
 
 
 
 

V E R E J N Ý   P R Í S Ľ U B 
 
 
 

spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „KOOPERATIVA“) na rozšírenie poistného krytia 
vzniknutého poistnou zmluvou, predmetom ktorej je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla (ďalej len „PZP“) o krytie škôd na majetku pre prípad živelnej udalosti, na základe pristúpenia 
k Hromadnej poistnej zmluve havarijného poistenia. 
 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441, zapísaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.79/B (ďalej len „KOOPERATIVA“) adresuje touto formou v 
zmysle § 850 z. č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, fyzickým a právnickým osobám, ktoré s ňou majú 
uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „oprávnené osoby“), verejný prísľub 
na poskytnutie poistného plnenia v prípade, že na motorovom vozidle poistenom PZP dôjde ku škode v dôsledku živelnej udalosti (ďalej 
len „VPž“), a to za nasledovných podmienok: 
 

(i) oprávnená osoba má uzavreté PZP, ktorého začiatok poistného obdobia spadá do obdobia od 01.11.2017 do 31.12.2018 a 
výročný deň platnej poistnej zmluvy je od 01.11.2017 do 31.12.2018,  

(ii) oprávnená osoba má uzatvorené PZP s ročným predpisom poistného vo výške rovnajúcej sa alebo vyššej ako poistné pre získanie 
VPž stanoveného spoločnosťou KOOPERATIVA pre príslušnú kategóriu poisteného motorového vozidla, informácia o výške 
poistného pre získanie Verejného prísľubu živel pre jednotlivé kategórie motorových vozidiel je dostupná na všetkých obchodných 
miestach a zastúpeniach spoločnosti KOOPERATIVA,    

(iii) pre poistné plnenie vyplývajúce z tohto verejného prísľubu platí  spoluúčasť vo výške 10 % (spoluúčasť predstavuje sumu, ktorou 
sa na plnení podieľa oprávnená osoba). Maximálne poistné plnenie pre jednu a všetky poistné udalosti za jedno poistné obdobie 
je 5 000, 00 EUR,     

(iv) oprávnená osoba je   povinná   nahlásiť  polícii  každú   dopravnú  nehodu,  ak  na  niektorom  zo zúčastnených vozidiel vrátane 
prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa § 
125 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,  

(v) za vznik nároku na poistné plnenie sa považuje poškodenie alebo zničenie motorového vozidla spôsobom a po splnení podmienok 
uvedených v tomto verejnom prísľube, pričom ku vzniku škody musí dôjsť v období trvania zmluvného vzťahu  PZP so 
spoločnosťou KOOPERATIVA, najskôr však od 01.11.2017 a najneskôr do 30.12.2019. Podmienkou vzniku nároku na plnenie 
z tohto verejného prísľubu je aj tá skutočnosť, že oprávnená osoba má na potvrdení o poistení pre príslušné poistné obdobie 
(poistka) potvrdený nárok na poistné plnenie z tohto verejného prísľubu, ako aj skutočnosť, že poistník v čase vzniku udalosti, 
z ktorej by inak vznikol nárok na plnenie v zmysle tohto verejného prísľubu, nie je v omeškaní  s platením poistného na PZP a 
nárok na plnenie vzniká za udalosti, ku ktorým dôjde odo dňa nasledujúceho po zaplatení poistného za aktuálne poistné obdobie. 
Pre vznik nároku na plnenie musí byť splnená aj podmienka, že motorové vozidlo je riadne prihlásené do evidencie vozidiel v SR, 
spoločnosť KOOPERATIVA poskytne plnenie, ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu motorového vozidla, a to nasledovnými 
živelnými udalosťami: nárazom alebo zrútením lietadla alebo jeho častí, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú 
súčasťou poškodenej veci, povodňou, záplavou, zemetrasením, tiažou snehu, námrazou, víchricou, zosuvom pôdy, zrútením skál 
alebo zemín, zosúvaním alebo zrútením lavín, ak tieto živelné udalosti boli spôsobené pôsobením vyššej moci, 

(vi) pri výpočte výšky plnenia a posúdenia nároku oprávnenej osoby na plnenie za škody spôsobené niektorou zo živelných udalostí 
vyššie uvedených a súčasne za splnenia všetkých podmienok v tomto verejnom prísľube uvedených, spoločnosť  KOOPERATIVA 
vychádza z platných právnych predpisov SR v čase vzniku udalosti, s ktorou tento prísľub spája vznik nároku na plnenie a 
z ustanovení Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku č.106, Osobitných poistných podmienok pre poistenie veci 
pre prípad živelných udalostí č.156 a Zmluvných dojednaní pre havarijné poistenie Auto komplet č.913. Tieto poistné podmienky 
sú verejne prístupné na obchodných miestach a zastúpeniach KOOPERATIVY a na www.koop.sk  

(vii) oprávnená osoba nemá voči spoločnosti KOOPERATIVA právny nárok na vymáhanie plnenia presahujúceho maximálne prisľúbenú 
výšku, a  nemá právny nárok, ak nie je splnená niektorá z podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube; ustanovenia zákona 
č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PZP“) na poskytnutie náhrady škody tým nie sú 
dotknuté a platia primerane, 

(viii) na zvláštne evidenčné čísla typu „C“ a „M“ (prenosné značky) sa verejný prísľub nevzťahuje. 
 

Tento verejný prísľub je účinný voči vopred neobmedzenému počtu oprávnených osôb a nárok na poskytnutie plnenia za 
podmienok v ňom uvedených má každá oprávnená osoba, ktorá ich spĺňa. Poistného plnenia sa z verejného prísľubu môžu 
domáhať iba tie oprávnené osoby, na motorovom vozidle ktorých dôjde ku škode v dôsledku živelnej udalosti v období od 
01.11.2017 do 30.12.2019 za súčasného trvania poistenia PZP v spoločnosti KOOPERATIVA v čase vzniku škody a splnenia 
všetkých podmienok uvedených v tomto verejnom prísľube. Oprávnená osoba má nárok na poistné plnenie iba počas trvania 
poistného obdobia, ktorého začiatok je od 01.11.2017 do 31.12.2018. 
 

V prípade uplatnenia nároku podľa tohto verejného prísľubu je poškodená osoba povinná postupovať v súlade s povinnosťami, 
ktoré má voči spoločnosti KOOPERATIVA poistník (oprávnená osoba). 
 
V Bratislave dňa, 16.10.2017 
 
 

      ...................................................................              ................................................. 
         Ing. Vladimír Bakeš                                  RNDr.Milan Fleischhacker 
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