4.   diel
Odvážne zmluvy
1.   oddiel
Poistná zmluva
P r v ý pododd i e l
Spoločné ustanovenia
Poistná zmluva
§1
(1) Poistnou zmluvou sa poisťovateľ zaväzuje voči poistníkovi poskytnúť jemu alebo
tretej osobe poistné plnenie v dohodnutom rozsahu ako finančnú službu, ak nastane náhodná
udalosť v zmluve bližšie označená (poistná udalosť) a poistník sa zaväzuje zaplatiť
poisťovateľovi poistné.
(2)   Poistná zmluva obsahuje:
a)   označenie poisťovateľa, poistníka a poisteného, ak ním nie je poistník,
b)   výšku poistnej sumy a v prípade poistenia osôb výšku zaručenej poistnej sumy,
c)   označenie poistnej udalosti, prípadne poistného rizika,
d)   výšku poistného, jeho splatnosť a či ide o jednorazové poistné alebo bežné poistné,
e)   vymedzenie poistnej doby a poistného obdobia,
f)   údaj o tom, či je dohodnuté, že v prípade poistenia osôb sa bude oprávnená osoba
podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým spôsobom,
g)   práva a povinnosti poisťovateľa, poistníka a poisteného,
h)   výšku odkupnej hodnoty, ktorú poisťovateľ vyplatí v prípade životného poistenia
pri predčasnom ukončení poistenia.
(3) Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky poistiteľa (poistné
podmienky), na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k nej pripojené alebo boli pred
uzavretím zmluvy poistníkovi oznámené; to neplatí, ak sa poistná zmluva uzaviera formou
finančnej služby na diaľku.
§2
Poistné podmienky
Poistné podmienky obsahujú najmä vymedzenie podmienok vzniku, trvania a zániku poistenia,
vymedzenie poistnej udalosti, výluky z poistenia, rozsah a splatnosť poistného plnenia,
ustanovenie povinnosti platiť poistné a jeho výšku, ako aj poistné obdobie, čas platnosti poistnej
zmluvy a princípy, podľa ktorých sa poistení budú podieľať na výnosoch poisťovateľa a akým
spôsobom.
§3
Povinné poistenie
(1) Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu (ďalej len
„povinné poistenie“), v poistnej zmluve sa možno od ustanovení tohto zákona a ustanovení
osobitného predpisu odchýliť len v prípade, ak to tento zákon alebo osobitný predpis pripúšťa
a nedôjde tým k zníženiu rozsahu povinného poistenia ustanoveného osobitným predpisom.
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(2) Ak osobitný predpis iného členského štátu Európskych spoločenstiev alebo štátu,
ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“), ustanoví
povinné zmluvné poistenie, táto povinnosť je splnená, ak je poistná zmluva uzavretá v súlade
s osobitnými právnymi predpismi členského štátu, ktoré sa týkajú tohto poistenia.
(3) Ak osobitný predpis členského štátu ustanovuje povinné zmluvné poistenie
a súčasne právo tohto členského štátu ukladá poisťovateľovi povinnosť oznámiť oprávneným
orgánom akýkoľvek zánik poistenia, potom tento zánik môže poisťovateľ uplatniť voči
poškodeným tretím osobám len za podmienok ustanovených osobitným predpisom tohto
členského štátu.
§4
Forma právnych úkonov
(1) Poistná zmluva, jej prípadné zmeny ako aj právne úkony s následkom zrušenia
poistnej zmluvy musia mať písomnú formu, s výnimkou prípadov, keď sa poistenie uzaviera na
dobu kratšiu ako jeden rok (krátkodobé poistenie) a s výnimkou prípadov uzavretia poistnej
zmluvy formou obchodu na diaľku; v tom prípade vydá poisťovateľ poistníkovi písomné
potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy. Ostatné právne úkony týkajúce sa poistenia musia mať
písomnú formu, ak ďalej nie je ustanovené inak alebo ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté
inak.
(2) Ak je poistná zmluva vyhotovená písomne, každá zmluvná strana musí dostať aspoň
jedno písomné vyhotovenie poistnej zmluvy; to platí i pre zmenu poistnej zmluvy a jej zrušenie
dohodou, ak tento zákon neustanovuje inak.
