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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA HAVARIJNÉHO POISTENIA A POVINNÉHO ZMLUVNÉHO 
POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU 

MOTOROVÉHO VOZIDLA 
 

 (ďalej len „ZD“) 
 

Článok  I 
Úvodné  ustanovenia 

1. Tieto zmluvné dojednania sa vzťahujú výlučne na poistné zmluvy pre havarijné poistenie motorového 
vozidla, dojednané a uzatvorené na základe Rámcovej zmluvy o spolupráci v oblasti 
uzatvárania poistných zmlúv, inkasa poistného a správy poistenia motorových a prípojných 
vozidiel č. 9059801073“ a poistné zmluvy pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP poistenie“), dojednané a uzatvorené na 
základe „Rámcovej zmluvy o spolupráci v oblasti uzatvárania poistných zmlúv, inkasa 
poistného a správy Povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorových vozidiel č. 9059801072“ uzatvorenej medzi Generali Poisťovňa, a.s. 
/ďalej len Poisťovňa/, spoločnosťou Scania Finance Slovak Republic s. r. o.., /ďalej len SFSR/. 

2. Pre účely týchto poistných zmlúv a zmluvných dojednaní vystupuje klient ako poistený a zároveň 
poistník. SFSR vystupuje v zmluvnom vzťahu ako financujúca spoločnosť alebo vlastník vozidla, 
v prospech ktorej je počas doby trvania zmluvy o financovaní, uzavretej medzi SFSR a poistníkom 
ako klientom (leasingovej zmluvy, zmluvy o úvere alebo kúpnej zmluvy na splátkový predaj) 
vinkulované poistné plnenie z havarijného poistenia vozidla. 

3. SFSR vystupuje v zmluvnom vzťahu aj ako samostatný finančný agent, ktorý vykonáva 
sprostredkovateľskú činnosť na základe licencie udelenej NBS, registračné číslo 175642. 

4. Tieto ZD sú spoločne so Všeobecnými poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motorových 
vozidiel VPP HAV 14 (ďalej len „VPP HAV 14“),  Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP 13 (ďalej len „VPP 
PZP 13“)  neoddeliteľnou súčasťou návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy. 
 

 
Článok II 

Platenie poistného 
1. Poistník je povinný platiť po dobu trvania zmluvy o financovaní poistné  za havarijné poistenie           

a povinné zmluvné poistenie v jednotlivých splátkach spolu so splátkou financovania podľa 
splátkového kalendára na účet SFSR, pričom zaplatenie na ním určený účet sa považuje za 
zaplatenie poistného Poisťovni.  

2. Poisťovňa oprávnila SFSR po dobu trvania zmluvy o financovaní v mene  Poisťovne  prijímať platby 
poistného od poistníka. 

3. SFSR uhradí poistné, na platenie ktorého je povinný poistník, na účet Poisťovne, a to aj vtedy, ak 
platba poistného nebola od poistníka inkasovaná. Ak SFSR zaplatila platbu poistného namiesto 
poistníka, čím plnila z titulu ručenia, je oprávnená vymáhať od klienta to, čo za poistníka z titulu 
ručenia Poisťovni plnila. 

4. Platba poistného na iný účet ako je určený podľa predchádzajúcich ustanovení sa nepovažuje za 
zaplatenie poistného. 

5. Prvé poistné za havarijné poistenie motorových vozidiel je splatné podľa splátkového kalendára 
SFSR.  

6. Prvé poistné pre PZP poistenie je splatné podľa splátkového kalendára SFSR. 
7. Poisťovňa nebude počas doby trvania poistnej zmluvy uplatňovať prirážku za platenie poistného 

v  splátkach (za področnosť). 
8. Plnenie Poisťovne z havarijného poistenia je po dobu trvania zmluvy o financovaní ako aj  do doby  

zániku všetkých pohľadávok SFSR  voči poistníkovi z titulu zmluvy o financovaní  alebo v súvislosti 
so zmluvou o financovaní vinkulované na žiadosť poistníka v prospech SFSR. Na základe tejto 
vinkulácie Poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti vyplatí poistné plnenie inej osobe ako SFSR 
len s písomným súhlasom SFSR. Poisťovňa sa zaväzuje informovať SFSR o vzniku nároku na 
poistné plnenie.  

9. Poistník môže poistnú zmluvu počas trvania vinkulácie vypovedať iba s predchádzajúcim písomným 
súhlasom SFSR. Vypovedanie poistnej zmluvy bez písomného súhlasu SFSR je neplatné. 

