OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE VOZIDLA PRE PRÍPAD KRÁDEŽE K VŠEOBECNÝM POISTNÝM
PODMIENKAM ŠIKOVNÉ POISTENIE VOZIDLA VPP SPV 0419
Pre poistenie vozidla pre prípad krádeže, ktoré uzaviera Union
poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“), platia príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné
podmienky Šikovné poistenie vozidla VPP SPV 0419 (ďalej len
„VPP SPV“), tieto Osobitné dojednania pre poistenie vozidla pre
prípad krádeže k Všeobecným poistným podmienkam Šikovné
poistenie vozidla VPP SPV 0419 (ďalej len „OD KR 0419“) a
poistná zmluva.
Článok 1
Výklad pojmov
Imobilizér je elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne
zabudované vo vozidle, zabraňujúce rozjazdu vozidla blokovaním
funkčných častí motora s minimálne tromi blokovanými okruhmi.
Mechanickým zabezpečovacím zariadením sa rozumie
mechanické zabezpečenie s príslušnou certifikáciou, ktoré je
pevne spojené s karosériou, alebo umožňuje jednoznačne
identifikovať vozidlo podľa viditeľných znakov na sklených častiach
vozidla.
Povinné zabezpečenie sú technické prostriedky, ktoré sú pevne
spojené s karosériou vozidla a sú určené na zaistenie vozidla
blokovaním jeho funkčných častí proti jeho neoprávnenému
použitiu.
Prekonanie prekážky je násilné vniknutie do zabezpečeného
priestoru poisteného motorového vozidla potvrdené políciou.
VIN PRINT je forma zabezpečenia poisteného vozidla leptaním
alebo pieskovaním VIN čísla a iných údajov na sklá motorového
vozidla s registráciou v databáze autorizovaných spoločností.
Vyhľadávací systém je zabezpečovacie zariadenie skryte
zabudované vo vozidle slúžiace pre aktívnu lokalizáciu
motorového vozidla, pričom spolupracuje s elektronickým
zariadením pevne zabudovaným v motorovom vozidle, ktoré po
aktivácii je vo vysielacom režime s vyhľadávacím monitorovacím
zariadením, ktoré úzko spolupracuje s dispečerským pracoviskom.
Vyhľadávací systém musí mať pôsobnosť podľa územného
rozsahu dojednaného v poistnej zmluve (Lo Jack, JP Jack,
GPS/GSM a pod). Za funkčný vyhľadávací systém sa považuje
systém, ktorý je aktivovaný.
Článok 2
Predmet poistenia
1. Poistenie sa vzťahuje na motorové vozidlo uvedené v poistnej
zmluve (vrátane jeho štandardnej a doplnkovej výbavy) pre
prípad jeho odcudzenia. Na doplnkovú výbavu sa poistenie
vzťahuje len vtedy, ak bola osobitne dojednaná v poistnej
zmluve, pričom cena tejto doplnkovej výbavy musí byť
zahrnutá priamo v poistnej sume vozidla.
2. Poistenie sa vzťahuje na vozidlo, ktoré je v čase uzavretia
poistnej zmluvy nepoškodené, v dobrom technickom stave
a ku ktorému je v Slovenskej republike vystavený platný
technický preukaz a/alebo osvedčenie o evidencii vozidla.
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Článok 3
Poistná suma
Poistenie vozidiel sa dojednáva na novú hodnotu.
Poistná suma zodpovedá:
výške kúpnej ceny vozidla vrátane štandardnej a doplnkovej
výbavy (ak je táto predmetom poistenia) uvedenej v nadobúdacom doklade vystavenom autorizovaným predajcom danej
značky vozidla, bez odpočítania predajných zliav a vrátane
DPH vozidla, alebo
hodnote vozidla určenej kalkulačným systémom poisťovateľa
ako priemerná nová hodnota vozidla.
Za správne stanovenie poistnej sumy zodpovedá poistník.

