
 
OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., 
pobočka poisťovne z iného členského štátu 
Plynárenská 1, 821 09  Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 47 243 597, DIČ: 2023658329 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Po, Vl. č.: 2154/B 
Zriaďovateľ: SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., Str. Nerva Trian Nr. 3, Sectorul 3, Bloc M 101 Bukurešť 
registrovaná obchodným registrom vedeným Národným úradom pre obchodný register, Úradom pre obchodný register pri Okresnom súde v Bukurešti, číslo zápisu: J40/305/1991. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Všeobecné poistné podmienky 
pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

VPP PZP 2014-2 1/10  www.astrapoistovna.sk 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti“), ktoré 
dojednáva OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA 
SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského 
štátu, Plynárenská 1, 821 09  Bratislava, IČO: 47 243 597 (ďalej 
len „poisťovateľ“), platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len 
„OZ“), Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, vykonávacie predpisy k zákonu (ďalej len 
„zákon“), tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP 
PZP“) a ustanovenia poistnej zmluvy. 

 
Článok 2 

Vymedzenie pojmov 
Asistenčnými službami sa rozumejú služby, ktoré poskytuje 
poisťovateľ podľa platného rozsahu asistenčných služieb 
odovzdaného poistníkovi.  
Bonusom je zľava na poistnom za dosiahnutý bezškodový 
priebeh poistenia zodpovednosti. 
Centrálnou evidenciou vozidiel je automatizovaný informačný 
systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej 
republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
podľa osobitného predpisu.  
Cudzozemským motorovým vozidlom je motorové vozidlo, 
ktoré je evidované v cudzine; za cudzozemské motorové vozidlo 
sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii 
vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej 
osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia 
Slovenskej republiky.  
Členským štátom sa rozumie členský štát Európskych 
spoločenstiev alebo členský štát Európskej dohody o voľnom 
obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom 
priestore.  
Kalendárnym rokom je obdobie začínajúce sa nultou hodinou 1. 
januára a končiace 24. hodinou 31. decembra príslušného roka. 
Malusom je prirážka k poistnému za škodový priebeh poistenia 
zodpovednosti. 
Motorovým vozidlom sa rozumie samostatné nekoľajové 
vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez 
vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii 
vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz. 
Návykovou látkou je alkohol, omamné látky, psychtropné látky 
a ostatné látky spôsobilé nepriazdnivo ovplyvniť pozornosť, 
psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie 
schopnosti, alebo sociálne správanie. 
Neoprávneným použitím cudzieho motorového vozidla je 
prípad, kedy sa osoba zmocní cudzieho motorového vozidla 
v úmysle prechodne ho používať alebo kedy neoprávnene  
 

používa cudzie motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené 
v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona alebo zákona 
o priestupkoch. 
Orgánom dohľadu je Národná banka Slovenska, so sídlom 
Imricha Karvaša 1, 813 25  Bratislava. Je zodpovedná za výkon 
štátneho dozoru nad činnosťou poisťovateľa.  
Orgánom evidencie vozidiel je okresný dopravný inšpektorát. 
Poisteným je ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti. 
Poistným plnením je náhrada škody, ktorá je poskytnutá 
poisťovateľom v prípade, ak nastala poistná udalosť a boli 
splnené všetky podmienky jej poskytnutia uvedené v zákone, vo 
všeobecne záväzných právnych predpisoch, v týchto VPP PZP 
a v poistnej zmluve. 
Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o 
poistení zodpovednosti.  
Poistnou dobou sa rozumie doba, na ktorú je poistenie 
dojednané. 
Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisťovateľa nahradiť za 
poisteného (riadne uplatnenú a preukázanú) vzniknutú škodu.  
Poistným obdobím je časové obdobie, za ktoré sa platí poistné. 
Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistným 
obdobím je technický rok, ktorým sa rozumie časový interval 
365 po sebe nasledujúcich dní (v priestupnom roku 366 dní) 
a začína plynúť v deň začiatku poistenia. 
Poisťovateľom je OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA 
SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského 
štátu, ktorá je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti na 
území Slovenskej republiky na základe osobitného predpisu.  
Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla 
škodu a má podľa zákona a týchto VPP PZP nárok na náhradu 
škody.  
Potvrdením o poistení zodpovednosti sa rozumie písomné 
potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy, tzv. Biela karta. 
Potvrdenie o poistení zodpovednosti obsahuje náležitosti podľa 
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 413/2001 
Z.z. 
Povinnou osobou je osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť 
uzavrieť poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti. Povinnosť 
uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle 
ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch 
vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako 
osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, 
v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového 
vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Povinnosť uzavrieť 
poistnú zmluvu má v takomto prípade najneskôr v deň prvého 
použitia motorového vozidla. Ak je na motorové vozidlo 
uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, 
povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. V prípade 
cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť 
poistnú zmluvu vodič tohto motorového vozidla, ak zákon 
neustanovuje inak a to pri vstupe cudzozemského motorového 
vozidla na územie Slovenskej republiky.  
Prevádzkou motorového vozidla sa rozumie vedený pohyb 
motorového vozidla počas chodu jeho motora, ktorý je 
v príčinnej súvislosti so škodovou udalosťou. Za prevádzku 
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motorového vozidla sa nepovažuje činnosť vozidla ako 
pracovného stroja.  
Prevádzkovateľom motorového vozidla je fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť 
disponovať s motorovým vozidlom. 
Rozhodnou poistnou udalosťou je každá poistná udalosť, bez 
ohľadu na mieru účasti poisteného na vzniknutej škode, z ktorej 
poisťovateľovi vzniká povinnosť poskytnúť poistné plnenie. Za 
rozhodnú poistnú udalosť sa nepovažujú nasledujúce prípady: 
a) škodová udalosť, za ktorú poisťovateľ nemá povinnosť 

poskytnúť poistné plnenie, 
b) poistná udalosť, za ktorú poistený (alebo iná osoba) 

poskytne poisťovateľovi náhradu vyplateného poistného 
plnenia, ak sa tak stane najneskôr do jedného mesiaca od 
doručenia oznámenia poisťovateľa o výške poskytnutého 
poistného plnenia poškodenému, s výnimkou podľa čl. 11 
týchto VPP PZP, 

c) poistná udalosť, ktorá nastala pri neoprávnenom použití 
vozidla cudzou osobou v zmysle právneho poriadku 
Slovenskej republiky. 

