
• tel.: 0850 111 211    • www.union.sk Člen skupiny Achmea

OSOBITNÉ DOJEDNANIA PRE DOPLNKOVÉ POISTENIE KOLIES VOZIDLA
K VŠEOBECNÝM POISTNÝM PODMIENKAM POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA VPP PZP / 1111

Pre doplnkové poistenie kolies vozidla, ktoré uzaviera Union poisťovňa, a.s.
(ďalej len „poisťovateľ“),  platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákon-
níka, Všeobecné poistné podmienky povinného zmluvného poistenia zod-
povednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP
PZP/1111 (ďalej len „VPP PZP/1111“), tieto Osobitné dojednania pre do-
plnkové poistenie kolies vozidla k Všeobecným poistným podmienkam povin-
ného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla VPP PZP/1111 (ďalej len „OD PZP KV“) a poistná zmluva.

Článok 1
Predmet poistenia

1. Doplnkové poistenie sa vzťahuje na pneumatiky, disky kolies a ochranné
kryty kolies (puklice) motorového vozidla pre prípad ich poškodenia alebo
zničenia, pokiaľ došlo k ich poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku náhod-
ného a nepredvídateľného nárazu zapríčineného zlým stavom vozovky.

2. Pre účely tohto doplnkového poistenia sa za zlý stav vozovky považuje
zmena v stave zjazdnosti pozemnej komunikácie, ktorá je spôsobená
stavebne alebo technicky náhlym a neočakávaným poškodením vozovky
alebo stavebných či technických súčastí komunikácie, ktoré nie sú riadne
označené dopravným značením. 

3. Za zlý stav vozovky sa v zmysle týchto OD PZS KV nepovažuje vznik ná -
mrazy, súvislé vrstvy snehu, vody alebo naplavenín, umiestnenie
prekážky, ktorá stavebno technicky nesúvisí s vozovkou, alebo prekážka
ktorá bola na ceste označená dopravným značením.

4. 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 uza-
viera 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

Poistnou udalosťou je poškodenie alebo zničenie pneumatík, diskov kolies
a ochranných krytov kolies (puklice), ku ktorým došlo v dôsledku náhodného
a nepredvídateľného nárazu zapríčineného zlým stavom vozovky.

Článok 5 
Povinnosti poisteného

V prípade vzniku poistnej udalosti je poistený povinný:
a) bez zbytočného odkladu kontaktovať poskytovateľa asistenčných služieb

poisťovateľa (EuroCross Assistance Czech Republic, s.r.o., so sídlom:
Lazarská 13/8, 120 00  Praha 2,  Česká republika, IČ: 255 98 180)
a umožniť mu vykonať nevyhnutné úkony pre účely zaevidovania poist-

nej udalosti a zabezpečenia správneho zdokumentovania miesta vzniku
poistnej udalosti a poškodenia motorového vozidla bezprostredne po
vzniku udalosti, 

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
začať bez omeškania. V takom prípade je však poistený povinný existen-
ciu týchto dôvodov preukázať a uschovať dôkazy o veci poškodenej poist-
nou udalosťou do doby vykonania obhliadky poisťovateľom,

c) predložiť poisťovateľovi faktúry za opravu motorového vozidla v sloven-
skom 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 vyšetre-
nie 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 alebo
zničenia pneumatík, diskov kolies a ochranných krytov kolies (puklíc).
Poisťovateľ uhradí náklady na vykonanie geometrie kolies, ak je jej vyko-
nanie nevyhnutné v dôsledku poškodenia alebo zničenia  pneumatiky
a disku.  

2. Poistné plnenie je maximálne vo výšky poistnej sumy dojednanej v poist-
nej zmluve a  určí sa nasledovným spôsobom:
a) ak je oprava disku kolesa ekonomicky účelná, t.j. náklady na opravu

disku nepresiahnu 50 % jeho všeobecnej hodnoty, uhradí poisťovateľ
náklady na opravu podľa predložených faktúr za opravu, po zohľad-
není platných cenníkov prác a pracovných pozícií odporučených
výrobcom, 

b) ak je oprava disku kolesa ekonomicky neúčelná uhradí poisťovateľ
poistenému náklady na obstaranie nového disku, rovnakej kvali-
tatívnej triedy a rozmeru,

c) ak je ochranný kryt kolesa (puklica) poškodený alebo zničený, uhradí
poisťovateľ poistenému náklady na obstaranie nového krytu kolesa, 

d) ak je oprava pneumatiky účelná, uhradí poisťovateľ poistenému ná -
klady na jej opravu, 

e) ak je oprava pneumatiky neúčelná, uhradí poisťovateľ poistenému
50 % z novej ceny pneumatiky rovnakého druhu, rozmeru a typu. 

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 pois-
tenému výšku poistného plnenie alebo jeho zamietnutie.

4. Poisťovateľ od poistného plnenia odpočíta spoluúčasť.
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Článok 7 
Vylúčenia z poistenia

1. Doplnkové poistenie sa nevzťahuje na:
a) krádež alebo stratu pneumatík, diskov kolies a ochranných krytov

kolies (puklíc),
b) škody  na  náprave  motorového  vozidla,  podkolí,  snímačoch  tlaku

v pneumatikách a karosérie motorového vozidla,
c) škody  súvisiace  s  poškodením  alebo  zničením  častí  motorového

vozidla v dôsledku vzniku poistnej udalosti (poškodenie laku, skla,
karosérie, podvozka pod.)

d) na poškodenia pneumatík, diskov kolies a ochranných krytov kolies
(puklíc), ktoré vznikli v dôsledku vandalizmu,

e) také poškodenia alebo zničenie pneumatík,  ku ktorému došlo pri pre-
vádzke motorového vozidla a zároveň nedošlo k poškodeniu inej časti
motorového vozidla, napr. disku kolies, alebo ochraného krytu kolesa
(defekt pneumatiky).

2. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie pokiaľ poistený nesplnil povinnosť
v článku 5 písm. a) týchto OD PZP KV.  

3. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za poškodenie alebo zničenie
motorového vozidla,  ak škoda vznikne :
a) počas uskutočňovaných opráv motorového vozidla,
b) v dôsledku nesprávne vykonanej opravy alebo údržby motorového

vozidla, alebo v priamej súvislosti s týmito prácami,
c) v dôsledku využitia motorového vozidla ako pracovného stroja.

4. 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 uží-

vateľa motorového vozidla alebo inej osoby konajúcej na podnet nie -
ktorej 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 vyše-
treniu na zistenie požitia týchto látok,

f ) spreneverou motorového vozidla, ktorej sa dopustila tretia osoba
v súvislosti  s  užívaním motorového vozidla  (napr.  vypožičiavateľ,
nájomca).

5. Doplnkové poistenie sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie mo-
torového vozidla, ak sa zistí, že motorové vozidlo pochádza z trestnej čin-
nosti.

6. Doplnkové poistenie sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli pred účin-
nosťou poistenia.

7. Poisťovateľ má právo poistné plnenie  úplne odmietnuť, pokiaľ poistený
neumožnil obhliadku motorového vozidla pred opravou.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Od ustanovení týchto OD PZS KV sa možno v poistnej zmluve odchýliť. 
2. Tieto OD PZS KV nadobúdajú účinnosť dňom 14.08.2015.
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