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ČČlláánnookk  II
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú malým
plavidlom (ďalej len „poistenie“), ktoré dojednáva Allianz
- Slovenská poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“)
s poistníkom, platia ustanovenia Občianskeho zákonníka
v platnom znení (ďalej len „OZ“), ostatné súvisiace
všeobecne záväzné právne predpisy a tieto Všeobecné
poistné podmienky (ďalej len „VPP“), ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

ČČlláánnookk  IIII
VVýýkkllaadd  ppoojjmmoovv

1. LLiimmiitt  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa:: najvyššia hranica poistného
plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti
dojednaná v poistnej zmluve.

2. MMaalléé  ppllaavviiddlloo (alebo len „plavidlo”): pre účely týchto
VPP plavidlo uvedené v poistnej zmluve zapísané
v evidencii plavidiel (registrované Štátnou plavebnou
správou Slovenskej republiky alebo Námorným
úradom Slovenskej republiky) určené na nekomerčné
rekreačné využitie poistníkom/poisteným a nimi
oprávnenými osobami, bez ohľadu na spôsob jeho
pohonu, s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m pre
maximálny počet 12 osôb. Plavidlom pre účely
týchto VPP nie je plavidlo postavené alebo určené na
tlačenie alebo vlečenie alebo vedenie v bočne
zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými
plavidlami, ďalej prievozné lode a plávajúce stroje.
Pre účely týchto VPP sa za plavidlo nepovažuje
plávajúce zariadenie (napr. pontón a pod.) s výnimkou
ubytovacieho člnu, ak nie je dojednané inak.

3. PPooiisstteennýý: ten, na koho sa vzťahuje poistenie.
4. PPooiissttnnáá  ddoobbaa: časový úsek, na ktorý je uzavretá

poistná zmluva. 
5. PPooiissttnnáá  uuddaalloossťť: akákoľvek nepredvídaná a náhodná

škodová udalosť, s ktorou je podľa týchto VPP spojená
povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.

6. PPooiissttnnéé  oobbddoobbiiee: časové obdobie dojednané

v poistnej zmluve, za ktoré sa platí v stanovených
intervaloch poistné.

7. PPooiissttnnííkk: ten, kto uzavrel s poisťovateľom poistnú
zmluvu.

8. PPooiissttnnýý  rrookk: obdobie, ktoré začína okamihom začiatku
poistenia a končí dňom pred najbližším výročným
dňom. Každý ďalší poistný rok začína výročným
dňom a končí dňom pred najbližším nasledujúcim
výročným dňom. 

9. PPoommooccnnýý  ččllnn: čln s výkonom motora do 4 kW patriaci
k plavidlu a uvedený v poistnej zmluve.

10. PPoošškkooddeennýý: ten, kto utrpel prevádzkou plavidla
škodu a má nárok na náhradu škody.

11. PPrreevvááddzzkkaa  ppllaavviiddllaa  vvrrááttaannee  ppoommooccnnééhhoo  ččllnnaa: plavba,
státie alebo kotvenie na vodných cestách alebo
v prístavoch.

12. PPrreevvááddzzkkoovvaatteeľľ  ppllaavviiddllaa: vlastník plavidla alebo ten,
kto vykonáva prevádzku plavidla  vo vlastnom mene
a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla.

13. ŠŠkkooddaa  nnaa  vveeccii: poškodenie, zničenie alebo strata veci.
14. ŠŠkkooddaa  nnaa  zzddrraavvíí: telesné poškodenie osoby.
15. ŠŠkkooddaa  nnaa  žžiivvoottee: usmrtenie osoby.
16. ŠŠkkooddoovváá  uuddaalloossťť: skutočnosť, z ktorej vznikla škoda a

ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného
na plnenie poisťovateľa. 

17. TTeerroorriissttiicckkýý  ččiinn: čin, vrátane použitia sily alebo násilia,
akejkoľvek osoby, skupiny alebo skupín ľudí konajúcich
samostatne, v mene alebo v súvislosti s akoukoľvek
organizáciou, vykonaný z politických, náboženských
alebo ideologických dôvodov, vrátane úmyslu
ovplyvniť ktorúkoľvek vládnu moc alebo zastrašiť
verejnosť.

18. VVllaassttnnííkk  ppllaavviiddllaa  zzaappííssaannýý  vv  rreeggiissttrrii  ppllaavviiddiieell:
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
prevádzkovanie plavidla pod vlastným menom a na
vlastnú zodpovednosť.

19. VVooddccaa  ppllaavviiddllaa: osoba, ktorá riadi plavidlo, pričom
má v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
spôsobilosť také plavidlo viesť.

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY  
PPRREE  PPOOIISSTTEENNIIEE  ZZOODDPPOOVVEEDDNNOOSSTTII  ZZAA  ŠŠKKOODDUU  SSPPÔÔSSOOBBEENNÚÚ  MMAALLÝÝMM  PPLLAAVVIIDDLLOOMM
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20. VVýýrrooččnnýý  ddeeňň: deň, ktorý sa svojím číselným označením
dňa a mesiaca zhoduje s dňom začiatku poistenia.
Ak začiatkom poistenia je 29.2., tak je výročným
dňom v neprestupných rokoch 28.2.

ČČlláánnookk  IIIIII
RRoozzssaahh  ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za
škodu spôsobenú prevádzkou plavidla a/alebo
pomocného člna uvedeného v poistnej zmluve, ako
aj za škodu spôsobenú v súvislosti s ťahaním vodného
lyžiara plavidlom a/alebo pomocným člnom.

2. Poistený má z poistenia právo, aby poisťovateľ za
neho nahradil poškodenému uplatnené a
preukázané nároky na náhradu:
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, 
b) škody vzniknutej poškodením, zničením,

odcudzením alebo stratou veci, 
c) ušlého zisku.

3. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol
poškodenému poistné plnenie  v rozsahu podľa
ods. 2. tohto článku, ak ku škodovej udalosti, pri
ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený
zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia.

4. Pokiaľ o povinnosti poisteného nahradiť škodu
rozhoduje oprávnený orgán, je poisťovateľ povinný
podľa jeho rozhodnutia plniť až vtedy, keď také
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť.

5. Ak má poistený dojednané poistenie pre prípad
rovnakej udalosti aj u iných poisťovateľov, a ak
prevyšuje úhrn súm, ktoré by z tej istej škodovej
udalosti boli poisťovatelia povinní plniť za vzniknutú
škodu, poskytne poisťovateľ náhradu škody zníženú
v pomere sumy, ktorú by boli úhrnom povinní plniť
všetci poisťovatelia.

ČČlláánnookk  IIVV  
ÚÚzzeemmnnáá  ppllaattnnoossťť  ppooiisstteenniiaa

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poistenie sa vzťahuje na
poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských
vodách Slovenskej republiky a Európy (s výnimkou vôd
Albánska a štátov bývalého Sovietskeho zväzu okrem
pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemného
mora od Gilbraltarskej úžiny po vstup cez Dardanely,
vrátane Jadranského mora (s výnimkou Albánska) a
pobreží štátov Stredozemia, pričom sú vylúčené štáty
Alžírsko, Líbya, Egypt, Libanon, Izrael vrátane územia
Palestíny a Sýria. 

ČČlláánnookk  VV
VVýýlluukkyy  zz  ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného
za škodu:
a) spôsobenú úmyselne, hrubou nedbalosťou

alebo ak bolo plavidlo a/alebo pomocný čln
v čase poistnej udalosti používané neoprávnene
(bez súhlasu alebo bez vedomia jeho vlastníka
alebo prevádzkovateľa napr. po odcudzení),

b) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť
nad rámec ustanovený osobitnými predpismi
alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia
súdu o náhrade škody alebo na základe
rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená
dohoda účastníkov konania, ak poisťovateľ nebol
jedným z týchto účastníkov,

c) spôsobenú nesplnením povinnosti k odvráteniu
škody,

d) spôsobenú prevádzkou motorových alebo
bezmotorových vozidiel,

e) spôsobenú pri výkone loveckého práva,
f) spôsobenú podkopaním, zosuvom pôdy alebo

záplavou,
g) spôsobenú znečistením vody alebo pôdy,

popolčekom, exhaláciou a emanáciou alebo za
inú škodu na životnom prostredí,

h) spôsobenú zavlečením alebo rozšírením
nákazlivej choroby ľudí, zvierat alebo rastlín,

i) spôsobenú HIV vírusom a hepatitídou,
j) spôsobenú následkom vojnových udalostí,

občianskych nepokojov, vzbúr, udalostí podobných
vojne, teroristických činov, represívnych zásahov
štátnych orgánov, štrajkom, pracovnými
nepokojmi alebo mínami, torpédami, bombami
a inými nástražnými výbušnými systémami
použitými i mimo uvedených stavov,

k) spôsobenú na veci, ktorú poistený používa alebo
prevzal od iného, a ktorá má byť predmetom
jeho záväzku,

l) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou
udalosťou.

2. Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ
nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť
za škodu:
a) podľa článku III ods. 2. písm. b) a c) týchto VPP:

aa) za ktorú poistený zodpovedá svojmu
manželovi alebo osobám, ktoré s poisteným
žili v čase vzniku škodovej udalosti
v spoločnej domácnosti,

ab) vzniknutú vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi
plavidla a/alebo pomocného člna, ktorého
prevádzkou bola škoda spôsobená,

b) vzniknutú na plavidle a/alebo pomocnom člne,
ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako
aj na veciach dopravovaných týmto plavidlom
s výnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré
mali dopravované osoby, okrem manžela alebo
osôb podľa písm. aa) čl. V ods. 2. týchto VPP,
v čase, keď k poistnej udalosti došlo, na sebe
alebo pri sebe,

c) vzniknutú členom posádky a iným osobám na
plavidle a/alebo pomocnom člne prítomným, ak
škodová udalosť nastala v príčinnej súvislosti
s ich konaním.

3. Poistenie sa nevzťahuje na:
a) osobnú zodpovednosť ťahaného vodného

lyžiara,
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b) škody spôsobené pri účasti na športových súťažiach
a pretekoch, vrátane prípravných jázd k nim, ak
nie sú interne klubové,

c) súťaže s rýchlostnou vložkou,
d) prípravné jazdy v rámci akcií uvedených v ods. 3

písm. b) alebo c). 
4. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené

plavidlom a/alebo pomocným člnom, ktoré slúži na
podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť.

5. Poistenie sa taktiež nevzťahuje na škodu, ktorá vznikla:
a) pri výkone povolania alebo pri podnikateľskej

činnosti poisteného vrátane zodpovednosti za
škodu vzniknutú jeho pracovníkovi podľa
pracovnoprávnych predpisov a zodpovednosti
za výrobok,

b) pri plnení pracovných úloh v pracovnoprávnych
vzťahoch alebo v priamej súvislosti s nimi, za
ktoré poistený zodpovedá svojmu zamestnávateľovi.

6. Poistenie sa nevzťahuje na povinnosť poisteného
uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s poskytnutím
dávok nemocenského poistenia alebo dôchodkov
z dôchodkového poistenia a náklady vyplývajúce
z regresných nárokov subjektov poskytujúcich
zdravotnú starostlivosť. 