Rozhodným obdobím sa rozumie doba nepretržitého, 
minimálne 12 mesiacov trvajúceho poistenia zodpovednosti, 
počas ktorého nedošlo k rozhodnej poistnej udalosti, pričom sa 
do tejto doby započítava aj každý započatý mesiac. Rozhodné 
obdobie sa počíta od začiatku poistenia zodpovednosti, najskôr 
však od 01.01.2002. 
Slovenskou kanceláriou poisťovateľov je právnická osoba 
zriadená zákonom a pôsobiaca v rozsahu ustanovenom týmto 
zákonom (ďalej len „kancelária“). 
Splátkou poistného je dohodnutá časť poistného za príslušnú 
časť poistného obdobia. 
Škodovou udalosťou je skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom 
vzniku práv poškodeného na poskytnutie poistného plnenia 
poisťovateľa.  
Škodovým priebehom poistenia je počet poistných udalostí 
počas neprerušenej doby trvania poistenia zodpovednosti. 
Tuzemským motorovým vozidlom je motorové vozidlo, ktoré 
podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike; za tuzemské 
motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré 
nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo 
prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej 
republiky, alebo motorové vozidlo, ktoré bolo odoslané do 
Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak je Slovenská 
republika miestom určenia, a to po dobu 30 dní odo dňa, keď 
kupujúci prevzal motorové vozidlo, aj keď motorové vozidlo 
nebolo registrované v Slovenskej republike. 
Ušlým ziskom sa rozumie peňažná ujma poškodeného 
v dôsledku škodovej udalosti tým, že nedosiahne rozmnoženie 
majetkových hodnôt, ktoré sa dalo očakávať pri pravidelnom 
chode vecí.  
Územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla nachádza sa 
rozumie najmä územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené 
evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne 
evidenčné číslo, v iných prípadoch ďalej podľa § 2, písm. o) 
zákona.  
Vecou pri sebe alebo vecou na sebe je súbor vecí, ktoré má 
fyzické osoba bežne pri sebe alebo na sebe s prihliadnutím na 
účel cesty a klimatické podmienky. V osobnom vozidle 
a v autobuse ide o veci prepravované v batožinovom priestore 
alebo na streche; v nákladnom vozidle ide len o veci v kabíne 
vozidla. Za veci pri sebe alebo na sebe sa nepovažujú veci, ktoré 

sa svojou povahou alebo množstvom vymykajú vyššie 
uvedenému účelu (náklad).  
Zánikom motorového vozidla sa rozumie trvalý zánik 
motorového vozidla najmä z dôvodu jeho neopraviteľného 
poškodenia (totálnej škody) alebo z dôvodu neschválenia 
technickej spôsobilosti pre jeho prevádzku alebo vek, alebo 
z dôvodu odňatia, odovzdania evidenčného čísla a príslušných 
dokladov vozidla poverenému orgánu štátnej správy, alebo 
orgánom Policajného zboru Slovenskej republiky. 
Zelenou kartou je Medzinárodná karta automobilového 
poistenia. 
 

Článok 3 
Predmet poistenia zodpovednosti 

Predmetom poistenia zodpovednosti je všeobecne záväzným 
právnym predpisom stanovená zodpovednosť poisteného za 
škodu spôsobenú inému prevádzkou motorového vozidla, ktoré 
je uvedené v poistnej zmluve, pokiaľ ku škodovej udalosti, 
z ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo 
v čase trvania poistenia zodpovednosti. 

 
Článok 4 

Rozsah poistenia zodpovednosti 
1) Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto 

zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla uvedeného v poistnej zmluve.  

2) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby 
poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a 
preukázané nároky na náhradu: 
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, 
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením 

alebo stratou veci, 
c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym 

zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písm. a), b) a 
d) tohto bodu, ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené 
v čl. 16 ods. 9) písm. a) alebo písm. b) týchto VPP PZP 
alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť 
poistné plnenie alebo neoprávnene krátil poskytnuté 
poistné plnenie,  

d) ušlého zisku.  
3) Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby 

poisťovateľ za neho nahradil príslušným subjektom 
uplatnené, preukázané a vyplatené náklady zdravotnej 
starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského 
zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového 
zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového 
zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového 
sporenia (ďalej len „náklady“), ak poistený je povinný ich 
nahradiť týmto subjektom.  

4) Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol 
poškodenému poistné plnenie v rozsahu podľa ods. 3) tohto 
článku, ak ku poistnej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla 
a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania 
poistenia zodpovednosti, ak zákon neustanovuje inak. 

 
Článok 5 

Výluky z poistenia zodpovednosti 
1) Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí 

za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu: 
a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého 

prevádzkou bola škoda spôsobená, 
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b) podľa čl. 4 ods. 2 písm. b) až d) týchto VPP PZP 
ba) za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo 

osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti 
žili v spoločnej domácnosti, 

bb) vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo 
prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého 
prevádzkou bola škoda spôsobená, 

bc) vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej 
motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s 
výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného 
motorového vozidla alebo ak ide o spojenie 
motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou 
tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré nie je vykonávané 
v rámci podnikateľskej činnosti, 

c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda 
spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto 
motorovým vozidlom s výnimkou škody spôsobenej na 
veciach, ktoré mali dopravované osoby okrem osôb podľa 
písm. a) a b) tohto článku, v čase, keď k dopravnej 
nehode došlo, na sebe alebo pri sebe, 

d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad 
rámec ustanovený osobitnými predpismi, alebo nad 
rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody, 
alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola 
schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovateľ 
nebol jedným z týchto účastníkov, 

e) vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri 
motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri 
prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových 
vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody 
spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je 
vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, 

f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, 
nemocenských dávok, dávok nemocenského 
zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového 
zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového 
zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového 
sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo 
usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, 

fa) ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu, 
fb) vodičovi motorového vozidla, prevádzkou ktorého 

bola táto škoda spôsobená, 
g) spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako 

pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho 
jazdou, 

h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou 
udalosťou, 

i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla, 
j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri 

teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak má táto 
prevádzka priamu súvislosť s týmto činom alebo 
udalosťou.  

k) spôsobenú jadrovou energiou alebo v dôsledku jadrovej 
reakcie, jadrového žiarenia alebo rádioaktívneho 
zamorenia, 

l) vzniknutú v dôsledku vojny, napadnutia alebo činu 
vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu 
na to, či už bola vojna vyhlásená alebo nie), občianskej 
vojny, hromadných násilných nepokojov, revolúcie, 
povstania, terorizmu, vzbury, demonštrácie, štrajku, 
výluky z práce, vojenskej či inej ozbrojenej moci, činov 

osôb konajúcich zákerne, násilného konania 
motivovaného politicky, sociálne, ideologicky alebo 
nábožensky, sprisahania, zabavenia, rekvirácie pre 
vojenské účely, nariadenia akejkoľvek vlády de jure alebo 
de facto alebo zásahu akejkoľvek verejnej alebo štátnej 
moci,  

m) ktorá je priamo alebo nepriamo spôsobená, vyplýva z, 
alebo je v spojitosti s akýmkoľvek druhom teroristickej 
akcie alebo teroristického činu, bez ohľadu na iné 
spolupôsobiace príčiny alebo udalosti, ktoré sa udiali v 
rovnakom čase alebo v slede nesúvisiacom so škodou. Z 
poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými podmienkami je 
vylúčená zodpovednosť za všetky škody, straty, výdavky 
alebo náklady, ktoré sú priamo alebo nepriamo 
spôsobené, vyplývajú z, alebo sú späté s činmi spojenými 
s obmedzením, prevenciou alebo potláčaním teroristickej 
akcie alebo teroristického činu, alebo ktoré sa nejakým 
spôsobom na ne vzťahujú.  

2) Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie sčasti alebo úplne 
odmietnuť, ak poistený: 
a) bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu 

alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak 
poisťovateľ bol povinný poskytnúť podľa zákona, 

b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku, 
c) neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom 

konaní. 
3) Za škodu spôsobenú vlastníkovi motorového vozidla sa 

nepovažuje prípad, ak bola škoda na motorovom vozidle vo 
vlastníctve lízingovej spoločnosti spôsobená prevádzkou 
iného motorového vozidla v jej vlastníctve, ktoré v čase 
vzniku škody bolo v prenájme inej osoby a nebolo riadené 
zamestnancom lízingovej spoločnosti pri plnení pracovných 
úloh alebo v priamej súvislosti s ním. 

