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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ 

PREVÁDZKOU MALÉHO PLAVIDLA 
 

 
ČLÁNOK I 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Pre zmluvné poistenie fyzických a právnických 
osôb, ktoré dojednáva Kooperativa poisťovňa, 
a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len 
„poisťovňa“ alebo „poisťovateľ“), platia 
ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov a tieto Všeobecné poistné 
podmienky. 

2. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti 
poisteného nahradiť škodu, za ktorú zodpovedá 
na základe občiansko-právnych  predpisov, a 
ktorá bola spôsobená náhodnou udalosťou. 

3. Ak vzniknú z rovnakej udalosti práva na 
náhradu škody z niekoľkých poistení 
zodpovednosti za škodu, možno v rozsahu, v 
ktorom sa zhodujú, plniť len z jedného poistenia 
zodpovednosti za škodu. 

4. V prípade smrti poisteného, prípadne vyhlásenia 
poisteného za mŕtveho alebo v prípade zániku 
právnickej osoby má poškodený priamo voči 
poisťovni právo, aby mu škodu nahradila v tom 
istom rozsahu, v akom by mu ju bola povinná 
nahradiť za poisteného, keby zostal nažive alebo 
keby ďalej podnikal alebo keby právnická osoba 
nezanikla.  

5. Zo škodovej udalosti, ktorá bola dôvodom 
vzniku práva na plnenie poisťovne, má poistený 
právo, aby za neho poisťovňa nahradila škodu 
spôsobenú poškodenému v rozsahu týchto 
zmluvných dojednaní a do výšky dojednaného 
limitu plnenia. 

6. Škody vzniknuté počas trvania poistnej zmluvy, 
ktoré sú následkom rovnakej príčiny, sa 
nezávisle od skutočného okamžiku kedy nastali, 
považujú za škody, ktoré nastali v okamžiku, 
kedy nastala prvá z týchto škôd a budú pre 
účely tohoto poistenia pokladané za jednu 
poistnú udalosť. 

 
ČLÁNOK II 

Rozsah poistenia 
 

1. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na 
každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú 
prevádzkou malého plavidla (ďalej len „plavidlo“) 

uvedeného v poistnej zmluve (ďalej len 
„poistenie zodpovednosti“), ak ku škodovej 
udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú 
poistený zodpovedá, došlo v čase trvania 
poistenia zodpovednosti, ak zákon 
neustanovuje inak. 

2.  Poistený má nárok, aby poisťovňa za neho 
nahradila  v rozsahu a vo výške podľa 
ustanovení Občianskeho zákonníka 
poškodeným uplatnené a preukázané nároky na 
náhradu: 
a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, 

vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, 
dávok nemocenského poistenia a dávok 
dôchodkového zabezpečenia 
poskytovaných z dôvodu škody na zdraví 
alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou 
plavidla, 

b) škody vzniknutej poškodením, zničením, 
odcudzením alebo stratou veci, ak stratila 
fyzická osoba pri poškodení možnosť ich 
opatrovať (ďalej len „vecná škoda“), 

c) účelne vynaložených nákladov spojených 
s právnym zastúpením pri uplatňovaní 
nárokov podľa písmen a), b) a d), 

d) ušlého zisku. 
3. Pokiaľ o povinnosti poisteného nahradiť škodu 

rozhoduje oprávnený orgán, je poisťovateľ 
povinný podľa jeho rozhodnutia plniť až vtedy, 
keď nadobudlo právnu moc.  

4. Ak má poistený dojednané poistenie 
zodpovednosti za škodu u viacerých 
poisťovateľov, a ak prevyšuje úhrn súm, ktoré 
by z tej istej poistnej udalosti boli poisťovatelia 
povinní plniť za vzniknutú škodu, poskytne 
poisťovateľ náhradu škody zníženú v pomere 
sumy, ktorú by boli úhrnom povinní plniť všetci 
poisťovatelia. 

5.  Poistenie sa vzťahuje na:  
a)  zodpovednosť poisteného a spolupoistených 

osôb za škodu vyplývajúcu z vlastníctva, 
držby, prevádzky plavidla so slovenskou 
vlajkou špecifikovaného v poistnej zmluve 
využívaného len na rekreačné účely,  

b)  zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví, 
živote alebo veci spôsobené v súvislosti s 
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ťahaním vodného lyžiara plavidlom, ktoré je 
predmetom poistenia,  

c)  škody spôsobené spoluvedeným pomocným 
člnom s motorom o sile maximálne do 7 KW. 

