklady účelne vynaložené na 
opravu poisteného motorového vozidla, znížené  
o dojednanú spoluúčasť pokiaľ nebolo dohodnuté 

inak. Za primerané náklady sa považujú 
maximálne také náklady, ktoré nepresiahnu 
cenu nových náhradných dielcov, časových 
noriem stanovených výrobcom príslušnej značky 
poisteného motorového vozidla alebo hodinovej 
sadzby autorizovaného servisu príslušnej značky 
vozidla v SR v danom regióne; v prípade 
ak primerané náklady nie je možné stanoviť 
v zmysle predchádzajúcej vety bude poistné 
plnenie primerane stanovené poisťovateľom.

b) Ak bolo motorové vozidlo poškodené alebo 
zničené v takom rozsahu, že primerané náklady 
na jeho opravu by presiahli 75% zo všeobecnej 
hodnoty vozidla, poisťovateľ bude považovať 
takúto škodu za totálnu.

c) V prípade totálnej škody poisťovateľ vyplatí 
všeobecnú hodnotu vozidla v čase poistnej 
udalosti, zníženú o hodnotu použiteľných 
zvyškov a dojednanú spoluúčasť. Za hodnotu 
použiteľných zvyškov vozidla sa považuje trhová 
hodnota zničeného vozidla ako celku v čase 
vzniku poistnej udalosti.

d) Použiteľné zvyšky motorového vozidla 
poškodeného poistnou udalosťou zostávajú 
tomu, komu bolo vyplatené poistné plnenie, ak 
nebolo dohodnuté inak.

e) Poistné plnenie rozpočtom je podmienené 
predchádzajúcim písomným súhlasom 
poisťovateľa, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

f) V prípade likvidácie poistnej udalosti rozpočtom 
bude poistné plnenie vypočítané používaným 
kalkulačným programom poisťovateľa a bude 
vyplatené bez DPH. Náklady na normohodinu 
práce budú stanovené poisťovateľom. 

g) Okrem škôd vylúčených v článku  IV. tohto 
oddielu, nie sú poistením kryté škody, ktoré 
neboli ani šetrené políciou ani bezodkladne 
obhliadnuté asistenčnou spoločnosťou, pričom 
vodič až do príjazdu polície alebo asistenčnej 
služby bez vážnych dôvodov na mieste 
dopravnej nehody nevyčkal a ani sa na miesto 
nehody nevrátil po poskytnutí alebo privolaní 
pomoci.

h) Asistenčná spoločnosť je spoločnosť, poverená 
poisťovateľom na vykonanie  záznamu  
o škodovej udalosti, zadokumentovaní miesta 
vzniku a popisu poškodení motorového vozidla. 
Spísanie tohto záznamu o škodovej udalosti je 
podmienkou pre vyplatenie poistného plnenia 
poisťovateľom.

Článok VI.
Povinnosti poistníka/poisteného

Okrem povinností uvedených v článku. IV. oddielu 
I. má poistník a/alebo v prípade vzniku škodovej 
udalosti je poistník a/alebo poistený povinný 
kontaktovať asistenčnú spoločnosť a umožniť jej 
vykonať nevyhnutné úkony pre účely zaevidovania 
škodovej udalosti a zabezpečenia správneho 
zdokumentovania miesta vzniku škodovej udalosti 
a poškodení motorového vozidla a zvery, ak je to 
možné.

Oddiel III. 
Poistenie proti zlému stavu vozovky

Článok I.
Predmet a rozsah poistenia

1. Predmetom poistenia sú disky a pneumatiky 
kolies motorového vozidla  podľa článku XIII. VPP 
PZP 13 bod. 1, na ktoré sa vzťahuje poistenie 
zodpovednosti dojednané  v poistnej zmluve. 
Na ostatné časti tohto motorového vozidla sa 
poistenie nevzťahuje.

2. Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo 
zničenia predmetu poistenia následkom náhodného 
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a nepredvídateľného nárazu zapríčineného zlým 
stavom vozovky.

3. Pre účely týchto OPP Benefit 13 sa za zlý stav 
vozovky považuje zmena v stave zjazdnosti 
pozemnej komunikácie, ktorá je spôsobená 
stavebne alebo technicky náhlym a neočakávaným 
poškodením vozovky alebo stavebných či 
technických súčastí komunikácie, ktoré nie sú 
riadne označené dopravným značením (napr. 
nerovnosť vozovky). 

