POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU
MOTOROVÉHO VOZIDLA
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach (VPP PZP).

O aké poistenie ide?

Povinné zmluvné poistenie (skratkou PZP) je zákonné poistenie vozidla, ktoré sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

Náhrada škody spôsobenej prevádzkou motorového
vozidla:
 škody na zdraví a náklady pri usmrtení;
 škody vzniknuté poškodením, zničením;
odcudzením alebo stratou veci;
 ušlý zisk;
 účelne vynaložené náklady spojené s právnym
zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených
nárokov.
Limit poistného plnenia (najvyššia hranica poistného
plnenia poisťovateľa pri jednej poistnej udalosti)
je pri škodách na zdraví a nákladov pri usmrtení
5 000 000 €, v prípade ostatných nárokov 1 000 000 €.

88 škody ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s
poistnou udalosťou;
88 škody vzniknuté manipuláciou s nákladom
stojaceho vozidla;
88 škody vzniknuté prevádzkou motorového vozidla
pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak
má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom
alebo udalosťou;
88 škody na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou
bola škoda spôsobená, ako aj na veciach
dopravovaných týmto motorovým vozidlom;
88 škody uhradené poisteným nad rámec ustanovený
predpismi alebo rozhodnutia súdu;
88 škody spôsobené pracovnou činnosťou
motorového vozidla ako pracovného stroja;
88 škody vzniknuté pretekárom alebo súťažiacim
účastníkom pri motoristických pretekoch a
súťažiach lebo pri prípravných jazdách k nim, ani
škody na motorových vozidlách pri nich použitých,
s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou
takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný
dodržiavať pravidlá cestnej premávky;
88 škody vzniknuté uhradením nákladov zdravotnej
starostlivosti a dávok poskytovaných z dôvodu
škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej
prevádzkou vozidla ak sa nezistila osoba
zodpovedná za škodu alebo ak boli poskytnuté
vodičovi vozidla, prevádzkou ktorého bola táto
škoda spôsobená.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na vzniknutú škodu:
ktorú utrpel vodič motorového vozidla, držiteľ, vlastník
alebo prevádzkovateľ motorového vozidla, ktorého
prevádzkou bola škoda spôsobená;
za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
99 Poistné krytie sa vzťahuje na členské štáty Systému zelenej
karty. Ich podrobný zoznam nájdete na tzv. zelenej karte
vydanej k Vášmu PZP.

osobám, ktoré s ním v čase vzniknutej škodovej udalosti
žili v domácnosti;
vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej
motorovým vozidlom a prípojným vozidlom.

Aké mám povinnosti?
Pred uzavretím poistenia:
• pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa,
týkajúce sa dojednávaného PZP;
Počas trvania poistenia:
• dbať na to, aby škodová udalosť nenastala;
• udržiavať vozidlo v dobrom technickom stave a využívať ho
výlučne na účely stanovené výrobcom;
• platiť poistné včas a v stanovenej výške;
• oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa údajov
uvedených v poistnej zmluve, najmä zmenu jeho osobných
údajov a zmeny týkajúce sa poisteného vozidla.

V prípade škodovej udalosti:

• písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti:
do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej
republiky a do 30 dní, ak vznikla mimo územia Slovenskej
republiky;
• účinne spolupracovať s poisťovateľom.

Kedy a ako uhrádzam platbu ?
– poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia a za
zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná
suma poistného, resp. splátka poistného uvedená v
poistnej zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa;

– poistné je možné zaplatiť ročne, polročne alebo v
štvrťročných splátkach poštovou poukážkou, inkasom
alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie ?
– krytie začína okamihom uzatvorenia poistnej zmluvy alebo
dátumom dohodnutým v zmluve;
– krytie končí dňom platného zániku poistenia (výpoveď;
dohoda; nezaplatenie poistného; zánik motorového
vozidla; zápis prevodu držby vozidla na inú osobu v
evidencii vozidiel; vyradenie vozidla z evidencie vozidiel;
prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla

príslušným orgánom; vrátenie dokladu o PZP poisťovateľovi
pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii
vozidiel; vyradenie motorového vozidla z premávky na
pozemných komunikáciách; zmenou nájomcu, ak je na
motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom
kúpy prenajatej veci)

Ako môžem zmluvu vypovedať ?
– riadnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia
doručenou poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred
koncom poistného obdobia;
– výpoveďou do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy;

– výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do jedného
mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi. V takomto
prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa
doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej
zmluvy poistiteľovi.