7. Poistenie sa nevzťahuje na škodové udalosti
spôsobené plavidlom, ktoré nie je registrované
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov,
ak takej registrácii podlieha, a plavidlom a/alebo
pomocným člnom, v prípade ktorého neboli splnené
všetky povinnosti dané všeobecne záväznými
predpismi ako podmienky prevádzky plavidla.

8. Poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak:
a) sa poistený bez súhlasu poisťovateľa zaviazal

k náhrade premlčanej pohľadávky alebo uzavrel
súdny zmier,

b) poistený napriek pokynu poisťovateľa nepodal
v konaní o náhradu škody opravný prostriedok. 

9. Poistenie sa nevzťahuje na náhradu zmluvných,
správnych alebo trestných sankcií alebo pokút
akéhokoľvek druhu vrátane tzv. punitive damages
alebo exemplary damages. Poistením tiež nie je
poskytnuté krytie v rozsahu tzv. „P&I“ (Protection
and Indemnity) poistenia a nie sú ním ani kryté
povinnosti a zodpovednosť, ktoré môžu vyplývať
z členstva poisteného v „P&I“ spolku (klube).

ČČlláánnookk  VVII
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee

1. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na
náhradu škody priamo proti poistenému a je povinný
tento nárok preukázať. Poškodený nemá právo na
plnenie priamo proti poisťovateľovi.

2. Poistné plnenie, t. j. náhradu škody, uhrádza
poisťovateľ poškodenému. Ak poistený nahradí
škodu alebo jej časť priamo poškodenému, má
právo, aby mu poisťovateľ uhradil ním nahradenú
škodu, a to až do výšky, v akej by bol poisťovateľ
povinný nahradiť škodu poškodenému.

3. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do
15 dní po skončení vyšetrovania potrebného na
zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť
poistné plnenie alebo po doručení právoplatného
rozhodnutia súdu o výške náhrady škody
poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia nevyplýva iná
lehota na poskytnutie poistného plnenia.

4. Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať
vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho
povinnosti poskytnúť poistné plnenie. 

5. Škoda sa uhrádza v peniazoch, maximálne však do
výšky limitu poistného plnenia dojednaného
v poistnej zmluve.

6. Na úhradu všetkých poistných udalostí vzniknutých
v priebehu jedného poistného roka vrátane náhrad,
ktoré budú splatné až po jeho uplynutí, poskytne
poisťovateľ poistné plnenie len do výšky limitu
poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve,
ak nie je dojednané inak.

7. V prípade smrti poisteného, prípadne vyhlásenia
poisteného za mŕtveho alebo v prípade zániku
právnickej osoby má poškodený priamo voči
poisťovateľovi právo, aby mu škodu nahradil v tom
istom rozsahu, v akom by mu ju bol povinný nahradiť
za poisteného, keby zostal nažive alebo keby ďalej
podnikal alebo keby právnická osoba nezanikla.

ČČlláánnookk  VVIIII
NNááhhrraaddaa  nnáákkllaaddoovv  kkoonnaanniiaa

1. Ak sa poisťovateľ vopred k tomu písomne zaviazal,
nahradí v súvislosti so škodovou udalosťou, ktorá je
alebo by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie
poisťovateľa, za poisteného náklady:
a) obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred

súdom v trestnom konaní alebo v priestupkovom
konaní vedenom proti nemu, 

b) občianskeho súdneho konania o náhrade škody
pred príslušným orgánom, ak toto konanie bolo
potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného,
alebo výšky škody, ak je poistený povinný tieto
náklady uhradiť,

c) právneho zastúpenia poisteného v konaní
o náhrade škody,

d) mimosúdneho prerokovania nárokov poškodeného
vzniknuté poškodenému.

2. Náklady uvedené v ods. 1. tohto článku poisťovateľ
uhradí maximálne do výšky limitu poistného plnenia
dojednaného v poistnej zmluve, pričom platí, že súčet
nákladov podľa ods. 1. tohto článku a poskytnutého
poistného plnenia nepresiahne limit poistného plnenia
dojednaný v poistnej zmluve. Náklady právneho
zastúpenia uhradí poisťovateľ pri zachovaní vyššie
uvedených limitov vo výške odmeny za poskytovanie
právnej služby v Slovenskej republike určenej
použitím základnej sadzby tarifnej odmeny
stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Pokiaľ je poistený povinný nahradiť škodu, ktorá
presahuje limit poistného plnenia dojednaný
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v poistnej zmluve, hradí poisťovateľ náklady konania
znížené v pomere dojednaného limitu poistného
plnenia k celkovej výške škodových nárokov.

ČČlláánnookk  VVIIIIII
NNáárrookkyy  ppooiissťťoovvaatteeľľaa  

1. Poisťovateľ má proti poistenému nárok na náhradu
poistného plnenia alebo jeho časti (podľa toho, akou
mierou doluuvedené okolnosti prispeli k vzniku
poistnej udalosti), ktoré za neho vyplatil z dôvodu
škody spôsobenej prevádzkou plavidla a/alebo
pomocného člna, ak:
a) bolo plavidlo a/alebo pomocný čln vedené osobou

pod vplyvom alkoholu, návykovej, psychotropnej
alebo omamnej látky a ich prípravkov, 

b) bolo plavidlo a/alebo pomocný čln vedené
osobou bez predpísaného oprávnenia, osobou
nespĺňajúcou iné podmienky pre vedenie plavidla
podľa osobitného predpisu alebo osobou v dobe
zákazu činnosti viesť plavidlo uloženého súdom
alebo iným príslušným orgánom,

c) bola škoda spôsobená plavidlom a/alebo
pomocným člnom, o ktorom poistený vedel
alebo mohol vedieť, že jeho technická
spôsobilosť nezodpovedá podmienkam pre
plavbu podľa osobitného predpisu a tento stav
bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,

d) bola porušená povinnosť ohlásiť plavebnú nehodu,
ktorá je škodovou udalosťou, príslušnému orgánu, 

e) bola spôsobená škoda plavidlom a/alebo
pomocným člnom a bez dôvodov hodných
osobitného zreteľa boli porušené povinnosti
podľa čl. XIII ods. 1. až 4. a 7. až 9. týchto VPP,
prípadne povinnosti ustanovené príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Poisťovateľ má proti poistníkovi popri nároku na
dlžné poistné aj nárok na primeranú náhradu
poistného plnenia, ktoré vyplatil z dôvodu škody
spôsobenej prevádzkou plavidla a/alebo pomocného
člna, ak v dobe, kedy nastala poistná udalosť, bol
poistník v omeškaní s platením poistného. 

3. Výška náhrady, na ktorú vznikne poisťovateľovi
nárok podľa ods. 1. alebo ods. 2. tohto článku,
nesmie presiahnuť úhrn poistných plnení, ktoré
poisťovateľ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti. 

4. Ak poistený alebo poistník spôsobí zvýšenie
nákladov poisťovateľa najmä tým, že neposkytne
požadovanú súčinnosť pri vyšetrovaní škodovej
udalosti alebo koná v rozpore s pokynmi poisťovateľa
v konaní týkajúcom sa škodovej udalosti, je
poisťovateľ oprávnený uplatniť si náhradu tak
vzniknutých nákladov voči poistníkovi alebo
poistenému, podľa toho v dôsledku koho konania
(opomenutia, nečinnosti) také náklady vznikli.

5. Pokiaľ poistený vedome porušil povinnosti uvedené
v čl. XIII ods. 5. a 6. a toto porušenie malo podstatný
vplyv na výšku plnenia poisťovateľa alebo týmto
porušením došlo k sťaženiu zistenia právneho

dôvodu plnenia, rozsahu alebo výšky škody, má
poisťovateľ voči nemu právo na náhradu až do výšky
poskytnutého plnenia.

ČČlláánnookk  IIXX
VVzznniikk  ppooiisstteenniiaa,,  ppooiissttnnáá  ddoobbaa  aa  ppooiissttnnéé  oobbddoobbiiee

1. Poistná zmluva je uzavretá okamihom podpísania
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy oboma zmluvnými
stranami. Poistenie začína nultou hodinou dňa
nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je
v poistnej zmluve dojednaný neskorší začiatok
poistenia.

2. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, ak nie je
dojednané inak.

3. Dojednať možno štvrťročné, polročné alebo ročné
poistné obdobie.

ČČlláánnookk  XX
PPllaatteenniiee  aa  vvýýšškkaa  ppooiissttnnééhhoo

1. Poistník je povinný platiť poistné za poistné obdobie
dojednané v poistnej zmluve.

2. Poistné je suma, ktorú platí poistník za poskytovanie
dojednanej poistnej ochrany. Výšku poistného stanovuje
poisťovateľ v závislosti od rozsahu poistenia a limitu
poistného plnenia dojednaného v poistnej zmluve. 

3. Poistné je splatné v prvý deň poistného obdobia, ak
nie je dojednané inak.

4. Poistné je kalkulované na jeden poistný rok (ročné
poistné). 

5. Ak je dojednané štvrťročné poistné obdobie, účtuje
poisťovateľ prirážku 5% k ročnému poistnému; ak je
dojednané polročné poistné obdobie, účtuje
poisťovateľ prirážku 3%  k ročnému poistnému.

6. Pri dojednaní poistenia na dobu určitú (kratšiu ako
jeden rok) je celé poistné splatné v deň jeho
dojednania, ak nie je dojednané inak.

7. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich
pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ
právo jednostranne upraviť výšku poistného na
ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je
poisťovateľ oprávnený každoročne upraviť, najmä ak
dôjde k rastu indexu spotrebiteľských cien a pod.
Ak poisťovateľ zvýši poistné na ďalší poistný rok a
poistník do konca poistného roka písomne oznámi
poisťovateľovi, že so zvýšením poistného pre ďalší
poistný rok nesúhlasí, zaniká poistenie ku koncu
poistného roka, v ktorom bolo zmenené poistné
oznámené.
Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalší poistný rok a
poistník zaplatí za prvé poistné obdobie ďalšieho
poistného roka poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ
vráti preplatok poistného poistníkovi.

ČČlláánnookk  XXII
ZZmmeennaa  aa  zzáánniikk  ppooiisstteenniiaa  

1. Akékoľvek zmeny a úpravy v poistnej zmluve sa
uskutočňujú písomnou formou so súhlasom oboch
zmluvných strán. 
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2. Poisťovateľ aj poistník majú právo vypovedať poistnú
zmluvu po vzniku škodovej udalosti do jedného
mesiaca odo dňa výplaty alebo odmietnutia
poistného plnenia. V takomto prípade je výpovedná
lehota 15 dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej
zmluvnej strane. Poistenie zanikne uplynutím tejto
lehoty. Poisťovateľ má právo na pomernú časť
poistného zodpovedajúcu dobe trvania poistenia.

3. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné
obdobie alebo jednorazové poistné nebolo
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.
Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné
obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo
dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie,
ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto
výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí,
ak bola zaplatená len časť poistného. Poisťovateľ má
nárok na poistné za dobu do zániku poistenia, ak nie
je dojednané inak.

4. Poistenie zaniká zmenou prevádzkovateľa plavidla
alebo zánikom práva prevádzkovateľa plavidlo
prevádzkovať. Poistník je povinný takú skutočnosť
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní po
jej vzniku, písomne oznámiť poisťovateľovi. Poisťovateľ
v týchto prípadoch vráti poistníkovi nespotrebované
poistné. 
V prípade oneskoreného nahlásenia zmeny
prevádzkovateľa alebo zániku práva prevádzkovateľa
plavidlo prevádzkovať zanikne poistenie dňom, kedy
poistník túto skutočnosť písomne oznámil
poisťovateľovi.
Poistenie zanikne zmenou vlastníka plavidla len
vtedy, keď je vlastník súčasne prevádzkovateľom
plavidla. 

