OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE DOPLNKOVÉ POISTENIE VOZIDLA PRE PRÍPAD ŽIVELNEJ UDALOSTI
K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA
MOTOROVÉHO VOZIDLA VPP PZP / 1111
Pre doplnkové poistenie vozidla pre prípad živelnej udalosti, ktoré uzaviera
Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“), platia príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla VPP PZP/1111 (ďalej len„VPP PZP/1111“), tieto Osobitné dojednania
pre doplnkové poistenie vozidla pre prípad živelnej udalosti k Všeobecným
poistným podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP/1111 (ďalej len
„OD PZP ZU“) a poistná zmluva.
Článok 1
Predmet poistenia
1. Doplnkové poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlo (vrátane jeho štandardnej a doplnkovej výbavy) pre prípad jeho poškodenia, zničenia alebo
straty v dôsledku živelnej udalosti.
2. Doplnkové poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou 10 %.
.
Článok 2
Vzťah pripoistenia k hlavnému poisteniu
1. Doplnkové poistenie tvorí s hlavným poistením, ku ktorému je uzavreté,
jeden celok.
2. Doplnkové poistenie bez hlavného poistenia nemôže byť uzavreté a uzaviera sa na dobu dohodnutú v poistnej zmluve.
3. Zánikom hlavného poistenia zaniká aj toto doplnkové poistenie.
Článok 3
Územná platnosť
Doplnkové poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na
území Slovenskej republiky.
Článok 4
Poistná udalosť
1. Poistnou udalosťou je poškodenie, zničenie alebo strata vozidla (vrátane
jeho štandardnej alebo doplnkovej výbavy) spôsobené nasledujúcimi
živelnými udalosťami:
a) pôsobením blesku,
b) zosuvom kamenia, zrútením skál, zosuvom pôdy, lavínami, tlakom
snehu,
c) krupobitím,
d) povodňami alebo záplavami,
e) víchricou (rýchlosť vetra vyššia než 75 km/h),
f) zemetrasením,
g) požiarom alebo výbuchom, s výnimkou škôd, ktoré vznikli v dôsledku
úmyselného konania tretej osoby (napr. podpálenie vozidla), alebo v
dôsledku skratu elektroinštalácie vozidla, alebo v dôsledku požiaru
spôsobeného teplom zahriatych častí motorového vozidla.
2. Poškodenie na sklách motorového vozidla je poistením kryté len v tom
prípade, ak dôjde súčasne aj k poškodeniu inej časti vozidla.
Článok 5
Povinnosti poisteného
1. V prípade vzniku poistnej udalosti je poistený povinný:
a) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že nastala škodová
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udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov, odovzdať poisťovateľovi potrebné doklady a podať dôkaz o
vzniku a rozsahu škody
b) na výzvu poisťovateľa umožniť obhliadku poškodeného motorového
vozidla a počkať s jeho opravou alebo s odstraňovaním jeho zvyškov
na pokyn poisťovateľa, ak z bezpečnostných, hygienických alebo
iných vážnych dôvodov nie je nutné s opravou alebo s odstraňovaním zvyškov motorového vozidla začať bez omeškania. V takom
prípade je však poistený povinný existenciu týchto dôvodov
preukázať a uschovať dôkazy o veci poškodenej poistnou udalosťou
do doby vykonania obhliadky poisťovateľom,
c) predložiť poisťovateľovi faktúry za opravu motorového vozidla v
slovenskom jazyku a na požiadanie poisťovateľa aj doklady o
nadobudnutí náhradných dielov použitých pri oprave motorového
vozidla. V prípade, ak poisťovateľ nepožadoval predloženie originálov dokladov na vyšetrenie poistnej udalosti, je poistený povinný
uchovať tieto originály najmenej po dobu jedného roka od nahlásenia poistnej udalosti a počas tejto doby umožniť poisťovateľovi
nahliadnuť do týchto originálov dokladov,
d) ak už škodová udalosť nastala, vykonať nevyhnutné opatrenia na
to, aby škoda bola čo najmenšia.
Článok 6
Poistné plnenie
1. Ak nastala poistná udalosť, poskytne poisťovateľ poistenému poistné
plnenie, ktorého výška sa určí v závislosti od rozsahu poškodenia vozidla
(jeho štandardnej a doplnkovej výbavy) maximálne však do výšky 2500
Eur. Poisťovateľ od poistného plnenia odpočíta spoluúčasť vo výške 10
%.
2. Poistné plnenie sa určí nasledujúcim spôsobom:
a) Poistné plnenie pri zničení alebo strate motorového vozidla
Výšku poistného plnenia pri zničení alebo strate motorového vozidla
určí poisťovateľ tak, že od všeobecnej hodnoty motorového vozidla v
dobe poistnej udalosti odpočíta cenu zvyškov určenú poisťovateľom,
t.j. použiteľných náhradných dielov a doplnkovej výbavy ako celku.
Zvyšky zostávajú vo vlastníctve poisteného.
b) Poistné plnenie v prípade, ak motorové vozidlo nebolo zničené, a
oprava bola vykonaná v servise:
Ak je oprava poškodeného motorového vozidla ekonomicky účelná,
t.j. ak náklady na opravu nepresiahnu 70 % všeobecnej hodnoty motorového vozidla, uhradí poisťovateľ náklady na opravu podľa predložených faktúr za opravu motorového vozidla, po zohľadnení platných
cenníkov prác a pracovných pozícií odporučených výrobcom motorového vozidla.
c) Poistné plnenie v prípade, ak motorové vozidlo nebolo zničené, a
oprava bola vykonaná svojpomocne (plnenie rozpočtom).
V prípade plnenia rozpočtom, poisťovateľ poskytne poistné plnenie s
cenou normohodiny práce vo výške 20 EUR a cenou náhradných
dielov vo výške 80 % z ceny náhradných dielov určenej podľa kalkulačného programu používaného poisťovateľom,. V prípade plnenia
rozpočtom má poisťovateľ právo vykonať kontrolnú obhliadku vozidla
po oprave.
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3. Ak boli pri oprave poškodeného motorového vozidla vykonané zmeny,
ktoré viedli k zlepšeniu stavu motorového vozidla oproti stavu pred poistnou udalosťou, náklady na tieto zmeny nie sú súčasťou poistného plnenia.
4. Pokiaľ disky z ľahkej zliatiny neboli pri vstupe do poistenia namontované
na motorovom vozidle a ich vlastníctvo nebolo preukázané dokladom o
nadobudnutí, je hornou hranicou poistného plnenia za jeden kus disku
z ľahkej zliatiny suma 50 EUR vrátane DPH.
5. Ak sú predmetom opravy časti motorového vozidla, ktoré vstupovali do
poistenia už ako poškodené má poisťovateľ právo primerane znížiť poistné
plnenie.
6. Poisťovateľ je povinný poskytnúť v prípade poistnej udalosti poistné plnenie do 15 dní po ukončení vyšetrovania potrebného na zistenie rozsahu
poisťovateľa plniť. Vyšetrenie sa musí vykonať bez zbytočného odkladu a
považuje sa za skončené vtedy, keď poisťovateľ oznámi poistenému výšku
poistného plnenie alebo jeho zamietnutie.
Článok 7
Vylúčenia z poistenia
1. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za poškodenie, zničenie alebo
stratu vozidla (vrátane jeho štandardnej alebo doplnkovej výbavy), ak
škoda vznikne v dôsledku:
a) funkčného namáhania, trvalého vplyvu prevádzky, prirodzeného
opotrebovania alebo v dôsledku únavy materiálu,
b) skratu,
c) vplyvu elektrického alebo elektromagnetického poľa alebo výboja,
d) využitia motorového vozidla ako pracovného stroja.
2. Doplnkové poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) vedením motorového vozidla osobou, ktorá nemá predpísané
vodičské oprávnenie, s výnimkou, ak došlo k odcudzeniu motorového
vozidla,
b) jadrovou reakciou, jadrovým žiarením alebo rádioaktívnym
zamorením,