 
ČLÁNOK III  

Limity plnenia 
 

1. Poisťovateľ nahradí za poisteného škodu z 
jednej škodovej udalosti max. do výšky limitu 
plnenia dojednaného v poistnej zmluve.  

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

 
ČLÁNOK IV  

Výluky z poistenia  
 

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť 
poisteného za škodu:  
a) spôsobenú úmyselne, 
b) osobnú zodpovednosť ťahaného vodného 

lyžiara, 
c) škody spôsobené osobou, ktorá plavidlo 

prevádzkuje alebo používa bez príslušného 
oprávnenia - všeobecne uznávaný doklad o 
kvalifikácii, pokiaľ je takéto oprávnenie 
podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov k tomu potrebné, 

d) škody spôsobené osobami, ktoré pri 
prevádzkovaní plavidla boli pod vplyvom 
alkoholu alebo iných omamných a 
psychotropných látok, 

e) škody spôsobené osobou, ktorá plavidlo 
prevádzkuje, alebo má v držbe bez vedomia 
a/alebo súhlasu (napr. odcudzené plavidlo) 
poisteného,     

f) prevzatú nad rámec stanovený právnymi 
predpismi,  

g) spôsobenú nesplnením povinnosti k 
odvráteniu škody,  

h) spôsobenú prevádzkou motorových alebo 
bezmotorových vozidiel,  

i) spôsobenú pri výkone loveckého práva,  
j) spôsobenú podkopaním, zosuvom pôdy 

alebo záplavou,  
k) spôsobenú znečistením vody alebo pôdy, 

popolčekom,  
l) exhaláciou a emanáciou, alebo za inú škodu 

na životnom  
m) prostredí,  

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

o) spôsobenú HIV vírusom a hepatitídou,  
p) spôsobenú následkom vojnových udalostí, 

občianskych nepokojov, vzbúr alebo 
represívnych zásahov štátnych orgánov,  

q) spôsobenú plavidlom, o ktorom vedel, že 
jeho technická spôsobilosť nezodpovedá 
podmienkam na používanie vo 
vnútrozemskej plavbe  podľa osobitného 
predpisu a tento stav bol v príčinnej 
súvislosti so spôsobenou škodou, 

r) spôsobenú na veci, ktorú poistený prevzal 
od iného, a ktorá má byt predmetom jeho 
záväzku, 

s) spôsobenú alebo vyplývajúcu z jadrovej 
energie, alebo jadrovým žiarením 
akéhokoľvek druhu.   

2. 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. 

3. Poisťovateľ nehradí škodu:  
a) za ktorú poistený zodpovedá svojmu 

manželovi, príbuzným v priamom rade, 
osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej 
domácnosti a spolupoisteným osobám, 

b) vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo 
prevádzkovateľovi plavidla, ktorého 
prevádzkou bola škoda spôsobená,  

c) spôsobenú na veci, ktorú poistený používa 
protiprávne,  

d) za ktorú poistený zodpovedá v dôsledku 
svojej aktívnej účasti na pretekoch a 
športových súťažiach vrátane prípravy na 
ne, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.  

5. Poistenie sa nevzťahuje na povinnosť 
poisteného uhradiť regresný nárok štátu 
vzniknutý v súvislosti s poistnou udalosťou, ak 
nie je v zmluve dohodnuté inak.  

6. Ak ide o zodpovednosť za škodu na plavidle, 
ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako 
aj na veciach dopravovaných týmto plavidlom 
s výnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré 
mali dopravované osoby, maximálne však vo 
výške  1 659,70 € na jednu osobu, okrem 
vodiča, držiteľa, vlastníka plavidla ktorého 
prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj 
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manžela alebo osôb, ktoré s poisteným  v čase 
vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej 
domácnosti. 

7. Ak ide o zodpovednosť za škodu, 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 poisťovňa nebola jedným z týchto 
účastníkov. 

8. Ak ide o zodpovednosť za škodu spôsobenú 
pracovnou činnosťou plavidla ako pracovného 
stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho 
jazdou. 

