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OPP 276-6

OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE HAVARIJNÉ POISTENIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL (OPP 276-6)
VŠEOBECNÉ USTANOVENIE
Havarijné poistenie motorových vozidiel, ktoré dojednáva KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovňa“), upravujú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie
motorových vozidiel (ďalej len „VPP KAS-6“), Všeobecné poistné podmienky pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP 1000-7“), tieto Osobitné
poistné podmienky pre havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej len
„OPP 276-6“), príslušné zmluvné dojednania a poistná zmluva. Uvedené
poistné podmienky a zmluvné dojednania sú súčasťou poistnej zmluvy
a tvoria neoddeliteľný právny celok.

5.

Článok 1
Zľavy na poistnom
1. Bonusová zľava (zľava na poistnom za škodový priebeh počas poistenia MV) sa poskytuje po uplynutí 1 roka, v závislosti od škodového
priebehu počas poistenia MV. Za bezškodový priebeh sa považuje
taký priebeh, kde je vylúčená akákoľvek vina aj spoluvina poisteného
alebo vodiča poisteného MV. Za každý bezškodový rok poistenia sa
rozhodná doba (doba neprerušeného trvania poistenia, počas ktorej
neprišlo k poistnej udalosti, resp. celková neprerušená doba trvania
poistenia znížená za každú rozhodnú poistnú udalosť o 12 mesiacov)
zvýši o 12 mesiacov. Výška bonusovej zľavy je na základe rozhodnej
doby určená rizikovo - bonusovým stupňom uvedeným v nasledujúcej tabuľke:
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Rizikovo – bonusový
Rozhodná doba
Bonusová zľava v %
stupeň
v mesiacoch
(v percentách)
Z
od mínus do 12
0
1
od 12 vrátane do 24
10
2
od 24 vrátane do 36
20
3
od 36 vrátane do 48
30
4
od 48 vrátane do 60
40
5
od 60 vrátane do 72
50
6
od 72 vrátane do 84
55
7
od 84 vrátane do 96
60
8
od 96 vrátane do 108
65
9
od 108 vrátane a viac
70

8.

2. Ak nastane poistná udalosť, ktorá má vplyv na škodový priebeh,
bude rozhodná doba znížená, k najbližšiemu výročnému dátumu poistnej zmluvy, vždy o 12 mesiacov za každú poistnú udalosť, ktorá
má vplyv na škodový priebeh.
3. Zníženie rozhodnej doby podľa ods. 2 tohto článku poisťovňa neuplatní, ak sa jedná o prvú poistnú udalosť, ktorá má vplyv na škodový
priebeh v období:
a) od dátumu účinnosti aktuálnej poistnej zmluvy, ak bolo MV v poistnej zmluve poistené pri vstupe do poistenia bez priznanej bonusovej zľavy
b) zodpovedajúcom takému počtu mesiacov pred dátumom účinnosti poistnej zmluvy, ktorý sa rovná počtu mesiacov uplatnenej
rozhodnej doby škodového priebehu pri vstupe MV do poistenia
bez ohľadu na počet predchádzajúcich poisťovateľov MV
4. Ak poisťovňa počas trvania poistenia zistí, že v období zodpovedajúcom takému počtu mesiacov pred dátumom účinnosti poistnej

9.

