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Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 

POISTENIE MOTOROVÝCH A PRÍPOJNÝCH VOZIDIEL  

1. UPOZORNENIE 

Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy v zmysle ust. § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. 
o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov 
a strát súvisiacich s poistným produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi 
vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy. 

2. INFORMÁCIE O POISŤOVATEĽOVI A KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Obchodné meno a právna forma poisťovateľa: QBE Insurance (Europe) Limited 
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Veľká Británia 
Názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: Slovenská republika 
Sídlo poisťovateľa: Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn 
Adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu: Štúrova 27, 042 80 Košice 
Telefónne číslo: 055 6826 222 
E-mailová adresa: info@sk.qbe.com 
Webové sídlo: www.qbeeurope.com/slovakia 

3. CHARAKTERISTIKA POISTNEJ ZMLUVY A DÔLEŽITÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Názov poistného produktu: Poistenie motorových a prípojných vozidiel 
Popis poistného produktu: 
a) popis poistenia alebo súboru poistení   
Poistenie motorových a prípojných vozidiel (ďalej len „Havarijné poistenie“) je určené na komplexné poistenie motorových 
a prípojných vozidiel pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia. Pevnou súčasťou poistného produktu je poistenie pre 
prípad poškodenia alebo zničenia vozidiel následkom rizík, ktoré sú nižšie  uvedené. Ďalej je možné v poistnej zmluve  dojednať 
poistenie motorového a prípojného vozidla pre prípad odcudzenia vozidla, poistenie batožiny, poistenie poškodenia alebo zničenia 
skiel a poistenie nákladov na nájom náhradného vozidla. 
b) všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období  
Poistnou dobou je doba, na ktorú sa poistenie dojednáva. Poistným obdobím je časové obdobie, za ktoré sa platí poistné. 
c) poistné riziká  
1. poškodenie alebo zničenie vozidla, resp. doplňujúcej (zvláštnej) výbavy, resp. batožiny v dôsledku: 

a) stretu vozidla, nárazu vozidla, pádu predmetov, ktoré nie sú  súčasťou poisteného vozidla, 
b) požiaru, výbuchu, priameho úderu blesku, 
c) povodne, záplavy, krupobitia, víchrice, zemetrasenia, 
d) zásahu cudzej osoby, 
Poistenie poškodenia alebo zničenia vozidla sa vzťahuje tiež na škody vzniknuté na kábloch elektroinštalácie a hadiciach 
chladiacej a brzdovej sústavy v dôsledku prehryzenia alebo ohryzenia hlodavcami. 

2. odcudzenie vozidla alebo jeho častí pevne spojených s vozidlom, resp. doplňujúcej (zvláštnej) výbavy, resp. batožiny, pokiaľ 
k odcudzeniu dôjde: 
a) krádežou vlámaním, 
b) lúpežným prepadnutím, 

3. poškodenie alebo zničenie skiel s plnením do výšky spoluúčasti z poistenia pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla, 
4. poistenie nákladov na nájom náhradného vozidla. 
d) všeobecná charakteristika poistného plnenia  
Poistné plnenie je poskytované formou peňažného plnenia. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie maximálne do výšky poistnej 
sumy alebo limitu poistného plnenia. Poistený sa podieľa na poistnom plnení spoluúčasťou dohodnutou v poistnej zmluve. 

e) iné  

Pre osobné a úžitkové dvojstopové motorové vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t  poisťovateľ 
k havarijnému poisteniu doplnkovo poskytuje poistenie  asistenčných služieb motorovým vozidlám, pričom poistné plnenie, 
v prípade poruchy alebo dopravnej nehody motorového vozidla,  je poskytované formou zabezpečenia asistenčnej služby.  
Spôsob určenia výšky poistného plnenia 
Výška poistného plnenia závisí od skutočností a súm, ktoré boli dohodnuté v poistnej zmluve. Výška poistného plnenia sa nerovná 
automaticky výške poistnej sumy. 
1. Ak bolo poistené vozidlo poškodené, vzniká poistenému právo, aby poisťovateľ vyplatil sumu, ktorá zodpovedá primeraným 

nákladom na opravu, zníženú o hodnotu predajných zvyškov nahradzovaných častí poškodeného vozidla. Ak sa však náklady 
na opravu  rovnajú alebo prevyšujú  všeobecnú hodnotu vozidla v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, poisťovateľ  
poskytne poistné plnenie ako za vozidlo zničené v zmysle ďalej uvedeného bodu.   

2. Ak bolo poistené vozidlo zničené alebo odcudzené, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovateľ vyplatil sumu zodpovedajúcu 
všeobecnej hodnote vozidla v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zníženú o hodnotu predajných zvyškov vozidla. 
Výpočet výšky poistného plnenia vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku. 

Podrobný popis spôsobu určenia výšky poistného plnenia v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia vozidla je uvedený 
najmä vo Zmluvných dojednaniach pre poistenie motorových a prípojných vozidiel (ďalej len „ZD-KASKO)“, čl. 11-Plnenie poistiteľa 
a čl. 12-Plnenie poistiteľa v prípade poistných udalostí mimo územia Slovenskej republiky. 