Článok 4
Územná platnosť
1. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na
území Európy v geografickom zmysle.
2. Pri preprave poisteného vozidla loďou sa poistenie
neprerušuje, pokiaľ miestom nakladania a vykladania vozidla je
územie Európy. V ostatných prípadoch sa poistenie preruší
ukončením nakladania vozidla na loď.
Článok 5
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je odcudzenie vozidla (jeho štandardnej a
doplnkovej výbavy) a neoprávnené používanie vozidla.
Článok 6
Poistné plnenie
1. Ak nastala poistná udalosť, poskytne poisťovateľ poistenému
poistné plnenie, maximálne však do výšky poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve. Poisťovateľ od poistného plnenia
odpočíta spoluúčasť dojednanú v poistnej zmluve.
2. Poistné plnenie sa určí nasledujúcim spôsobom:
a) Poistné plnenie pri odcudzení celého vozidla
i. Pokiaľ nebolo vozidlo a/alebo štandardná alebo doplnková
výbava nájdená po ohlásení jeho odcudzenia v lehotách,
ktoré sú stanovené pre orgány činné v trestnom konaní,
určuje sa výška poistného plnenia zo všeobecnej hodnoty
vozidla v čase vzniku poistnej udalosti.
ii. Ak dôjde k odcudzeniu celého vozidla, poskytne poisťovateľ
poistné plnenie, ak boli splnené podmienky uvedené v čl. 9
ods. 1 písm. d) týchto OD KR a po doručení potvrdenia
polície o negatívnom výsledku pátrania, doručení originálu
rozhodnutia obvodného úradu, odboru dopravy o vyradení
vozidla z cestnej premávky, doručení originálu potvrdenia o
vyradení vozidla z evidencie vozidiel a doručení originálu
osvedčenia o evidencii, alebo technického preukazu.
b) Poistné plnenie pri odcudzení štandardnej alebo doplnkovej
výbavy
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i. V prípade odcudzenia štandardnej alebo doplnkovej výbavy
vzniká poistenému právo na poistné plnenie iba za
predpokladu, že škodca prekonal prekážky alebo opatrenia,
ktoré chránili predmet poistenia pred odcudzením.
ii. V prípade odcudzenia štandardnej alebo doplnkovej výbavy
sú poistným plnením primerané náklady účelne vynaložené
na odstránenie škody, ktoré nepresiahnu 90% všeobecnej
hodnoty vozidla. Za primerané náklady sa považujú také
náklady, ktoré nepresiahnu ceny nových náhradných dielov,
časových noriem stanovených výrobcom príslušnej značky a
modelu vozidla alebo hodinovej sadzby autorizovaného
servisu príslušnej značky a modelu vozidla v SR v danom
regióne. V prípade odcudzenia diskov kolies z ľahkej zliatiny,
ktoré neboli pri vstupe do poistenia namontované na vozidle
a ich vlastníctvo nebolo preukázané dokladom o
nadobudnutí, je hornou hranicou poistného plnenia za jeden
kus disku z ľahkej zliatiny suma 50,00 EUR.
iii. Ak boli pri oprave poškodeného vozidla vykonané zmeny,
ktoré viedli k zlepšeniu stavu vozidla oproti stavu pred
poistnou udalosťou, náklady na tieto zmeny nie sú súčasťou
poistného plnenia.
iv. V prípade odcudzenia štandardnej alebo doplnkovej výbavy
poisťovateľ nenahradí náklady na odstránenie škody, ak
oprava bola vykonaná svojpomocne (plnenie rozpočtom).
c) Poistné plnenie v prípade vrátenia odcudzeného vozidla
i. Poistený je povinný do 3 pracovných dní od oznámenia o
nájdení alebo od vrátenia odcudzeného vozidla túto
skutočnosť oznámiť poisťovateľovi.
ii. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť
poisťovateľovi celé poistné plnenie v prípade, ak už bolo
poistné plnenie vyplatené, alebo uzatvoriť s poisťovateľom
dohodu o prevode vlastníckych práv k vozidlu s úradne
overeným podpisom poisteného. V prípade uzatvorenia
takejto dohody s poisťovateľom je poistený oprávnený
ponechať si celé poistné plnenie.
iii. Ak poistné plnenie nebolo ešte vyplatené, nevzniká
poistenému nárok na poistné plnenie.
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Článok 7
Zníženie poistného plnenia
Poisťovateľ môže primerane znížiť poistné plnenie:
ak zistí akúkoľvek manipuláciu s kľúčom/imobilizérom od
vozidla, a to najmä stopy po kopírovaní kľúčov, štítkov alebo
diaľkových ovládačov,
ak poistený neodovzdá poisťovateľovi originál osvedčenia o
evidencii a originál technického preukazu k overeniu, všetky
originálne kľúče od vozidla a mechanickej ochrany a všetky
ovládacie prvky elektronického zabezpečovacieho zariadenia
(ďalej len „EZZ“) a imobilizéra,
ak v čase vzniku poistnej udalosti nebolo použité povinné
zabezpečenie v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. c) a d) týchto
OD KR,
ak v čase vzniku poistnej udalosti poistník nemal účinnú
zmluvu o aktivácii a prevádzkovaní povinného
zabezpečovacieho zariadenia v súlade s článkom 9 ods. 1
písm. d),
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e) ak poistník, poistený alebo nimi poverená osoba nepravdivo
alebo neúplne uvedie podstatné skutočnosti, týkajúce sa
nárokov na plnenie alebo jeho výšky.
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Článok 8
Vylúčenia z poistenia
Poistenie sa nevzťahuje na:
odcudzenie mobilných telefónov, rádiostaníc, odnímateľných
navigácií, nosičov dát, výpočtovej techniky, audiovizuálnej
techniky a uloženej batožiny,
odcudzenie vozidla, jeho štandardnej a doplnkovej výbavy, ak
sa zistí, že vozidlo a/alebo štandardná a doplnková výbava
pochádza z trestnej činnosti,
odcudzenie doplnkovej výbavy, ktorá bola dodatočne
inštalovaná po uzavretí poistnej zmluvy a ak táto skutočnosť
nebola bezodkladne oznámená poisťovateľovi a/alebo
poisťovateľ neakceptoval prijatie doplnkovej výbavy do
poistného krytia,
stratu alebo odcudzenie pohonných hmôt v palivovej nádrži
vozidla,
odcudzenie spôsobené vojnou, inváziou, ozbrojenými
udalosťami akéhokoľvek druhu s vyhlásením alebo bez
vyhlásenia vojny, občianskou vojnou, rebéliou, vzburou,
občianskym nepokojom, vojenským alebo iným nezákonným
pučom, štátnym prevratom, stanným právom, vojnovým
stavom, štrajkom, výlukou z práce, terorizmom,
pri použití vozidla na účely taxislužby, autoškoly, vozidlá s
právom prednostnej jazdy, vozidlá autopožičovne, vozidlá
prepravujúce nebezpečný náklad, pokiaľ to nie je uvedené
v poistnej zmluve,
pri použití vozidla pri motoristických pretekoch alebo
prípravných jazdách,
spreneverou vozidla, ktorej sa dopustila tretia osoba v
súvislosti s užívaním vozidla (napr. vypožičiavateľ, nájomca).
Poistovateľ neposkytne poistné plnenie v prípade predloženia
falšovaných alebo pozmenených dokladov požadovaných
poisťovateľom na určenie rozsahu povinnosti poisťovateľa
plniť.
Poisťovateľ nie je povinný plniť za následné škody vzniknuté v
súvislosti s nemožnosťou užívania poisteného predmetu (napr.
ušlý zisk, poštovné, náklady s uplatnením nároku na náhradu
škody).