1/2

zmluvy, ktorý sa rovná počtu mesiacov uplatnenej rozhodnej doby
škodového priebehu pri vstupe MV do poistenia bola na poistenom
MV súčasného držiteľa MV alebo na inom MV súčasného držiteľa
MV (z ktorého predchádzajúceho poistenia si uplatnil rozhodnú dobu
škodového priebehu) evidovaná poistná udalosť, ktorá má vplyv na
škodový priebeh, bude poisťovňa za každú poistnú udalosť, ktorá
nastane od účinnosti poistnej zmluvy a ktorá má vplyv na škodový
priebeh, postupovať podľa ods. 2 tohto článku; ustanovenia ods. 3
tohto článku sa v tomto prípade nepoužijú.
Pokiaľ vodič v čase poistnej udalosti viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok alebo sa bezdôvodne odmietol podrobiť skúške alebo vyšetreniu na požitie alkoholických nápojov alebo
návykových látok alebo v prípade, ak náklady na opravu presiahnu
jedenapolnásobok väčšej škody podľa §125 Trestného zákona a nehoda nebola nahlásená a riadne šetrená políciou, poisťovňa je oprávnená odobrať celú poskytnutú bonusovú zľavu.
Zánik poistenia pre neplatenie poistného má za následok úplnú stratu nárokov na bonusovú zľavu.
Na výšku bonusovej zľavy nebudú mať vplyv (neznižujú rozhodnú
dobu) poistné udalosti:
a) spôsobené živelnou udalosťou,
b) spôsobené krádežou, ak boli hlásené polícii,
c) spôsobené lúpežou, ak boli hlásené polícii,
d) spôsobené úmyselným (vandalizmus) alebo neúmyselným zásahom tretej osoby (známej alebo neznámej), ak boli hlásené polícii,
e) spôsobené zvieraťom alebo stretom so zvieraťom, ak boli hlásené
polícii,
f) jednoznačne nezavinené vodičom MV (nie je zodpovednosť alebo
spoluzodpovednosť vodiča poisteného MV), za ktoré preukázateľne zodpovedá tretia osoba (známa alebo neznáma), ak boli
hlásené polícii,
g) vzniknuté z dodatkového poistenia v zmysle čl. 16 až 21
VPP KAS-6,
h) z ktorých nebolo poskytnuté poistné plnenie (odmietnutie plnenia
zo strany poisťovne, poistné plnenie do výšky dohodnutej spoluúčasti, hlásené poistné udalosti, z ktorých nebolo poistné plnenie
v zmysle VPP KAS-6 nárokované poisteným).
Celková výška poskytnutých bonusov a zliav nesmie prekročiť maximálne stanovenú výšku 70 %. Z tohto dôvodu sa stanovuje minimálne poistné ako 30 % zo základného poistného. V prípade, že
poistné po priznaní bonusov a zliav klesne pod 30 % zo základného
poistného, stanoví sa poistné v danom poistnom roku na úrovni minimálneho poistného.
Pri uzatváraní nového poistenia je možné priznať škodový priebeh
započítaný inou poisťovňou. Rozhodná doba preberaného škodového
priebehu sa znižuje o dobu neexistencie poistenia Doklad o škodovom priebehu musí obsahovať: potvrdenie o ukončení poistnej zmluvy, škodový priebeh, všetky údaje o poistení (číslo poistnej zmluvy,
RČ, všetky identifikačné údaje o MV) a musí byť riadne vystavený
a podpísaný povereným pracovníkom poisťovateľa. Rovnako bude
zohľadňovaný doterajší škodový priebeh poisteného po dobu poistenia v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group. Doba,
počas ktorej môže poistený požiadať o uplatnenie si nároku na bonusovú zľavu za bezškodový priebeh započítaný inou poisťovňou (čas
od ukončenia poistenia v inej poisťovni do uzavretia nového havarijného poistenia v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance

Group), nesmie presiahnuť 6 mesiacov. Pokiaľ mal poistený poistené
MV v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group, doba
prerušenia poistenia nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Podmienkou
priznania škodového priebehu započítaného inou poisťovňou na novouzavretej poistnej zmluve v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna
Insurance Group je zánik predchádzajúceho poistenia predmetného
MV.
10. Bonusové zľavy sa neposkytujú pri dodatkovom poistení batožiny,
úrazu, prepravy vecí, čelného skla MV, náhradného vozidla a poistení
finančnej straty (GAP).
11. Okrem bonusovej zľavy je možné udeliť pri uzavretí poistenia tiež
niektorú z nasledovných časovo ohraničených vstupných akciových
zľav:
a) vstupná akciová zľava na jeden rok poistenia (VAZ1) – v druhom
a ďalšom poistnom období bude odobratá a/alebo,
b) vstupná akciová zľava na dva roky poistenia (VAZ2) – v treťom
a ďalšom poistnom období bude odobratá.

12. V priebehu poistenia v nasledujúcich poistných obdobiach poisťovňa
zníži, resp. zvýši ročné poistné za motorové vozidlo podľa výšky aktuálne priznanej bonusovej zľavy a výšky aktuálne priznaných ďalších
zliav podľa príslušných ustanovení VPP KAS-6 a týchto OPP 276-6.
Článok 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť v zmluve dohodou odchylne od poistných podmienok, ak to výslovne nie je
zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení týchto osobitných poistných
podmienok nevyplýva, že sa od nich nie je možné odchýliť.
2. Tieto Osobitné poistné podmienky pre havarijné poistenie motorových vozidiel (OPP 276-6) boli schválené Predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01.09.2019.
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