4) Právo na poistné plnenie nevznikne, ak v dôsledku porušenia 
niektorej z povinností uvedených v čl. 14 a 15 týchto VPP PZP 
bude poisťovateľovi znemožnené jednoznačne určiť vznik 
nároku na poskytnutie poistného plnenia alebo rozsah jeho 
povinnosti plniť. 

 
Článok 6 

Limity poistného plnenia a územná platnosť poistenia 
zodpovednosti 

1) Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného 
plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. V poistnej 
zmluve je možné dojednať jeden z nasledujúcich limitov 
poistného plnenia: 
a) Základný limit poistného plnenia: 

aa) 5 000 000 Eur za škodu podľa čl. 4. ods. 2 písm. a) 
a náklady podľa čl. 4 ods. 3 týchto VPP PZP, bez 
ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, 

ab) 1 000 000 Eur za škodu podľa čl. 4. ods. 2 písm. b), c) a 
d) týchto VPP PZP, bez ohľadu na počet poškodených, 

b) Rozšírený limit poistného plnenia: 
ba) 5 000 000 Eur za škodu podľa čl. 4. ods. 2 písm. a) 

a náklady podľa čl. 4 ods. 3 týchto VPP PZP, bez 
ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, 

bb) 2 500 000 Eur za škodu podľa čl. 4. ods. 2 písm. b), c) a 
d) týchto VPP PZP, bez ohľadu na počet poškodených. 

2) Ak súčet nárokov viacerých poškodených prevyšuje limit 
poistného plnenia podľa ods. 1) písm. a) alebo písm. b) tohto 
článku uvedeného v poistnej zmluve, poistné plnenie sa 
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každému z poškodených znižuje v pomere limitu poistného 
plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených. 

3) Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodové udalosti, ku 
ktorým dôjde počas trvania poistenia na území členských 
štátov a zároveň na území tých štátov, ktoré poisťovateľ 
označil v zelenej karte.  

4) Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 
občanovi členského štátu na území cudzieho štátu, v ktorom 
nepôsobí príslušná kancelária, počas jeho cesty z územia 
jedného členského štátu na územie iného členského štátu sa 
vzťahujú právne predpisy členského štátu, na ktorého území 
sa motorové vozidlo spravidla nachádza.  

 
Článok 7 

Vznik poistenia a doba trvania poistenia zodpovednosti 
1) Začiatok poistenia zodpovednosti je uvedený v poistnej 

zmluve. Poistenie zodpovednosti začína plynúť od nultej 
hodiny dňa nasledujúceho po dni dojednania návrhu na 
uzavretie poistnej zmuvy. V prípade, ak dátum dojednania 
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a dátum požadovaného 
začiatku poistenia je totožný, musí byť v poistnej zmluve 
uvedená hodina a minúta začiatku tohto poistenia.  

2) Poistnú zmluvu je možné uzavrieť aj cez prostriedky 
diaľkovej komunikácie. Pokiaľ sa poistná zmluva uzatvára 
prostriedkami diaľkovej komunikácie, vzniká návrh na 
uzavretie poistnej zmluvy. Pokial nie je v návrhu poistnej 
zmluvy uvedené inak, poistná zmluva je uzavretá zaplatením 
poistného vo výške uvedenej v návrhu na uzavretie poistnej 
zmluvy a v lehote určenej poisťovateľom. Lehota na 
zaplatenie poistného je 15 dní odo dňa začiatku poistenia 
uvedeného v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. Poistné sa 
považuje za zaplatené pripísaním poistného na príslušný účet 
poisťovateľa. Ak poistník zaplatí poistné v stanovenej lehote, 
poistenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na dobu odo dňa 
označeného v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy ako deň 
začiatku poistenia do dňa zaplatenia poistného. 

3) Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak poistenie 
zodpovednosti sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 
Článok 8 

Zmena a zánik poistenia zodpovednosti 
1) Zmeny v poistnej zmluve je možné vykonať na základe 

písomnej dohody oboch zmluvných strán, ak nie je v týchto 
VPP PZP alebo v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

2) Zmeny v poistnej zmluve uvedené v čl. 14 ods. 1) písm. c) 
týchto VPP PZP je možné oznámiť poisťovateľovi aj 
telefonicky alebo elektronickou formou; v takomto prípade 
ma poisťovateľ právo ústne alebo elektronickou formou 
vyžiadať si doplnenie tohto oznámenia písomnou formou 
a poistník alebo poistený je povinný vyhovieť žiadosti 
poisťovateľa najneskôr do 15 dní. Pri porušení povinnosti v 
zmysle tohto odseku je poisťovateľ oprávnený odoprieť 
vykonanie zmeny až do doručenia písomného oznámenia 
poistníka alebo poisteného.  

3) Poistenie zodpovednosti zaniká: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia, ktorá musí byť 

poisťovateľovi doručená aspoň šesť týždňov pred jeho 
uplynutím, 

c) odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy v súlade s § 
802 ods. 1 OZ, 

d) odmietnutím poistného plnenia poisťovateľa z poistenia 
zodpovednosti v súlade s         § 802 ods. 2 OZ, 

e) odstúpením poistníka od poistnej zmluvy podľa § 5 ods. 1 
zákona č. 266/2005 o ochrane spotrebiteľa pri finančných 
službách na diaľku, ak je poistníkom spotrebiteľ a poistná 
zmluva bola uzavretá prostredníctvom diaľkovej 
komunikácie. 

4) Poistenie zodpovednosti zaniká aj: 
a) zánikom motorového vozidla, 
b) zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu 

v evidencii vozidiel, 
c) vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel, 
d) prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla 

príslušným orgánom, 
e) vrátením dokladu o poistení zodpovednosti 

poisťovateľovi pri motorových vozidlách, ktoré 
nepodliehajú evidencii vozidiel, 

f) vyradením motorového vozidla z premávky na 
pozemných komunikáciách, 

g) zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá 
nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci. 

5) Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keď nastala 
skutočnosť uvedená v ods. 4 tohto článku. O týchto 
skutočnostiach je poistník povinný bez zbytočného odkladu 
informovať poisťovateľa a predložiť mu doklady 
preukazujúce tieto skutočnosti. 

6) Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovateľ a poistník 
vypovedať poistnú zmluvu do jedného mesiaca odo dňa 
oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V 
takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa 
doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej 
zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti 
zanikne uplynutím tejto lehoty. 

7) Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo 
zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti. 
Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty. 

8) Pokiaľ zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho z manželov, ktorý 
uzavrel poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré 
patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 
prechádzajú práva a povinnosti poistníka z poistenia 
zodpovednosti na pozostalého manžela, pokiaľ sa stane 
vlastníkom alebo spoluvlastníkom predmetného vozidla. 

9) Pokiaľ zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov z 
dôvodu rozvodu manželstva alebo ak na návrh niektorého 
z manželov bezpodielové spoluvlastníctvo zruší súd, 
prechádzajú práva a povinnosti z poistenia zodpovednosti na 
toho z manželov, ktorý sa stane po vysporiadaní 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov vlastníkom 
vozidla uvedeného v poistnej zmluve. 