Uzavretie poistnej zmluvy
§5
(1) Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol návrh prijatý v lehote, ktorý určil
navrhovateľ, a ak ju neurčil, do jedného mesiaca odo dňa, keď poisťovateľ návrh dostal; ak je
podmienkou uzavretia poistnej zmluvy preskúmanie zdravotného stavu poisteného, je
potrebné, aby návrh bol prijatý do dvoch mesiacov odo dňa, keď druhý účastník návrh dostal.
(2) Návrh poisťovateľa možno prijať tiež zaplatením poistného vo výške uvedenej
v návrhu, ak sa tak stane v lehote podľa odseku 1; poistná zmluva je v takom prípade uzavretá,
len čo bolo poistné zaplatené.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia obdobne i pre návrh na zmenu a zrušenie poistnej
zmluvy dohodou.
§6
(1) Poistnú zmluvu môže uzavrieť len ten, kto na základe vlastníckeho, osobného alebo
iného právneho vzťahu má záujem zabezpečiť seba alebo inú osobu pred vznikom náhodnej
udalosti.
(2) Ak poistný záujem nebol daný pri vzniku poistnej zmluvy a táto skutočnosť bola alebo
mala byť poisťovateľovi známa už pri uzavieraní poistnej zmluvy, považuje sa poistná zmluva
za neplatnú.
(3) Ak sa poisťovateľ za trvania poistenia dozvie, že poistný záujem nebol daný už pri
uzavretí poistnej zmluvy alebo ak poistník stratil záujem na poistení počas trvania poistenia,
môže od poistnej zmluvy odstúpiť. Odstúpením od zmluvy poistenie zanikne.
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§7
(1)  Poistenie vzniká prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak.
(2) V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie vzťahuje i na dobu pred jej
uzavretím (predbežné poistenie). Ak tento zákon neustanovuje inak, poisťovateľ nie je v takom
prípade povinný poskytnúť poistné plnenie, ak poistník v čase podania návrhu na uzavretie
poistnej zmluvy vedel alebo mohol vedieť, že poistná udalosť už nastala a poisťovateľ nemá
právo na poistné, ak v čase podania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy vedel alebo mohol
vedieť, že poistná udalosť nemôže nastať.
§8
(1) Poistník je povinný odpovedať pravdivo a úplne všetky písomné otázky poisťovateľa
týkajúce sa dojednávaného poistenia. To platí tiež, ak ide o zmenu poistenia alebo ak poistník
dáva takúto informáciu poisťovateľovi prostredníctvom sprostredkovateľa.
(2) Povinnosť poistníka sa považuje za riadne splnenú, ak nič podstatné nezatajil a ak
skutočnosť, ktorej sa otázky poisťovateľa týkali, sa v podstatnej miere zhodujú s jeho tvrdením.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane i pre poisteného.
§9
Poistka
  
(1) Poisťovateľ je povinný vydať poistníkovi písomné potvrdenie o uzavretí poistnej
zmluvy (poistka). Poisťovateľ je povinný vydať poistníkovi poistku, ak nebola poistná zmluva
uzavretá v písomnej forme, alebo ak je podľa poistnej zmluvy jej predloženie nevyhnutné na
uplatnenie práva na poistné plnenie.
(2) Ak poistná zmluva nebola uzavretá v písomnej forme, poistka musí obsahovať najmä
číslo poistnej zmluvy, náležitosti uvedené v § 1 ods. 2 a 3 a prípadné odchýlky od poistných
podmienok, ak boli dohodnuté. V ostatných prípadoch musí poistka obsahovať najmä určenie
zmluvných strán, poistné riziko, poistnú dobu a poistné obdobie.
§ 10
Poistenie cudzieho poistného rizika
(1) Poistník môže uzavrieť poistnú zmluvu na poistné riziko poisteného, ktorý je osobou
odlišnou od poistníka ( ďalej len „poistenie cudzieho poistného rizika“).
(2) Poistník je povinný oboznámiť poisteného s obsahom poistnej zmluvy týkajúcej sa
poistenia jeho poistného rizika.