4. Za zlý stav komunikácie sa v zmysle týchto OPP 
Benefit 13 nepovažujú vznik námrazy, súvislé 
vrstvy snehu, vody alebo naplavenín, umiestnenie 
prekážky, ktorá stavebno-technicky nesúvisí  
s vozovkou.

Článok II.
Územná platnosť poistenia

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ak došlo  
k poistnej udalosti na území SR.

Článok III.
Výluky z poistenia

Platia ustanovenia článku IV. oddielu II.

Článok IV.
Poistné plnenie poisťovateľa

1. Okrem ustanovení článku V. oddiel II. bod 1. a bod 
2. písmeno a) platí aj nasledovné:
a) Poistné plnenie je poskytované po odpočítaní 

spoluúčasti dojednanej v poistnej zmluve.  
Poisťovateľ uhradí náklady na vykonanie 
geometrie kolies, ak je jej vykonanie nevyhnutné 
v dôsledku poškodenia pneumatiky a disku.

b) Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, 
ak nebudú splnené podmienky uvedené  
v článku V. tohto oddielu. 

c) Poistné plnenie za poškodené alebo zničené 
pneumatiky kolies poisťovateľ poskytne  
v technickej hodnote.

Článok V.
Povinnosti poistníka/poisteného

Okrem povinností uvedených v článku IV. Oddielu 
I. má poistník a/alebo v prípade vzniku škodovej 
udalosti je poistník/poistený povinný kontaktovať 
asistenčnú spoločnosť a umožniť jej vykonať 
nevyhnutné úkony pre účely zaevidovania škodovej 
udalosti a zabezpečenia správneho zdokumentovania 
miesta vzniku škodovej udalosti a poškodenia 
motorového vozidla.

Oddiel IV. 
Poistenie úrazu dopravovaných osôb

Článok I.
Predmet poistenia

Ak je v poistnej zmluve dojednané poistenie úrazu 
dopravovaných osôb, sú poistenými osobami vodič 
a osoby dopravované motorovým vozidlom, ktoré je 
poistené v poistnej zmluve (ďalej len „poistený”).

Článok II.
Rozsah poistenia

1. Úrazové poistenie sa dojednáva pre prípad:
a) smrti spôsobenej úrazom,
b) trvalých následkov úrazom,
c) doby nevyhnutného liečenia telesného 

poškodenia spôsobeného úrazom.
2. Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý 

nastal počas doby trvania tohto poistenia v súlade 
s dojednaným územným rozsahom poistenia 

motorového vozidla pri prevádzke motorového 
vozidla uvedenej v bode 4. tohto článku.

3. Úraz v zmysle týchto OPP Benefit 13 je udalosť, 
ktorá nastane nezávisle od vôle poisteného a 
je zároveň dôsledkom náhleho,  neočakávaného  
a neprerušovaného pôsobenia vonkajších síl alebo 
vlastných telesných síl, ku ktorému príde výlučne 
v zmysle bodu 4. tohto článku.  

4. Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený 
utrpí pri prevádzke poisteného motorového vozidla. 
Prevádzkou motorového vozidla sa rozumie:
a) uvádzanie motora motorového vozidla do chodu 

pred začatím jazdy,
b) nastupovanie do motorového vozidla alebo 

vystupovanie z motorového vozidla,
c) jazda motorového vozidla,
d) krátkodobá zastávka motorového vozidla,
e) odstraňovanie bežných porúch motorového 

vozidla, ak tieto poruchy vznikli v priebehu 
jazdy motorového vozidla

5. V prípade krátkodobej zastávky motorového vozidla 
sa poistenie vzťahuje iba na úrazy poisteného, ku 
ktorým došlo v motorovom vozidle alebo v jeho 
bezprostrednej blízkosti na komunikácii.

6. Poisťovateľ plní aj z poistných udalostí, ku ktorým 
dôjde:
a) chorobou, ktorá vznikla výlučne následkom 

úrazu, ktorý nastal počas trvania poistenia,
b) zhoršením následkov úrazu chorobou, ktorou 

poistený trpel pred úrazom, pričom choroba 
vznikla alebo bola prvý krát diagnostikovaná 
počas trvania poistenia,

c) miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných 
zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom 
a tetanom po úraze,

d) diagnostickými, liečebnými a preventívnymi 
zákrokmi vykonanými za účelom liečenia 
následkov úrazu,

e) pokiaľ sa následky poisteného úrazu zhoršili  
z dôvodu telesného poškodenia alebo choroby, 
ku ktorým došlo pred platnosťou poistenia, 
poistné plnenie sa stanoví podľa následkov 
úrazu, ktoré by za rovnakých okolností utrpela 
osoba bez takéhoto telesného poškodenia 
alebo choroby.