2.

3.

4.
5.

c) výbuchom prepravovaného materiálu,
d) použitím motorového vozidla na účely taxislužby, vozidlá s právom
prednosti v jazde, súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch
alebo prípravných jazdách,
e) akoukoľvek osobou, ktorá viedla motorové vozidlo pod vplyvom
návykových látok alebo, ktorá sa odmietla podrobiť skúške alebo vyšetreniu na zistenie požitia týchto látok,
f) spreneverou motorového vozidla, ktorej sa dopustila tretia osoba v
súvislosti s užívaním motorového vozidla (napr. vypožičiavateľ,
nájomca).
Doplnkové poistenie sa nevzťahuje na:
a) poškodenie alebo zničenie mobilných telefónov, rádiostaníc, odnímateľných navigácií, nosičov dát, výpočtovej techniky, audiovizuálnej
techniky a uloženej batožiny,
b) poškodenie alebo zničenie motorového vozidla, ak sa zistí, že motorové vozidlo pochádza z trestnej činnosti,
c) na poškodenia motorového vozidla, ktoré vznikli pred účinnosťou
poistenia.
Pokiaľ do poistenia vstupuje motorové vozidlo s poškodeniami, pri ktorých
výrobca v rámci technologického postupu opravy nariaďuje výmenu
poškodeného dielu za nový diel, sú tieto poškodené diely vylúčené z
poistenia.
Poisťovateľ má právo poistné plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, pokiaľ
poistený neumožnil obhliadku poškodeného motorového vozidla pred
opravou.
Poisťovateľ nie je povinný plniť za následné škody vzniknuté v súvislosti
s nemožnosťou užívania motorového vozidla (napr. ušlý zisk, poštovné,
náklady s uplatnením nároku na náhradu škody).

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Od ustanovení týchto OD PZP ZU sa možno v poistnej zmluve odchýliť.
2. Tieto OD PZP ZU nadobúdajú účinnosť dňom 14.08.2015.
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