10. Poisťovňa vyhlasuje, že na akúkoľvek zmenu poistenia pristúpi po dobu trvania vinkulácie len po 
predchádzajúcom písomnom súhlase SFSR. 

 
Článok III 

Podmienky poistenia - havarijné poistenie 
1.  Poistenie sa vzťahuje len na motorové vozidlo, ktoré je predmetom zmluvy o financovaní                   

medzi poistníkom a SFSR a je špecifikované v poistnej zmluve.  
2.  Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú a poistným obdobím je jeden technický rok.  
3.  Poistenie motorového vozidla  sa dojednáva na poškodenie alebo zničenie motorového vozidla alebo 

jeho výbavy uvedenej na faktúre alebo preberacom protokole k vozidlu v plnom rozsahu Článku IV, 
VPP HAV 14. Pokiaľ je to v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie sa vzťahuje aj na doplnkové 
poistenia v zmysle Článku IV, bod 4 VPP HAV 14. Výbava vozidla musí byť presne špecifikovaná 
v preberacom protokole k vozidlu alebo na nadobúdacej faktúre k vozidlu. 

4.  Poistenie motorového vozidla sa vzťahuje na geografické územie Európy a celom území Turecka. 
5.     Spoluúčasť poisteného na každej poistnej udalosti motorového vozidla predstavuje 10% min. 330 

EUR pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Pre poistenie 
autorádia sa dojednáva spoluúčasť 5% min.  33 EUR. 

6.   V prípade, ak podľa preberacieho protokolu nie je možné určiť cenu autorádia, Poisťovňa bude pri 
likvidácii vychádzať z nasledovných poistných súm: 

Poistná suma vozidla Poistná suma autorádia 
do 16 500 EUR vrátane DPH 165 EUR 
od 16 501 EUR vrátane DPH 330 EUR 

 
7. Pre poistenie batožiny sa dojednáva spoluúčasť 5% min. 30 EUR. Limit poistného plnenia na jednu 

batožinu je v zmysle Článku XXI., bod 11 VPP HAV 14, 170 EUR. 
8. Pre poistenie náhradného vozidla sa dojednáva so spoluúčasť 10 %. 
9.  Poistené vozidlo musí byť zabezpečené proti krádeži nasledovnými zabezpečovacími zariadeniami 

v závislosti od poistnej sumy: 
Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t, špeciálne vozidlá, traktory a autobusy musia byť 
zabezpečené proti krádeži imobilizérom alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne 
spojeným s karosériou vozidla alebo autoalarmom. 
Zabezpečovacie zariadenia musia byť pri opustení vozidla uvedené do funkčného stavu a 
aktivované. V prípade, ak v čase vzniku poistnej udalosti spôsobenej krádežou nebolo vozidlo 
zabezpečené požadovaným zabezpečovacím zariadením alebo namontované zabezpečovacie 

zariadenia neboli v čase vzniku poistnej udalosti uvedené do funkčného stavu a aktivované, 
je Poisťovňa oprávnená poistné plnenie znížiť. 

10. Poisťovňa v priebehu trvania poistenia nezohľadňuje bonus za bezškodový priebeh. 
Po ukončení zmluvy o financovaní môže prísť k zmene výšky poistného, s ohľadom 
na škodový priebeh vozidla. Klienti ostávajú evidovaní v systéme Poisťovne  

11.  SFSR pred dátumom predpokladaného ukončenia zmluvy o financovaní zašle klientovi list, 
kde ho informuje o pokračovaní poistenia po ukončení financovania motorového vozidla. 
Podmienky poistenia a spôsob platenia poistného po ukončení financovania zašle klientovi 
Poisťovňa. V prípade, že klient nechce v poistení pokračovať, je povinný doručiť 
poisťovateľovi výpoveď poistnej zmluvy najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, 
ak nie je dohodnuté inak 

12.     V prípade predčasného ukončenia zmluvy o financovaní (okrem krádeže vozidla a totálnej 
škody vozidla) má Poisťovňa nárok na poistné do dňa ukončenia poistnej zmluvy. Poistná 
zmluva zaniká ku dňu predčasného ukončenia zmluvy o financovaní. 

13. V prípade totálnej havárie alebo krádeže vozidla, poistná zmluva zaniká ku dňu vzniku 
totálnej škody resp. ku dňu krádeže vozidla. 