Článok III.
Územná platnosť poistenia

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie, ak došlo  
k poistnej udalosti na geografickom území Európy 
a na celom území Turecka, pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve dohodnuté inak.

Článok IV.
Výluky z poistenia 

1. Poisťovateľ neplní za škody uvedené v článku IV. 
oddielu II. 

2. Ďalej poisťovateľ nie je povinný plniť z poistných 
udalostí, ku ktorým dôjde:
a) pri vedení motorového vozidla na vedenie 

ktorých nemal príslušné oprávnenie,
b) v dôsledku epileptického záchvatu alebo 

iného záchvatu kŕčom, ktorý zachváti celé telo 
poisteného,

c) v dôsledku duševnej poruchy alebo poruchy 
správania,

d) v dôsledku samovraždy alebo úmyselného 
sebapoškodenia alebo pokusom o ne,

e) vznikom a zhoršením kýl (hernií), nádorov 
všetkých druhov a pôvodu, vznikom  
a zhoršením aseptických zápalov šľachových 
pošiev, svalových úponov, mazových pošiev, 
epikondylitíd a prietržou medzistavcovej 
platničky,

f) v dôsledku infekčnej choroby, ktorá vznikla 
následkom úrazu,

g) v dôsledku, infarktu myokardu, mozgovej 
mŕtvice, mikrospánku alebo nevoľnosti,

h) zjavným precenením vlastných telesných síl, 
schopností a znalostí, prípadne nedbalosťou 
poisteného,

i) v dôsledku degeneratívnych ochorení (napr. 
chrbtica, Achillova šľacha, meniskus a pod.).

3. Poistenie sa taktiež nevzťahuje na prípady:
a) ak sa poistený dopravoval v častiach motorového 

vozidla, ktoré na dopravu osôb nie sú určené,
b) ak poistený vykonával nakladanie alebo 

vykladanie nákladu, batožiny,
c) prepravy osôb poisteným motorovým vozidlom 

za odmenu.

Článok V. 
Poistné plnenie poisťovateľa 

1. Poisťovateľ je oprávnený zisťovať a preskúmavať 
zdravotný stav poisteného, a to na základe 
správ vyžiadaných od lekára, u ktorého sa liečil, 
taktiež prehliadkou, prípadne vyšetrením u lekára, 
ktorého poisťovateľ sám určil. Súhlas na zisťovanie  
a preskúmavanie zdravotného stavu dáva 
poistený podpisom na oznámení poistnej udalosti. 
Skutočnosti, o ktorých sa poisťovateľ pri zisťovaní 
zdravotného stavu dozvie, môže použiť len pre 
vlastné potreby a pre potreby zaisťovateľa, ich 
použitie na iné účely je možné len so súhlasom 
dotknutej osoby.

2. Poistné plnenie za smrť následkom úrazu
a) Ak bola poistenému spôsobená smrť úrazom, 

ktorá nastala najneskôr do troch rokov odo 
dňa úrazu, vyplatí poisťovateľ poistnú sumu 
pre prípad smrti následkom úrazu tomu, komu 
smrťou poisteného vzniklo právo na plnenie,

b) Ak však zomrel poistený na následky úrazu  
a poisťovateľ už plnil za trvalé následky tohto 
úrazu, vyplatí len prípadný rozdiel medzi 
poistnou sumou pre prípad smrti následkom 
úrazu a sumou už vyplatenou.