9. Ak ide o zodpovednosť za škodu ktorej vznik 
nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou. 

10. Ak ide o zodpovednosť za škodu vzniknutú 
manipuláciou s nákladom stojaceho plavidla.  

 
ČLÁNOK V  

Územná platnosť 
 

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poistenie sa vzťahuje 
na poistné udalosti, ktoré nastanú na území 
Slovenskej republiky, európskej pevniny a vo 
vnútorných vodách Európy (s výnimkou štátov 
Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu), 
Stredozemného mora (od Gibraltárskej úžiny po 
Dardanely), vrátane Jadranského mora (s výnimkou 
Albánska) a pobreží štátov Stredozemia, pričom sú 
vylúčené štáty Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, 
Izraela vrátane územia Palestíny a Sýrie. 
 

ČLÁNOK VI  
Náhrada nákladov konania  

 
1. Poisťovateľ uhradí za poisteného náklady:  

a) za obhajobu v prípravnom konaní a v 
trestnom konaní pred súdom prvého stupňa 
vedenom proti poistenému v súvislosti s 
poistnou udalosťou, 

b) občianskeho súdneho konania o náhrade 
škody, pokiaľ bolo nutné na zistenie 
zodpovednosti poisteného, alebo výšky 
škody, ak je poistený povinný tieto náklady 
uhradiť, a náklady právneho zastúpenia 
poisteného v tomto konaní, 

c) mimo súdneho prejednania nárokov 
poškodeného. 

2. Náklady uvedené v ods. 1 tohto článku 
poisťovateľ uhradí len v tom prípade, ak sa k 
tomu vopred písomne zaviazal, a to i nad 
dojednaný limit plnenia. Náklady právneho 
zastúpenia poisťovateľ hradí len do výšky 

zodpovedajúcej max. mimozmluvnej odmene 
advokáta.  

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

 
ČLÁNOK VII  

Vznik a doba poistenia  
 
1. Poistenie je uzavreté okamihom podpísania 

návrhu poistnej zmluvy oboma zmluvnými 
stranami (t.j. poistníkom a poisťovateľom). 
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve. 

2. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, (ďalej 
len doba poistenia), pokiaľ nie je v poistnej 
zmluve uvedené inak. 

3. Poisťovateľ vydá poistníkovi poistku ako 
písomné potvrdenie o uzatvorení poistenia. 

 
  

ČLÁNOK VIII  
Povinnosti poistníka 

 
1. Okrem povinností stanovených právnymi 

predpismi je poistník povinný bez zbytočného 
odkladu písomne oznámiť a v prípade potreby aj 
preukázať poisťovni všetky zmeny týkajúce sa 
údajov, podstatných pre uzavretie poistnej 
zmluvy, trvanie a zánik poistenia.  

2. Ak poruší poistník vedome povinnosť uvedenú 
v odseku 1 tohto článku, má poisťovňa proti 
poistníkovi právo na primeranú náhradu toho, čo 
za poisteného plnila, podľa toho, aký vplyv malo 
toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť 
a o koľko boli krátené práva poisťovne voči 
tretím osobám. 

3. Pokiaľ v dobe uzavretia poistnej zmluvy nie sú 
niektoré údaje týkajúce sa plavidla známe, je 
poistník povinný ich poisťovni oznámiť v lehote 
do 15 dní od uzavretia poistnej zmluvy. 

4. V prípade zániku poistenia zodpovednosti je 
poistník povinný bez zbytočného odkladu 
odovzdať poisťovni doklad o poistení  
zodpovednosti. 

 
ČLÁNOK IX 

Povinnosti poisteného 
 

1. Okrem povinností stanovených právnymi 
predpismi je poistený povinný: 
a) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala; 

predovšetkým nesmie porušovať povinnosti 
smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu 
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nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi 
predpismi uložené alebo ktoré prevzal na 
seba zmluvou, a nesmie strpieť porušovanie 
týchto povinností zo strany iných osôb pre 
neho činných, 

b) vykonať potrebné opatrenia k obmedzeniu 
rozsahu škody, pokiaľ nastane škodová 
udalosť, z ktorej by mohla vzniknúť 
poisťovni povinnosť plniť, 

