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ZD VPU-2

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE ROZŠÍRENIE POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
V SPOJITOSTI S VEREJNÝM PRÍSĽUBOM O ÚRAZOVÉ POISTENIE NEMENOVANÝCH
OSÔB, KTORÉ SÚ PREPRAVOVANÉ MOTOROVÝM VOZIDLOM
Ku Všeobecným poistným podmienkam pre úrazové poistenie (ďalej len
„VPP 1000-4“) spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „poisťovateľ“) sa v súlade s nimi dojednávajú
nasledujúce Zmluvné dojednania pre rozšírenie povinného zmluvného
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla v spojitosti s verejným prísľubom o úrazové poistenie nemenovaných osôb, ktoré sú prepravované motorovým vozidlom (ďalej len
„ZD VPU-2“).

d) pri krátkodobých zastávkach motorového vozidla nutných z dopravných dôvodov, z dôvodov opravy alebo úpravy motorového
vozidla, pokiaľ k úrazu prepravovanej osoby dôjde vo vozidle
alebo v jeho bezprostrednej blízkosti a v dopravnom priestore
(vozovka),
e) pri odstraňovaní bežných porúch motorového vozidla, ktoré
vznikli v priebehu jazdy alebo
f) pri vystupovaní z motorového vozidla bezprostredne po skončení
jazdy.
4. Poisťovateľ neplní za poistné udalosti, ktoré nastali:
a) pričom nemenovaná osoba, na ktorú by sa inak poistenie vzťahovalo bola prepravovaná na mieste, ktoré nie je určené na prepravu osôb, a to aj vtedy, keď bol priestor upravený na prepravu
osôb,
b) pri opravách motorových vozidiel pred začatím prepravy osôb
alebo po ukončení prepravy osôb,
c) pri účasti na rýchlostných pretekoch a na závodoch s rýchlostnou vložkou, vrátane oficiálnych tréningov,
d) pri vykonávaní typových skúšok rýchlosti, bŕzd, zvratu a stability
vozidla, ako aj dojazdu vozidla s najväčšou rýchlosťou a pod.,
e) pri jazde odcudzeným motorovým vozidlom alebo
f) pri útoku na osoby prepravované vo vozidle.
5. Poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné plnenie v prípade, že v motorovom vozidle sa v čase poistnej udalosti nachádzal väčší počet osôb
ako je počet sedadiel určených pre prepravované osoby, uvedený
v technickom preukaze vozidla.

Článok 1
Forma poistenia
Smrť následkom úrazu a trvalé následky úrazu možno dojednať ako úrazové poistenie.
Článok 2
Začiatok a koniec poistenia
Začiatok poistenia je zhodný so začiatkom poistnej zmluvy povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu z prevádzky motorového vozidla (ďalej len „PZP“) a poistenie zaniká v deň, ktorý je totožný
s dňom zániku PZP.
Článok 3
Poistná ochrana
A. ÚRAZOVÉ POISTENIE PRE PRÍPAD SMRTI NÁSLEDKOM ÚRAZU (SNU)
1. V prípade smrti poisteného následkom úrazu vyplatí poisťovateľ
oprávnenej osobe poistnú sumu vo výške 3 320 EUR.
B. ÚRAZOVÉ POISTENIE PRE PRÍPAD TRVALÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU (TNU)
2. V prípade trvalých následkov úrazu poisteného vyplatí poisťovateľ poistenému percentuálnu časť z dojednanej poistnej sumy 3 320 EUR,
a to v závislosti od rozsahu telesného obmedzenia alebo poškodenia.
3. Pri hodnotení telesných poškodení úrazom postupuje poisťovateľ
podľa osobitných interných oceňovacích tabuliek.
4. Výšku plnenia za trvalé následky úrazu stanoví poisťovateľ ako
percentuálny podiel z dojednanej poistnej sumy 3 320 EUR, pričom
percento plnenia sa pre príslušné telesné poškodenie (úrazovú diagnózu) určí podľa osobitných interných oceňovacích tabuliek poisťovateľa, platných v čase úrazu.

Článok 5
Osobitné ustanovenia
1. Pre vznik povinnosti poisťovateľa plniť zo vzniknutej poistnej udalosti
musia byť okrem iných podmienok obsiahnutých vo Všeobecných
poistných podmienkach poisťovateľa pre daný druh poistenia a pripoistenia a týchto Zmluvných dojednaní splnené tiež podmienky obsiahnuté vo verejnom prísľube poisťovateľa.
2. Poistenie sa vzťahuje na úrazy nemenovaných osôb, prepravovaných
motorovým vozidlom, ku vzniku ktorých došlo na území niektorého
zo štátov Európy.
3. Právo na plnenie v prípade smrti poisteného následkom úrazu nadobúdajú osoby určené podľa § 817 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Článok 4
Rozsah poistnej ochrany
1. Poistná ochrana sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala následkom úrazu poisteného počas dojednanej poistnej doby uvedenej
v čl. 2.
2. Poisteným je nemenovaná osoba prepravovaná motorovým vozidlom
výhradne na mieste určenom na prepravu osôb.
3. Poisťovateľ plní za poistné udalosti, ktoré nastali:
a) pri nastupovaní do vozidla bezprostredne pred začiatkom jazdy,
b) pri uvádzaní motoru do chodu bezprostredne pred začiatkom
jazdy,
c) počas jazdy motorovým vozidlom alebo pri jeho havárii,

Článok 6
Odkupná hodnota
Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý.
Tieto Zmluvné dojednania pre rozšírenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
v spojitosti s verejným prísľubom o úrazové poistenie nemenovaných
osôb, ktoré sú prepravované motorovým vozidlom boli schválené Predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2016.
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