3. Poistné plnenie za trvalé následky úrazu
a) Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, 

vyplatí poisťovateľ z poistnej sumy toľko percent, 
koľkým percentám zodpovedá pre jednotlivé 
telesné poškodenia podľa oceňovacej tabuľky 
B rozsah trvalých následkov po ich ustálení  
a v prípade, že sa neustálili do troch rokov 
odo dňa úrazu, koľkým percentám zodpovedá 
ich stav ku koncu tejto doby. Ak tabuľka B 
stanovuje percentuálne rozpätie, určí poisťovateľ 
výšku poistného plnenia tak, aby v rámci 
daného rozpätia plnenie zodpovedalo povahe 
a rozsahu telesného poškodenia spôsobeného 
úrazom,

b) Ak nemôže poisťovateľ plniť podľa písm. 
a), pretože trvalé následky úrazu nie sú po 
uplynutí šiestich mesiacov odo dňa vzniku 
ešte ustálené, ale už je známe, aký bude ich 
minimálny rozsah, poskytne poistenému na jeho 
požiadanie primeranú zálohu,

c) Ak sa týkajú trvalé následky úrazu časti tela 
alebo orgánov, ktoré boli poškodené už pred 
úrazom, zníži poisťovateľ svoje poistné plnenie 
za trvalé následky o toľko percent, koľkým 
percentám zodpovedalo predchádzajúce 
poškodenie určené podľa oceňovacej tabuľky B,

d) Ak spôsobil jediný úraz poistenému niekoľko 
trvalých následkov, hodnotí poisťovateľ trvalé 
následky súčtom percent pre jednotlivé 
následky, najviac však 100 %,

e) Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo 
viacerých úrazoch týkajú toho istého údu, 
orgánu alebo jeho časti, hodnotí ich poisťovateľ 
ako celok, a to najviac percentom stanoveným 
v oceňovacej tabuľke B pre anatomickú alebo 
funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo 
jeho časti,
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f) Ak pred výplatou poistného plnenia za trvalé 
následky úrazu poistený zomrel, nie však na 
následky tohto úrazu, vyplatí poisťovateľ jeho 
dedičom sumu, ktorá zodpovedá rozsahu 
trvalých následkov úrazu poisteného v čase 
smrti, najviac však sumu zodpovedajúcu 
poistnej sume dohodnutej pre prípad smrti 
následkom úrazu.

4. Poistné plnenie za dobu nevyhnutného liečenia
a) Ak dôjde k úrazu poisteného a doba, ktorá 

je podľa poznatkov vedy obvykle nevyhnutná  
k zahojeniu alebo ustáleniu telesného 
poškodenia spôsobeného úrazom (ďalej len 
„priemerná doba nevyhnutného liečenia“) 
je dlhšia než dva týždne, vyplatí poisťovateľ  
z poistnej sumy toľko percent, koľko percent 
podľa oceňovacej tabuľky A zodpovedá plneniu 
za priemernú dobu nevyhnutného liečenia tohto 
telesného poškodenia;

b) Ak nie je telesné poškodenie, ktoré bolo 
poistenému spôsobené úrazom, uvedené  
v oceňovacej tabuľke A, určí sa výška plnenia 
podľa doby nevyhnutného liečenia, ktorá je 
primeraná povahe a rozsahu tohto telesného 
poškodenia (ďalej len „primeraná doba 
nevyhnutného liečenia“), v týchto prípadoch 
poisťovateľ plní vtedy, ak je primeraná doba 
nevyhnutného liečenia dlhšia ako dva týždne. 
Plnenie za primeranú dobu nevyhnutného 
liečenia telesného poškodenia spôsobeného 
úrazom určí poisťovateľ vo výške toľkých 
percent z poistnej sumy, koľkým percentám 
zodpovedá primeraná doba nevyhnutného 
liečenia podľa oceňovacej tabuľky A;

c) Podľa primeranej doby nevyhnutného liečenia 
poisťovateľ plní tiež vtedy, ak táto doba 
presiahne dobu nevyhnutného liečenia vlastného 
telesného poškodenia spôsobeného úrazom,  
a to:
- v prípade uvedenom v  článku II. v bode 6. 

písm. a), b), d) tohto oddielu o viac než štyri 
týždne, 

- pre celkový zdravotný stav poisteného, ktorý 
nemá povahu choroby, o viac než štyri 
týždne;

d) Ak tabuľka A stanovuje percentuálne rozpätie, 
určí poisťovateľ výšku plnenia podľa prepočtovej 
tabuľky tak, aby v rámci daného rozpätia 
zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu 
telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému 
spôsobené úrazom;

e) Do doby nevyhnutného liečenia sa nezapočítava 
doba, v ktorej sa poistený podroboval občasným 
zdravotným kontrolám alebo rehabilitáciám, 
ktoré boli zamerané na zmiernenie bolestí bez 
následnej zmeny zdravotného stavu;

f) Ak bolo poistenému spôsobené jediným 
úrazom niekoľko telesných poškodení, plní 
poisťovateľ len za dobu nevyhnutného liečenia 
toho poškodenia, ktoré je hodnotené najvyšším 
percentom;

g) Poisťovateľ plní za priemernú dobu 
nevyhnutného liečenia, prípadne za primeranú 
dobu nevyhnutného liečenia, najviac po dobu 
jedného roka;