c) do 15 dní po vzniku škodovej udalosti, ak 
vznikla na území Slovenskej republiky a do 
30 dní po vzniku škodovej udalosti, ak 
vznikla mimo územia Slovenskej republiky, 
poisťovni písomne oznámiť, že došlo 
ku škodovej udalosti a v oznámení uviesť 
skutkový stav týkajúci sa tejto udalosti 
a predložiť k tomuto príslušné doklady, 

d) bez zbytočného odkladu poisťovni písomne 
oznámiť, že bolo proti nemu uplatnené 
právo na náhradu škody a vyjadriť sa 
k požadovanej náhrade a jej výške, 

e) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť, 
že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo 
začaté trestné stíhanie alebo konanie 
o priestupku a zabezpečiť, aby bola 
poisťovňa informovaná o ich priebehu a 
výsledkoch; ak má poistený právneho 
zástupcu je povinný oznámiť poisťovni 
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo 
obchodné meno a sídlo svojho právneho 
zástupcu  a taktiež oznámiť, že bol 
poškodeným uplatnený nárok na náhradu 
škody na súde alebo na inom príslušnom 
orgáne. V takomto prípade je poistený 
povinný postupovať podľa pokynov 
poisťovne, 

f) bez zbytočného odkladu doložiť 
poškodenému na jeho žiadosť údaje 
nevyhnutné pre uplatnenie práva 
poškodeného na náhradu škody, najmä  

- meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného 
alebo jeho obchodné meno a sídlo, 

- obchodné meno a sídlo poisťovne, u ktorej 
bolo uzatvorené poistenie zodpovednosti,  

- číslo poistnej zmluvy, a ak sa jedná 
o plavidlo, ktoré podlieha evidencii plavidiel, 
poznávacia značka plavidla, ktorým bola 
škoda spôsobená, 

g) postupovať v konaní o náhrade škody 
v súlade s pokynmi poisťovne, 

h) podať na pokyn poisťovne v konaní 
o náhrade škody opravný prostriedok, 

i) vzniesť námietku premlčania, 
j) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, 

že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod 

práva podľa čl. XV ods. 1 týchto 
všeobecných poistných podmienok na 
poisťovňu. 

 
2. Poistený je ďalej povinný postupovať pri konaní 

o náhrade škody tak, aby nedal príčinu 
k vydaniu rozsudku pre zmeškanie. Bez 
predchádzajúceho súhlasu poisťovne nie je 
poistený oprávnený celkovo alebo z časti uznať 
nárok z titulu zodpovednosti za škodu, rovnako 
ako uzavrieť súdny zmier, či pristúpiť na 
mimosúdne vyrovnanie alebo sa zaviazať 
k úhrade premlčanej pohľadávky. 

 
3. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v ods. 1, 

2 a 3 tohto článku, má poisťovňa proti 
poistenému právo na primeranú náhradu toho, 
čo za neho plnila, (podľa toho, aký vplyv malo 
toto porušenie na rozsah a výšku jej povinnosti 
plniť), ak nie je v týchto všeobecných poistných 
podmienkach ustanovené, že poisťovňa nie je 
povinná plniť. 

 
ČLÁNOK X 

Povinnosti poisťovne 
 
1.  Poisťovňa je povinná vydať poistníkovi po 

uzavretí poistnej zmluvy bez zbytočného 
odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti. 

2. Ďalej je poisťovňa povinná: 
a) informovať poistníka aj poisteného 

o rozsahu služieb poskytovaných 
poisťovňou, 

b) umožniť poistníkovi, resp. poistenému, 
nahliadnuť do spisových materiálov 
týkajúcich sa jeho škodovej udalosti 
a umožniť mu, aby si spravil kópie, 

c) prejednať s poistníkom, resp. s poisteným, 
výsledky šetrenia nutného k zisteniu 
rozsahu plnenia alebo mu ich oznámiť, 

d) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach 
týkajúcich sa poistenia fyzických 
a právnických osôb, ako aj 
o skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri 
uzavretí poistnej zmluvy o poistení 
zodpovednosti, pri správe poistenia 
zodpovednosti a pri likvidácii poistných 
udalostí. Poskytnúť takéto informácie môže 
poisťovňa len so súhlasom poisteného alebo 
pokiaľ tak stanoví príslušný právny predpis, 