10) Ak zomrie poistník, ktorý nie je vlastníkom alebo držiteľom 
vozidla, prechádzajú práva a povinnosti poistníka na 
vlastníka vozidla. 

11) Ak zomrie vlastník vozidla, ktorý je súčasne aj poistníkom, 
vstupuje do jeho práv a povinností dedič vozidla na základe 
právoplatného rozhodnutia súdu o ukončení dedičského 
konania. Do doby nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia 
vstupuje do práv a povinností poistníka osoba, ktorá vozidlo 
oprávnene užíva. 



   
  

  

5/10 

12) Poistenie zaniká aj písomnou výpoveďou jednej zo 
zmluvných strán v dobe do dvoch mesiacov po uzavretí 
poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a začína 
plynúť dňom doručenia písomnej výpovede. Jej uplynutím 
poistenie zanikne. 

 
Článok 9 

Poistné, poistné obdobie, platenie a splatnosť poistného 
1) Poistné pri poistení zodpovednosti sa stanovuje vo výške 

zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa 
vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby 
rezerv podľa osobitného predpisu. 

2) Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistným 
obdobím je technický rok. 

3) Spôsob platenia poistného je uvedený v poistnej zmluve. 
4) Poistné je možné platiť jednorazovo, aj v polročných alebo 

štvrťročných splátkach. 
5) Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného 

jednorazovo, poistné je splatné v deň začiatku poistenia. 
6) Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného v 

polročných splátkach, prvá splátka poistného je splatná v 
deň začiatku poistenia. Druhá splátka je splatná v deň, ktorý 
sa číslom zhoduje s dňom začiatku poistenia, a to šiesteho 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 
mesiaci, v ktorom bola splatná prvá splátka poistného. 

7) Ak je v poistnej zmluve dohodnuté platenie poistného v 
štvrťročných splátkach, prvá splátka poistného je splatná v 
deň začiatku poistenia. Každá ďalšia splátka je splatná v deň, 
ktorý sa číslom zhoduje s dňom začiatku poistenia, a to 
tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
kalendárnom mesiaci, v ktorom bola splatná predchádzajúca 
splátka poistného. 

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

9) V prípade nezaplatenia ktorejkoľvek splátky poistného sa 
dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stávajú splatné 
všetky ostávajúce splátky poistného za dané poistné 
obdobie. Poisťovateľ má v takom prípade právo žiadať 
zaplatenie všetkých ostávajúcich splátok poistného. Toto 
právo môže poisťovateľ využiť najneskôr do splatnosti 
nasledujúcej splátky. 

10) Ak poistné nebolo zaplatené včas alebo v dohodnutej výške, 
má poisťovateľ právo na úrok z omeškania (v zmysle 
predpisov občianskeho práva) a úhradu nákladov, ktoré 
vynaložil v dôsledku omeškania poistníka.  

11) Zmenu periodicity platenia poistného (ročne, polročne, 
štvrťročne) je možné vykonať vždy ku výročnému dňu 
poistenia zodpovednosti, na základe písomnej žiadosti 
poistníka doručenej poisťovateľovi najneskôr 7 dní pred 
výročným dňom poistenia zodpovednosti. 

12) Pri poistení dojednanom na dobu kratšiu ako jeden rok je 
celé poistné splatné v deň začiatku poistenia.  

 
Článok 10 

Poistné plnenie 
1) Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu 

škody priamo proti poisťovateľovi a je povinný tento nárok 
preukázať. 

2) Poistné plnenie uhrádza poisťovateľ poškodenému. Ak 
poistený nahradí škodu alebo jej časť priamo poškodenému, 
má právo, aby mu poisťovateľ uhradil ním nahradenú škodu, 

a to do výšky, v akej by bol poisťovateľ povinný nahradiť 
škodu poškodenému. 

3) Poistné plnenie uhrádzané pri jednej poistnej udalosti 
nesmie presiahnuť limity poistného plnenia dojednané 
v poistnej zmluve podľa čl. 6 ods. 1) týchto VPP PZP. 

4) Pre premlčanie nároku na náhradu škody proti 
poisťovateľovi platí rovnaká úprava ako pre premlčanie 
nároku proti osobe, ktorá škodu spôsobila. 

5) Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v mene platnej na 
území Slovenskej republiky. Ak je poškodeným cudzozemec, 
môže byť poistné plnenie poskytnuté aj v inej mene v zmysle 
dohôd o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody, 
ktoré uzavrela kancelária. 

6) Ak je poškodený platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej 
len „DPH“) a má v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov nárok na odpočet DPH, poskytne poisťovateľ 
poistné plnenie bez DPH. V ostatných prípadoch poskytne 
poisťovateľ poistné plnenie vrátane DPH. 

7) Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského 
motorového vozidla na území iného členského štátu, 
poisťovateľ poškodenému poskytne poistné plnenie v 
rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov 
členského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, ak 
sa podľa zákona alebo na základe poistnej zmluvy 
neposkytuje poistné plnenie v širšom rozsahu. 

8) V prípade, že nedodržanie alebo porušenie povinností 
uložených poistenému poistnou zmluvou a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi malo podstatný vplyv na 
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov 
poistnej udalosti, je poistený povinný uhradiť poisťovateľovi 
až do výšky vyplateného poistného plnenia sumu primeranú 
tomu, aký vplyv malo toto nedodržanie alebo porušenie na 
rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. 

9) V prípade, keď fyzická osoba, ktorá spôsobila škodu je 
osobou odlišnou od poisteného a poistený uhradí 
poškodenému premlčaný nárok na náhradu škody, je 
poisťovateľ oprávnený poistenému odmietnuť poskytnutie 
poistného plnenia. 

10) Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území 
Slovenskej republiky má nárok na náhradné poistné plnenie 
z poistného garančného fondu, ak do troch mesiacov odo 
dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti 
poisťovateľ neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k 
uplatneným nárokom na náhradu škody. Poškodený nemá 
nárok na náhradné poistné plnenie z poistného garančného 
fondu, ak si uplatnil nárok na náhradu škody proti 
príslušnému poisťovateľovi žalobou na súde. 

 
Článok 11 

Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia 
1) Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného 

plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu 
škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak: 
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové 

vozidlo pod vplyvom návykovej látky, 
b) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského 

oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové 
vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným 
orgánom, 

c) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že 
jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na 
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používanie v premávke na pozemných komunikáciách 
podľa osobitného predpisu a tento stav bol v príčinnej 
súvislosti so spôsobenou škodou, 

d) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá 
nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla podľa 
osobitného predpisu,  

e) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa 
osobitného predpisu, ktorá je poistnou udalosťou, 

f) v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s 
platením poistného, 

g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov 
hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa čl. 
15 ods. 1) až 4) týchto VPP PZP, 

h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na 
prítomnosť návykovej látky. 

2) Poisťovateľ má proti poistenému, ktorý nie je poistníkom, 
nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré 
za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou 
motorového vozidla, ak: 
a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové 

vozidlo pod vplyvom návykovej látky, 
b) spôsobil škodu prevádzkou motorového vozidla, ktoré 

použil neoprávnene, 
c) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského 

oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové 
vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným 
orgánom, 

d) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že 
jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na 
používanie v premávke na pozemných komunikáciách 
podľa osobitného predpisu a tento stav bol v príčinnej 
súvislosti so spôsobenou škodou, 

e) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá 
nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla podľa 
osobitného predpisu, 

f) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa 
osobitného predpisu, ktorá je poistnou udalosťou, 

g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov 
hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa čl. 
15 ods. 1) až 4) týchto VPP PZP, 

h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na 
prítomnosť návykovej látky. 