5. Ak bolo plavidlo v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov a tí boli zároveň prevádzkovatelia plavidla,
vstupuje v prípade zániku bezpodielového
spoluvlastníctva do poistenia ten z manželov, ktorý
je naďalej vlastníkom a zároveň prevádzkovateľom
plavidla. 

6. Poistenie zanikne výpoveďou ku koncu poistného
obdobia. Výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej
strane najneskôr 6 týždňov pred uplynutím
poistného obdobia.

7. Poistenie môže zaniknúť písomnou dohodou
zmluvných strán.

8. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do
dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy.
Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím
poistenie zanikne. V takom prípade má poisťovateľ
právo na pomernú časť poistného, ktorá zodpovedá
dĺžke trvania poistenia.

9. Poistenie zanikne výmazom plavidla z evidencie
plavidiel alebo trvalým vyradením plavidla z prevádzky.

10. Poistenie tiež zanikne prijatím oznámenia o krádeži
plavidla príslušným orgánom; o tejto skutočnosti je

poistník povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr
však do 7 kalendárnych dní, informovať poisťovateľa.

ČČlláánnookk  XXIIII
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa  

1. Poistník je okrem povinností uložených mu všeobecne
záväznými právnymi predpismi, ostatnými
ustanoveniami týchto VPP povinný:
a) pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky

poisťovateľa, týkajúce sa dojednávaného poistenia,
b) platiť poistné v zmysle uzavretej poistnej zmluvy,
c) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7

kalendárnych dní, odkedy táto skutočnosť
nastala, písomne oznámiť poisťovateľovi každú
zmenu týkajúcu sa údajov uvedených v poistnej
zmluve. Poistník je povinný doplatiť poistné,
ktoré mu poisťovateľ stanoví v súvislosti so
zmenami majúcimi vplyv na výšku poistného,

d) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7
kalendárnych dní, odkedy táto skutočnosť nastala,
písomne oznámiť poisťovateľovi skutočnosti
uvedené v čl. XI ods. 4., 5., 9. a 10. týchto VPP,

e) dbať na to, aby škodová udalosť nenastala a
udržiavať plavidlo a pomocný čln, na ktoré sa
vzťahuje poistenie, v dobrom technickom a
výrobcom predpísanom stave a používať ich
výlučne na účely stanovené výrobcom.

2. Po zániku poistenia je poistník povinný bez
zbytočného odkladu modrú kartu vrátiť
poisťovateľovi najneskôr do 7 kalendárnych dní. Ak
tak poistník neurobí, nie je poisťovateľ povinný do
doby splnenia tejto podmienky vrátiť poistníkovi
zostávajúcu časť poistného, ani vydať potvrdenie
o dobe trvania poistenia a škodovom priebehu
zaniknutého poistenia.

3. Ustanovenia ods. 1. tohto článku sa primerane
vzťahujú tiež na poisteného a vodcu plavidla,
ktorému bolo plavidlo zverené.

ČČlláánnookk  XXIIIIII
PPoovviinnnnoossttii  ppooiisstteennééhhoo

1. Poistený je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi
vznik škodovej udalosti:
a) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území

Slovenskej republiky,
b) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia

Slovenskej republiky.
2. Poistený je po oznámení škodovej udalosti povinný

postupovať podľa pokynov poisťovateľa a predložiť
v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ
vyžiada. 

3. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr
do 7 kalendárnych dní, kedy táto skutočnosť nastala,
poisťovateľovi písomne oznámiť, že:
a) bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody

a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
b) v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté

trestné stíhanie alebo konanie o priestupku



a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný
o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený
právneho zástupcu, je povinný oznámiť
poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý
pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,

c) právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené;
v takomto prípade je poistený povinný postupovať
podľa pokynov poisťovateľa.

4. Poistený je povinný bezodkladne, najneskôr do 7
kalendárnych dní, oznámiť poisťovateľovi, že nastali
okolnosti odôvodňujúce prechod práva podľa čl. XV
týchto VPP na poisťovateľa a odovzdať mu doklady
potrebné na uplatnenie týchto práv.

5. Poistený je povinný dbať na to, aby škodová udalosť
nenastala a udržiavať plavidlo a pomocný čln, na
ktoré sa vzťahuje poistenie, v dobrom technickom a
výrobcom predpísanom stave a používať ich výlučne
na účely stanovené výrobcom.

6. Poistený je na žiadosť poškodeného povinný
bezodkladne poskytnúť údaje potrebné pre
poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu
škody, najmä: 
a) svoje meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo

obchodné meno a sídlo,
b) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého

bolo uzavreté poistenie,
c) číslo poistnej zmluvy.

7. Poistený je oprávnený uznať alebo vyrovnať
požiadavku poškodeného len na základe
predbežného súhlasu poisťovateľa.

8. Poistený je povinný v prípade, že je nárok
poškodeného voči nemu premlčaný, vzniesť pri
uplatňovaní nároku poškodeným námietku premlčania.

9. Poistený je na pokyn poisťovateľa povinný v konaní
o náhradu škody podať opravný prostriedok. Trovy
konania o opravnom prostriedku znáša poisťovateľ.

ČČlláánnookk  XXIIVV
PPrráávvaa  aa  ppoovviinnnnoossttii  ppooiissťťoovvaatteeľľaa

1. Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy
vystaviť poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie
o uzavretí poistnej zmluvy a modrú kartu. Poistku
vydáva poisťovateľ s platnosťou na celú dobu
poistenia dojednanú v poistnej zmluve; modrú kartu
vydáva poisťovateľ s platnosťou na jeden poistný rok. 

2. Poisťovateľ bezodkladne ustanoví poistenému na
základe jeho písomnej žiadosti právneho zástupcu
v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa
vzťahuje poistenie.

3. Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ je
oprávnený plnenie sčasti alebo úplne zamietnuť, ak
poistený:
a) bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť

nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec
poistného plnenia, ktoré by inak poisťovateľ bol
povinný poskytnúť podľa zákona,

b) sa zaviaže uhradiť alebo uhradí premlčanú
pohľadávku,

c) neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť
v súdnom konaní.

4. Rovnaké právo ako v čl. VIII ods. 4. vznikne
poisťovateľovi v prípade, ak poistený uvedie
poisťovateľa do omylu o podstatných okolnostiach
týkajúcich sa vzniku nároku na plnenie alebo jeho
výšky.

5. V prípade, že poistník vedome poruší povinnosť
uvedenú v čl. XII ods. 1. písm. a) týchto VPP, a ak bolo
na základe týchto odpovedí určené nižšie poistné,
má poisťovateľ právo na úhradu dlžného poistného
vrátane úroku z omeškania.

ČČlláánnookk  XXVV
PPrreecchhoodd  pprráávv

1. Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe
právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženie
alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo
na poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu zaplatil
alebo ju za neho vypláca.

2. Ak poistený porušil povinnosť zabezpečiť poisťovateľovi
možnosť uplatniť právo, ktoré na neho prešlo,
poisťovateľ má právo požadovať od poisteného
primeranú náhradu, a to až do výšky vyplateného
poistného plnenia.

ČČlláánnookk  XXVVII
FFoorrmmaa  pprráávvnnyycchh  úúkkoonnoovv

1. Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná
písomná forma.

2. Návrh na uzatvretie poistnej zmluvy sa považuje za
doručený poisťovateľovi dňom jeho prevzatia
oprávneným zástupcom poisťovateľa. Ostatné
písomnosti určené poisťovateľovi sa považujú za
doručené dňom potvrdenia prevzatia písomnosti
poisťovateľom.

3. Písomnosti poisťovateľa určené poistníkovi, resp.
poistenému sa doručujú poštou, môžu byť však
doručené aj zástupcom poisťovateľa, a to na poslednú
poisťovateľovi známu adresu. Písomnosť
poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému
(ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom
prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy
adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že
sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu
adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote
nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručenú
v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej
uložení nedozvedel, alebo dňom, kedy bola
písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená
pre zmenu adresy, ktorú adresát neoznámil.

4. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne
komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, SMS, fax)
pre vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným
alebo nimi splnomocnenou osobou v súvislosti
so správou poistenia, riešením škodových udalostí a
ponukou produktov a služieb poisťovateľa. Tieto
prostriedky však nenahrádzajú písomnú formu
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úkonov v prípadoch, kedy písomnú formu vyžadujú
všeobecne záväzné právne predpisy alebo poistná
zmluva. 

5. Niektoré zmeny poistnej zmluvy, zmeny v poistení
a poistné udalosti je možné oznámiť aj telefonicky
na telefónnom čísle poisťovateľa. Prehľad oznámení,
ktoré možno realizovať telefonicky, poisťovateľ
zverejňuje na svojej internetovej stránke
www.allianzsp.sk. Vykonanie zmien telefonicky
poisťovateľ potvrdí písomne. Ak poistník
s vykonanou zmenou nesúhlasí, je povinný v lehote
uvedenej v písomnom potvrdení poisťovateľa túto
skutočnosť písomne poisťovateľovi oznámiť.

6. Poistník a poistený, ak je iný než poistník, uzavretím
poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi súhlas
s vyhotovovaním a následným archivovaním
zvukových záznamov telefonických hovorov
uskutočnených medzi ním a poisťovateľom
v súvislosti s poistením a likvidáciou poistných
udalostí podľa tejto poistnej zmluvy, a to
na technických prostriedkoch umožnujúcich ich
zachytenie, zachovanie a reprodukciu. Poistník a
poistený uzavretím poistnej zmluvy dávajú
poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil
tieto záznamy a ich kópie pri uplatňovaní práv
a povinností z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ
bude tieto záznamy počas doby ich uchovania
chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

7. Nároky z poistenia sa premlčia v 3-ročnej premlčacej
dobe. Premlčacia doba začína plynúť rok po vzniku
poistnej udalosti.

8. V poistnej zmluve je možné odchýliť sa
od jednotlivých ustanovení týchto VPP, ak všeobecne
záväzné právne predpisy neustanovujú inak.

Akákoľvek odchýlka od týchto VPP dojednaná
v poistnej zmluve je účinná najskôr momentom,
kedy sa zmluvné strany na tejto zmene písomne
dohodli.

ČČlláánnookk  XXVVIIII
SSppôôssoobb  vvyybbaavvoovvaanniiaa  ssťťaažžnnoossttíí

1. Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu
podané ústne alebo písomne. Ústne podanú
sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť
môže sťažovateľ podať osobne, zaslať poštou na
adresu sídla poisťovateľa, prípadne emailom na
dialog@allianzsp.sk.

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto
ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho
sa sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická
osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a
adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom
právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov
alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej
osoby.

3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť
a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho
požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní
odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti
vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa
predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude
sťažovateľ bezodkladne upovedomený.

4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa
sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku Slovenska,
ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou poisťovateľa.