5. Za dobu nevyhnutného liečenia poisťovateľ neplní, 
ak zomrel poistený do jedného mesiaca odo dňa 
úrazu.

6. Náklady na dopravu poisteného z cudziny na 
územie SR za účelom stanovenia rozsahu trvalých 
následkov úrazu poisťovateľ nehradí.

7. Ak v poistenom motorovom vozidle bolo viac 
osôb, ako je povolený počet sedadiel uvedený v 
Technickom preukaze alebo v Osvedčení o evidencii 
tohto motorového vozidla, znižuje sa poistné 
plnenie pre každú jednotlivú osobu v pomere počtu 
sedadiel uvedených v Technickom preukaze alebo 
v Osvedčení o evidencii tohto motorového vozidla, 

k počtu osôb dopravovaných týmto motorovým 
vozidlom v čase poistnej udalosti.

8. Ak na vznik úrazu alebo jeho závažnosť mala 
priamy vplyv skutočnosť, že poistený nebol 
pripútaný bezpečnostným pásom, poistné plnenie 
môže poisťovateľ primerane znížiť, a to až do 
výšky 50 %.

Článok VI.
Povinnosti poistníka a poisteného  

1. Poistné udalosti oznamuje poisťovateľovi bez 
zbytočného odkladu poistený, resp. osoby určené 
v § 817 ods. 2 a 3 OZ.

2. Pri uplatnení práva na poistné plnenie predkladajú 
vyššie uvedené osoby:
a) príslušný doklad o poistení,
b) správu polície, ak udalosť vyšetrovala,
c) riadne vyplnené tlačivo Oznámenie poistnej 

udalosti,
d) „Atestatio medici” (lekárska správa, nález), ak 

dôjde k úrazu v zahraničí,
e) úmrtný list a potvrdenie o príčine smrti od 

ošetrujúceho lekára v prípade smrti poisteného,
f) príp. ďalšie súvisiace doklady, ktoré si 

poisťovateľ vyžiada
3. Poistník a poistený sú povinní zabezpečiť, aby 

akákoľvek dokumentácia, ktorú poisťovateľ 
vyžaduje, a ktorá sa vzťahuje k poisteniu a plneniu 
práv a povinností vyplývajúcich z poistenia, bola 
poisťovateľovi doručená v lehote stanovenej 
poisťovateľom. Ak poistníkovi alebo poistenému 
v plnení tejto povinnosti bránia závažné dôvody, 
je povinný poisťovateľa bez zbytočného odkladu  
o týchto dôvodoch informovať. Dokumenty týkajúce 
sa poistenia musia byť účastníkmi poistenia  
a dotknutými osobami predkladané v slovenskom 
jazyku a v prípade, že tieto boli vystavené  
v cudzom jazyku, musí k nim byť priložený  
úradne overený preklad do slovenského jazyka, 
pokiaľ nie je dohodnuté inak. Toto ustanovenie 
sa nevzťahuje na podklady v českom jazyku. 
Poisťovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú 
omylmi či nekonaním, ktoré vznikli v dôsledku 
nesprávneho prekladu akýchkoľvek písomných 
materiálov či tlmočenia telefonických či osobných 
konzultácií.

Oddiel V. 
Záverečné ustanovenia

Článok I.
Výklad pojmov

1. Asistenčná spoločnosť je spoločnosť, poverená 
poisťovateľom na vykonanie záznamu o škodovej 
udalosti, zadokumentovaní miesta vzniku  
a popisu poškodení vozidla. Spísanie záznamu je 
podmienkou, pre poskytnutie poistného plnenia. 

2. Čiastočnou škodou sa rozumie každá škoda, 
ktorá nie je považovaná za totálnu škodu. 

3. Držiteľ je osoba, ktorá je zapísaná v Osvedčení 
o evidencii vydaným v SR, alebo v Technickom 
osvedčení vozidla vydaným v SR, alebo  
v Technickom preukaze vydaným v SR. 