(3) Právo na poistné plnenie môže poistník uplatniť len vtedy, ak preukáže splnenie
povinností podľa odseku 2 a ak preukáže, že mu zo strany poisteného bol daný súhlas
na prijatie poistného plnenia.
(4) Ak poistník zomrie alebo zanikne bez právneho nástupcu, vstupuje poistený do tohto
poistenia namiesto poistníka, a to dňom smrti poistníka alebo jeho zániku bez právneho
nástupcu, ak nebolo dohodnuté inak.
§ 11
Poistenie v prospech tretej osoby
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(1)  Poistnú zmluvu možno uzavrieť i v prospech inej osoby.
(2)  Na poistné zmluvy uzavreté v prospech inej osoby sa primerane použijú ustanovenia
o zmluve v prospech tretej osoby (§ ...) s tým, že súhlas inej osoby môže byť daný
aj dodatočne pri uplatnení práv vyplývajúcich z poistnej udalosti.
(3)  Ak bolo v prospech tretej osoby uzavreté poistenie cudzieho poistného rizika, použijú sa
ustanovenia § 10.
Práva a povinnosti z poistenia
Poistné
§ 12
(1) Právo poisťovateľa na poistné vznikne prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy
alebo dňom dohodnutým v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Ak nebolo dohodnuté inak, je bežné poistné splatné prvého dňa poistného obdobia
a jednorazové poistné v deň začiatku poistenia.
(3) Ak nie je ustanovené inak, je poistné obdobie jeden rok.
§ 13
(1) Poisťovateľ má právo na poistné za dobu trvania poistenia, ak tento zákon
neustanovuje inak, alebo ak v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak.
(2) Ak nastala poistná udalosť, v dôsledku ktorej poistenie zaniklo, patrí poisťovateľovi
poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť vznikla; jednorazové poistné
v takom prípade patrí poisťovateľovi za celú poistnú dobu, ak nie je v tomto zákone alebo
v poistných podmienkach ustanovené inak.
(3) Poistné podmienky môžu určiť podmienky, na základe ktorých má poisťovateľ právo
v súvislosti so zmenou podmienok rozhodujúcich pre určenie výšky poistného, s výnimkou
zmeny veku a zdravotného stavu v poistení osôb, inak upraviť výšku bežného poistného na
ďalšie poistné obdobie. Poisťovateľ je povinný novo určenú výšku poistného oznámiť
poistníkovi písomne najneskôr dva mesiace pred splatnosťou poistného za poistné obdobie,
v ktorom sa má výška poistného zmeniť, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4) Ak poistník so zmenou výšky poistného podľa odseku 3 nesúhlasí, musí svoj
nesúhlas poisťovateľovi oznámiť písomne do jedného mesiaca odo dňa, kedy sa o navrhovanej
zmene výšky poistného dozvedel; dňom doručenia nesúhlasu poisťovateľovi začína plynúť
jednomesačná výpovedná lehota, jej uplynutím poistenie zanikne, ak nebolo v poistnej zmluve
alebo v poistných podmienkach dohodnuté inak. Poisťovateľ je povinný v oznámení o novej
výške poistného na túto skutočnosť poistníka výslovne upozorniť. Ak tak neurobí, poistenie
pokračuje podľa pôvodne dohodnutých podmienok.
Ďalšie práva a povinnosti účastníkov
poistenia
§ 14
(1) Poistený je povinný plniť povinnosti, ktoré boli dohodnuté alebo ktoré ustanovujú
právne predpisy.
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(2) Poistník je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi písomne oznámiť, že
nastala poistná udalosť, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov a
predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada a postupovať spôsobom dohodnutým
v poistných podmienkach. Ak poistník nie je súčasne poisteným, túto povinnosť má poistený;
ak je poistnou udalosťou smrť poisteného a v poistnej zmluve bola poistníkom určená osoba
oprávnená na poistné plnenie (§ 62 ods. 1), má túto povinnosť táto osoba a ak jej niet, osoba
podľa § 62 ods. 2 PZ.