3) Výška náhrady poistného plnenia alebo jej časti, na ktorú 
vznikne poisťovateľovi nárok podľa ods. 1) alebo 2) tohto 
článku, nesmie presiahnuť úhrn poistných plnení, ktoré 
poisťovateľ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti. 

4) Právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho 
časti podľa ods. 1) alebo 2) tohto článku sa premlčí do troch 
rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia. 

 
Článok 12 

Bonus/Malus 
1) Systém bonus/malus je platný pre všetky kategórie 

motorových vozidiel, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté 
inak.  

2) Výška bonusu, resp. malusu sa určuje vždy zo základného 
poistného platného pre príslušné motorové vozidlo uvedené 
v poistnej zmluve.  

3) Pre účely týchto VPP PZP sa pre určenie výšky bonusu, resp. 
malusu využíva nasledujúca tabuľka: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Ak poisťovateľ neustanoví inak, pri uzatváraní novej poistnej 
zmluvy je motorovému vozidlu pridelený základný stupeň 
bonusu. Ak poistník predloží poisťovateľovi originálny 
písomný doklad o škodovom priebehu z predošlého 
zaniknutého poistenia zodpovednosti (ďalej len „doklad 
o škodovom priebehu“), bude podľa počtu celkových 
bezškodových, resp. škodových mesiacov uvedených na 
tomto potvrdení zaradený na príslušný stupeň bonusu, resp. 
malusu podľa vyššie uvedenej tabuľky.  

5) Ak poisťovateľ nestanoví inak, na základe potvrdenia 
o škodovom priebehu je možné uplatniť bonus, resp. malus 
len ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky: 
a) predchádzajúce poistenie zodpovednosti zaniklo pred 

menej ako 12 mesiacmi, 
b) predchádzajúce poistenie zodpovednosti zaniklo z iného 

dôvodu ako pre neplatenie poistného, 
c) za zaniknuté poistenie zodpovednosti sa dojednáva nové 

poistenie, 
d) je motorové vozidlo tej istej kategórie vozidla, 
e) je na poistnej zmluve uvedený rovnaký držiteľ vozidla. 

6) V prípade, že poistenie zodpovednosti zaniklo pred viac ako 
12 mesiacmi, rozhodné obdobie sa skracuje o celú dobu 
neexistencie poistenia zodpovednosti, pričom takto 
stanovené rozhodné obdobie môže činiť najmenej 0 
mesiacov. 

7) Pokiaľ poisťovateľ v priebehu platnosti poistnej zmluvy zistí 
skutočnosti vplývajúce na zmenu určenia stupňa bonusu 
(napr. nedodanie potvrdenia o škodovom priebehu alebo 
zistenie, že predložené potvrdenie o škodovom priebehu je 
nepravdivé), má právo jednostranne upraviť výšku poistného 
a doúčtovať poistníkovi rozdiel na poistnom. 

8) Stupeň a výška bonusu, resp. malusu sa na každé 
nasledujúce poistné obdobie určí nasledovne:  
a) za každé sledované bezškodové obdobie sa rozhodné 

obdobie zvyšuje o 12 mesiacov, alebo 
b) za každú rozhodnú poistnú udalosť sa rozhodné obdobie 

znižuje o 24 mesiacov. 
9) Bonus, resp. malus sa uplatňuje, v príslušnom stupni od 

prvého dňa poistného obdobia nasledujúceho po poistnom 
období, v ktorom nárok na tento stupeň vznikol, do konca 
príslušného poistného obdobia. 

Stupeň 
B/M 

Rozhodné obdobie (v 
kalendárnych 

mesiacoch) 

Výška 
B/M 

Bonus 

B7 od 84 a viac 60 % 

B6 od 72 do 83 vrátane 50 % 

B5 od 60 do 71 vrátane 40 % 
B4 od 48 do 59 vrátane 30 % 

B3 od 36 do 47 vrátane 20 % 

B2 od 24 do 35 vrátane 10 % 

B1 od 12 do 23 vrátane 5 % 

Základ Z od 0 do 11 vrátane 0 % 

Malus 

M1 od 0 do 12 vrátane 30 % 

M2 od 13 do 24 vrátane 50 % 

M3 od 25 do 36 vrátane 80 % 

M4 od 37 do 48 vrátane 120 % 

M5 od 49 do 60 vrátane 200 % 
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10) Maximálna dĺžka rozhodného obdobia na určenie výšky 
bonusu je 84 mesiacov a maximálna záporná dĺžka rozhodnej 
doby na určenie výšky malusu je 60 mesiacov. 
 

Článok 13 
Asistenčné služby 

1) Asistenčnou službou sa rozumie poskytnutie služby súvisiacej 
s poruchou alebo nehodou motorového vozidla 
spoločnosťou poskytujúcou asistenčné služby. Zabezpečenie 
asistenčného krytia platí počas trvania poistenia 
zodpovednosti. 

2) Asistenčné služby sú platné pre osobné a ľahké úžitkové 
automobily s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane, 
okrem vozidiel upravených na špeciálne účely, pri ktorých sa 
z hľadiska súčiastkovej základne a rozsahu úprav zmenili 
podmienky na bežnú prevádzku (napr. pretekárske 
automobily). Zahrnuté nie sú ani špeciálne nadstavby, 
príslušenstvá a prívesy vozidiel. 

3) Rozsah a použitie asistenčných služieb sú uvedené 
v dokumente „Rozsah poskytovania asistenčných služieb 
ASTRA Assistance“. 

4) Platnosť asistenčných služieb je viazaná na platnosť poistnej 
zmluvy na poistené motorové vozidlo. 

 
Článok 14 

Povinnosti poistníka 
1) Poistník je okrem povinností uložených mu všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a ostatnými ustanoveniami 
týchto VPP PZP povinný: 
a) pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky 

poisťovateľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia 
zodpovednosti, 

b) kedykoľvek v priebehu trvania poistenia zodpovednosti 
predložiť poisťovateľovi požadované podklady za účelom 
kontroly a overenia údajov, na základe ktorých bola 
uzavretá poistná zmluva a stanovená výška poistného, 

c) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú 
zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v poistnej zmluve, 
najmä zmenu údajov ako sú meno a priezvisko, rodné 
číslo, adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno a 
sídlo držiteľa, vlastníka alebo prevádzkovateľa 
motorového vozidla, zmenu alebo doplnenie 
evidenčného čísla, zmenu alebo doplnenie série a čísla 
technického preukazu alebo iné zmeny týkajúce sa 
poisteného motorového vozidla, zvýšenie poistného 
nebezpečenstva a všetky zmeny majúce vplyv na výšku 
poistného; poistník je povinný doplatiť poistné, ktoré mu 
poisťovateľ v súvislosti s týmito zmenami stanoví, 

d) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi 
skutočnosti uvedené v čl. 8 ods. 4) týchto VPP PZP 
a predložiť mu doklady preukazujúce tieto skutočnosti, 

e) dbať na to, aby škodová udalosť nenastala a udržiavať 
vozidlo, na ktoré sa vzťahuje poistenie zodpovednosti, v 
dobrom technickom a výrobcom predpísanom stave a 
používať ho výlučne na účely stanovené výrobcom, 

f) po zániku poistenia zodpovednosti bez zbytočného 
odkladu odovzdať poisťovateľovi potvrdenie o poistení 
zodpovednosti a zelenú kartu, 

g) bez zbytočného odkladu doložiť dodatočné náležitosti a 
doklady požadované poisťovateľom k podanej reklamácii 
alebo sťažnosti. 

2) Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia 
pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť 
uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu 
na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším 
poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto 
poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná. 

 
Článok 15 

Práva a povinnosti poisteného 
1) Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi vznik 

škodovej udalosti: 
a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej 

republiky, 
b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia 

Slovenskej republiky. 
2) Po oznámení škodovej udalosti je poistený povinný 

postupovať podľa pokynov poisťovateľa, predložiť 
v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada 
(umožniť mu vyhotovenie kópií týchto dokladov) a podať 
pravdivé vysvetlenie o vzniku a rozsahu následkov škodovej 
udalosti. 

3) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi 
písomne oznámiť, že:  
a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a 

vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške, 
b) v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné 

stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol 
poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak 
má poistený právneho zástupcu, je povinný oznámiť 
poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo 
jeho obchodné meno a sídlo, 

c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v 
takomto prípade je poistený povinný postupovať podľa 
pokynov poisťovateľa. 

4) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 
poisťovateľovi, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod 
práva podľa čl. 16 ods. 22) a 23) týchto VPP PZP na 
poisťovateľa a odovzdať mu doklady potrebné na uplatnenie 
týchto práv. 

5) Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného 
odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na 
uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä: 
a) meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho 

obchodné meno a sídlo, 
b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo 

uzavreté poistenie zodpovednosti, 
c) číslo poistnej zmluvy. 

6) Poistený je povinný dbať na to, aby škodová udalosť 
nenastala a udržiavať vozidlo, na ktoré sa vzťahuje poistenie 
zodpovednosti, v dobrom technickom a výrobcom 
predpísanom stave a používať ho výlučne na účely stanovené 
výrobcom. 

7) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu doložiť 
dodatočné náležitosti a doklady požadované poisťovateľom 
k podanej reklamácii alebo sťažnosti. 

8) V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. je poistený povinný nahlásiť 
polícii každú dopravnú nehodu, ak na niektorom zo 
zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na 
inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca 
jedenapolnásobok väčšej škody podľa § 125 Trestného 
zákona. Taktiež je poistený povinný v zmysle zákona č. 
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8/2009 Z.z. nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu, pri 
ktorej: 
a) sa usmrtí alebo zraní osoba, 
b) sa poškodí cesta alebo všeobecné prospešné zariadenie, 
c) uniknú nebezpečné veci. 

9) Poistený je oprávnený písomne požiadať poisťovateľa o 
vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia 
zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, 
ale najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov 
trvania zmluvného vzťahu. 

 
Článok 16 

Práva a povinnosti poisťovateľa 
1) Poisťovateľ má právo v súvislosti so zmenami podmienok 

rozhodujúcich pre stanovanie poistného jednostranne 
upraviť výšku poistného ku dňu jeho splatnosti, resp. 
splatnosti prvej splátky poistného na nasledujúce poistné 
obdobie. 

2) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať 
poistníkovi bez zbytočného odkladu potvrdenie o poistení 
zodpovednosti a zelenú kartu; na tento účel je poisťovateľ 
povinný zabezpečiť, aby potvrdenie o poistení 
zodpovednosti obsahovalo ochranný prvok. 

3) Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne 
oznamovať kancelárii údaje o vzniku, zmene a zániku 
poistenia zodpovednosti a o poistných zmluvách, ktoré 
uzavrel vrátane údajov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) 
zákona. 

4) Poisťovateľ je povinný overiť si údaje o motorovom vozidle 
evidované kanceláriou a ich zmeny podľa § 25 ods. 2 písm. a) 
a b) zákona. 

5) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať 
poistníkovi bez zbytočného odkladu na účel zabezpečenia 
náhrady vzniknutej škody tlačivo na vypísanie údajov 
o dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ich 
účastníkoch, zúčastnených vozidlách a ich poškodení, 
poistení zodpovednosti a zavinení; poisťovateľ je povinný 
vydať poistníkovi tlačivo aj na požiadanie. 

6) Poisťovateľ je povinný do 15 dní po zániku poistenia 
zodpovednosti vydať poistníkovi doklad o škodovom 
priebehu poistenia zodpovednosti. 

7) Poisťovateľ je povinný vydať poistenému doklad o škodovom 
priebehu podľa čl. 15 ods. 9) týchto VPP PZP do 15 dní od 
doručenia žiadosti poisteného. 

8) Poisťovateľ bez zbytočného odkladu ustanoví poistenému na 
základe jeho písomnej žiadosti právneho zástupcu v konaní o 
náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje poistenie 
zodpovednosti. 

9) Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať 
prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti 
poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa 
oznámenia poškodeného o škodovej udalosti: 
a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho 

povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť 
poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah 
povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a 
nárok na náhradu škody preukázaný, 

b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, 
pre ktoré odmietol poskytnúť alebo pre ktoré znížil 
poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné 
vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu 

škody, v ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný 
rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie 
a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa 
považuje za doručené dňom, keď ho poškodený prevzal, 
odmietol prevziať, alebo dňom, keď ho pošta vrátila ako 
nedoručené. 

10) Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do 15 dní 
po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu 
povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie alebo po 
doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady 
škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná 
lehota na poskytnutie poistného plnenia. 

11) V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poskytnutie 
poistného plnenia závisí od výsledku vyšetrovania orgánov 
činných v trestnom konaní, Hasičského a záchranného zboru 
alebo iných vyšetrovacích orgánov, prešetrovanie 
poisťovateľa v zmysle ods. 9) tohto článku nie je možné 
skončiť skôr, ako doručením rozhodnutia príslušných 
vyšetrovacích orgánov poisťovateľovi. 

12) Ak poisťovateľ nesplní povinnosť podľa ods. 9) tohto článku, 
je povinný zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa 
predpisov občianskeho práva. 

13) Ods. 9) až 12) tohto článku sa použijú rovnako aj vtedy, ak 
nárok na náhradu škody uplatnil poškodený proti 
likvidačnému zástupcovi. 

14) Ak nie je ohrozené trestné konanie podľa osobitného 
predpisu alebo prejednávanie priestupku, oznamuje orgán 
činný v trestnom konaní alebo orgán prejednávajúci 
priestupok poisťovateľovi alebo kancelárii na požiadanie 
údaje o dopravnej nehode v rozsahu podľa osobitného 
predpisu, alebo mu umožní nahliadať do spisu a vyhotovovať 
z neho výpisy vo veci týkajúcej sa škodovej udalosti. 

15) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného 
obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, má 
poisťovateľ nárok na pomernú časť poistného ku dňu, keď 
poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poistného 
je poisťovateľ povinný poistníkovi vrátiť, ak suma presiahne 
1,66 Eur; ak poistník nesplnil povinnosť podľa čl. 14 ods. 1) 
písm. f) týchto VPP PZP nie je poisťovateľ povinný do 
splnenia tejto povinnosti vrátiť poistné podľa tohto odseku. 

16) Poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť 
u iného poisťovateľa. 

17) Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného 
obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné, a v 
tomto poistnom období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej 
vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu, má 
poisťovateľ právo na poistné až do konca tohto poistného 
obdobia. 

18) Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť 
najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia: 

a) výšku poistného na nasledujúce poistné obdobie, 
b) dátum skončenia poistného obdobia, 
c) termín, do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej 

poistnej zmluvy podľa čl. 8 ods. 3) písm. c) týchto VPP PZP. 
19) Ak poistený vedome poruší povinnosti uvedené v čl. 15 ods. 

5) a 6) týchto VPP PZP a toto porušenie malo podstatný 
vplyv na výšku poistného plnenia poisťovateľa alebo týmto 
porušením došlo k sťaženiu zistenia právneho dôvodu 
plnenia, rozsahu alebo výšky škody, má poisťovateľ voči 
nemu právo na náhradu až do výšky poskytnutého poistného 
plnenia.  



   
  

  

9/10 

20) Rovnaké právo ako v ods. 19) tohto článku vznikne 
poisťovateľovi v prípade, ak poistený uvedie poisťovateľa do 
omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku 
nároku na poskytnutie poistného plnenia alebo jeho výšky. 

21) V prípade, že poistník vedome poruší povinnosť uvedenú 
v čl. 14 ods. 1) písm. a) týchto VPP PZP a ak bolo na základe 
týchto odpovedí určené nižšie poistné, má poisťovateľ právo 
na úhradu dlžného poistného vrátane úroku z omeškania 
a administratívnych nákladov s tým súvisiacich. 

22) Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo 
na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženie alebo na 
zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, 
ak za poisteného túto sumu zaplatil alebo ju za neho vypláca. 

23) Na poisťovateľa prechádza tiež právo poisteného na úhradu 
tých nákladov konania o náhrade škody, ktoré boli 
poistenému priznané, ak ich poisťovateľ za poisteného 
vyplatil. 

 
Článok 17 

Likvidačný zástupca 
1) Poisťovateľ je povinný v každom členskom štáte, okrem 

členského štátu, v ktorom mu bolo udelené povolenie na 
vykonávanie poisťovacej činnosti, určiť svojho likvidačného 
zástupcu. Likvidačným zástupcom môže byť fyzická osoba 
alebo právnická osoba, ktorá musí mať trvalý pobyt alebo 
sídlo v členskom štáte, v ktorom vykonáva činnosť. 

2) Likvidačný zástupca vybavuje škodové udalosti v mene 
poisťovateľa a na jeho účet; likvidačný zástupca je oprávnený 
vykonávať túto činnosť pre jedného poisťovateľa alebo 
viacerých poisťovateľov; vykonávanie činnosti likvidačného 
zástupcu nie je zriadením pobočky poisťovateľa. 

3) Likvidačný zástupca zhromažďuje informácie potrebné na 
prešetrenie nárokov poškodeného na náhradu škody a 
vykonáva činnosti potrebné na ich uspokojenie, ak škoda 
bola spôsobená prevádzkou motorového vozidla: 
a) na ktoré bolo uzavreté poistenie zodpovednosti v inom 

členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má 
poškodený trvalý pobyt alebo sídlo, 

b) ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte, ako je 
členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo 
sídlo, 

c) na území iného členského štátu, ako je členský štát, v 
ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo, 

d) ktoré sa spravidla nachádza v inom členskom štáte, ako je 
členský štát, v ktorom má poškodený trvalý pobyt alebo 
sídlo, pričom bola škoda spôsobená na území iného ako 
členského štátu, v ktorom pôsobí príslušná kancelária 
poisťovateľov, ktorá je zapojená do systému zelenej 
karty. 

4) Likvidačný zástupca je oprávnený vo vzťahu k poškodenému 
pri uspokojovaní jeho nárokov zastupovať poisťovateľa v 
plnom rozsahu a musí zabezpečiť prešetrovanie nárokov 
poškodeného v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom 
má poškodený trvalý pobyt alebo sídlo; tým nie je dotknuté 
právo poškodeného uplatniť svoje nároky na náhradu škody 
priamo proti poisťovateľovi alebo proti osobe, ktorá túto 
škodu spôsobila. 

5) Poisťovateľ je povinný do siedmich dní odo dňa určenia 
likvidačného zástupcu písomne oznámiť Národnej banke 
Slovenska a kancelárii meno, priezvisko, dátum narodenia, 
adresu trvalého pobytu likvidačného zástupcu alebo jeho 

obchodné meno a sídlo. Kancelária tieto informácie bez 
zbytočného odkladu poskytuje príslušným národným 
informačným strediskám iných členských štátov. 

6) Ustanovenia odsekov 2) až 4) tohto článku platia primerane 
pre likvidačného zástupcu poisťovne z iného členského štátu, 
ktorá vykonáva poistenie zodpovednosti na území Slovenskej 
republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb. 

7) Ak poisťovateľ so sídlom na území iného členského štátu 
vykonáva poistenie zodpovednosti na území Slovenskej 
republiky prostredníctvom pobočky, činnosť likvidačného 
zástupcu podľa odsekov 2) až 4) tohto článku vykonáva 
vedúci pobočky poisťovne z iného členského štátu na území 
Slovenskej republiky, ak poisťovateľ neurčil iného 
likvidačného zástupcu. 

 
Článok 18 

Spôsob vybavovania reklamácií a sťažností 
1) Reklamáciou alebo sťažnosťou sa pre účely týchto VPP PZP 

rozumie písomná námietka poistníka alebo poisteného na 
výkon poisťovatej činnosti poisťovateľa v súvislosti 
s uzavretou poistnou zmluvou.  

2) Poisťovateľ sa bude zaoberať každou reklamáciou alebo 
sťažnosoťou, ktorá: 
a) je podaná v písomnej forme, 
b) je riadne doručená poisťovateľovi, 
c) obsahuje informácie o osobe podávajúcej reklamáciu 

alebo sťažnosť,  
d) obsahuje informácie akej veci sa reklamácia alebo 

sťažnosť týka. 
3) Poisťovateľ je v zmysle čl. 14 ods. 1) písm. g) týchto VPP PZP 

oprávnený vyzvať poistníka a zároveň je poisťovateľ v zmysle 
čl. 15 ods. 7) týchto VPP PZP oprávnený vyzvať poisteného 
na doloženie ďalších náležitostí a dokumentov k podanej 
reklamácii alebo sťažnosti. Ak poistník alebo poistený 
požadované náležitosti a doklady nedoplní v stanovenej 
lehote, nebude zo strany poisťovateľa možné vybavovanie 
reklamácie alebo sťažnosti ukončiť a reklamácia alebo 
sťažnosť bude odložená ako neopodstatnená. 

4) Poisťovateľ je povinný prešetriť reklamáciu alebo sťažnosť 
a informovať osobu podávajúcu reklamáciu alebo sťažnosť 
o spôsobe vybavenia jej požiadaviek či dôvodoch jej 
zamietnutia do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie 
reklamácie alebo sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie,  je 
možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom 
bude osoba podávajúca reklamáciu alebo sťažnosť 
bezodkladne upovedomená. V prípade, že je reklamácia 
alebo sťažnosť podaná opakovane, tou istou osobou a 
v rovnakej veci, a neobsahuje nové skutočnosti, poisťovateľ 
nie je povinný reklamáciu alebo sťažnosť vybaviť a osobu 
podávajúcu reklamáciu alebo sťažnosť o tom upovedomiť. 