V Bratislave, schválené dňa 15.12.2014
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Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

ČČlláánnookk  II
ÚÚvvooddnnéé  uussttaannoovveenniiaa

Pre havarijné poistenie malých plavidiel (ďalej len
„poistenie“), ktoré dojednáva Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“) s poistníkom,
platia ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom
znení (ďalej len „OZ“), ostatné súvisiace všeobecne
záväzné právne predpisy, tieto Všeobecné poistné
podmienky (ďalej len „VPP“) a Osobitné poistné
podmienky k havarijnému poisteniu malých plavidiel
(ďalej len „OPP“). VPP a OPP tvoria neoddeliteľnú súčasť
poistnej zmluvy.

ČČlláánnookk  IIII
VVýýkkllaadd  ppoojjmmoovv

1. AAkkttiivvoovvaanniiee  zzaabbeezzppeeččoovvaaccíícchh  zzaarriiaaddeenníí::  uvedenie
zabezpečovacích zariadení do činnosti tak, aby
bránili vniknutiu neoprávneným osobám do poisteného
plavidla a následnej manipulácii s ním.

2. DDooppllnnkkoovváá  vvýýbbaavvaa:: vybavenie odporúčané pre
plavidlo a pomocný čln príslušným všeobecne
záväzným právnym predpisom a ostatné doplnky
zabudované do plavidla a pomocného člna, ak boli
zahrnuté do poistnej sumy plavidla.

3. HHaavváárriiaa:: poškodenie alebo zničenie predmetu
poistenia
a) nárazom - zrážka poisteného plavidla

s nepohyblivou prekážkou,
b) stretom - zrážka poisteného plavidla

s pohyblivým objektom,
c) potopením plavidla - stav, keď nastala trvalá

alebo dočasná strata plávateľnosti, v dôsledku
čoho došlo k čiastočnému alebo k úplnému
ponoreniu poisteného plavidla pod vodnú hladinu.

4. KKrruuppoobbiittiiee:: jav, pri ktorom kúsky ľadu vytvorené
v atmosfére dopadajú na predmet poistenia.

5. LLaavvíínnaa:: zosuv snehovej alebo ľadovej vrstvy
z prírodných svahov. 

6. OOddccuuddzzeenniiee:: úmyselné protiprávne konanie

spočívajúce v krádeži, krádeži vlámaním, lúpeži,
neoprávnenom používaní cudzej veci alebo v pokuse
o dokonanie niektorého z uvedených činov, ktorých
spáchanie bolo potvrdené vyšetrovaním polície,
pričom:
a) krádežou sa rozumie zmocnenie sa poistenej

veci páchateľom,
b) krádežou vlámaním sa rozumie zmocnenie sa

cudzej veci prekonaním prekážok v úmysle si vec
privlastniť,

c) lúpežou sa rozumie zmocnenie sa cudzej veci
tak, že páchateľ použije voči oprávnenému
užívateľovi násilie alebo vyhrážky bezprostredného
násilia,

d) neoprávneným užívaním cudzej veci sa rozumie
zmocnenie sa cudzej veci prekonaním prekážok
v úmysle prechodne ju užívať.

7. MMaalléé  ppllaavviiddlloo  ((aalleebboo  lleenn  „„ppllaavviiddlloo““)):: pre účely týchto
VPP plavidlo uvedené v poistnej zmluve zapísané
v evidencii plavidiel (registrované Štátnou plavebnou
správou Slovenskej republiky alebo Námorným
úradom Slovenskej republiky) určené na nekomerčné
rekreačné využitie poistníkom/poisteným alebo
nimi oprávnenými osobami, bez ohľadu na spôsob
jeho pohonu s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m pre
maximálny počet 12 osôb. Plavidlom pre účely
týchto VPP nie je plavidlo postavené alebo určené na
tlačenie alebo vlečenie alebo vedenie v bočne
zviazanej zostave plavidiel, ktoré nie sú malými
plavidlami, ďalej prievozné lode a plávajúce stroje.
Pre účely týchto VPP sa za plavidlo nepovažuje
plávajúce zariadenie (napr. ubytovací čln, pontón a
pod.), ak nie je dojednané inak.

8. PPáádd  pprreeddmmeettoovv:: pád stromov, stožiarov alebo iných
predmetov, ktorý má znaky voľného pádu
spôsobeného zemskou gravitáciou. Za pád sa
nepovažuje pád stromov, stožiarov alebo iných
predmetov zapríčinený akoukoľvek ľudskou
činnosťou.

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY  
PPRREE  HHAAVVAARRIIJJNNÉÉ  PPOOIISSTTEENNIIEE  MMAALLÝÝCCHH  PPLLAAVVIIDDIIEELL
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9. PPooiisstteennýý: osoba, na ktorej majetok sa vzťahuje poistenie.
10. PPooiissttnnáá  ddoobbaa::  časový úsek, na ktorý je uzavretá poistná

zmluva.
11. PPooiissttnnáá  ssuummaa:: je určená cenou predmetu poistenia

uvedenou v poistnej zmluve. V poistnej zmluve sa
uvedie, či je cena predmetu poistenia s DPH alebo
bez DPH. Poistná suma predstavuje limit najvyššieho
možného poistného plnenia poisťovateľa z poistnej
udalosti na predmete poistenia, ku ktorému sa
poistná suma vzťahuje.

12. PPooiissttnnáá  uuddaalloossťť:: akákoľvek nepredvídaná a náhodná
škodová udalosť, s ktorou je podľa OZ, týchto VPP a
OPP spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť
poistné plnenie.

13. PPooiissttnnéé  oobbddoobbiiee:: časové obdobie dojednané v poistnej
zmluve, za ktoré sa platí v stanovených intervaloch
poistné.

14. PPooiissttnnííkk:: ten, kto uzavrel s poisťovateľom poistnú
zmluvu.

15. PPooiissttnnýý  rrookk:: obdobie, ktoré začína okamihom
začiatku poistenia a končí dňom pred najbližším
výročným dňom. Každý ďalší poistný rok začína
výročným dňom a končí dňom pred najbližším
nasledujúcim výročným dňom. 

16. PPoommooccnnýý  ččllnn:: čln s výkonom motora do 4 kW
patriaci k poistenému plavidlu a uvedený v poistnej
zmluve.

17. PPoovvooddeeňň:: zaplavenie územných celkov vodou, ktorá
sa prirodzeným spôsobom vyliala z brehov
povrchového vodstva alebo tieto brehy pretrhla. Pri
ohradzovanom vodnom toku sa za breh vodného
toku považuje teleso hrádze. Za povodeň sa
nepovažuje zaplavenie územia, ktoré bolo
spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných
tokov alebo vodných nádrží.

18. PPoožžiiaarr::  oheň v podobe plameňa, ktorý sa nežiadúco
a nekontrolovateľne rozšíril mimo určeného ohniska
alebo takéto ohnisko opustil. Za požiar sa nepovažujú
účinky dymu náhle uniknutého v dôsledku poruchy
predmetu poistenia.

19. PPrreekkoonnaanniiee  pprreekkáážžookk:: prekonanie zabezpečovacích
zariadení, ktorými musí byť predmet poistenia
v zmysle OPP vybavený. 

20. PPrreevvááddzzkkaa  ppllaavviiddllaa  vvrrááttaannee  ppoommooccnnééhhoo  ččllnnaa:: plavba,
státie alebo kotvenie na vodných cestách alebo
v prístavoch.

21. PPrreevvááddzzkkoovvaatteeľľ  ppllaavviiddllaa:: vlastník plavidla alebo ten,
kto vykonáva prevádzku plavidla vo vlastnom mene
a na základe zmluvy s vlastníkom plavidla.

22. PPrriimmeerraannéé  nnáákkllaaddyy  nnaa  ooddvvrráátteenniiee  aalleebboo  zzmmeennššeenniiee
rroozzssaahhuu  šškkooddyy:: preukázateľne a účelne vynaložné
náklady, ktoré je možné považovať za nevyhnutné
z dôvodov bezpečnostných, hygienických alebo
z iného verejného záujmu na odpratanie predmetu
poistenia, ktorý bol zničený alebo poškodený
poistnou udalosťou.

23. PPrrííssttaavviisskkoo:: miesto, ktoré slúži na vykonávanie
činnosti súvisiacej s obsluhou a prevádzkou plavidiel.

24. ŠŠkkooddoovváá  uuddaalloossťť:: skutočnosť sprevádzaná vznikom
škody na predmete poistenia, ktorá môže byť
dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovateľa. 

25. TTeerroorriissttiicckkýý  ččiinn::  čin, vrátane použitia sily alebo
násilia, akejkoľvek osoby, skupiny alebo skupín ľudí
konajúcich samostatne, v mene alebo v súvislosti
s akoukoľvek organizáciou, vykonaný z politických,
náboženských alebo ideologických dôvodov, vrátane
úmyslu ovplyvniť ktorúkoľvek vládnu moc alebo
zastrašiť verejnosť.

26. TToottáállnnaa  šškkooddaa::  taká škoda, pri ktorej sú predpokladané
náklady na opravu predmetu poistenia vyššie ako
70% z jeho všeobecnej hodnoty.

27. ÚÚddeerr  bblleesskkuu:: bezprostredné pôsobenie energie
blesku a teploty jeho výboja na predmet poistenia.

28. VVaannddaalliizzmmuuss::  poškodenie alebo zničenie predmetu
poistenia v dôsledku poškodzovania cudzej veci
v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona,
resp. zákona o priestupkoch v platnom znení
s výnimkou čl. V, bod 6.

29. VVíícchhrriiccaa:: prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste
poistnej udalosti rýchlosť min. 75 km/h. 

30. VVllaassttnnííkk  ppllaavviiddllaa  zzaappííssaannýý  vv  rreeggiissttrrii  ppllaavviiddiieell::
právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na
prevádzkovanie plavidla pod vlastným menom a na
vlastnú zodpovednosť.

31. VVooddccaa  ppllaavviiddllaa:: osoba, ktorá riadi poistené plavidlo,
pričom má v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov spôsobilosť také plavidlo viesť. 

32. VVššeeoobbeeccnnáá  hhooddnnoottaa:: hodnota predmetu poistenia
v danom mieste a čase, pri stanovení ktorej sú okrem
vplyvu opotrebenia či iného znehodnotenia zahrnuté
aj vplyvy trhu (predajnosť). Vyjadruje hodnotu
predmetu poistenia pri jeho predaji obvyklým
spôsobom na voľnom trhu v čase bezprostredne
pred škodovou udalosťou. 

33. VVýýbbuucchh::  náhly ničivý prejav tlakovej sily, spočívajúci
v rozpínavosti plynov alebo pár. Za výbuch tlakovej
nádoby sa považuje roztrhnutie stien nádoby
v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu
tlaku medzi vonkajškom a vnútrom nádoby (explózia).
Za výbuch sa nepovažuje výbuch v spaľovacom
priestore motora alebo aerodynamický tresk.

34. VVýýrrooččnnýý  ddeeňň::  deň, ktorý sa svojím číselným
označením dňa a mesiaca zhoduje s dňom začiatku
poistenia. Ak začiatkom poistenia je 29.2., tak je
výročným dňom v neprestupných rokoch 28.2.

35. ZZáákkllaaddnnáá  vvýýbbaavvaa:: štandardné vybavenie navigačnými
svetlami a signálnymi prostriedkami podľa
medzinárodných dohovorov a základné vybavenie,
ktoré je predpísané pre danú oblasť plavby.