(2) S výnimkou prípadov ustanovených v tomto zákone alebo v osobitnom predpise
nemá oprávnená osoba právo na poistné plnenie, ak poistnú udalosť spôsobil úmyselne účastník
poistenia, alebo na jeho podnet iná osoba.
§ 15
(1) Poistník nesmie bez súhlasu poisťovateľa vykonať nič, čo zvyšuje poistné riziko a ani
to povoliť tretej osobe. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi
zmenu alebo zánik poistného rizika. V prípade poistenia cudzieho poistného rizika má túto
povinnosť poistený.
(2) Ak sa počas poistnej doby poistné riziko podstatne zníži, je poistník oprávnený
navrhnúť zmenu poistnej zmluvy s účinnosťou odo dňa, kedy poistník takúto zmenu navrhol.
Poisťovateľ je povinný sa k tomuto návrhu písomne vyjadriť do jedného mesiaca odo dňa
doručenia takého návrhu.
(3) Ak sa počas poistnej doby poistné riziko podstatne zvýši tak, že ak by v tomto rozsahu
existovalo už pri uzavretí poistnej zmluvy, poisťovateľ by zmluvu uzavrel, ale za iných
podmienok, vzniká poisťovateľovi právo do jedného mesiaca odo dňa, keď sa dozvedel
o zvýšení poistného rizika navrhnúť zmenu poistnej zmluvy s účinnosťou odo dňa, kedy sa
poistné riziko zvýšilo. Poistník je povinný sa k tomuto vyjadriť do jedného mesiaca odo dňa
doručenia návrhu zmeny poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak.
(4) Ak poistník nesúhlasí so zmenou poistnej zmluvy, alebo ak sa k tejto zmene nevyjadrí
v lehote podľa odseku 3, má poisťovateľ právo poistnú zmluvu vypovedať, a to v lehote do
dvoch mesiacov odo dňa, keď mu bol doručený nesúhlas poistníka so zmenou poistnej zmluvy,
alebo odo dňa, keď uplynula lehota na vyjadrenie poistníka podľa odseku 3. Poistenie v takom
prípade zanikne uplynutím ôsmich dní odo dňa doručenia výpovede poistníkovi.
(5) Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa nepoužijú pri životnom poistení osôb.
§ 16
(1) Plnenie poisťovateľa, ak nastala poistná udalosť, spočíva v náhrade škody spôsobom
a v rozsahu podľa poistných podmienok alebo poistnej zmluvy alebo v poskytnutí iného
plnenia alebo vo výplate vopred dohodnutej poistnej sumy.
(2) Právo na poistné plnenie má, pokiaľ nie je v tomto zákone alebo v poistných
ustanovené inak, poistený.
(3) Právo na poistné plnenie vznikne, ak nastane skutočnosť, s ktorou je spojený vznik
povinnosti poisťovateľa plniť (poistná udalosť).
(4) Poisťovateľ je povinný po oznámení poistnej udalosti bez zbytočného odkladu začať
vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti plniť.
(5) Poistné plnenie je splatné do 15 dní od skončenia vyšetrovania podľa odseku 4.
Vyšetrovanie je ukončené oznámením poisťovateľa o jeho výsledkoch oprávnenej osobe.
(6) Ak tento zákon neustanovuje inak, je poisťovateľ povinný skončiť vyšetrovanie do
troch mesiacov odo dňa, keď mu bola udalosť podľa odseku 2 oznámená. Ak v tejto lehote
nemôže z objektívnych dôvodov vyšetrovanie skončiť, je povinný písomne oznámiť osobe,
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ktorej vzniklo alebo má vzniknúť právo na poistné plnenie, dôvody, pre ktoré nie je možné
vyšetrovanie ukončiť a poskytnúť jej na požiadanie primeraný preddavok, ak je súčasne
preukázaný právny základ poistného plnenia. Lehotu troch mesiacov je možné dohodou
predlžiť. Táto lehota neplynie po dobu, kedy je vyšetrovanie znemožnené alebo sťažené
zavinením poistníka, poisteného, alebo oprávnenej osoby.