e) bezodkladne ustanoviť poistenému na 
základe jeho písomnej žiadosti právneho 
zástupcu v konaní o náhradu škody pred 
súdom, na ktorú sa vzťahuje poistenie 
zodpovednosti, 
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f) bez zbytočného odkladu začať šetrenie 
potrebné na zistenie rozsahu jej povinnosti 
plniť a do troch mesiacov odo dňa 
uplatnenia si nároku poškodeného na 
náhradu škody 
 ukončiť šetrenie potrebné na zistenie 

rozsahu jej povinnosti plniť a oznámiť 
poškodenému výšku poistného 
plnenia, ak boli rozsah povinnosti 
poisťovne  plniť a nároky na náhradu 
škody preukázané, 

 poskytnúť písomné vysvetlenie 
dôvodov, pre ktoré odmietla alebo, pre 
ktoré znížila poistné plnenie alebo 

 poskytnúť poškodenému písomné 
vysvetlenie k tým uplatneným 
nárokom na náhradu škody, u ktorých 
nebol v ustanovenej lehote 
preukázaný rozsah povinnosti 
poisťovne plniť a výška poistného 
plnenia, 

g) do 15 dní po skončení šetrenia potrebného 
na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne 
plniť alebo po obdržaní právoplatného 
rozhodnutia súdu o výške náhrady škody 
poskytnúť poistné plnenie, 

h) poskytnúť poškodenému na základe jeho 
písomnej žiadosti primeraný preddavok 
v prípade, ak šetrenie poisťovne potrebné 
na zistenie rozsahu jej povinnosti plniť 
nemohlo byť ukončené do jedného mesiaca 
po tom, ako sa poisťovňa dozvedela 
o vzniku poistnej udalosti, 

i) vrátiť poistníkovi zostávajúcu časť poistného 
v prípade, ak zanikne poistenie 
zodpovednosti pred koncom poistného 
obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť 
zaplatené poistné. Poisťovňa má nárok na 
pomernú časť poistného ku dňu, kedy 
poistenie zodpovednosti zaniklo. 

 
ČLÁNOK XI 

Plnenie poisťovne 
 

 
1. Plnenie vyplácané za jednu a všetky poistné 

udalosti vzniknuté v priebehu jedného poistného 
obdobia vrátane náhrad, ktoré budú splatné až 
po jeho uplynutí, nesmie presiahnuť limity 
poistného plnenia dojednané v poistnej zmluve. 

2. Limit poistného plnenia je najvyššia hranica 
poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej 
udalosti. 

3. Náhradu škody uhrádza poisťovňa 
poškodenému. Poškodený je oprávnený uplatniť 

svoj nárok na náhradu škody priamo proti 
poisťovni a je povinný tento nárok preukázať. 

4. Pre premlčanie nároku na náhradu škody proti 
poisťovni platí rovnaká úprava ako pre 
premlčanie nároku proti osobe, ktorá škodu 
spôsobila. 

5. Poisťovňa poskytuje poistné plnenie 
v tuzemskej mene, pokiaľ zo zákona alebo 
medzinárodných dohôd, ktoré sa už stali 
súčasťou právneho poriadku SR, nevyplýva 
povinnosť poisťovne plniť v príslušnej cudzej 
mene. 

6. Ak poistený vykoná opatrenia, ktoré mohol 
vzhľadom k okolnostiam prípadu považovať za 
nutné k zmierneniu následkov poistnej udalosti, 
poisťovňa nahradí náklady, ktoré poistený na 
takéto opatrenia vynaložil, avšak len do takej 
finančnej výšky, ktorá je úmerná rozsahu 
poistného plnenia, aké by bola poisťovňa 
povinná vyplatiť. 

7. Ako účelne vynaložené náklady spojené 
s právnym zastupovaním poškodeného pri 
uplatňovaní nároku na náhradu škody podľa 
zákona, je poisťovňa povinná uhradiť len 
primerané náklady, ktoré zodpovedajú najviac 
mimozmluvnej odmene advokáta podľa 
príslušného právneho predpisu. 

8. Ak je poškodený platiteľom dane z pridanej 
hodnoty (ďalej len „DPH“) a má zo zákona nárok 
na odpočet DPH, poskytne poisťovňa plnenie 
bez DPH. V ostatných prípadoch poskytne 
poisťovňa plnenie vrátane DPH. 

