FormUlár o dôležItýCh zmlUvnýCh podmIenkaCh Uzatváranej
poIstnej zmlUvy
1. Upozornenie
Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z.
o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov,
možných výnosov a strát súvisiacich s poistným produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv a povinností,
ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú z uzatvorenia poistnej zmluvy.

2. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje
Obchodné meno a právna forma poisťovateľa:
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08
Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:
2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest,
Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné
mesto, číslo registrácie: 01-10-041071 (ďalej len „poisťovateľ“)
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa a názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá
uzaviera poistnú zmluvu:
Štát sídla poisťovateľa: Maďarsko, štát pobočky: Slovenská republika
Sídlo poisťovateľa a adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:
Sídlo pobočky: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08,
Bratislava
Sídlo poisťovateľa: Groupama Biztosító Zrt., Erzsébet királyné útja 1/C, 1146 Budapest, Maďarsko
Telefónne číslo: 0850 211 411, zo zahraničia: +421 2 208 54 208
E-mailová adresa: info@groupama.sk
Webové sídlo: www.groupama.sk

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16154/2

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky
Názov poistného produktu:
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej
len „PZP“)
Popis poistného produktu:
a. Popis poistenia:
PZP kryje riziko zodpovednosti za škodu a vzťahuje sa na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.
b. Všeobecná informácia o poistnej dobe a poistnom období:
Poistným obdobím je časové obdobie, za ktoré sa platí poistné. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané
inak, poistným obdobím je technický rok, ktorým sa rozumie časový interval 365 po sebe nasledujúcich dní
(v priestupnom roku 366 dní) a začína plynúť v deň začiatku poistenia.
Poistnou dobou sa rozumie doba, na ktorú je poistenie dojednané. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu
neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
c. Poistné riziká:
Poistený má z PZP právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na
náhradu:
c/1. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení;
c/2. škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci;
c/3. účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen
c/1, c/2 a c/4;
c/4. ušlého zisku.
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3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky (pokračovanie)
Spôsob určenia výšky poistného plnenia:
Poisťovateľ poskytuje poistné plnenie v súlade so zákonom 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „PZP zákon“) vo výške oprávnených a preukázaných nárokov na náhradu škody voči poistenému. Limit
poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Poisťovateľ
uhradí poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu v nasledovných limitoch:
a. 5 000 000 Eur za škodu na zdraví a nákladov pri usmrtení;
b. 1 000 000 Eur
b/1. za škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci;
b/2. na úhradu ušlého zisku;
b/3. na účelne vynaložé náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov:
b/3/1. za škody na zdraví a nákladov pri usmrtení;
b/3/2. vzniknutých poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci;
b/3/3. na úhradu ušlého zisku.
Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ
oprávnený poistné plnenie znížiť:
Poistná ochrana dojednaná v poistnej zmluve neposkytuje absolútne krytie akejkoľvek škody. V zákone č.
381/2001 Z. z., poistných podmienkach, dojednaniach a v poistnej zmluve sú upravené výluky a podmienky, za
ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť plniť (napr. škoda, ktorá vznikne vodičovi, prevádzkovateľovi, škody
pri pretekoch a ďalšie prípady uvedené v čl. 4 Všeobecných poistných podmienok (ďalej len „VPP PZP“), ako aj
prípady, kedy je poisťovateľ oprávnený plnenie odmietnuť (§ 5 ods. 2 PZP zákona – premlčaná pohľadávka,
uznanie povinnosti nahradiť škodu nad rámec poistného plnenia, neposkytnutie súčinnosti v súdnom konaní).
Pre porušenie povinností poisteného, poisťovateľ nie je oprávnený poistné plnenie znížiť, môže však po výplate
poistného plnenia uplatniť jej náhradu voči poistníkovi alebo poistenému v súlade s VPP PZP, čl. 13.
Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia
poistného:
Výšku poistného stanovuje poisťovateľ v zmysle zákona pre obdobie technického poistného roka v závislosti od
rizikovosti poisteného a predmetu poistenia. Do výpočtu výšky poistného vstupujú ako faktory, najmä bezškodový
priebeh poistenia, druh a kategória vozidla, údaje o držiteľovi motorového vozidla. Poistné je splatné prvého dňa
poistného obdobia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistné je možné platiť v splátkach
dohodnutých v poistnej zmluve. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že nezaplatením splátky
poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie, ak
poisťovateľ toto svoje právo uplatní do dňa splatnosti nasledujúcej splátky. Poisťovateľ má právo pre nasledujúce
poistné obdobie upraviť výšku poistného tak, aby bola zabezpečená splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa
vyplývajúcich z PZP vrátane tvorby rezerv podľa osobitného predpisu.
Dôsledkom nezaplatenia poistného môže byť zánik poistenia, vznik práva na náhradu vyplateného poistného
plnenia voči poistníkovi (ak v čase poistenej udalosti bol v omeškaní s platením poistného), prípade vznik práva
poisťovateľa na úroky z omeškania.
Povinné zmluvné poistenie zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho
splatnosti. Ak bolo platenie poistného dohodnuté v splátkach, PZP zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do
jedného mesiaca od splatnosti poslednej splátky za príslušné poistné obdobie. Povinné zmluvné poistenie
zanikne uplynutím tejto lehoty.
Spôsoby zániku poistnej zmluvy:
PZP okrem dôvodov ustanovených § 800 ods. 1 a § 802 OZ (odstúpenie od zmluvy, výpoveď ku koncu poistného
obdobia) zaniká aj:
1. zánikom motorového vozidla;
2. zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel;
3. vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel;
4. prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom;
5. vrátením dokladu o povinnom zmluvnom poistení poisťovateľovi pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú
evidencii vozidiel;
6. vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách;
7. zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.
Poistník a poisťovateľ môžu vypovedať poistnú zmluvu po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca odo dňa
jej oznámenia poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia
písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. PZP zanikne uplynutím tejto lehoty.
V zmysle § 800 ods. 2 OZ sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať poistník alebo poisťovateľ do dvoch
mesiacov po uzatvorení zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. Zmenou
vlastníka PZP nezanikne, ak sa novým vlastníkom stáva doterajší držiteľ (v prípade finančného leasingu).
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3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné podmienky (pokračovanie)
Ďalšie informácie a poučenia umožňujúce pochopiť riziká spojené s poistnou zmluvou:
Uzavretím poistnej zmluvy vzniká poistníkovi povinnosť uhrádzať v stanovených lehotách dohodnuté poistné.
Krytie poskytované poistnou zmluvou nie je absolútne, jej rozsah je uvedený v poistnej zmluve a príslušných
poistných podmienkach. Nezaplatením poistného v zákonnej lehote dochádza k zániku poistnej zmluvy, čo môže
viesť k absencii povinného zákonného poistného krytia, a tým k sankciám a povinnosti klienta nahradiť škodu z
vlastných zdrojov. Neskoré zaplatenie poistného – po poistnej udalosti zakladá právo poisťovateľa na náhradu
vyplateného poistného plnenia. Všetky ďalšie informácie sú uvedené v PZP zákone a príslušných poistných
podmienkach.
Ďalšie výhody, ktoré môžu byť v poistnej zmluve dohodnuté:
a. zľavy vyplývajúce z rizikových parametrov držiteľa a motorového vozidla;
b. asistenčná služba.