(7) Ak dôjde k vzniku alebo zvýšeniu nákladov vyšetrovania v dôsledku porušenia
povinnosti účastníkov poistenia, poisťovateľ má právo na primeranú náhradu týchto nákladov
od toho, kto povinnosť porušil
§ 17
Následky porušenia povinností
(1) Ak pri uzatváraní poistenia alebo pri jeho zmene, poistník alebo poistený porušil
povinnosti podľa tohto zákona alebo podľa poistnej zmluvy a v dôsledku toho došlo k určeniu
nižšieho poistného, môže poisťovateľ poistné plnenie primerane znížiť, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(2) Ak má porušenie povinností podľa tohto zákona alebo podľa poistnej zmluvy alebo
podľa poistných podmienok podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti, jej priebeh alebo na
zväčšenie rozsahu jej následkov alebo na zistenie a určenie výšky poistného plnenia, môže
poisťovateľ poistné plnenie primerane znížiť, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Ak nebola splnená povinnosť oznámiť zvýšenie poistného rizika a poisťovateľ
vypovedal poistnú zmluvu na základe svojho vlastného zistenia, patrí mu poistné až do konca
poistného obdobia, v ktorom došlo k zániku poistenia; jednorazové poistné patrí v tomto
prípade poisťovateľovi celé.
§ 18
Prerušenie poistenia
(1) Poistenie môže byť počas poistnej doby prerušené; za dobu prerušenia poistenia
poistník nie je povinný platiť poistné a oprávnená osoba nemá právo na poistné plnenie
z udalostí, ktoré nastali počas prerušenia, aj keby inak boli poistnými udalosťami. Doba
prerušenia poistenia sa započítava do poistnej doby, ak v poistných podmienkach nie je
ustanovené inak.
(2) Poistenie sa preruší, ak nebolo zaplatené poistné. Doba prerušenia začne v takom
prípade plynúť uplynutím dvoch mesiacov odo dňa splatnosti poistného až do jeho zaplatenia.
(3) V poistných podmienkach možno určiť bližšie podmienky, za ktorých môže byť
poistenie prerušené.
(4) Povinné poistenie nie je možné prerušiť, ak existujú zákonom ustanovené podmienky
jeho trvania. Životné poistenie možno prerušiť, len ak to bolo dohodnuté.
Zánik poistenia
§ 19
Uplynutie poistnej doby
(1)  Poistenie zaniká uplynutím poistnej doby.
(2) V prípade poistenia dohodnutého na dobu určitú, je možné v poistnej zmluve
dohodnúť, že uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dohodnuté toto nezaniká, ak poisťovateľ
alebo poistník najmenej šesť týždňov pred uplynutím tejto doby neoznámi druhej strane, že na
ďalšom trvaní poistenia nemá záujem. Ak poistenie nezanikne, predlžuje sa za rovnakých
6  
  

podmienok a na rovnakú dobu, na ktorú bolo dohodnuté, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak.
§ 20
Nezaplatenie poistného
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, poistenie zaniká márnym uplynutím lehoty
určenej poisťovateľom vo výzve na zaplatenie dlžného poistného alebo jeho časti doručenej
poistníkovi; táto lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Výzva musí obsahovať
upozornenie na zánik poistenia v prípade nezaplatenia dlžného poistného po márnom
uplynutí lehoty určenej vo výzve; to platí i v prípade , ak bola zaplatená len časť poistného.
(2) Určenú lehotu je možné pred jej uplynutím dohodou predĺžiť.
§ 21
Dohoda
Poisťovateľ a poistník sa môžu dohodnúť na zániku poistenia. V tejto dohode musí byť
presne určený okamih zániku poistenia a spôsob vzájomného vyporiadania záväzkov.
§ 22
Výpoveď
(1) Poistenie, pri ktorom bolo dohodnuté bežné poistné, zanikne výpoveďou
poisťovateľa alebo poistníka ku koncu poistného obdobia; výpoveď musí byť doručená aspoň
šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
(2) Poisťovateľ a poistník sa môžu dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z
nich do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Dňom doručenia výpovede začína plynúť
osemdňová výpovedná doba; jej uplynutím poistenie zanikne.
