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OZD MV 245-5

OSOBITNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
PRE SÚBOROVÉ NEBONUSOVÉ HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL
(OZD MV 245-5)
Súborové nebonusové havarijné poistenie motorových vozidiel, ktoré
dojednáva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej
len „poisťovňa“), je upravené príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, Všeobecnými poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej
len „VPP KAS-5“), Všeobecnými poistnými podmienkami pre úrazové
poistenie (ďalej len „VPP 1000-4“) a týmito Osobitnými zmluvnými dojednaniami pre súborové nebonusové havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej len „OZD MV 245-5“), ktoré boli schválené predstavenstvom
KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group. Uvedené poistné
podmienky a zmluvné dojednania sú súčasťou poistnej zmluvy a tvoria
neoddeliteľný právny celok.

2. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v nadzmluve
uvedené inak.
3. Poistenie vznikne prvým dňom nasledujúcim po dni uzavretia nadzmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že vznikne už uzavretím
nadzmluvy alebo neskôr.
4. Začiatok poistenia všetkých jednotlivých podzmlúv uzavretých súčasne s uzavretím nadzmluvy je rovnaký ako je začiatok poistenia
dojednaný v nadzmluve. Poistné obdobie všetkých jednotlivých podzmlúv uzavretých súčasne s uzavretím nadzmluvy je rovnaké ako
poistné obdobie dojednané v nadzmluve.
5. Začiatok poistenia všetkých jednotlivých podzmlúv v rámci jednej
zaradenky je rovnaký a je dojednaný v zaradenke. Prvé poistné obdobie všetkých jednotlivých podzmlúv v rámci jednej zaradenky je
rovnaké a končí v rovnaký deň ako poistné obdobie nadzmluvy (je
spravidla kratšie ako poistné obdobie nadzmluvy). Ďalšie poistné obdobia všetkých vozidiel zaradených do súboru formou zaradenky sú
zhodné s poistným obdobím nadzmluvy.
6. Koniec poistnej doby všetkých jednotlivých podzmlúv je rovnaký ako
je koniec poistnej doby dojednaný v nadzmluve.
7. Koniec poistného obdobia všetkých podzmlúv je zhodný s koncom
poistného obdobia nadzmluvy.
8. Koniec poistenia všetkých jednotlivých podzmlúv v rámci jednej vyradenky je rovnaký a je dojednaný vo vyradenke.
9. Poisťovňa má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného mimoriadne upraviť výšku
poistného k výročnému dátumu nadzmluvy. Ak poistník nebude s mimoriadnym zvýšením poistného súhlasiť, môže odchylne od ustanovenia § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka najneskôr v posledný
deň poistného obdobia poistenie (nadzmluvu alebo určené podzmluvy) vypovedať ku koncu poistného obdobia pred účinnosťou mimoriadnej zmeny výšky poistného. Za mimoriadne zvýšenie poistného
sa nebude považovať nárast výšky poistného z dôvodu zmeny výšky
množstevnej zľavy, zmeny frekvencie platenia poistného, zvýšenia
poistných súm predmetu poistenia na podnet poisteného, ani z dôvodu pripoistenia ďalších predmetov poistenia alebo poistných rizík
a preto poistníkovi nevzniká právo na vypovedanie nadzmluvy alebo
určených podzmlúv podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
10. Poistenie okrem dôvodu uvedeného v ods. 9 zanikne:
a) uplynutím poistnej doby dohodnutej v nadzmluve pre všetky poistené vozidlá v súbore,
b) písomnou výpoveďou nadzmluvy jednou zo zmluvných strán ku
koncu poistného obdobia pre všetky poistené vozidlá v súbore,
pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia,
c) písomnou výpoveďou podzmluvy jednej zo zmluvných strán ku
koncu poistného obdobia pre jedno vozidlo zo súboru poistené
príslušnou podzmluvou, pričom výpoveď musí byť doručená
druhej zmluvnej strane najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia,
d) písomnou výpoveďou nadzmluvy jednej zo zmluvných strán do
dvoch mesiacov od dátumu uzavretia nadzmluvy pre všetky poistené vozidlá v súbore; výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia
výpovede druhej zmluvnej strane, uplynutím výpovednej lehoty
poistenie zanikne, pričom poisťovňa má právo na pomernú časť
poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia,
e) písomnou výpoveďou podzmluvy jednej zo zmluvných strán