36. ZZááppllaavvaa::  vytvorenie súvislej vodnej plochy na
územných celkoch, ktorá určitú dobu stojí alebo
prúdi v mieste poistnej udalosti a ktoré bolo
spôsobené prírodnými vplyvmi.

37. ZZeemmeettrraasseenniiee:: otrasy zemského povrchu vyvolané
geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme, ktorého
účinky dosiahnu v mieste poistnej udalosti
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minimálne 6. stupeň makroseizmickej stupnice
zemetrasenia EMS 98 (Európska makroseizmická
stupnica). 

38. ZZoossuuvv  ppôôddyy:: prírodnými vplyvmi zapríčinené náhle
zosunutie alebo zrútenie pôdy, zeminy alebo skál. 

39. ŽŽiivveellnnáá  uuddaalloossťť::
a) víchrica,
b) krupobitie,
c) úder blesku,
d) zosuv pôdy, 
e) lavína,
f) pád predmetov,
g) povodeň,
h) záplava,
i) zemetrasenie.

ČČlláánnookk  IIIIII
PPrreeddmmeett  ppooiisstteenniiaa

1. Predmetom poistenia je malé plavidlo uvedené
v poistnej zmluve, vrátane jeho výbavy predpísanej
pre oblasť plavby, pre ktorú je plavidlo schválené, ak
nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

2. Ak sa v poistnej zmluve dojedná, predmetom
poistenia sú aj:
a) pomocný čln vrátane motora,
b) osobné veci poistníka/poisteného a nimi

oprávnených osôb podľa podmienok uvedených
v OPP, okrem vecí uvedených v čl. V. ods. 3.
týchto VPP,

c) príves na prepravu plavidla.
3. Ak pomocný čln podlieha registrácii, považuje sa pre

účely tohto poistenia za samostatné plavidlo.
4. Poistenie sa nevzťahuje na plavidlá s vlastným

strojným pohonom, ktoré je poháňané inak ako
vrtuľou, tj. na vodné skútre, klzáky a pod.

ČČlláánnookk  IIVV
RRoozzssaahh  ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie sa vzťahuje:
a) na škody, ktoré vzniknú na predmete poistenia,

zapríčinené haváriou, živelnou udalosťou,
výbuchom, požiarom, odcudzením,
vandalizmom; škody spôsobené odcudzením
prívesných motorov sú poistené len vtedy, pokiaľ
tieto motory boli pripevnené k plavidlu tak,
že pri ich odcudzení bolo potrebné prekonať
prekážky,

b) na náklady špecifikované v čl. XI súvisiace
s poistnou udalosťou.

2. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré
nastanú na predmete poistenia:
a) na geografickom území uvedenom v poistnej

zmluve pri plavbe po vnútrozemských resp.
morských vodných cestách,

b) pri kotvení v prístave (doku), pri móle, prístavnej
hrádzi, alebo na mieste vyhradenom správcom
vodných ciest,

c) pri všetkých obvyklých pobytoch plavidla mimo

vody, vytiahnutí z vody, spustení na vodu, ak bolo
vykonávané zodpovedným prevádzkovateľom
zdvíhacieho zariadenia, pri spúšťaní alebo
vyťahovaní plavidla na podvozku v miestach
k tomu určených správcom vodných ciest,

d) počas pozemnej prepravy.

ČČlláánnookk  VV
VVýýlluukkyy  zz  ppooiisstteenniiaa

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody:
a) ktoré boli spôsobené úmyselným konaním

poisteného, poistníka, iného oprávneného
užívateľa, cestujúceho alebo inej osoby
konajúcej na podnet niektorej z týchto osôb,

b) spôsobené následkom vojnových udalostí,
občianskych nepokojov, vzbúr, udalostí podobných
vojne, teroristických činov, represívnych zásahov
štátnych orgánov, alebo mínami, torpédami,
bombami a inými nástražnými výbušnými
systémami použitými i mimo uvedených stavov,

c) ktoré vzniknú štrajkom alebo pracovnými
nepokojmi, 

d) spôsobené zabavením, odobratím alebo inými
zásahmi úradnej moci,

e) spôsobené jadrovou energiou alebo rádioaktivitou,
f) spôsobené znečistením vody alebo pôdy,

popolčekom, exhaláciou a emanáciou, alebo na
inú škodu na životnom prostredí,

g) spôsobené odcudzením poisteného predmetu
poistenia na nezabezpečenom prívese na
prepravu plavidiel, ako aj škody spôsobené
neodborným prekladaním alebo upevnením
počas prepravy,

h) spôsobené stratou (ktorá vznikne inak ako
odcudzením) alebo pádom cez palubu vecí
každého druhu, ako aj odcudzením riadne
nezabalených voľných častí predmetu poistenia
alebo voľných častí nachádzajúcich sa mimo
zakrytého a zašnurovaného predmetu poistenia
alebo uzavretého priestoru predmetu poistenia, 

i) spôsobené chybami konštrukcie, výroby,
materiálu; škody spôsobené úpravami predmetu
poistenia alebo v súvislosti s vykonávaním opráv
predmetu poistenia,

j) spôsobené opotrebením, vekom, hrdzou,
oxidáciou, koróziou, kavitáciou, osmózou,
normálnymi poveternostnými vplyvmi (napr.
mrazom, ľadom, slnkom, horúčavou, dažďom,
snehom), hnilobou, hmyzom, potkanmi,
myšami, červotočom, riasami, mušľami a pod.,

k) spôsobené plavbou na divokej vode alebo
prekonávaním hatí,

l) spôsobené plavebnou neschopnosťou plavidla
a/alebo pomocného člna, 

m) vzniknuté počas odstavenia plavidla a/alebo
pomocného člna bez posádky mimo prístavu,

n) spôsobené na laku, poškriabaním a ryhami, ak
nedošlo súčasne k inému poškodeniu plavidla
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a/alebo pomocného člna, za ktoré je poisťovateľ
povinný vyplatiť poistné plnenie,

o) na poistených osobných veciach, ktoré sa v čase
poistnej udalosti nenachádzali v plavidle a/alebo
v pomocnom člne.

2. Ak nebolo v zmluve dojednané inak, poisťovateľovi
nevznikne povinnosť plniť za škody, ktoré nastanú
počas použitia predmetu poistenia na iné než
rekreačné účely, t.j. poistenie sa nevzťahuje na škody
vzniknuté pri:
a) regatách, závodoch a súťažiach akéhokoľvek

druhu, ktoré nie sú interne klubové,
b) súťažiach s rýchlostnou vložkou,
c) prípravných jazdách v rámci akcií uvedených

v ods. 2. písm. a) alebo b).
3. Poistené nie sú peniaze, kožušiny, šperky, cenné

papiere, obrazy, starožitnosti, fotografické a
filmovacie prístroje, prenosné videosystémy,
počítače, mobilné telefóny/faxy, televízne prístroje
a video prístroje, ktoré nie sú pevne zabudované
v plavidle, zvieratá, hudobné nástroje, iné cenné
predmety neslúžiace k obvyklej potrebe, ako ani
potraviny a požívatiny.

4. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené v dobe,
keď predmet poistenia viedla osoba, ktorá k tomu
nemala zodpovedajúce oprávnenie, zdokladovateľné
všeobecne uznávaným dokladom o kvalifikácii.

5. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené pri
plavbe v oblasti, pre ktorú nebolo plavidlo schválené
(záznamom v lodnom osvedčení) alebo pre ktorú
nemal vodca plavidla príslušné oprávnenie.

6. Ustanovenia ods. 4. a 5. tohto článku sa nevzťahujú
na prípady, keď k poškodeniu alebo zničeniu
predmetu poistenia došlo v čase od jeho odcudzenia
do jeho vrátenia.

7. Poistenie sa nevzťahuje na škody, pri ktorých došlo
k poškodeniu alebo zničeniu predmetu poistenia
alebo jeho časti požiarom alebo výbuchom, pokiaľ sa
preukáže neoprávnený zásah inej osoby. 

8. Poistenie sa nevzťahuje na škody, pri ktorých došlo
k poškodeniu alebo zničeniu predmetu poistenia
v priamej súvislosti s jeho technickým stavom. 

9. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené na
predmete poistenia, ktorý slúži na podnikanie alebo
inú zárobkovú činnosť.

10. Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené
v dôsledku podvodu alebo sprenevery v zmysle
príslušných ustanovení Trestného zákona v platnom
znení.

11. Z tohto poistenia nevzniká právo na plnenie za
následné škody (napr. ušlý zisk) a za vedľajšie
výdavky (náklady na právne zastupovanie, poštovné,
expresné príplatky a pod.).

ČČlláánnookk  VVII
PPllaatteenniiee  aa  vvýýšškkaa  ppooiissttnnééhhoo

1. Poistník je povinný platiť poistné za poistné obdobie
dojednané v poistnej zmluve.

2. Poistné je suma, ktorú platí poistník za poskytovanie
dojednanej poistnej ochrany. Výšku poistného
stanovuje poisťovateľ v závislosti od rozsahu
poistenia, poistnej sumy a ostatných skutočností
uvedených v poistnej zmluve. 

3. Poistné je splatné v prvý deň poistného obdobia, ak
nie je dojednané inak.

4. Poistné je kalkulované na jeden poistný rok (ročné
poistné). 

5. Dojednať možno štvrťročné, polročné alebo ročné
poistné obdobie.

6. Pri dojednaní krátkodobého poistenia (na dobu
kratšiu ako jeden rok) je celé poistné splatné v deň
jeho dojednania, ak nie je dohodnuté inak.

7. V súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich
pre stanovenie výšky poistného má poisťovateľ
právo jednostranne upraviť výšku poistného na
ďalšie poistné obdobie. Výšku poistného je
poisťovateľ oprávnený každoročne upraviť, najmä ak
dôjde k zvýšeniu cien náhradných dielov a
opravárenských prác, k rastu indexu spotrebiteľských
cien a pod. 
Ak poisťovateľ zvýši poistné na ďalší poistný rok a
poistník do konca poistného roka písomne oznámi
poisťovateľovi, že so zvýšením poistného pre ďalší
poistný rok nesúhlasí, zaniká poistenie ku koncu
poistného roka, v ktorom bolo zmenené poistné
oznámené.
Ak poisťovateľ zníži poistné na ďalší poistný rok a
poistník zaplatí za prvé poistné obdobie ďalšieho
poistného roka poistné v pôvodnej výške, poisťovateľ
vráti preplatok poistného poistníkovi.

ČČlláánnookk  VVIIII
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissttnnííkkaa

Okrem povinností určených v súvisiacich všeobecne
záväzných právnych predpisoch je poistník
predovšetkým povinný:
1. Platiť poistné v zmysle uzavretej poistnej zmluvy.
2. Pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky

poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného, resp.
dojednaného, poistenia. 

3. V prípade podielového spoluvlastníctva predmetu
poistenia, bez zbytočného odkladu písomne
oznámiť poisťovateľovi výšku svojho podielu.

4. Pred uzavretím poistnej zmluvy a tiež počas trvania
poistenia umožniť poisťovateľovi zistenie
technického stavu predmetu poistenia jeho
prehliadkou a predložiť všetky doklady týkajúce sa
predmetu poistenia a vlastníckych práv k nemu. 

5. Oznámiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu
každú zmenu týkajúcu sa poistenia v rozsahu údajov
uvedených v poistnej zmluve alebo predmetu
poistenia a jeho technického stavu.

6. Dbať na to, aby poistná udalosť nenastala a udržiavať
predmet poistenia v dobrom technickom a
výrobcom predpísanom stave.

7. Udržiavať zabezpečovacie zariadenia
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v prevádzkyschopnom stave a aktivovať ich pri
každom opustení predmetu poistenia. Pri uzavieraní
poistenia uviesť, koľko originálnych, resp. kópií
kľúčov od predmetu poistenia, kľúčov a ovládačov od
zabezpečovacích zariadení obdržal pri nadobudnutí
predmetu poistenia. Každú stratu, odcudzenie,
výmenu kľúčov od predmetu poistenia, kľúčov a
ovládačov od zabezpečovacích zariadení proti
odcudzeniu predmetu poistenia a štítkov s kódom
od kľúčov, ako aj vyhotovenie ďalšieho kľúča alebo
ovládača k predmetu poistenia je poistník povinný
bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi,
najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa, kedy
táto skutočnosť nastala.

8. Ak plavidlo kotví na území Slovenskej republiky bez
prítomnosti poistníka, je poistník povinný zabezpečiť
nad ním primeraný a pravidelný dohľad. Ak plavidlo
kotví mimo územia Slovenskej republiky bez
prítomnosti poistníka, je poistník povinný zabezpečiť
nad ním dohľad, ku ktorému sa písomne zaviaže a za
ktorý bude niesť zodpovednosť osoba, ktorá je taký
dohľad v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov v mieste kotvenia plavidla oprávnená
vykonávať. 
Počas obvyklého pobytu plavidla a/alebo pomocného
člna mimo vody je poistník povinný preukázateľným
spôsobom zabezpečiť jeho uloženie v uzamknutom
a zabezpečenom priestore (napr. garáž, hala a pod.)
alebo uzamknutím bezpečnostným visiacim
zámkom k inému nepremiestniteľnému predmetu,
nachádzajúcom sa na oplotenom pozemku
zabezpečenom funkčným oplotením s minimálnou
výšku 1,5 m. Toto ustanovenie sa primeranie dotýka
aj prívesu na prepravu plavidla, ak je jeho poistenie
dojednané v poistnej zmluve.

9. Pokiaľ nastala poistná udalosť, urobiť opatrenia, aby
škoda vzniknutá v dôsledku tejto udalosti alebo
v súvislosti s ňou sa už nezväčšovala.

10. Bez zbytočného odkladu písomne ohlásiť
poisťovateľovi - najneskôr do 15 dní po jej vzniku, ak
vznikla na území Slovenskej republiky, resp. do
30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia
Slovenskej republiky, že nastala udalosť, pri ktorej
vznikla na predmete poistenia škoda, ktorá by mohla
byť dôvodom vzniku povinnosti poisťovateľa plniť a
podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej
následkov.
Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných
dní odo dňa, kedy sa túto skutočnosť dozvedel,
písomne oznámiť poisťovateľovi, že v súvislosti
s poistnou udalosťou bolo začaté trestné alebo
priestupkové konanie a zabezpečiť, aby bol
poisťovateľ informovaný o ich výsledkoch; ak má
poistník právneho zástupcu, je povinný oznámiť
poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt
alebo jeho obchodné meno a sídlo.

11. V prípade odcudzenia predmetu poistenia bez
zbytočného odkladu odovzdať poisťovateľovi všetky

doklady patriace k odcudzenému predmetu
poistenia. Poistník je ďalej povinný ešte pred
výplatou poistného plnenia odovzdať poisťovateľovi
aj všetky sady kľúčov od predmetu poistenia, ako aj
kľúčov a ovládačov od zabezpečovacích zariadení
proti odcudzeniu predmetu poistenia a štítkov
s kódom od kľúčov, ktoré obdržal pri nadobudnutí
predmetu poistenia. 

12. Bezodkladne nahlásiť najbližšiemu oddeleniu polície
alebo príslušným prístavným orgánom každú
udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku
povinnosti poisťovateľa plniť, ako aj odovzdať
zoznam odcudzených vecí; v prípade havárie plavidla
alebo jeho odcudzenia oznámiť túto skutočnosť aj
Štátnej plavebnej správe Slovenskej republiky.

13. Zaobstarať a odovzdať poisťovateľovi všetky potrebné
doklady potrebné k likvidácii poistnej udalosti, a to
najmä:
a) zápis o priebehu škodovej udalosti, jej príčine a

škodách,
b) náčrt škodovej udalosti,
c) mená a adresy zúčastnených,
d) mená a adresy svedkov,
e) adresu vyšetrujúceho oddelenia polície,
f) fotodokumentáciu škody,
g) iné doklady na požiadanie poisťovateľa (napr.

pre preukázanie doby pobytu plavidla na
príslušnom území a pod.).

14. Pri škodových udalostiach s viacerými zúčastnenými
osobami vyzvať iného účastníka alebo účastníkov
k spoločnej obhliadke a spoločne písomne zaznamenať
rozsah škody.

15. Pri škodách vzniknutých pri transporte predmetu
poistenia prepravcom predložiť poisťovateľovi
okrem dokladov uvedených v ods. 13.:
a) prepravné dokumenty (originál nákladného listu),
b) písomné potvrdenie o vzniku škody vyhotovené

prepravcom, ktorý pre poisteného vykonával
prepravu, a to:
ba) pri preprave železnicou zápisnicu o vykonaní

prepravy podpísanú zodpovednými osobami,
bb) pri preprave motorovými vozidlami správu

vodiča so stanoviskom prepravcu.
16. Umožniť poisťovateľovi obhliadku poškodeného

predmetu poistenia a bez súhlasu poisťovateľa
neodstraňovať vzniknutú škodu. Ak poruší túto
povinnosť, určí poisťovateľ výšku plnenia výlučne na
základe preukázaného rozsahu poškodenia. To však
neplatí, ak bolo odstránenie škody nutné
z bezpečnostných, hygienických alebo iných
závažných dôvodov, alebo preto, aby sa rozsah škody
nezväčšoval. V takom prípade je však poistník
povinný preukázať existenciu týchto dôvodov a
uschovať poškodené časti predmetu poistenia do
doby ich prehliadky poisťovateľom, prípadne
zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu a príčine
poistnej udalosti, napr. fotodokumentáciou,
videozáznamom, svedectvom tretích osôb a pod.



17. Ak zistí, že sa odcudzený predmet poistenia našiel
po oznámení poistnej udalosti, túto skutočnosť
bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi,
najneskôr však do 3 dní odo dňa, kedy sa túto
skutočnosť dozvedel. Poisťovateľ uhradí v zmysle
čl. IX ods. 1. primerané náklady na opravu predmetu
poistenia nutných na odstránenie závad, ktoré
vznikli v čase, keď bol zbavený možnosti s predmetom
poistenia disponovať.
Ak sa predmet poistenia nájde po výplate poistného
plnenia, poistník je povinný túto skutočnosť
bezodkladne oznámiť poisťovateľovi, najneskôr do 3
dní odo dňa, kedy sa túto skutočnosť dozvedel.
Poistník je ďalej povinný nájdený predmet poistenia
prevziať späť, umožniť poisťovateľovi obhliadku
nájdeného predmetu poistenia ešte pred jeho
opravou a po skončení vyšetrovania poisťovateľa
vrátiť poisťovateľovi vyplatené poistné plnenie
znížené o prípadné primerané náklady na opravu
predmetu poistenia nutné na odstránenie závad,
ktoré vznikli v čase, keď bol zbavený možnosti
s predmetom poistenia disponovať, najneskôr do
5 dní odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho
vrátenie. Ak poistník nájdený predmet poistenia
prevezme bez vedomia poisťovateľa, je poisťovateľ
oprávnený požadovať od poistníka vrátenie
vyplateného poistného plnenia. Poistník je povinný
vyplatené poistné plnenie vrátiť najneskôr do 5 dní
odo dňa doručenej výzvy poisťovateľa na jeho vrátenie.

18. Písomne oznámiť poisťovateľovi skutočnosti uvedené
v čl. XIII ods. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 14. a 16. týchto VPP,
a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do
7 kalendárnych dní odkedy taká skutočnosť nastala.

19. Predchádzajúce odseky sa primerane vzťahujú aj na
poisteného, oprávnenú osobu a vodcu plavidla,
ktorému bolo plavidlo zverené. 

ČČlláánnookk  VVIIIIII
PPoovviinnnnoossttii  ppooiissťťoovvaatteeľľaa

Poisťovateľ je povinný:
a) dodržiavať povinnosti uložené mu všeobecne

záväznými právnymi predpismi, týmito VPP a OPP,
b) vystaviť poistníkovi poistku ako písomné potvrdenie

o uzavretí poistnej zmluvy, 
c) ak vznikla povinnosť plniť, poskytnúť poistné plnenie

v dojednanom rozsahu, 
d) prejednať s poistníkom výsledky vyšetrenia o výške

poistného plnenia, alebo mu ich písomne oznámiť a
vrátiť doklady, ktoré si vyžiadal.

ČČlláánnookk  IIXX
PPooiissttnnéé  ppllnneenniiee  

1. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poistné plnenie do
15 dní po skončení vyšetrenia potrebného na
zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť
poistné plnenie.
Ak nemôže byť vyšetrenie ukončené do jedného
mesiaca po tom, keď sa poisťovateľ o poistnej

udalosti dozvedel, je poisťovateľ povinný, ak je
základ nároku na poistné plnenie nesporný, na
požiadanie poskytnúť primeraný preddavok.

2. Ak je ten istý predmet poistenia poistený pre prípad
rovnakej udalosti aj u iných poisťovateľov, a ak
prevyšuje úhrn poistných súm poistnú hodnotu
predmetu poistenia alebo ak prevyšuje úhrn súm,
ktoré by z uzavretých poistných zmlúv z tej istej
udalosti poisťovatelia boli povinní plniť, je každý
z poisťovateľov povinný poskytnúť plnenie do výšky
hodnoty veci alebo dojednanej poistnej sumy len
v pomere sumy, ktorú by bol povinný plniť podľa
svojej zmluvy, k sumám, ktoré by boli úhrnom
povinní plniť všetci poisťovatelia. Ak však poisťovateľ
vyplatí celé poistné plnenie a dodatočne zistí, že
predmet poistenia bol na rovnaký účel poistený
u viacerých poisťovateľov, potom je oprávnený
požadovať vrátenie sumy rovnajúcej sa rozdielu
vyplateného poistného plnenia a poistného plnenia,
ktoré mal vyplatiť podľa predchádzajúcej vety.

3. Poisťovateľ má právo odpočítať od poistného plnenia
dojednanú spoluúčasť, hodnotu použiteľných
zvyškov predmetu poistenia, dlžné poistné, regresné
(postihové) nároky, či iné vzájomné pohľadávky
z poistnej zmluvy.