(3) Poisťovateľ alebo poistník môžu poistenie vypovedať do troch mesiacov odo dňa
doručenia písomného oznámenia o vzniku poistnej udalosti. Dňom doručenia výpovede začína
plynúť jednomesačná výpovedná doba; jej uplynutím poistenie zanikne.
(4) Poistník môže poistenie vypovedať do dvoch mesiacov od doručenia oznámenia
o prevode poistného kmeňa alebo jeho časti podľa osobitného predpisu alebo kedy bolo
zverejnené oznámenie o odňatí povolenia na výkon poisťovacej činnosti poisťovateľa. Dňom
doručenia výpovede začína plynúť osemdňová výpovedná doba; jej uplynutím poistenie
zanikne.
(5) Poisťovateľ nemôže podľa odseku 1 a 3 vypovedať životné poistenie.
Odstúpenie od poistnej zmluvy
§ 23
(1) Ak poistník alebo poistený pri uzatváraní poistnej zmluvy vedome nepravdivo
alebo neúplne odpovie na písomné otázky poisťovateľa, týkajúce sa poistenia, ktoré má byť
uzavreté, má poisťovateľ právo od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom
zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do
troch mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil; inak právo zanikne. To platí obdobne
v prípade zmeny poistnej zmluvy.
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(2) Právo odstúpiť od poistnej zmluvy za rovnakých podmienok ako poisťovateľ má
i poistník, ak mu poisťovateľ nepravdivo alebo neúplne odpovedal na písomné otázky týkajúce
sa poistenia, ktoré má byť uzavreté.
§ 24
(1) V prípade životného poistenia môže poistník odstúpiť od poistnej zmluvy do tridsať
dní odo dňa jej uzavretia.
(2)  Prejav vôle poistníka urobený do tridsať dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy a
smerujúci k jej zrušeniu sa považuje za odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1.
(3)  Právo na odstúpenie od zmluvy neplatí pre poistenie dojednané na dobu
nepresahujúcu 6 mesiacov.
§ 25
Odstúpením od poistnej zmluvy sa zmluva ruší od začiatku. Poisťovateľ je povinný bez
zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení
od poistnej zmluvy, vrátiť poistníkovi zaplatené poistné, po odpočítaní toho, čo už plnil.
V prípade odstúpenia zo strany poisťovateľa, sa od zaplateného poistného odpočítajú i náklady
spojené so vznikom a správou poistenia. Poistník, je v rovnakej dobe ako poisťovateľ povinný
vrátiť poisťovateľovi sumu vyplateného poistného plnenia, ktorá presahuje výšku zaplateného
poistného. Ak poistné plnenie prijal poistený, ktorý nie je súčasne poistníkom, prípadne iná
oprávnená osoba, je povinný toto poistné plnenie vrátiť poistníkovi.
§ 26
Odmietnutie poistného plnenia
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, poisťovateľ môže poistné plnenie odmietnuť, ak
a) sa pri vyšetrovaní poistnej udalosti dozvedel skutočnosti, ktoré nemohol zistiť pri
uzatváraní poistenia alebo jeho zmene v dôsledku vedome nepravdivých alebo neúplných
odpovedí na jeho písomné otázky poistníkom alebo poisteným, a ak by pri vedomosti o týchto
skutočnostiach poistnú zmluvu neuzavrel alebo ju uzavrel za iných podmienok, alebo
b) oprávnená osoba uvedie pri uplatňovaní práva na plnenie z poistenia vedome
nepravdivé alebo hrubo skreslené údaje, týkajúce sa rozsahu poistnej udalosti a jej následkov
alebo podstatné údaje týkajúce sa tejto udalosti zamlčí.
(2) Dňom doručenia oznámenia poisťovateľa oprávnenej osobe o odmietnutí poistného
plnenia z dôvodov podľa odseku 1 poistenie zanikne.
(3) Poisťovateľ môže odmietnuť plnenie zo životného poistenia podľa odseku 1 písmena
a) len počas piatich rokov trvania poistenia a v prípade úmyselného konania poistníka alebo
poisteného, počas desiatich rokov trvania poistenia.