Článok 1
Predmet poistenia

1. Základné poistenie
Poistenie sa vzťahuje len na vozidlá uvedené v poistnej zmluve, na
ich časti a povinnú výbavu.
2. Dodatkové poistenie
Len ak je v poistnej zmluve dohodnuté, dojednáva sa dodatkové poistenie:
a) doplnkovej výbavy vozidla,
b) batožiny (vecí osobnej potreby a spotreby) prepravovaných poisteným vozidlom (ďalej len „batožina“),
c) osôb prepravovaných poisteným vozidlom (ďalej len „úrazové
poistenie“),
d) vecí prepravovaných poisteným vozidlom (ďalej len „preprava“),
e) čelného skla poisteného vozidla,
f) náhradného vozidla.
3. Zoznam poistených vozidiel tvorí prílohu poistnej zmluvy – tzv. „nadzmluvy“. V nadzmluve sú určené rámcové podmienky poistenia
pre celý súbor poistených vozidiel (napr. začiatok poistenia, koniec
poistenia, poistné obdobie, spôsob a frekvencia platenia poistného
a pod.).
4. Jednotlivé vozidlá uvedené v prílohe nadzmluvy tvoria predmet poistenia tzv. „podzmluvy“. Každá podzmluva má pridelené vlastné
číslo podzmluvy a poradové číslo poisteného vozidla v nadzmluve.
Podzmluva sa považuje za samostatnú poistnú zmluvu, na ktorú
sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení
neskorších právnych predpisov, VPP KAS-5, VPP 1000-4 a tieto
OZD MV 245-5.
5. Poistník si vyhradzuje právo počas platnosti a účinnosti nadzmluvy
rozširovať a upresňovať predmet zmluvy podľa vlastných potrieb.
6. Nadobudnutie vozidla v priebehu poistného obdobia a zánik poistenia pred koncom poistného obdobia sa uskutoční vo forme dodatku
k nadzmluve, t. j. uzavretím novej podzmluvy pri zaradení vozidla do
poistenia (tzv. „zaradenka“) alebo ukončením platnosti existujúcej
podzmluvy pri vyradení vozidla z poistenia (tzv. „vyradenka“).
Článok 2
Začiatok a koniec poistenia, poistné obdobie
1. Poistná doba, t. j. časový úsek od začiatku do konca trvania poistenia, je určená v poistnej zmluve – nadzmluve. Poistným obdobím
nadzmluvy je jeden technický rok, za ktorý sa považuje 365, resp.
366 po sebe nasledujúcich dní. Pri krátkodobých poisteniach (poistná doba kratšia ako jeden rok) sú poistná doba a poistné obdobie
nadzmluvy rovnaké.
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do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia podzmluvy pre jedno
vozidlo zo súboru poistené príslušnou podzmluvou; výpovedná
lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovňa má
právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania
poistenia,
f) ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné za
jednotlivé podzmluvy nebolo zaplatené do troch mesiacov odo
dňa jeho splatnosti, poistenie príslušnej podzmluvy zaniká uplynutím tejto lehoty,
g) ak poistné za ďalšie poistné obdobie za jednotlivé podzmluvy nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne na jeho zaplatenie, poistenie príslušnej podzmluvy zaniká
uplynutím tejto lehoty, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poistiteľa musí obsahovať upozornenie, že
poistenie podzmluvy zanikne v prípade jeho nezaplatenia. To isté
platí, ak bola zaplatená len časť poistného. Výzva sa považuje za
doručenú, ak ju adresát prijal, odmietol prijať alebo dňom, keď ju
pošta vrátila odosielateľovi ako nedoručenú,
h) výpoveďou príslušnej podzmluvy alebo nadzmluvy jednej zo
zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia z príslušnej podzmluvy,
pričom výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou
hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede podzmluvy druhej zmluvnej strane, uplynutím výpovednej lehoty poistenie
podzmluvy zanikne, pričom poisťovňa má právo na pomernú časť
poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia,
i) ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
j) ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane,
k) na základe písomnej dohody poisťovne a poisteného, resp. poistníka,
l) podľa § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pri vedomom porušení povinností uvedených v ustanovení § 793 Občianskeho
zákonníka, môže poistiteľ od poistnej zmluvy (nadzmluvy alebo
podzmluvy) odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní
otázok by poistnú zmluvu (nadzmluvu alebo podzmluvu) neuzavrel. Toto právo môže poistiteľ uplatniť do troch mesiacov odo
dňa, keď túto skutočnosť zistil, inak právo zanikne.
Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je
skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie
poistnej zmluvy (nadzmluvy alebo podzmluvy) bola podstatná, je
oprávnený podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka poistné
plnenie z podzmluvy odmietnuť, odmietnutím plnenia poistenie
podzmluvy zanikne,
m) zánikom všetkých podzmlúv zaniká tiež nadzmluva.
11. Zánikom nadzmluvy zaniká poistenie všetkých vozidiel (podzmlúv)
v súbore.
12. Zánikom podzmluvy zaniká iba poistenie jedného príslušného vozidla
poisteného príslušnou podzmluvou.