9. Pokiaľ poistený nahradil poškodenému škodu 
alebo jej časť priamo, má právo, aby mu ju 
poisťovňa nahradila, a to v rozsahu a do výšky, 
v akej by bola povinná za poisteného náhradu 
škody poskytnúť. 

10. Ak došlo v súvislosti s poistnou udalosťou 
k poškodeniu, zničeniu alebo strate vkladných 
a šekových knižiek, platobných kariet a iných 
obdobných dokumentov, cenných papierov 
a cenín (ďalej len „finančné dokumenty“), 
rovnako ako osobných dokladov a dokladov 
nutných na vedenie plavidla, uhradí poisťovňa 
škodu vo výške čiastky vynaloženej na ich 
výmenu a ak to pripadá do úvahy, aj náklady na 
umorenie. Ak došlo k odcudzeniu finančných 
dokumentov, ich následnému zneužitiu a vzniku 
škody v dôsledku straty schopnosti fyzickej 
osoby (poškodeného) finančné dokumenty 
opatrovať, uhradí poisťovňa škodu v rozsahu, 
v akom sa majetok poškodeného v tejto 
súvislosti znížil. 

11. Poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu 
začať prešetrenie potrebné na zistenie rozsahu 
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jej povinností poskytnúť poistné plnenie a do 
troch mesiacov odo dňa oznámenia 
poškodeného o škodovej udalosti poskytnúť 
poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, 
pre ktoré odmietla poskytnúť alebo, pre ktoré 
znížila poistné plnenie alebo poskytnúť 
poškodenému písomné vysvetlenie k tým 
uplatneným nárokom na náhradu škody, 
u ktorých nebol v ustanovenej lehote 
preukázaný rozsah povinnosti poisťovne 
poskytnúť poistné plnenie a výška poistného 
plnenia, písomné vysvetlenie sa považuje za 
doručené dňom, kedy ho poškodený prevzal, 
odmietol prevziať alebo dňom, kedy ho pošta 
vrátila ako nedoručené. 
 

ČLÁNOK XII 
Poistné 

 
1. Ten, kto s poisťovňou uzavrel poistnú zmluvu, je 

povinný platiť poistné za dohodnuté poistné 
obdobia uvedené v poistnej zmluve. Poistné za 
poistné obdobie je splatné prvého dňa 
poistného obdobia. Ak bolo dojednané platenie 
poistného v polročných alebo štvrťročných 
splátkach, následná polročná alebo štvrťročná 
splátka poistného je splatná v deň po uplynutí 
polroka alebo štvrťroka od dňa zhodného 
s dňom vzniku poistenia, alebo v deň 
nasledujúci po poslednom dni obdobia, za ktoré 
bola resp. mala byť uhradená predchádzajúca 
splátka. Ak bola dojednaná poistná zmluva na 
dobu kratšiu ako jeden rok, je poistné splatné 
naraz pri uzavretí poistnej zmluvy za celú dobu, 
na ktorú bolo poistenie zodpovednosti 
dojednané. 

2. Poistným obdobím je technický rok, čo je 
obdobie dvanásť po sebe nasledujúcich 
mesiacov, ktorého začiatok pripadá na výročný 
deň vzniku poistenia. 

3. Pokiaľ nebolo poistné zaplatené včas alebo 
v správnej výške, má poisťovňa právo na úrok 
z omeškania. 

4. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred 
koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo 
malo byť zaplatené poistné, a v tomto poistnom 
období dôjde ku škodovej udalosti, z ktorej 
vznikla povinnosť poisťovne nahradiť škodu, má 
poisťovňa právo na poistné až do konca tohto 
poistného obdobia. 

 
ČLÁNOK XIII 

POTVRDENIE O POISTENÍ 
 

1. Akceptovanie poistenia - poistku vydáva 
poisťovateľ s platnosťou na celú dobu poistenia, 
dohodnutú v poistnej zmluve. Potvrdenie o 
poistení (vrátane medzinárodného) vydáva 
poisťovateľ s platnosťou na jedno poistné 
obdobie. 

2.  Ak boli vydané poistníkovi potvrdenia o poistení 
a poistenie zaniklo pred koncom poistného 
obdobia, na ktoré boli vydané, je poistník 
povinný tieto potvrdenia poisťovateľovi vrátiť. 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. 
 