§ 27
Iné dôvody zániku poistenia
Poistenie zaniká dňom, kedy zaniklo poistné riziko alebo poistená vec alebo iná
majetková hodnota alebo dňom, kedy došlo k smrti poistenej fyzickej osoby alebo zániku
poistenej právnickej osoby bez právneho nástupcu, ak tento zákon alebo poistná zmluva
neustanovuje inak.
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D r u h ý pododd i e l
Poistenie proti škode
Spoločné ustanovenia
  
§ 28
Z poistenia proti škode má poistený právo na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku
poistnej udalosti alebo iné plnenie v dohodnutom rozsahu, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 29
Zmena vlastníctva poistenej veci
(1) Ak v poistných podmienkach nie je ustanovené inak, poistenie, ktoré sa vzťahuje
na majetok, zaniká dňom, kedy došlo k zmene vlastníctva alebo spoluvlastníctva tohto
majetku.
(2) Ak vlastnícke alebo spoluvlastnícke právo k nehnuteľnému majetku vzniká
vkladom do katastra nehnuteľností, poistenie zaniká dňom vkladu vlastníckeho práva nového
vlastníka alebo nového spoluvlastníka do katastra nehnuteľností, ak nebolo dohodnuté, že
poistenie zmenou vlastníka alebo spoluvlastníka nezaniká.
(3) Ak bolo dohodnuté, že poistenie, ktoré sa vzťahuje na majetok, nezaniká zmenou
vlastníctva alebo spoluvlastníctva tohto majetku, ku ktorému došlo v dobe trvania poistenia,
musí sa zároveň dohodnúť, za akých podmienok toto poistenie trvá ďalej, a upravený spôsob
prechodu práv a povinností z tohto poistenia. Ak tieto podmienky neboli dohodnuté, zmenou
vlastníctva alebo spoluvlastníctva poisteného majetku poistenie zanikne.
§ 30
Rozsah poistného plnenia
(1) Ak tento zákon neustanovuje inak alebo v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak,
plnenie poisťovateľa je obmedzené hornou hranicou. Horná hranica plnenia poisťovateľa sa
určí poistnou sumou alebo limitom poistného plnenia a vzťahuje sa na jednu poistnú udalosť,
ak v poistnej zmluve alebo v poistných podmienkach nie je ustanovené inak.
(2) Ak v čase uzavierania poistnej zmluvy je možné poistnú hodnotu určiť, horná
hranica poistného plnenia sa určí poistnou sumou. Poistná suma sa na návrh poistníka určí
v poistnej zmluve tak, aby zodpovedala poistnej hodnote poisteného majetku v čase uzavretia
poistnej zmluvy. Poisťovateľ je oprávnený pri uzavieraní poistnej zmluvy preskúmať hodnotu
poisteného majetku.
(3) Ak v čase uzavierania poistnej zmluvy nie je možné poistnú hodnotu určiť, na
návrh poistníka sa určí horná hranica poistného plnenia na základe limitu poistného plnenia.
Limit poistného plnenia sa v poistnej zmluve určí aj v prípade, ak sa poistenie vzťahuje iba na
časť hodnoty poisteného majetku podľa odseku 2 (podielové poistenie). Hornú hranicu
poistného plnenia je možné určiť limitom poistného plnenia i v prípade podľa odseku 2, ak
tomu zodpovedá poistný záujem.
(4) V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poisťovateľ neposkytne poistné plnenie, ak
výška škody nepresiahne hranicu určenú v poistnej zmluve. Možno tiež dohodnúť, že
oprávnená osoba sa bude podieľať na úhrade vzniknutej škody spôsobom dohodnutým
v poistnej zmluve (spoluúčasť na poistení).
§ 31
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Viacnásobné poistenie
(1) Ak je tá istá vec poistená proti tomu istému poistnému riziku na tú istú dobu
u niekoľkých poisťovateľov, vzniká viacnásobné poistenie. Viacnásobné poistenie môže
vzniknúť ako
a) spolupoistenie, ktoré vzniká uzavretím poistnej zmluvy medzi poistníkom
a viacerými poisťovateľmi zastúpenými hlavným poisťovateľom, a to za jediné poistné,
b) súbežné poistenie, ak úhrn poistných súm nepresahuje poistnú hodnotu poisteného
majetku alebo súhrn limitu poistného plnenia nepresiahne najvyššiu možnú výšku vzniknutej
škody alebo
c) dvojité poistenie, ak úhrn poistných súm presahuje poistnú hodnotu poisteného
majetku alebo súhrn limitov poistného plnenia presiahne najvyššiu možnú výšku vzniknutej
škody.
