
OOSSOOBBIITTNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY
PPRREE  PPOOVVIINNNNÉÉ  ZZMMLLUUVVNNÉÉ  PPOOIISSTTEENNIIEE  ZZOODDPPOOVVEEDDNNOOSSTTII

ZZAA  ŠŠKKOODDUU  SSPPÔÔSSOOBBEENNÚÚ  PPRREEVVÁÁDDZZKKOOUU  MMOOTTOORROOVVÉÉHHOO  VVOOZZIIDDLLAA

Osobitné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti“) dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „VPP“) a tvoria
spolu s VPP neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

ČČlláánnookk  II
VVyymmeeddzzeenniiee  ppoojjmmoovv

1) Rozhodujúcou udalosťou je každá poistná udalosť, na základe ktorej došlo k výplate poistného plnenia.
2) Pre účely tohto poistenia sa vozidlom určeným k zvláštnemu účelu rozumie vozidlo, ktorého používanie je

spojené so zvýšeným rizikom. V poistnej zmluve musí byť zodpovedajúci druh použitia vozidla vždy uvedený.

ČČlláánnookk  IIII
PPllaatteenniiee  ppooiissttnnééhhoo

1) Poistné je tiež možné platiť v polročných alebo štvrťročných splátkach.
2) Pri dojednaní poistenia zodpovednosti na dobu kratšiu ako jeden rok je celé poistné splatné v deň uzavretia poistenia.
3) Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného v štvrťročných splátkach, prvá splátka poistného je

splatná v deň začiatku poistného obdobia. Každá ďalšia splátka je splatná v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom
začiatku poistného obdobia, a to tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola splatná predchádzajúca splátka poistného.

4) Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného v polročných splátkach, prvá splátka poistného je splatná
v deň začiatku poistného obdobia. Druhá splátka je splatná v deň, ktorý sa číslom zhoduje s dňom začiatku
poistného obdobia, a to šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola
splatná prvá splátka poistného.

5) Ak nie je v danom mesiaci príslušný deň splatnosti, pripadne deň splatnosti na posledný deň takého mesiaca.

ČČlláánnookk  IIIIII
SSyyssttéémm  bboonnuuss//mmaalluuss

1) Poisťovateľ  je povinný pri určení výšky poistného v poistení zodpovednosti zohľadňovať celkový predchádzajúci
škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia
zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vyplatí poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.

2) Systém bonus/malus sa zohľadňuje  pri všetkých druhoch vozidiel.
3) Pri uzavretí poistnej zmluvy sa priznáva bonus alebo uplatňuje malus podľa  celkového predchádzajúceho

škodového priebehu poistenia zodpovednosti poistníka. 
4) Ak je priebeh predchádzajúceho poistenia zodpovednosti poistníka bez  škody,  poisťovateľ pri dojednaní

poistenia zodpovednosti  prizná bonus - zľavu na poistnom.
5) Ak v predchádzajúcom poistení zodpovednosti poistníka došlo k rozhodujúcej udalosti, poisťovateľ pri

dojednaní poistenia zodpovednosti uplatní malus - prirážku k poistnému.
6) Pokiaľ  sa preukáže, že pri dojednaní poistenia zodpovednosti bolo na základe nepravdivého vyhlásenia

poistníka týkajúceho sa škodového priebehu v predchádzajúcom poistení zodpovednosti  určené nižšie poistné,
má poisťovateľ právo na doúčtovanie rozdielu na poistnom vzniknutom v dôsledku nepravdivého vyhlásenia
poistníka.

7) Ak počas poistného obdobia nedôjde  k rozhodujúcej udalosti, poisťovateľ  prizná bonus - zľavu na ročnom
poistnom s platnosťou od prvého dňa nasledujúceho poistného obdobia.

8) Ak počas poistného obdobia dôjde k rozhodujúcej udalosti, poisťovateľ  uplatní malus - prirážku k ročnému
poistnému s platnosťou od prvého dňa nasledujúceho poistného obdobia.

9) Pokiaľ  dôjde k výplate poistného plnenia na základe poistnej udalosti až potom, ako už poisťovateľ  určil
poistníkovi  výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie, má poisťovateľ  právo uplatniť malus  - prirážku
k poistnému v najbližšom poistnom období, pre ktoré bude poistné určované.

10) Poisťovateľ má právo nepriznať bonus a uplatniť malus v prípade, ak bolo za škodu, za ktorú zodpovedá poistník,
poskytnuté  poistné plnenie z poistného garančného fondu v zmysle zákona č. 381/2001 Z.z.
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ČČlláánnookk  IIVV
PPoottvvrrddeenniiee  oo  ppooiisstteenníí  zzooddppoovveeddnnoossttii  aa  zzeelleennáá  kkaarrttaa

Potvrdenie o poistení zodpovednosti vydáva poisťovateľ s platnosťou na celú dobu poistenia dohodnutú v poistnej
zmluve. Zelenú kartu poisťovateľ vydáva s platnosťou na jedno poistné obdobie.

ČČlláánnookk  VV
DDrruuhh  ppoouužžiittiiaa  vvoozziiddllaa

Na základe informácie uvedenej poistníkom v poistnej zmluve poisťovateľ môže navýšiť poistné pre tieto druhy
použitia:
a) vozidlo s právom prednostnej jazdy (s výstražným zariadením) - V,
b) vozidlo prevážajúce nebezpečný náklad - N,
c) taxislužba - T,
d) autopožičovňa - A.

ČČlláánnookk  VVII
OOssoobbiittnnéé  uussttaannoovveenniiaa

Na poistenie zodpovednosti sa nevzťahujú ustanovenia čl. VIII ods. 7) a čl. XI ods. 8) VPP.

V Bratislave, schválené dňa 15. 03. 2015
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