ČLÁNOK XIV 
ZMENA A ZÁNIK POISTENIA 

  
1. Pokiaľ je poistená zodpovednosť za škodu 

vyplývajúcu z vlastníctva veci, zaniká poistenie 
zmenou v osobe vlastníka veci. Prevod 
vlastníctva k veci musí byť poisťovateľovi 
bezodkladne oznámený. 

2. Ak bola vec uvedená v ods. 1 tohto článku 
v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, 
vstupuje v prípade zániku spoluvlastníctva do 
poistenia ten z manželov, ktorý je naďalej 
vlastníkom alebo spoluvlastníkom veci. 

3. Poisťovateľ a nový vlastník môžu poistnú 
zmluvu vypovedať v priebehu jedného mesiaca 
po prevode vlastníctva resp. po oznámení tejto 
skutočnosti. Poisťovateľ je oprávnený tak 
vykonať s výpovednou lehotou šesť týždňov. 
Poistník alebo nový vlastník môžu novú zmluvu 
vypovedať s okamžitou platnosťou alebo ku 
koncu poistného obdobia. V prípade výpovede 
má poisťovateľ právo na pomernú časť 
poistného zodpovedajúcu  dobe trvania 
poistenia. 

4. Po vzniku škodovej udalosti môže poisťovňa 
a poistník vypovedať poistnú zmluvu do jedného 
mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej 
udalosti poisťovni. V takomto prípade je 
výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa 
doručenia písomného oznámenia o vypovedaní 
poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. 
Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto 
lehoty. 

5. Poistenie zodpovednosti zanikne tiež ak 
poistné: 
a) za prvé poistné obdobie alebo jednorázové 

poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov 
odo dňa jeho splatnosti, 



 

 VPP 
lode 

 

Strana 7 / 8 

b) 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. To isté platí, ak bola zaplatená 
len časť poistného. 

6. Ak zanikne možnosť, že poistná udalosť 
nastane, poistenie zaniká. 

 
ČLÁNOK XV 
Prechod práv 

 
1.  Pokiaľ má poistený voči poškodenému alebo 

inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, 
na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty, 
prechádza toto právo na poisťovňu, pokiaľ za 
poisteného túto sumu zaplatila alebo ju za neho 
vypláca. Na poisťovňu prechádza aj právo 
poisteného na úhradu tých nákladov konania 
o náhrade škody, ktoré boli poistenému 
priznané proti účastníkovi konania, pokiaľ ich 
poisťovňa za poisteného zaplatila. 

2.  Ak poisťovňa nahradila za poisteného škodu, 
prechádza na ňu až do výšky vyplateného 
poistného plnenia právo poisteného na náhradu 
škody proti inému, prípadne iné právo, ktoré mu 
v súvislosti s jeho zodpovednosťou za škodu 
vzniklo. 

3.  Poistený je povinný bez zbytočného odkladu 
poisťovni oznámiť, že nastali skutočnosti, na 
ktoré sa viaže vznik práv uvedených v odseku 1 
a 2 tohto článku a odovzdať jej doklady 
potrebné k uplatneniu týchto práv. Ak poistený 
nesplní tieto povinnosti, je poisťovňa oprávnená 
požadovať od poisteného primeranú náhradu až 
do výšky vyplateného plnenia. 

 
ČLÁNOK XVI 

Doručovanie písomností 
 
1.  Písomnosti  sa  poistníkovi  aj  poistenému  

doručujú  na poslednú  známu  adresu bydliska 
(sídla). Rovnako sa doručujú písomnosti 
poškodenému. 

2.  Ak je doručovaná upomienka poisťovne 
na zaplatenie dlžného poistného, upomienka sa 
považuje za doručenú uplynutím odbernej 
lehoty po jej uložení na príslušnej pošte. Ak 
pripadá posledný deň tejto lehoty na sobotu, 
nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom tejto 
lehoty najbližší pracovný deň. 

3.  Pokiaľ doloží poistník alebo poistený, že mu 
príslušná písomnosť (vrátane upomienky 
poisťovne na zaplatenie dlžného poistného 
doručovanej poistníkovi) nebola doručená 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže 
na to poisťovňa prihliadnuť s ohľadom na 
okolnosti prípadu. 