4. Konaním alebo opomenutím poisteného alebo 
poistníka sa rozumie aj konanie alebo opomenutie 
fyzických osôb a/alebo právnických osôb pre 
poisteného alebo poistníka činných na základe 
pracovnoprávneho alebo iného zmluvného vzťahu, 
ako aj oprávnené užívanie predmetu poistenia 
fyzickými a/alebo právnickými osobami so 
súhlasom poisteného, a ak nie je poistník zároveň 
poisteným, aj so súhlasom poistníka.

5. Krádežou sa rozumie zmocnenie sa poisteného 
vozidla alebo jeho časti s úmyslom zaobchádzať  
s ním ako s vecou vlastnou.

6. Lúpežou sa rozumie použitie násilia alebo hrozby 

bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa 
poisteného vozidla alebo jeho časti.

7. Poistený je osoba, na ktorej majetok, zdravie 
alebo život sa poistenie vzťahuje. V prípade, ak 
poistený sám uzaviera poistnú zmluvu, je zároveň 
aj poistníkom.

8. Poistník je osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom 
poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné.

9. Poskytovateľom asistenčných služieb  je 
spoločnosť Europ Assistance s. r. o., ktorá 
poskytuje asistenčné služby prostredníctvom 
svojej siete dodávateľov služieb, a to na 
základe telefonickej žiadosti v koordinačnom 
centre spoločnosti. V prípade potreby je pre 
poistených k dispozícii NONSTOP telefónne číslo  
+421 2 585 722 66 alebo číslo 0800 121 122.

10. Poškodením veci sa rozumie zmena stavu veci, 
ktorú je objektívne možné odstrániť opravou, alebo 
taká zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je 
možné odstrániť opravou, napriek tomu je však 
vec použiteľná na pôvodný účel.

11. Povinnou výbavou sa rozumie výbava vozidla, 
ktorou musí byť vozidlo vybavené v zmysle 
platných právnych predpisov.

12. Pozemnou  komunikáciou sa rozumejú diaľnice, 
cesty alebo miestne komunikácie prvej až tretej 
triedy, ktoré sú vo vlastníctve štátu, krajov alebo 
obcí, v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách.

13. Príplatkovou výbavou sa rozumie výbava vozidla, 
ktorou môže byť vozidlo vybavené výrobcom 
vozidla nad rámec povinnej a základnej výbavy.

14. Štandardnou výbavou sa rozumie základná  
a príplatková výbava vozidla, ktorá je dodávaná 
do vozidla v rámci sériového prevedenia vozidla.

15. Technická hodnota vyjadruje zvyšok technickej 
životnosti vozidla vyjadrený v tuzemskej mene a 
nie sú v nej zahrnuté vplyvy zohľadňujúce trhové 
a ekonomické podmienky.

16. Totálnou škodou sa rozumie poškodenie alebo 
zničenie vozidla v takom rozsahu, že primerané 
náklady na jeho opravu presiahnu 75% zo 
všeobecnej hodnoty vozidla.

17. Všeobecnou hodnotou vozidla sa rozumie 
hodnota vozidla toho istého druhu, kvality, veku, 
opotrebovania alebo iného znehodnotenia v danom 
mieste a čase. Vyjadruje hodnotu vozidla pri jeho 
predaji obvyklým spôsobom na voľnom trhu v SR.

18. Základnou výbavou sa rozumie výbava vozidla, 
ktorá je dodávaná výrobcom vozidla v základnej 
cene vozidla.

19. Zmocnením sa rozumie krádež, lúpež, neoprávnená 
držba alebo neoprávnené užívanie veci.

20. Zničením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú 
nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nie 
je možné ďalej používať na pôvodný účel.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Od ustanovení týchto OPP Benefit 13 sa možno 
odchýliť v poistnej zmluve v súlade s OZ.

2. Ak sa niektoré ustanovenie týchto OPP Benefit 
13 stane neplatné, ostatné ustanovenia, ktoré nie 
sú touto neplatnosťou dotknuté, zostávajú naďalej  
v platnosti.

3. Tieto OPP Benefit 13 sú neoddeliteľnou súčasťou 
poistnej zmluvy.

4. Tieto OPP Benefit 13 nadobúdajú účinnosť  
dňa 18. 10. 2013 a vzťahujú sa na poistné zmluvy 
uzavreté odo dňa účinnosti týchto OPP Benefit 13.