4. Výpočet poistného plnenia: 
a) v prípade úplného zničenia predmetu poistenia -

totálnej škody - alebo jeho odcudzenia poisťovateľ
poskytne poistné plnenie vo výške jeho všeobecnej
hodnoty v súlade s tým, ako bola poistná suma
dojednaná v poistnej zmluve ku dňu vzniku
poistnej udalosti - t.j. buď v cene predmetu
poistenia s DPH alebo bez DPH. Z poistného
plnenia sa odpočítajú hodnoty zvyškov predmetu
poistenia. Poistník nemôže odvrátiť započítanie
hodnoty zvyškov predmetu poistenia tým, že dá
poškodený predmet poistenia k dispozícií
poisťovateľovi,

b) pri čiastočných škodách sú poistným plnením
primerané a účelne vynaložené náklady na
opravu v cenách, ako keby bol predmet poistenia
nový (tzv. nových cenách), pokiaľ nebolo
písomne dojednané inak. Na poistné plnenie sa
použijú platné právne predpisy upravujúce daň
z pridanej hodnoty.

5. Poistné plnenie je splatné v Slovenskej republike
v tuzemskej mene.

6. Poisťovateľ vyplatí poistné plnenie poistenému, ak
nie je dojednané inak.

7. Ak je cena predmetu poistenia uvedená v poistnej
zmluve nižšia, ako cena nového predmetu poistenia,
považuje sa predmet poistenia za podpoistený.
V takom prípade sa znižuje výška poistného plnenia
v pomere poistnej sumy k poistnej hodnote nového
predmetu poistenia.

8. Poisťovateľ je oprávnený viazať výplatu poistného
plnenia na splnenie povinností ustanovených v čl. VII
ods. 11. 
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ČČlláánnookk  XX
ZZnníížžeenniiee  ppooiissttnnééhhoo  ppllnneenniiaa

1. Poisťovateľ je oprávnený primerane znížiť poistné
plnenie:
a) v prípade porušenia povinnosti bez zbytočného

odkladu nahlásiť poistnú udalosť poisťovateľovi,
ak týmto oneskoreným nahlásením došlo
k zvýšeniu rozsahu škody alebo sťaženiu
vyšetrenia rozsahu škody,

b) ak na základe vedome nepravdivej alebo
neúplnej odpovede bolo určené nižšie poistné,

c) pokiaľ poistníkom, poisteným alebo nimi
oprávnenou osobou došlo k porušeniu povinností
uvedených v OZ, v príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisoch, v týchto VPP,
OPP alebo v poistnej zmluve a pokiaľ také
porušenie malo podstatný vplyv na vznik alebo
zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti,

d) ak poistník, poistený alebo nimi oprávnená
osoba nepravdivo alebo neúplne uvedie podstatné
skutočnosti týkajúce sa vzniku nároku na poistné
plnenie alebo jeho výšku,

e) ak v čase poistnej udalosti vodca plavidla viedol
plavidlo a/alebo pomocný čln pod vplyvom
alkoholu, návykových, omamných alebo
psychotropných látok a ich prípravkov,

f) ak vodca plavidla hrubo porušil príslušné
všeobecne záväzné právne predpisy.

2. Ustanovenia tohto článku v ods. 1. písm. e) a f) sa
nevzťahujú na prípady, keď k poškodeniu alebo
zničeniu predmetu poistenia došlo v čase od jeho
odcudzenia do jeho vrátenia.

3. Ak bol počas trvania poistenia vyhotovený ďalší kľúč
alebo ovládač k predmetu poistenia a túto
skutočnosť poistník, poistený alebo oprávnená
osoba neoznámi poisťovateľovi, pričom táto
skutočnosť vzhľadom ku konkrétnej situácii podstatnou
mierou prispela ku vzniku poistnej udalosti, je
poisťovateľ oprávnený znížiť, resp. odmietnuť
poistné plnenie.

ČČlláánnookk  XXII
NNááhhrraaddaa  nnáákkllaaddoovv  nnaa  ooddvvrráátteenniiee  aalleebboo  zzmmeennššeenniiee

rroozzssaahhuu  vvzznniikkuu  šškkooddyy
1. Poistený má právo na náhradu nákladov účelne

vynaložených na opatrenia smerujúce k odvráteniu
bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva a
zmenšeniu rozsahu škody, ako aj na opatrenia hoci
bezúspešné, ktoré bolo možné odôvodnene
pokladať za potrebné na odvrátenie alebo zníženie
škody. Náklady na odvrátenie vzniku alebo zmenšenie
rozsahu škody sa uhrádzajú do výšky primeraných
nákladov nutných na odvrátenie alebo zníženie
škody; ak by také plnenie malo spolu s ďalším
plnením z jednej poistnej udalosti prekročiť poistnú
sumu, poisťovateľ je povinný náklady zaplatiť len vo
výške rozdielu poistného plnenia z titulu škody na
predmete poistenia a poistnej sumy.

2. Náklady na odstránenie vraku plavidla plní
poisťovateľ, len ak bolo plavidlo poškodené alebo
zničené pri poistnej udalosti a odstránenie vraku
plavidla bolo nariadené príslušným úradom a
vykonané subjektom na to určeným poisťovateľom;
ak by také plnenie malo spolu s ďalším plnením
z jednej poistnej udalosti prekročiť poistnú sumu,
poisťovateľ je povinný náklady na odstránenie vraku
zaplatiť len vo výške rozdielu poistného plnenia
z titulu škody na predmete poistenia a poistnej
sumy.

ČČlláánnookk  XXIIII
SSppoolluuúúččaassťť

1. Poistenie je možné dojednať len so spoluúčasťou.
Spoluúčasť vyjadruje sumu, ktorou sa poistený
zúčastňuje na každej poistnej udalosti. Dojednaná
výška spoluúčasti je uvedená v poistnej zmluve.

2. Spoluúčasť sa z poistného plnenia odpočíta vždy.
3. Ak je výška škody nižšia ako dojednaná spoluúčasť,

nárok na poistné plnenie nevzniká.

ČČlláánnookk  XXIIIIII
ZZaaččiiaattookk,,  zzmmeennaa  aa  zzáánniikk  ppooiisstteenniiaa

1. Poistná zmluva je uzavretá okamihom podpísania
návrhu na uzavretie poistnej zmluvy oboma
zmluvnými stranami. Poistenie začína nultou
hodinou dňa nasledujúceho po uzavretí návrhu
poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve
dojednaný neskorší začiatok poistenia.

2. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie
je dojednané inak. 

3. Akékoľvek zmeny alebo úpravy v poistnej zmluve sa
uskutočňujú písomnou formou so súhlasom oboch
zmluvných strán. 

4. Poistenie zaniká zmenou prevádzkovateľa plavidla
alebo zánikom práva prevádzkovateľa plavidlo
prevádzkovať. Poistník je povinný takú skutočnosť
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní po
jej vzniku, písomne oznámiť poisťovateľovi.
Poisťovateľ v týchto prípadoch vráti poistníkovi
nespotrebované poistné. Poistenie zanikne zmenou
vlastníka plavidla len vtedy, keď je vlastník súčasne
prevádzkovateľom plavidla.
V prípade oneskoreného nahlásenia zmeny
prevádzkovateľa alebo zániku práva prevádzkovateľa
plavidlo prevádzkovať zanikne poistenie dňom, kedy
poistník túto skutočnosť písomne oznámil
poisťovateľovi.

5. Ak dôjde k úmrtiu poisteného počas poistného
obdobia, za ktoré bolo poistné zaplatené, potom až
do konca tohto poistného obdobia vstupuje do
poistenia namiesto doterajšieho poisteného osoba,
ktorá predmet poistenia po ňom zdedila. Dedič aj
poisťovateľ však majú právo poistnú zmluvu
vypovedať; dedič do 1 mesiaca od dátumu
právoplatného ukončenia prejednania dedičstva,
ktorého súčasťou je predmet poistenia, a poisťovateľ
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do 1 mesiaca od dátumu, kedy sa o právoplatnom
ukončení prejednania dedičstva, ktorého súčasťou je
predmet poistenia, dozvedel. Výpovedná lehota je
osemdenná.

6. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho
z manželov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu o poistení
predmetu poistenia, ktorý patrí do bezpodielového
spoluvlastníctva manželov, vstupuje do poistenia na
jeho miesto pozostalý manžel, ak je naďalej
vlastníkom alebo spoluvlastníkom predmetu poistenia.

7. Ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
predmetu poistenia zaniklo z iného dôvodu ako je
uvedený v ods. 6., považuje sa za toho, kto poistnú
zmluvu uzatvoril ten z manželov, ktorému predmet
poistenia pripadol pri vysporiadaní bezpodielového
vlastníctva podľa OZ.

8. Ak došlo k zmene podielového spoluvlastníctva
smrťou poistníka alebo vyhlásením ho za mŕtveho,
vstupujú do poistenia na jeho miesto dedič a ostatní
spoluvlastníci, ak sú naďalej spoluvlastníkmi
predmetu poistenia, a to do konca poistného
obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné; jeho
uplynutím poistenie zanikne.

9. Poistenie zaniká zničením plavidla alebo tým, že inak
odpadla možnosť, aby na plavidle nastala poistná
udalosť. Pokiaľ došlo k zániku poistenia z tohto
dôvodu v dôsledku poistnej udalosti, za ktorú
poisťovateľ plnil, patrí poisťovateľovi poistné do
konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť
nastala.

10. Ak je poistná doba kratšia ako jeden rok, poistenie
zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie
dojednané.

11. Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do
dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy.
Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím
poistenie zanikne.

12. Poisťovateľ aj poistník majú právo vypovedať poistnú
zmluvu po vzniku poistnej udalosti do jedného
mesiaca od dňa výplaty alebo odmietnutia
poistného plnenia. V takomto prípade je výpovedná
lehota 15 dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej
zmluvnej strane. Poistenie zanikne uplynutím tejto
lehoty. Poisťovateľ má právo na pomernú časť
poistného zodpovedajúcu dobe trvania poistenia. 

13. Poistenie môže tiež zaniknúť písomnou dohodou
zmluvných strán.

14. Poistenie zanikne aj dňom výmazu plavidla z evidencie
plavidiel.

15. Poistenie dojednané na dobu neurčitú zanikne
výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď
musí byť doručená druhej zmluvnej strane najneskôr
6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

16. Poistenie tiež zanikne zánikom právnickej osoby,
ktorej majetok je podľa týchto VPP predmetom
poistenia.

17. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné
obdobie alebo jednorazové poistné nebolo
zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.
Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné
obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo
dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie,
ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto
výzvy. Výzva poisťovateľa obsahuje upozornenie, že
poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí,
ak bola zaplatená len časť poistného. 

ČČlláánnookk  XXIIVV
PPrráávvnnee  vvzzťťaahhyy

1. Uplatnenie práv, vyplývajúcich z poistnej zmluvy,
náleží výhradne poistenému, pokiaľ nebolo
dojednané inak. 

2. Práva na poistné plnenie nesmú byť bez súhlasu
poisťovateľa postúpené inému, a to až do ukončenia
vyšetrenia poistnej udalosti.

ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa

ČČlláánnookk  XXVV
FFoorrmmaa  pprráávvnnyycchh  úúkkoonnoovv

1. Pre právne úkony týkajúce sa poistenia je potrebná
písomná forma.

2. Návrh na uzatvretie poistnej zmluvy sa považuje za
doručený poisťovateľovi dňom jeho prevzatia
oprávneným zástupcom poisťovateľa. Ostatné
písomnosti určené poisťovateľovi sa považujú
za doručené dňom potvrdenia prevzatia písomnosti
poisťovateľom.