4.  Ak adresát odoprie prijať doručovanú 
písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú 
dňom, keď bolo jej prijatie odopreté. 

 
ČLÁNOK  XVII 

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 podmienok nevyplýva, že sa od nich nie je 
možné odchýliť. 

2. Toto poistenie môže v zmysle § 800 
Občianskeho zákonníka vypovedať každá zo 
zmluvných strán do 2 mesiacov od dátumu 
uzatvorenia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota 
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. 
Výpovedná lehota začína plynúť dňom 
nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

3. Poistník/poistený v súlade s § 12 ods. 2 zákona 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 84/2014 Z.z. dáva svoj súhlas, aby 
osobné údaje získané touto poistnou zmluvou a 
v rozsahu tejto poistnej zmluvy poskytol 
poisťovateľ iným právnickým a fyzickým osobám 
podnikajúcim v poradenskej a/alebo 
sprostredkovateľskej činnosti v oblasti 
poisťovníctva, ostatným subjektom a združeniam 
týchto subjektov podnikajúcim v poisťovníctve, 
zmluvným partnerom poisťovne (zoznam 
zmluvných partnerov je uverejnený na 
www.kooperativa.sk), iným oprávneným 
subjektom, do iných členských štátov EÚ, v 
prípade ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie 
výkonu práv a plnenie povinností z tejto poistnej 
zmluvy. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred 
poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako 
dotknutá osoba poučený o svojich právach 
uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, 
že text poučenia je možné nájsť aj na webovej 
stránke poistiteľa. 

4. Výzva podľa § 801 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a iné písomnosti sa považujú za 
doručené, ak ich adresát prijal, odmietol prijať 
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alebo dňom, keď ich pošta vrátila odosielajúcej 
strane ako nedoručené. 

5. Tieto Všeobecné poistné podmienky pre 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
malým plavidlom boli schválené 
Predstavenstvom poisťovne, a.s. a oznámené 
NBS zákonom stanoveným spôsobom. 

6. Pre prípady sťažností, žiadosti o vysvetlenie či 
realizáciu zmien v obsahu poistnej zmluvy si 
poisťovňa i poistník (poistený) dohodli písomnú 
formu a lehotu 30 dní. 

    
ČLÁNOK  XVIII 
Výklad pojmov 

 
1. Plavidlom rozumieme malé plavidlo, ktorého 

dĺžka nepresahuje 20 m, resp. rekreačné 
plavidlo bez ohľadu na spôsob pohonu s dĺžkou 
lodného telesa od 2,5 m do 24 m, určené na 
športové a oddychové účely pre vlastnú 
potrebu. Za malé plavidlo sa nepovažuje 
plavidlo, ktoré je určené alebo sa používa k 
vlečeniu, tlačeniu alebo vedeniu bočne 
zviazanej zostavy plavidiel, ktoré nie sú malými 
plavidlami. Za malé plavidlo sa taktiež 
nepovažuje plávajúci stroj, plavidlo zo 
železobetónu, plavidlo používané v jachtárskej 
škole, plavidlo používané pre športy pod vodnou 
hladinou, prievozná loď a plavidlo, určené k 
preprave viac ako 12 osôb na palube. 

2. Prevádzkou plavidla vrátane pomocného člna 
je plavba, státie alebo kotvenie na vodných 
cestách alebo prístavoch. 

3. Pomocný čln je čln, ktorý je plavidlom 
uvedeným v poistnej zmluve spoluvedený alebo 
k plavidlu patriaci. 

4. Spolupoistené osoby, sú všetky tie osoby, 
ktoré plavidlo prevádzkujú a/alebo majú v držbe 
so súhlasom vlastníka. 

5. Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou 
plavidla škodu a má nárok na náhradu škody 
podľa zákona. 

6. Škoda na živote sa rozumie usmrtenie osoby. 
7. Škoda na zdraví sa rozumie telesné 

poškodenie osoby a znížené spoločenské 
uplatnenie. 

8. Škoda na veci sa rozumie poškodenie, zničenie 
alebo strata veci. 

9. Iná majetková škoda sa rozumie všetky škody 
vyplývajúce zo škody na živote, na zdraví alebo 
na veci, najmä strata na zárobku, ušlý zisk. 


