VŠETKO O POVINNOM ZMLUVNOM POISTENÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Čo je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla (ďalej len „MV“)?
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej
len „PZP“) zabezpečuje úhradu škody, ktorú vodič MV spôsobil svojím MV na majetku alebo zdraví
tretích osôb (inému účastníkovi nehody, na verejnom majetku alebo inom majetku). Keďže ide
o povinné zmluvné poistenie a povinnosť uzavrieť poistenie PZP ukladá zákon, každý motorista je
zodpovedný za všetky škody, ktoré spôsobí prevádzkou MV.
Čo je považované za motorové vozidlo?
V zmysle zákona sa motorovým vozidlom rozumie samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným
pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o
evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz, resp. vozidlo, ktoré podlieha
evidencii vozidiel v Slovenskej republike (ďalej len „SR“). Za MV sa považuje aj MV, ktoré nepodlieha
evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ má trvalý pobyt alebo sídlo na území
SR, resp. ktoré je evidované v cudzine.
Príklad: osobné, úžitkové, nákladné MV, pojazdný pracovný stroj, t. j. traktor, vysokozdvižný vozík,
iné.

Kto má povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu na PZP?
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom MV ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla
zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa
držba MV previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom MV alebo jeho prevádzkovateľom.
Ak na MV je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci /finančný lízing/, povinnosť
uzavrieť poistnú zmluvu má lízingový nájomca.
Kedy je potrebné uzatvoriť PZP?
Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu PZP, je povinná uzavrieť poistnú
zmluvu najneskôr v deň prvého použitia MV, resp. najneskôr však v deň prihlásenia MV na
Dopravnom inšpektoráte.
Aký je územný rozsah poistenia PZP?
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území SR, štátov EÚ alebo
cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov (ďalej len „SKP“) uzavrela dohodu o
vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej MV (ide o Jednotnú dohodu a
Mnohostrannú dohodu o zárukách) – tzv. štáty zelenej karty, zoznam je uvedený na webovej stránke
Slovenskej kancelárie poisťovateľov (www.skp.sk).
Na čo slúži biela a zelená karta?
Biela a zelená karta sú potvrdenia o PZP. Biela karta je potvrdenie na území SR, zelená karta je
potrebná pri ceste do zahraničia. Bielu a zelenú kartu má povinnosť vydať poisťovňa bezodkladne po
uzatvorení poistnej zmluvy.

Aký je rozsah poistenia PZP?
Od 1. januára 2019 sú zákonom dané minimálne limity poistného plnenia
o
o

5.240.000 EUR za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení bez ohľadu na počet
zranených a usmrtených
1.050.000 EUR pre vecnú škodu, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia bez ohľadu na
počet poškodených

Niektoré poisťovne ponúkajú aj vyššie limity poistného krytia, pričom o ich voľbe rozhoduje klient.
Čo sa stane v prípade, ak klient MV nepoistí na PZP?
•
•
•

Takéto MV nesmie byť prevádzkované.
Obvodný úrad mu uloží pokutu v závislosti od závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania
protiprávneho stavu.
V prípade vzniku škody bude Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) vymáhať úhradu
škody od toho, kto škodu spôsobil, súdnou cestou, a to aj s prípadnou exekúciou.

V prípade škodovej udalosti je potrebné postupovať podľa pokynov poisťovateľa. Bližšie
informácie sa nachádzajú aj na webovej stránke www.unicreditbroker.sk
Aké sú právne následky uzatvorenia zmluvy?
- poisťovňa sa zaväzuje poskytnúť poistné plnenie (v dohodnutom rozsahu a za dohodnutých
podmienok), ak nastane poistná udalosť – škoda spôsobená prevádzkou MV
- ten, kto uzatvorí poistnú zmluvu (poistník – držiteľ motorového vozidla) s poisťovňou, má povinnosť
platiť dohodnuté poistné

Náležitosti poistnej zmluvy.
Poistná zmluva obsahuje najmä technické parametre vozidla, výšku poistného, jeho splatnosť
a informáciu, či ide o jednorazové alebo bežné poistné, poistnú dobu, práva a povinnosti poisťovateľa
a toho, s kým bola poistná zmluva uzatvorená.
Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky, iné osobitné dojednania ako aj ďalšie
dokumenty v zmysle platnej legislatívy, ktoré podrobne upravujú práva a povinnosti poisťovateľa aj
toho, kto uzatvoril s poisťovateľom poistnú zmluvu.
Ako zaniká zmluva o PZP?
- výpoveďou ku koncu poistného obdobia podanou aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím
- nezaplatením poistného do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti, ak pre takýto prípad nebola
v poistnej zmluve dohodnutá dlhšia lehota pre zánik poistenia zodpovednosti, maximálne však na
dobu troch mesiacov
- odstúpením od poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa alebo toho, kto uzatvoril s poisťovateľom
poistnú zmluvu v zmluvou určených alebo zákonom stanovených prípadoch
- zmenou vlastníka (zmenu je nutné zdokladovať poisťovateľovi)
- zánikom predmetu poistenia

Aký je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie (poisťovne)?
Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je u poisťovateľa zabezpečený v súlade so
Zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňou je nevyhnutné povolenie Národnej banky Slovenska.
Poisťovateľ je pri výkone poisťovacej činnosti povinný dodržiavať Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podlieha ním vytvorenému kontrolnému mechanizmu a
dohľadu Národnej banky Slovenska.
Na záver:
Toto zákonom predpísané poistenie Vás bude chrániť v prípade škôd spôsobených prevádzkou
motorového vozidla. Vzťahuje sa na Vami spôsobené škody inej osobe a zároveň Vás chráni pred
neoprávnenými nárokmi iných účastníkov nehody. V závislosti na výške Vami zvolených limitov
poistného plnenia budete spoľahlivo krytý proti škodám a nárokom, ktoré nemôžete predpokladať a
ktoré môžu nastať pri prevádzke vozidla na cestách z dôsledku Vami zavinených dopravných nehôd.
V prípade akýchkoľvek otázok vyplývajúcich z tohto poistenia alebo v prípade vzniku poistnej
udalosti sa vždy s dôverou môžete obrátiť na zástupcov našej spoločnosti, ktorí Vám radi
pomôžu.