14. Pokiaľ sú v zmluve dohodnuté a pripoistené asistenčné služby pre NV nad 3,5 t, súčasťou 
poskytovaných služieb Poisťovne v rámci pripoistenia sú asistenčné služby Truck asistent, 
ktoré sú poskytované počas celej doby trvania poistenia. Asistenčné služby sa vzťahujú iba 
na vozidlá do celkovej hmotnosti nad 3,5t. 

 
 

 
Článok IV 

Podmienky povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla 

1. Poisťovňa pri vstupe do poistenia zohľadňuje bezškodový /škodový priebeh klienta pri 
určovaní výšky poistného.  

2. Počas doby trvania zmluvy je výška poistného nemenná, výška poistného platná v čase 
dojednania poistenia platí počas celej doby trvania zmluvy. Po ukončení zmluvy o 
financovaní môže prísť k zmene výšky poistného, s ohľadom na škodový priebeh vozidla. 

3. Poisťovňa sa zaväzuje, že po zavedení do svojho systému vyhotoví a zašle poistníkovi 
Potvrdenie o poistení (Biela karta) a Zelenú kartu. V prípade, ak nebude EČV v čase 
zavedenia vozidla známe, Poisťovňa zašle poistníkovi Potvrdenie o poistení (Biela karta) a 
Zelenú kartu bez vyznačeného EČV. Poisťovňa sa zaväzuje vydať poistníkovi nové 
Potvrdenie o poistení (Biela karta) a Zelenú kartu s vyznačeným EČV iba na základe jeho 
písomnej požiadavky. Potvrdenie o poistení (Biela karta) a Zelenú kartu v nasledujúcom 
poistnom období zašle Poisťovňa poistníkom automaticky s vyznačením všetkých 
dostupných údajov. 

4. Maximálne limity poistného plnenia podľa čl. IV bod 2 písm. a) a b) VPP PZP 13 (poistné 
krytie ŠTANDARD) sú nasledovné: 
5.240.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. a) VPP PZP 13 bez ohľadu na počet 
zranených alebo usmrtených, 
1.050.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. b), c) a d) VPP PZP 13 bez ohľadu na 
počet poškodených.   

5. V poistnej zmluve je možné dojednať poistenie s vyššími limitmi poistného plnenia – poistné 
krytie PLUS. 

6. Pri dojednaní poistného krytia PLUS sú maximálne limity poistného plnenia: 
6.000.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. a) VPP PZP 13 bez ohľadu na počet 
zranených alebo usmrtených, 
6.000.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. b), c) a d) VPP PZP 13 bez ohľadu na 
počet poškodených. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú uplatňovať výluku v zmysle VPP PZP 13, článku III., 
bod 1., písmeno bb), t.j. ak spôsobí klient škodu inému klientovi, ktorí majú obaja uzatvorenú 
s SFSR zmluvu o financovaní, nebude Poisťovňa považovať túto škodu za tzv. „vlastnú 
škodu“. 

8. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú a poistným obdobím je v zmysle Článku  VI., bodu 
3., VPP PZP 13 jeden rok. 

9. SFSRK pred dátumom predpokladaného ukončenia zmluvy o financovaní zašle klientovi list, 
kde ho informuje o pokračovaní poistenia po ukončení financovania motorového vozidla. 
Podmienky poistenia a spôsob platenia poistného po ukončení financovania zašle klientovi 
Poisťovňa. V prípade, že klient nechce v poistení pokračovať, je povinný v zmysle VPP PZP 
13,  čl. VIII. doručiť poisťovateľovi výpoveď ku koncu poistného obdobia, ak nie je dohodnuté 
inak. 

10.   V prípade predčasného ukončenia zmluvy o financovaní, poistná zmluva zaniká ku dňu 
predčasného ukončenia zmluvy o financovaní. Rovnako v prípade totálnej havárie alebo 
krádeže vozidla, poistná zmluva zaniká ku dňu ukončenia zmluvy o financovaní.   

11.  V prípade vzniku poistnej udalosti je zákazník povinný túto poistnú udalosť nahlásiť on-line 
na www.generali.sk, alebo telefonicky na Kontakt centrum č. 02/32 111 117 (volania zo SR), 
02/ 5827 6666 (volania zo zahraničia), alebo osobne na ktoromkoľvek pracovisku 
Poisťovne.2.  

 
Článok VII 

Záverečné ustanovenia 
1. Poistník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Poisťovni zmenu osobných údajov.  
2. Poistník  sa oboznámil s obsahom týchto ZD, týmto porozumel, na znak čoho ich 

vlastnoručne podpísal. 
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