3. Množstevnú zľavu podľa ods. 1 písm. b) je možné udeliť poistníkovi
pri uzatváraní poistenia súboru vozidiel na základe počtu poistených
vozidiel v súbore nasledovne:
a) za 1-4 poistené vozidlá = množstevná zľava nebude priznaná,
b) za 5-10 poistených vozidiel = množstevná zľava vo výške 4 %,
c) za 11-30 poistených vozidiel = množstevná zľava vo výške 8 %,
d) za 31-50 poistených vozidiel = množstevná zľava vo výške 12 %,
e) za 51-80 poistených vozidiel = množstevná zľava vo výške 16 %,
f) za 81-100 poistených vozidiel = množstevná zľava vo výške
20 %,
g) za 101 a viac vozidiel = individuálne stanovená výška množstevnej zľavy Úsekom neživotného poistenia.
4. Výška priznanej množstevnej zľavy sa upraví vždy k začiatku ďalšieho poistného obdobia na základe počtu poistených vozidiel pre
ďalšie poistné obdobie podľa pravidla uvedeného v ods. 3 tohto článku. Takto určená výška množstevnej zľavy bude rovnaká pre celé
poistné obdobie pre všetky poistené vozidlá a tiež pre všetky vozidlá,
ktoré budú zaradené do súboru formou zaradenky v príslušnom poistnom období.
5. V prípade, že reálny počet poistených vozidiel vstupujúci do ďalšieho
poistného obdobia je odlišný od počtu poistených vozidiel známeho
v čase generovania predpisu poistného na ďalšie poistné obdobie,
v ktorom bola zohľadnená príslušná množstevná zľava, má poisťovňa
i poistník právo na prehodnotenie výšky množstevnej zľavy dojednanej podľa ods. 3 tohto článku a stanovenie nového predpisu poistného pre ďalšie poistné obdobie.
6. Množstevná zľava sa uplatňuje v jednotlivých podzmluvách na ročné
poistné za motorové vozidlo a tiež na ročné poistné za jednotlivé
pripoistenia ak boli dojednané.
7. Zľavu za ročnú platbu podľa ods. 1 písm. c) je možné udeliť poistníkovi pri uzatváraní poistenia súboru vozidiel pre prvé poistné obdobie
a následne pre všetky ďalšie poistné obdobia v prípade, že frekvencia platenia poistného je ročná alebo je poistné splatné jednorazovo.
8. Zľava za ročnú platbu sa uplatňuje v jednotlivých podzmluvách na
ročné poistné za motorové vozidlo a tiež na ročné poistné za jednotlivé pripoistenia ak boli dojednané.
9. Ak poistník zmení k začiatku poistného obdobia frekvenciu platenia
z ročnej platby na splátky poistného, zľava za ročnú platbu poistného nebude v príslušných poistných obdobiach s platením poistného
v splátkach poistníkovi priznaná.