 
Článok 19 

Doručovanie písomností 
1) Pokiaľ nie je v týchto VPP PZP uvedené inak, všetky 

oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba v písomnej forme.  
2) Písomnosti sa doručujú spravidla poštou alebo iným 

subjektom oprávneným doručovať zásielky, môžu však byť 
doručené aj priamo poisťovateľom a doručujú sa ako bežné 
zásielky alebo doporučené zásielky; pokiaľ je predmetom 
doručenia výzva poisťovateľa na zaplatenie dlžného 
poistného, alebo výzva na zaplatenie celého poistného podľa 
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čl. 9 ods. 9) týchto VPP PZP, alebo oznámenie o zániku 
poistenia, zásielka sa vždy doručuje doporučene. 

3) Písomnosti sa účastníkom poistenia (poisťovateľovi, 
poistníkovi, poistenému, oprávnenej osobe) doručujú 
spravidla na poslednú známu adresu trvalého pobytu alebo 
sídla, prípadne na korešpondenčnú adresu. 

4) Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej doručenia 
adresátovi. 

5) Ak sa písomnosť pre nezastihnutie adresáta uloží na pošte a 
adresát si ju v príslušnej úložnej dobe nevyzdvihne, 
písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej uloženiana na 
pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. 

6) Ak adresát odmietne písomnosť prijať, považuje sa 
písomnosť za doručenú dňom, keď bolo jej prijatie 
odmietnuté. 

7) Ak adresát preukáže, že mu písomnosť nemohla byť 
doručená z dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže na 
to poisťovateľ prihliadnuť s ohľadom na okolnosti prípadu. 

8) V prípade pochybností je poisťovateľ oprávnený požadovať 
overenie totožnosti pri písomných úkonoch účastníkov 
poistenia v zmysle platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

 
Článok 20 

Potvrdenie o poistení a zelená karta 
1) Potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu vydáva 

poisťovateľ s platnosťou na celú dobu dohodnutú v poistnej 
zmluve.  

2) Dňom zániku poistenia zodpovednosti zaniká aj platnosť 
potvrdenia o poistení zodpovednosti, zelenej karty 
a všetkých nárokov vyplývajúcich z poistenia zodpovednosti 
(vrátane nároku na asistenčné služby); poistník je v zmysle čl. 
14 ods. 1) písm. f) týchto VPP PZP po zániku poistenia 
zodpovednosti povinný odovzdať poisťovateľovi potvrdenie 
o poistení zodpovednosti a zelenú kartu. 

 
Článok 21 

Spracovanie osobných údajov 
1) Uzavretím poistnej zmluvy dáva poistník poisťovateľovi 

súhlas: 
a) na spracúvanie osobných údajov uvedených v poistnej 

zmluve (ďalej len „údaje“) vrátane ich poskytovania 
zmluvnej zaisťovni so sídlom v zahraničí za účelom 
zaistenia, 

b) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania 
zmluvným zástupcom poisťovateľa za účelom správy 
poistenia, 

c) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania 
zmluvným partnerom za účelom marketingovej činnosti 
poisťovateľa a zmluvných partnerov, vzájomnej podpory 
predaja a poskytovania komplexného finančného servisu 
a poradenstva poistníkovi a poistenému, 

d) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania 
zmluvným partnerom poisťovateľa v oblasti likvidácie za 
účelom likvidácie poistných udalostí, 

e) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania tretím 
osobám (najmä advokátom, notárom, spoločnostiam 
zaoberajúcim sa inkasom pohľadávok) za účelom ochrany 
a domáhania sa práv poisťovateľa, 

f) na spracúvanie údajov vrátane ich poskytovania všetkým 
subjektom patriacim k finančnej skupine ASTRA za 

účelom finančného sprostredkovania alebo finančného 
poradenstva, vzájomnej podpory predaja a poskytovania 
komplexného finančného servisu a poradenstva 
poistníkovi a poistenému, vyhotovovania štatistík a analýz 
a marketingovej činnosti. 

2) Poistník, podľa ods. 1 písm. b) až f) tohto článku, poskytuje 
svoj súhlas na dobu trvania zmluvného vzťahu a na dobu 
nevyhnutnú pre uplatnenie práv a povinností stanovených 
zákonom. Počas tejto doby nie je poistník oprávnený súhlas 
účinne odvolať. Po uplynutí tejto doby je súhlas na 
spracovanie údajov vrátane ich poskytnutia podľa ods. 1 
písm. b) až f) tohto článku kedykoľvek odvolateľný. 

3) Uzavretím poistnej zmluvy poistník potvrdzuje, že mu 
sprostredkovateľ poistenia pred získaním jeho osobných 
údajov oznámil: 
a) že jeho osobné údaje bude ako prevádzkovateľ spracúvať 

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ 
ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, 
Plynárenská 1, 821 09  Bratislava, IČO: 47 243 597, 

b) názov a sídlo alebo trvalý pobyt sprostredkovateľa 
poistenia, ak v mene poisťovateľa získava jeho osobné 
údaje sprostredkovateľ poistenia, 

c) že jeho osobné údaje bude poisťovateľ spracúvať na účel 
výkonu poisťovacej činnosti, na iné účely uvedené v § 47 
zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej pre potreby tohto 
odseku len „zákon o poisťovníctve“) a na účely uvedené 
v ods. 1) tohto článku, 

d) že oprávnená osoba, ktorá získala jeho osobné údaje, 
preukázala svoju totožnosť alebo preukázala príslušnosť 
oprávnenej osoby hodnoverným dokladom 
poisťovateľovi, 

e) že bol poučený o povinnosti poskytnúť požadované 
osobné údaje podľa § 47 ods. 1 zákona o poisťovníctve 
ako i o tom, že v prípade neposkytnutia týchto údajov s 
ním poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrie, 

f) že poisťovateľ je oprávnený poskytnúť jeho osobné údaje 
osobám uvedeným v § 47 ods. 4 zákona o poisťovníctve a 
na základe jeho súhlasu udeleného v poistných 
podmienkach i osobám uvedeným v ods. 1) tohto článku, 

g) že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby podľa 
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 
Článok 22 

Záverečné ustanovenia 
1) Tieto VPP PZP sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. 
2) V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od ustanovení týchto 

VPP PZP. 
3) V prípade zmeny alebo nahradenia ustanovenia všeobecne 

záväzného právneho predpisu, na ktorý tieto VPP PZP 
odkazujú, nie je tým platnosť príslušného ustanovnia VPP 
PZP dotknutá a v prípade pochybností sa má za to, že ide 
o odkaz na nové alebo zmenené ustanovnia všeobecne 
záväzného právneho predpisu, ktoré je svojím obsahom 
najbližšie k pôvodnému ustanoveniu všeobecne záväzného 
právneho predpisu, ktoré bolo zmenené alebo nahradené. 
Ak sa VPP PZP odvolávajú na všeobecne záväzné predpisy, 
rozumejú sa nimi právne predpisy platné a účinné na území 
Slovenskej republiky. 

4) Tieto VPP PZP nadobúdajú účinnosť dňom 24.12.2014. 