Článok 9
Povinnosti poistníka a poisteného
1. Okrem povinností uvedených v čl. 6 VPP SPV je
poistník/poistený povinný:
a) v prípade straty alebo krádeže originálnych kľúčov od vozidla,
ovládacích prvkov EZZ a mechanickej ochrany, uskutočniť
primerané opatrenia smerujúce k odstráneniu alebo k zníženiu
rizika odcudzenia vozidla,
b) v prípade odcudzenia vozidla, odovzdať poisťovateľovi všetky
originálne kľúče od vozidla a mechanickej ochrany, vrátane
štítkov, všetky ovládacie prvky EZZ a imobilizéra, originál
osvedčenia o evidencii vozidla a technického preukazu,

2/3

c) zabezpečiť vozidlo zabezpečovacími zariadeniami v závislosti
od výšky poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve.
Zabezpečovacie zariadenia musia byť inštalované vo vozidle
podľa pokynov výrobcu zariadenia, musia byť funkčné a pri
každom opustení vozidla musia byť uvedené do aktívneho
stavu:
Poistná suma
(s DPH)

Povinné zabezpečenie vozidiel

do 25 000 EUR

imobilizér, alebo mechanické zabezpečovacie
zariadenie, alebo alarm s blokovaním funkcií

od 25 000,01
do 85 000 EUR

kombinácia dvoch z nasledovných
zabezpečovacích zariadení:
imobilizér, mechanické zabezpečovacie
zariadenie, alarm s blokovaním funkcií, VIN
PRINT, vyhľadávací satelitný systém na báze
GPS (Lo Jack, JP Jack)

od 85 000,01
EUR

kombinácia troch z nasledovných
zabezpečovacích zariadení:
imobilizér, mechanické zabezpečovacie
zariadenie, alarm s blokovaním funkcií,
vyhľadávací satelitný systém na báze GPS (Lo
Jack, JP Jack)

d) v prípade povinného zabezpečenia vozidla imobilizérom,
alarmom s blokovaním funkcií, VIN PRINT alebo
monitorovacím a vyhľadávacím satelitným systémom na báze
GPS (Lo Jack, JP Jack) vykonať inštaláciu a aktiváciu týchto
zariadení pred dojednaním poistenia. Pri vozidlách s poistnou
sumou do 25 000 EUR je možné akceptovať pri dojednávaní
poistenia už nainštalované mechanické zabezpečovacie
zariadenie (Mul-t-lock, Defend-lock, Construct, Zederlock,
VAM01) alebo alarm s blokovaním funkcií.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Tieto OD KR 0419 nadobúdajú účinnosť dňom 29.04.2019.
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