Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Systém bonus, malus
1. O priznaní bonusu, resp. uplatnení malusu pri uzavretí
poistnej zmluvy, ako aj v priebehu trvania poistenia
zodpovednosti, rozhoduje rozhodná doba. Rozhodná doba
je doba neprerušeného trvania poistenia zodpovednosti,
ktorá sa počíta v celých ukončených mesiacoch a je
znížená za každú rozhodnú udalosť o 24 mesiacov.
2. Rozhodná doba sa na účely priznania bonusu, resp.
uplatnenie malusu sleduje od začiatku poistenia
zodpovednosti, najskôr však od 01. 01. 2002.
3. Rozhodnou udalosťou je každá poistná udalosť, bez
ohľadu na mieru účasti poisteného na vzniknutej škode, z
ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné
plnenie.
4. Za rozhodnú udalosť sa nepovažuje:
a) škodová udalosť, pri ktorej sa následne zistí, že
poisťovateľ nemá povinnosť poskytnúť poistné plnenie,
b) poistná udalosť, za ktorú bola poisťovateľovi
poskytnutá náhrada toho, čo za poisteného poisťovateľ
plnil,
c) poistná udalosť, ktorá nastala pri neoprávnenom
používaní cudzieho motorového vozidla v zmysle ust. §
216 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom
znení alebo ust. § 50 zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v platnom znení.
5. Pri uzatváraní poistnej zmluvy sa započítava rozhodná
doba a priznáva bonus, resp. uplatňuje malus, podľa
vydaného originálu potvrdenia o dobe trvania poistenia
zodpovednosti za škodu a škodovom priebehu
zaniknutého poistenia. Poisťovateľ započíta
preukázanú rozhodnú dobu z predchádzajúceho
zaniknutého poistenia toho istého držiteľa za
predpokladu, že predchádzajúce poistenie zaniklo pred
12 alebo menej ako 12 mesiacmi. Ak poistenie zaniklo
pred viac ako 12 mesiacmi, považuje sa za dobu
neexistencie poistenia doba faktickej neexistencie
poistenia v celých kalendárnych mesiacoch znížená o 12
mesiacov. K jednému vozidlu je možné uplatniť len jedno
potvrdenie o dobe trvania poistenia zodpovednosti a
škodovom priebehu zaniknutého poistenia. Uplatnenie
bonusu/malusu v priebehu poistenia zodpovednosti sa
uskutočňuje na základe vyhodnotenia rozhodnej
doby a zohľadnenia predpisu poistného na nasledujúce
poistné obdobie.
6. Pri uzatváraní poistnej zmluvy je poisťovateľ oprávnený
priznať držiteľovi bonus aj na základe čestného
vyhlásenia držiteľa o tom, koľko mesiacov
predchádzajúcich začiatku poistenia zodpovednosti u
poisťovateľa mal poistenie zodpovednosti u iného
poisťovateľa a koľko poistných udalostí mal z týchto
poistení zodpovednosti. Ak však držiteľ do dvoch

mesiacov odo dňa začiatku poistenia nedoručí
poisťovateľovi originál posledného vydaného potvrdenia o
dobe trvania poistenia zodpovednosti a škodovom
priebehu zaniknutého poistenia u iného poisťovateľa,
ktoré potvrdzuje údaje držiteľom uvedené v čestnom
vyhlásení, je poisťovateľ oprávnený s účinnosťou od
začiatku poistenia nepriznať držiteľovi právo bonusu, v
dôsledku ktorého bolo ročné poistné pre poistenie
zodpovednosti znížené na základe čestného
vyhlásenia držiteľa podľa prvej vety tohto odseku a
zároveň je poisťovateľ oprávnený požadovať od držiteľa
zaplatenie sumy dlžného poistného, o ktorú bolo znížené
ročné poistné pre poistenie zodpovednosti na základe
čestného vyhlásenia držiteľa podľa prvej vety tohto
odseku. To isté platí, ak poisťovateľ na základe vydaného
potvrdenia o dobe trvania poistenia zodpovednosti a
škodovom priebehu zaniknutého poistenia u iného
poisťovateľa zistí, že čestné vyhlásenie držiteľa je
nepravdivé.
7. Ak sa poisťovateľ dozvie o rozhodnej udalosti až po
tom, čo stanovil poistné na ďalšie poistné obdobie, má
právo na náhradu vzniknutého rozdielu.
8. Poisťovateľ umožňuje prevod rozhodnej doby na
manžela/manželku držiteľa a tiež prevod rozhodnej doby
z fyzickej osoby nepodnikateľa na tú istú fyzickú osobu
podnikateľa a naopak. Prevod tejto rozhodnej doby je
možný len medzi vozidlami rovnakej kategórie.
9. Stupeň bonusu a malusu:
Stupeň
Počet
bonusu a
mesiacov
malusu

Z ľa v a /
prirážka

B8

96 a viac

50%

B7

84 až 95

45%

B6

72 až 83

40%

B5

60 až 71

35%

B4

48 až 59

30%

B3

36 až 47

25%

B2

24 až 35

20%

B1

12 až 23

10%

B0

0 až 11

0%

M1

12 až 1

30%

M2

36 až 13

90%

M3

37 a menej

150%
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