3. Písomnosti poisťovateľa určené poistníkovi, resp.
poistenému sa doručujú poštou, môžu byť však
doručené aj zástupcom poisťovateľa, a to na poslednú
poisťovateľovi známu adresu. Písomnosť poisťovateľa
určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len
„adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia
písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát
prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa
písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnutiu adresáta
s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol
na pošte, považuje sa za doručenú v posledný deň
tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení
nedozvedel, alebo dňom, kedy bola písomnosť
vrátená poisťovateľovi ako nedoručená pre zmenu
adresy, ktorú adresát neoznámil.

4. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne
komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, SMS, fax)
pre vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným
alebo nimi splnomocnenou osobou v súvislosti
so správou poistenia, riešením škodových udalostí
a ponukou produktov a služieb poisťovateľa. Tieto
prostriedky však nenahrádzajú písomnú formu
úkonov v prípadoch, kedy písomnú formu vyžadujú
všeobecne záväzné právne predpisy alebo poistná
zmluva. 
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5. Niektoré zmeny poistnej zmluvy, zmeny v poistení
a poistné udalosti je možné oznámiť aj telefonicky
na telefónnom čísle poisťovateľa. Prehľad oznámení,
ktoré možno realizovať telefonicky, poisťovateľ
zverejňuje na svojej internetovej stránke
www.allianzsp.sk. Vykonanie zmien telefonicky
poisťovateľ potvrdí písomne. Ak poistník
s vykonanou zmenou nesúhlasí, je povinný v lehote
uvedenej v písomnom potvrdení poisťovateľa túto
skutočnosť písomne poisťovateľovi oznámiť.

6. Poistník a poistený, ak je iný než poistník, uzavretím
poistnej zmluvy dávajú poisťovateľovi súhlas
s vyhotovovaním a následným archivovaním
zvukových záznamov telefonických hovorov
uskutočnených medzi ním a poisťovateľom
v súvislosti s poistením a likvidáciou poistných
udalostí podľa tejto poistnej zmluvy, a to na
technických prostriedkoch umožnujúcich ich
zachytenie, zachovanie a reprodukciu. Poistník
a poistený uzavretím poistnej zmluvy dávajú
poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil
tieto záznamy a ich kópie pri uplatňovaní práv a
povinností z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ bude
tieto záznamy počas doby ich uchovania chrániť
pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

7. Nároky z poistenia sa premlčia v 3-ročnej premlčacej
dobe. Premlčacia doba začína plynúť rok po vzniku
poistnej udalosti.

8. Pre riešenie sporov z tohto poistenia sú príslušné
súdy Slovenskej republiky. Miestna príslušnosť sa
určuje podľa príslušných ustanovení Občianskeho
súdneho poriadku.

9. V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od jednotlivých
ustanovení týchto VPP, ak všeobecne záväzné

právne predpisy neustanovujú inak. Akákoľvek
odchýlka od týchto VPP dojednaná v poistnej zmluve
je účinná najskôr momentom, kedy sa zmluvné
strany na tejto zmene písomne dohodli.

ČČlláánnookk  XXVVII
SSppôôssoobb  vvyybbaavvoovvaanniiaa  ssťťaažžnnoossttíí

1. Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu
podané ústne alebo písomne. Ústne podanú
sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť
môže sťažovateľ podať osobne, zaslať poštou na
adresu sídla poisťovateľa, prípadne emailom na
dialog@allianzsp.sk.

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto
ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho
sa sťažovateľ domáha. Ak je sťažovateľom fyzická
osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a
adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom
právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov
alebo obchodné meno a adresu sídla právnickej
osoby.

3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať
sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či
dôvodoch ich zamietnutia do 30 dní odo dňa jej
doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie
obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej
vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ bezodkladne
upovedomený.

4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa
sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku Slovenska,
ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou poisťovateľa.

V Bratislave, schválené dňa 15.12.2014
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Osobitné poistné podmienky k havarijnému poisteniu
malých plavidiel dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky
pre havarijné poistenie malých plavidiel (ďalej len „VPP“)
a tvoria spolu s VPP neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

ČČlláánnookk  II
ÚÚzzeemmnnáá  ppllaattnnoossťť  ppooiisstteenniiaa

1. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poistenie sa vzťahuje
na poistné udalosti, ktoré nastanú v dobe poistenia
na území dohodnutom v poistnej zmluve. Je možné
dohodnúť:
a) Územie I., ktoré zahŕňa: 

všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou
teritoriálnych vôd Albánska a bývalého Sovietskeho
zväzu, okrem pobaltských štátov, Ukrajiny
a Moldavska) počas celého poistného roka,

b) Územie II., ktoré zahŕňa:
všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou
teritoriálnych vôd Albánska a bývalého
Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov,
Ukrajiny a Moldavska) počas celého poistného
roka a v období od 01.04. - 30.09. Stredozemné
more od Gibraltárskej úžiny po vstup cez
Dardanely, Jadranské more (s výnimkou Albánska)
a pobrežie štátov Stredozemného mora
(s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu,
Izraela, vrátane Palestíny a Sýria) na dobu
maximálne 4 týždňov v priebehu jedného
poistného roka, 

c) Územie III., ktoré zahŕňa:
všetky vnútrozemské vody Európy (s výnimkou
teritoriálnych vôd Albánska a bývalého
Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských štátov,
Ukrajiny a Moldavska) počas celého poistného
roka a v období od 01.04. - 30.09. Severné a
Baltické more vymedzené líniami Bergen-Wick
a Lands End - Ushant/Quessant na dobu
maximálne 4 týždňov v priebehu jedného
poistného roka,

d) Územie IV., ktoré zahŕňa:
európsku pevninu a všetky vnútrozemské vody
Európy (s výnimkou teritoriálnych vôd Albánska
a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem pobaltských
štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemné
more od Gibraltárskej úžiny po vstup cez
Dardanely, Jadranské more (s výnimkou
Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného
mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta,
Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýria),
Severné a Baltické more vymedzené líniami
Bergen-Wick a Lands End - Ushant/Quessant
počas celého poistného roka,

e) Územie V., ktoré zahŕňa:
vnútrozemské vody Slovenska, Česka, Maďarska,
Rakúska a Poľska počas celého poistného roka.

2. Ustanovenia ods. 1. sa primerane týkajú aj poistných
udalostí vzniknutých na predmete poistenia počas
pozemnej prepravy a počas obvyklých pobytov
plavidla a/alebo pomocného člna mimo vody.

ČČlláánnookk  IIII
PPooiisstteenniiee  oossoobbnnýýcchh  vveeccíí

1. Osobné veci poistníka/poisteného a nimi oprávnených
osôb sa poisťujú podľa nasledujúcich podmienok:
a) poistenie osobných vecí je možné len ak je ich

cena vyššia ako 330 EUR s DPH každej jednotlivej
veci,
a

b) poistenie súboru osobných vecí, ktoré svojím
určením slúžia na rovnaký účel (napr.
potápačský výstroj, a pod.) je možné len ak cena
jednotlivého súboru osobných vecí je vyššia ako
1 330 EUR s DPH.

2. Osobné veci podľa ods. 1. písm. a) tohto článku sú
poistené iba vtedy, ak boli v poistnej zmluve
osobitne uvedené a v prípade súboru vecí podľa
ods. 1. písm. b) tohto článku ak boli v poistnej
zmluve osobitne vymenované jeho jednotlivé
súčasti. Súčet poistných súm všetkých takýchto vecí
môže byť max. 6 660 EUR, ak nie je dojednané inak.
Poistenie nie je možné dojednať pre veci uvedené
vo VPP čl. V ods. 3.

3. Na úhradu všetkých poistných udalostí vzniknutých
na poistených osobných veciach v priebehu jedného
poistného roka vrátane náhrad, ktoré budú splatné
až po jeho uplynutí, poskytne poisťovateľ poistné
plnenie do výšky poistnej sumy dojednanej
v poistnej zmluve.

ČČlláánnookk  IIIIII
PPooiissttnnéé

Ak je v poistnej zmluve dojednané štvrťročné poistné
obdobie, účtuje poisťovateľ prirážku 5% k ročnému
poistnému; ak je dojednané polročné poistné obdobie,
účtuje poisťovateľ prirážku 3% k ročnému poistnému.

ČČlláánnookk  IIVV
PPoovviinnnnéé  vvyybbaavveenniiee  zzaabbeezzppeeččoovvaaccíímm  zzaarriiaaddeenníímm

1. Podmienkou uzavretia poistenia je povinné vybavenie
malého plavidla a pomocného člna minimálne
oceľovým lankom s hrúbkou minimálne 7 mm
s bezpečnostným visiacim zámkom, ktoré sú ako
prostriedky zabezpečenia majetku pred odcudzením
certifikované na to oprávnenou osobou.

OOSSOOBBIITTNNÉÉ  PPOOIISSTTNNÉÉ  PPOODDMMIIEENNKKYY
KK  HHAAVVAARRIIJJNNÉÉMMUU  PPOOIISSTTEENNIIUU  MMAALLÝÝCCHH  PPLLAAVVIIDDIIEELL
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2. Malé plavidlá s poistnou hodnotou 133 000 EUR
s DPH a vyššou musia byť povinne vybavené
zabezpečovacím systémom GPS alebo GSM.

3. Príves na prepravu plavidla, ak je pevne spojený
s vozidlom, musí byť zabezpečený oceľovou retiazkou
alebo oceľovým lanom pevne spájajúcim vozidlo
s prívesom.

4. Zabezpečovacie zariadenia musia byť udržiavané
v prevádzkyschopnom stave a aktivované pri každom
opustení predmetu poistenia. 

ČČlláánnookk  VV
BBoonnuuss

1. Výška bonusu je závislá od rozhodujúcej doby.
Rozhodujúcou dobou sa rozumie doba neprerušeného
trvania poistenia, v priebehu ktorej nedošlo
k poistnej udalosti (rozhodujúcej udalosti), ktorá by
mala vplyv na prerušenie rozhodujúcej doby: 
a) rozhodujúca doba jeden rok - bonus vo výške 5 %

z ročného poistného,
b) rozhodujúca doba dva roky - bonus vo výške

10 % z ročného poistného,

c) rozhodujúca doba tri roky a viac - bonus vo výške
15 % z ročného poistného.

2. Ak vzniklo právo na bonus, potom sa bonus priznáva
od najbližšieho výročného dňa po dosiahnutí
rozhodujúcej doby a trvá do konca poistného roka,
v ktorom nastane rozhodujúca udalosť.

3. Ak nastala poistná udalosť (podľa VPP čl. II ods. 12),
z ktorej poisťovateľ poskytol plnenie, výška bonusu
od najbližšieho výročného dňa je 0%, bez ohľadu na
výšku predchádzajúceho bonusu. 

ČČlláánnookk  VVII
ZZnnaalleecckkýý  ppoossuuddookk

V prípade, že nie je možné jednoznačne zistiť poistnú
hodnotu predmetu poistenia alebo pri jednotlivých
dovozoch plavidiel, je poisťovateľ oprávnený požadovať
znalecký posudok na poistnú hodnotu predmetu
poistenia vypracovaný znalcom z odboru „vodná doprava,
technický stav a odhad hodnoty plavidiel“. Náklady na
vyhotovenie znaleckého posudku nesie poistník.

V Bratislave, schválené dňa 15.12.2014
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