OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE DOPLNKOVÉ POISTENIE SKLA
K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA VPP PZP / 1111
Pre doplnkové poistenie skla, 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 skla k Všeobecným poistným podmienkam povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
VPP PZP/1111 (ďalej len „OD PZP SK“) a poistná zmluva.
Článok 1
Predmet poistenia
1. Doplnkové poistenie sa vzťahuje na sklo čelného a zadného okna motorového vozidla a sklá bočných okien motorového vozidla (ďalej len„sklo
vozidla“) pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia, pokiaľ je sklo pripevnené k motorovému vozidlu spôsobom stanoveným výrobcom a ak je
sklo motorového vozidla v čase dojednania tohto doplnkového poistenia v nepoškodenom stave.
2. Doplnkové poistenie sa vzťahuje na také poistné udalosti, z ktorých nie
je súčasne uplatňovaný nárok na poistné plnenie z poistenia pre prípad
poškodenia alebo zničenia vozidla.
3. 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 členských štátov a štátov uvedených v zelenej karte.
Článok 4
Poistná udalosť
Poistnou udalosťou je poškodenie alebo zničenie skla poisteného vozidla.
Článok 5
Povinnosti poistníka a poisteného
V prípade vzniku poistnej udalosti je poistený povinný:
a) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi, že nastala škodová
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 na pokyn poisťovateľa, ak z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov nie je nutné s opravou
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,
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c) predložiť poisťovateľovi faktúry za opravu skla vozidla v slovenskom
jazyku a na požiadanie poisťovateľa aj doklady o nadobudnutí náhradných dielov použitých pri oprave skla 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 skiel
vozidla, maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.
2. Poistné plnenie sa určí nasledujúcim spôsobom:
a) V prípade škôd na skle vozidla v takom rozsahu, že je možná jeho
oprava, vyplatí poisťovateľ sumu, ktorá zodpovedá skutočne vynaloženým primeraným nákladom na opravu poškodeného skla
vozidla, bez odrátania spoluúčasti.
b) V prípade zničenia skla vozidla alebo jeho poškodenia v rozsahu, kedy
nie je možná jeho oprava, poisťovateľ vyplatí sumu zodpovedajúcu
skutočne vynaloženým primeraným nákladom na výmenu skla
vozidla, maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej
zmluve. Poisťovateľ od poistného plnenia odpočíta spoluúčasť.
3. 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. Doplnkové poistenie sa nevzťahuje na:
a) odcudzenie skla vozidla,
b) škody na veciach spojených so sklom vozidla (diaľničné známky,
ochranné fólie, clony a pod.),
c) škody na spätných zrkadlách, navigáciách, či iné zariadenia pripevnené k čelnému sklu,
d) škody spôsobené črepinami z rozbitého skla na motorovom vozidle
(napríklad dorezaná palubná doska, rozrezané sedadlá, čalúnenie,
tapacír dverí a pod.).
e) škody súvisiace s poškodením, zničením alebo odcudzením skla
vozidla (poškodenie laku, čalúnenia a pod.).
2. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za poškodenie alebo zničenie skla
vozidla, ak škoda vznikne v dôsledku:
a) uskutočňovaných opráv,
b) nesprávnym uzavretím priestorov motorového vozidla,
c) nesprávne vykonanej opravy alebo údržby motorového vozidla, alebo
v priamej súvislosti s týmito prácami,
d) využitia motorového vozidla ako pracovného stroja.
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3. Doplnkové poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
a) vedením motorového vozidla osobou, ktorá nemá predpísané
vodičské oprávnenie,
b) pohybom nesprávne uloženej alebo zaistenej batožiny alebo nákladu,
c) výbuchom prepravovaného materiálu,
d) úmyselným konaním poisteného, poistníka či iného oprávneného užívateľa motorového vozidla alebo inej osoby konajúcej na podnet niektorej z týchto osôb, alebo ak motorové vozidlo bolo použité v čase
škodovej udalosti na trestnú činnosť vyššie uvedených osôb,
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).

4. Doplnkové poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie skla
vozidla, ak sa zistí, že motorové vozidlo pochádza z trestnej činnosti.
5. Doplnkové poistenie sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli pred účinnosťou poistenia.
6. Poisťovateľ má právo poistné plnenie odmietnuť, pokiaľ poistený neumožnil obhliadku poškodenej veci pred opravou.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Od ustanovení týchto OD PZP SK sa možno v poistnej zmluve odchýliť.
2. Tieto OD PZP SK nadobúdajú účinnosť dňom 14.08.2015.
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