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie 
V niektorých prípadoch napriek tomu, že poistnému vznikne škoda,  nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť plnenie. Ide o tzv. 
výluky z poistenia. Napr.: 
1. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené úmyselným konaním poisteného alebo poistníka, trvalým vplyvom prevádzky, 

chybnou konštrukciou, vadou materiálu, výrobnou alebo montážnou vadou a funkčným namáhaním, nesprávnou obsluhou 



           2/2 QIE 400/16/01 
 

 

alebo údržbou, vedením vozidla osobou, ktorá v čase vzniku škodovej udalosti nemala predpísané príslušné vodičské 
oprávnenie, požiarom vzniknutým následkom nesprávne vykonaných servisných alebo opravárenských prác. 

2. Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie vozidla pri pretekoch alebo súťažiach každého druhu, ako aj pri 
prípravných jazdách na ne. 

3. Poistenie sa nevzťahuje na vozidlo využívané na požičiavanie a prenájom, okrem prípadu, keď poistený je nájomcom vozidla 
a je zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ osvedčenia. 

4. Poistenie sa nevzťahuje na batožinu a veci osobnej potreby ponechané vo vozidle pred začatím jazdy a po skončení jazdy. 
Podrobné popisy uvedených prípadov, ako aj  ostatné výluky z poistenia,  sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie vecí a iného majetku, zodpovednosti za škodu a finančných strát (ďalej len „VPP“) čl. 13-Výluky z poistenia,  v ZD-KASKO 
čl.6-Výluky z poistenia, čl.2a-Poistenie Sklo-spoluúčasť a čl.2b-Poistenie nákladov na nájom náhradného vozidla. 

Podmienky, za ktorých je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť 
1. Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie, ak poistený porušil povinnosti stanovené v poistnej zmluve (vrátane povinností 

uvedených v ZD-KASKO, VPP) a všeobecne záväzných právnych predpisoch, upravujúcich poistenie (Občiansky zákonník), 
a to napríklad, ak:  
a) bezodkladne nenahlási dopravnú nehodu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov polícii; 
b) nezabezpečí v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov  vyplnenie a podpísanie tlačiva škodovej udalosti, ktoré je 

určené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody ( tzv. Správa o nehode); 
c) nezabezpečí motorové vozidlo  proti odcudzeniu spôsobom stanoveným v ZD-KASKO, čl.9-Zabezpečenie vozidla. 

2. Podrobný popis a ostatné prípady možného zníženia poistného plnenia  sú uvedené  v ZD-KASKO, čl.11-Poistné plnenie.  
Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného  

Výška poistného sa určuje v závislosti najmä od výšky poistnej sumy, továrenskej značky a typu vozidla, druhu použitia vozidla, 
výšky dohodnutej spoluúčasti  (podiel poisteného na poistnom plnení), regiónu trvalého pobytu poisteného, vstupného veku 
poisteného, systému bonus-malus (ak je dohodnutý v poistnej zmluve) a  rozsahu poistných rizík, ktoré sú poistnou zmluvou kryté. 
Poistné za poistnú zmluvu dojednanú na dobu určitú sa platí jednorázovo, poistné za poistnú zmluvu na dobu neurčitú sa platí v  
poistných obdobiach: štvrťrok, polrok alebo rok.  Poistné za poistné obdobie alebo za poistnú dobu, s termínmi jeho splatnosti 
a údajmi k úhrade poistného prevodom alebo peňažným poukazom, je uvedené v poistnej zmluve. 
Dôsledkom nezaplatenia poistného je zánik poistenia, ak: 

a) poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa splatnosti;  
b) poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho 

zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením výzvy. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 
Spôsoby zániku poistnej zmluvy 
Okrem prípadov zániku poistenia  dôsledkom nezaplatenia poistného, poistenie zaniká aj: 

a) dňom, kedy poistené vozidlo bolo natrvalo vyradené z premávky na pozemných komunikáciách alebo bolo vyradené 
z evidencie vozidiel, v zmysle ZD-KASKO čl.13-Zmena poistného a zánik poistenia; 

b) zmenou v osobe vlastníka poistnej veci, v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu, upravujúceho poistenie  
(Občiansky zákonník); 

c) uplynutím poistnej doby, výpoveďou, dohodou, odstúpením, odmietnutím poistného plnenia a iným dôvodom zániku 
poistenia,  v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu, upravujúceho poistenie  (Občiansky zákonník) a VPP čl.5-
Zánik poistenia. 

4.  INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Spôsob vybavovania sťažností 
Sťažnosť je možné podať v akejkoľvek prevádzke poisťovateľa počas prevádzkovej doby osobne alebo  písomne na adrese: QBE 
Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 Košice . Sťažnosť je možné podať aj 
elektronicky  na e-mailovú adresu: info@sk.qbe.com. Podrobnejšie informácie o mieste,  spôsobe podania  a postupe pri 
vybavovaní sťažností sú uvedené v dokumente - Vybavovanie sťažností, ktorý sa nachádza na webovom sídle poisťovateľa. 
Sťažnosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní od  jej doručenia. V prípade, ak to vzhľadom na 
okolnosti prípadu  nebude možné, bude sťažovateľ informovaný o dôvodoch predĺženia lehoty na vybavenie sťažnosti s uvedením 
predpokladaného  termínu vybavenia sťažnosti. 
Informácie o práve štátu  

Uzatváraná poistná zmluva sa bude riadiť právnym poriadkom  Slovenskej republiky. 
 
 
 
Klient svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy s dostatočným časovým predstihom písomne 
oboznámený so  zmluvnými  podmienkami uzatváranej  zmluvy a že ich v písomnej forme prevzal. 

 

 

 

V ................................., dňa  ................................. .................................................................. ..............................................
... 

 meno a priezvisko (obchod. meno) klienta podpis klienta 
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