1.
2.
3.

Článok 3
Zľavy na poistnom
1. V súborovom nebonusovom havarijnom poistení je možné udeliť niektoré z nasledovných zliav:
a) obchodné zľavy
b) množstevná zľava za počet poistených vozidiel
c) zľava za ročnú platbu poistného
2. Obchodné zľavy (jednu alebo viac) podľa ods. 1 písm. a) je možné
udeliť poistníkovi pri uzatváraní poistenia súboru vozidiel na základe
interných pravidiel poisťovne a splnení podmienok na ich udelenie zo
strany poistníka. Platnosť obchodných zliav je počas trvania platnosti nadzmluvy pokiaľ nie je v nadzmluve alebo v podzmluve dojednané
inak.

4.
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Článok 4
Platenie poistného
Výška poistného sa stanovuje pre každú podzmluvu (pre každé poistené vozidlo) osobitne v závislosti od obsahu a rozsahu poistenia a
od ohodnotenia rizika.
Platby poistného za jednotlivé podzmluvy realizuje poistník jednou
spoločnou platbou za všetky podzmluvy (poistené vozidlá) na nadzmluvu.
Platby poistného na nadzmluvu sa zaúčtujú na jednotlivé podzmluvy
nasledovne:
a) najskôr na úhradu najstarších nedoplatkov poistného a úrokov
z omeškania od najstarších po najmladšie; v prípade rovnako
starých nedoplatkov na podzmluvy podľa poradového čísla poisteného vozidla v nadzmluve od najnižšieho po najvyššie,
b) potom na úhradu samotného predpisu poistného na podzmluvy
podľa poradového čísla poisteného vozidla v nadzmluve od najnižšieho po najvyššie.
c) v prípade, že platby poistného sú vyššie ako predpis poistného
a po zaúčtovaní platieb poistného podľa písm. a) a b) vznikne
preplatok poistného, je poisťovňa oprávnená tento preplatok použiť na úhradu iných pohľadávok poisťovne voči poistníkovi. Ak
takéto pohľadávky neexistujú alebo ak aj po zápočte preplatku
na iné pohľadávky poisťovne voči poistníkovi vznikne preplatok,
bude preplatok vrátený späť.
Poistné za prvé poistné obdobie, resp. za prvú splátku prvého po-

istného (ak je platenie poistného dohodnuté v splátkach) je splatné
prvého dňa poistného obdobia na základe uzavretej poistnej zmluvy
– nadzmluvy. V prípade, že poisťovňa po spracovaní novouzavretej
nadzmluvy pošle poistníkovi poistku spolu so zoznamom poistených
vozidiel (podzmlúv) vrátane vyčíslenia predpisu poistného, takýto
neskôr zaslaný predpis poistného (napr. aj po dátume splatnosti poistného) nemá vplyv na splatnosť poistného dojednaný v nadzmluve
a nemožno ho považovať za odklad splatnosti poistného.
5. Poistné za ďalšie poistné obdobie, resp. za ďalšie splátky prvého
poistného a za splátky poistného v ďalších poistných obdobiach (ak
je platenie poistného dohodnuté v splátkach) je splatné v nadzmluve
dohodnutých termínoch na základe avíza zaslaného poisťovňou spolu so zoznamom poistených vozidiel (podzmlúv).

6. Ak úhrady poistného zo strany poistníka realizované podľa ods. 2
na nadzmluvu po ich zaúčtovaní podľa ods. 3 sú nižšie ako predpis
poistného, poisťovňa oznámi poistníkovi, na ktorých podzmluvách
nie je poistné zaplatené v plnej výške, vyčísli poistníkovi výšku nedoplatku poistného a upozorní poistníka, na ktorých podzmluvách hrozí
zánik poistenia pre neplatenie poistného podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
Tieto Osobitné zmluvné dojednania pre súborové nebonusové havarijné
poistenie motorových vozidiel OZD MV 245-5 boli schválené Predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
a nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2016.
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