4. Iné dôležité informácie
Spôsob vybavovania sťažností:
Sťažnosti vyplývajúce z uzatvorených poistení sa na základe tejto poistnej zmluvy môžu podať písomnou formou
na adrese poisťovateľa: Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21,
P. O. Box 32, 820 05 Bratislava 25. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín
vybavenia sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodnených prípadoch môže poisťovateľ túto lehotu
predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti.
Sťažnosť je možné podať aj písomne orgánu dohľadu nad činnosťou poisťovateľa: Magyar Nemzeti Bank, 1013
Budapest, Krisztina körút 39, Maďarsko ako aj Národnej banke Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
Informácie o práve štátu a daňových predpisoch, ktoré platia pre poistnú zmluvu:
Poistná zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a spory vyplývajúce z poistnej zmluvy sú
príslušné riešiť súdy Slovenskej republiky. Daňovým predpisom, ktorý obsahuje úpravu zdaňovania plnení
vyplývajúcich z poistnej zmluvy je zákon č. 595/2003 Z. z. – zákon o daní z príjmov v znení neskorších predpisov.
Tento zákon obsahuje najmä zdanenie príjmov z poistenia a výšku dane, oslobodenie niektorých plnení z
poistenia od dane z príjmov ako aj ďalšie daňové aspekty súvisiace s poistením. V zmysle zákona č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty poisťovacia činnosť je oslobodená od DPH.
Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom stave poisťovateľa:
Správy o finančnom stave poisťovateľa sa zverejňujú na www.groupama.hu a správy o finančnom stave
slovenskej pobočky poisťovateľa na www.groupama.sk.

V

dňa

.

.

podpis dojednávateľa

podpis poistníka

Meno a priezvisko osoby poverenej dojednaním poistenia:
Meno a priezvisko/obchodný názov poistníka:
Upozornenie poistníka
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva
z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi
predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.
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