
Osobitné poistné podmienky pre poistenie odobratia vodičského 
oprávnenia (OVO) 
 (OPP OVO 2021.1) 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
1.1 Pre poistenie odobratia vodičského oprávnenia  (ďalej len „OVO“) platia tieto osobitné poistné 

podmienky (ďalej len „OPP“), ktoré dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie osôb 
(ďalej len „VPP“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie úrazu a choroby (ďalej len „OPP 
UCH“) a spolu s nimi tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

1.2 Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto OPP sa spravujú ustanoveniami VPP, OPP 
UCH, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva 
a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 
Článok 2 

Výklad pojmov 
Pre účely týchto OPP platia okrem pojmov uvedených vo VPP a OPP UCH aj nasledovné pojmy: 
2.1 Stratou zdravotnej spôsobilosti sa rozumie nenaplnenie minimálnych požiadaviek na úroveň 

telesnej schopnosti na vedenie motorového vozidla (z dôvodu choroby alebo úrazu) v zmysle 
aktuálne platnej Vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke. 
Zároveň táto strata zdravotnej spôsobilosti musí byť poistenému stanovená prvýkrát a potvrdená 
lekárom, ktorý má oprávnenie vystavovať Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča.  

2.2  Dôchodkom sa rozumie poistné plnenie, ktoré je poistenému vyplácané mesačne ako fixná 
čiastka vo výške uvedenej v poistnej zmluve a počas doby stanovenej týmito OPP. 

 
Článok 3 

Druhy poistenia 
Poisťovateľ je povinný poskytnúť plnenie za: 
3.1 poistenie odobratia vodičského oprávnenia. 
 

Článok 4 
Poistná udalosť 

4.1 Poistnou udalosťou v poistení odobratia vodičského oprávnenia sa rozumie: 
4.1.1 Odobratie vodičského oprávnenia počas trvania poistenia príslušným Dopravným 

inšpektorátom policajného zboru SR z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti. 
4.1.2 Obmedzenie vodičského oprávnenia počas trvania poistenia príslušným Dopravným 

inšpektorátom policajného zboru SR z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti. Zároveň musí 
platiť, že toto obmedzenie vodičského oprávnenia spôsobí poistenému neschopnosť vykonávať 
jeho povolanie. 

4.2  Za dátum vzniku poistnej udalosti sa rozumie deň právoplatnosti rozhodnutia o odobratí / 
obmedzení vodičského oprávnenia z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti príslušným Dopravným 
inšpektorátom policajného zboru SR. 
 

Článok 5 
Poistné plnenie 

5.1 Ak nastane poistná udalosť podľa bodu 4.1., poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo forme  
dôchodku po dobu maximálne 10 rokov, avšak maximálne do zániku poistenia uvedeného v čl. 10 
týchto OPP. 

5.2 Poisťovateľ začne poistenému vyplácať poistné plnenie podľa bodu 5.1. týchto OPP mesačne odo 
dňa vzniku poistnej udalosti, do konca prebiehajúceho poistného roka. Vyplácanie poistného 
plnenia sa predlžuje na ďalší poistný rok, ak poistený preukáže trvanie nároku na poistné plnenie. 
Nedoložením trvania nároku na poistné plnenie zaniká nárok na výplatu plnenia na ďalší poistný 
rok. 

5.3 V prípade, že sa zdravotný stav poisteného zlepší natoľko, že poistený prestal spĺňať podmienky 
nároku na poistné plnenie, zanikne nárok na poistné plnenie. 

 
 
 



Článok 6 
Poistné 

Povinnosť platiť poistné za poistenie OVO zaniká od najbližšej splatnosti bežného poistného po vzniku 
poistnej udalosti.  

 
Článok 7 

Čakacia doba 
Čakacia doba pre poistenie OVO je 6 mesiacov od začiatku poistenia. Táto čakacia doba sa 
neuplatňuje v prípade poistnej udalosti, ktorá nastala výlučne v dôsledku úrazu v zmysle OPP UCH, 
ktorý nastal počas trvania poistenia. 
 

Článok 8 
Výluky a obmedzenia plnenia poisťovateľa 

8.1 Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH nárok na poistné plnenie nevzniká ani 
v prípadoch ak: 
a) odobratie / obmedzenie vodičského oprávnenia  z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti 

nastali pred začiatkom poistenia a v čakacej dobe,  
b) ochorenie, ktoré viedlo k strate zdravotnej spôsobilosti, bolo diagnostikované pred začiatkom 

poistenia, 
c) strata zdravotnej spôsobilosti bola stanovená na základe duševnej alebo psychickej poruchy, 
d) strata zdravotnej spôsobilosti bola stanovená na základe závislosti od alkoholu a iných 

návykových  a omamných látok, 
e) strata zdravotnej spôsobilosti nastala druhý a ďalší krát. 
 

Článok 9 
Práva a povinnosti 

Pri oznámení poistnej udalosti z poistenia odobratia vodičského oprávnenia je poistený povinný doložiť 
rozhodnutie o odobratí / obmedzení vodičského oprávnenia z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti 
označené doložkou právoplatnosti , vydaného príslušným Dopravným inšpektorátom policajného zboru 
SR a kópie lekárskych správ preukazujúcich stratu zdravotnej spôsobilosti. 
 

Článok 10 
Zánik poistenia 

10.1 Okrem prípadov uvedených vo VPP a OPP UCH zaniká toto poistenie: 
a) deň pred výročným dňom začiatku poistenia v kalendárnom roku, v ktorom poistený dosiahne 

výstupný vek 65 rokov, 
b) poistnou udalosťou, 
c) smrťou poisteného. 

 
Článok 11 

Záverečné ustanovenia 
11.1  Od týchto OPP je možné sa odchýliť v poistnej zmluve. 
11.2  Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňa 16. 4. 2021 a vzťahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo 

dňa účinnosti týchto OPP. 
 
 