(2) V prípade viacnásobného poistenia je poistník povinný každému poisťovateľovi
bezodkladne oznámiť ostatné poistenia a ostatných poisťovateľov a uviesť poistné sumy.
§ 32
Spolupoistenie
(1) Poistná zmluva uzavretá medzi poistníkom a viacerými poisťovateľmi ustanovuje
výšku podielov jednotlivých poisťovateľov na záväzkoch vyplývajúcich z tejto zmluvy.
(2) V poistnej zmluve o spolupoistení sa musia poisťovatelia dohodnúť, kto je vedúcim
poisťovateľom, inak sa za vedúceho poisťovateľa považuje poisťovateľ, ktorého poistnými
podmienkami sa poistenie spravuje. Ak sa nedohodlo inak, súčasťou poistnej zmluvy sú
poistné podmienky vedúceho poisťovateľa, ktorý ustanoví aj sadzby poistného.
(3) Vedúci poisťovateľ vystupuje vo vzťahu k poistníkovi a poistenému, ako by bol
jediným poisťovateľom, s výnimkou plnenia, na ktoré vznikne poistenému právo voči všetkým
poisťovateľom podľa dohodnutej výšky ich podielov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy.
Vedúci poisťovateľ spravuje poistnú zmluvu, inkasuje poistné, preberá od poisteného
oznámenie o poistnej udalosti, vykonáva vyšetrenie na zistenie rozsahu plnenia a ak nebolo
dohonuté inak, prijíma poistné. V tomto rozsahu vystupuje vedúci poisťovateľ v mene
všetkých poisťovateľov. Žiadny z poisťovateľov nezodpovedá za záväzky ostatných
poisťovateľov.
(4) Osoba oprávnená na poistné plnenie uplatňuje právo na poistné plnenie voči
vedúcemu poisťovateľovi. Poisťovatelia sa medzi sebou vzájomne vyporiadajú podľa svojich
podielov na poistení; ak podiely neboli dohodnuté, platí, že sú rovnaké.
(5) Oprávnená osoba má právo na poistné plnenie v celej výške voči hlavnému
poisťovateľovi. Poisťovatelia sa medzi sebou vzájomne vyporiadajú v pomere svojich
podielov podľa odseku 3, ak nebolo dohodnuté inak.
(6) Od ustanovení tohto zákona o spolupoistení sa nemožno odchýliť, a to ani v prípade,
ak sa niektorý poisťovateľ zúčastní spolupoistenia prostredníctvom obchodnej siete založenej
v mieste sídla poisťovateľa alebo jeho pobočky, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte ako
je členský štát sídla hlavného poisťovateľa alebo ak sa poistné riziko nachádza v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike. To neplatí v prípade poistenia veľkých rizík podľa
osobitného predpisu.
§ 33
Dvojité poistenie
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(1) V prípade dvojitého poistenia je poisťovateľ, ktorý dostane oznámenie o vzniku
poistnej udalosti ako prvý, povinný poskytnúť poistné plnenie za celú škodu, najviac však do
výšky poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia dohodnutého poistnou zmluvou, ktorou je
viazaný, a informovať o poskytnutí poistného plnenia ostatných poisťovateľov, o ktorých má
vedomosť.
(2) Poisťovateľ, ktorý plnenie poskytol, má právo žiadať od ostatných poisťovateľov
úhradu v pomere ich účasti na dvojitom poistení, a to voči každému poisťovateľovi v pomere,
v akom sú sumy, ktoré sú podľa poistných zmlúv zaviazaní plniť poistenému. Pokiaľ nemožno
od niektorého poisťovateľa dostať sumu, ktorá naňho pripadá, ostatní poisťovatelia sú povinní
vyporiadať sa so schodkom v rovnakom pomere.
(3) Ak pre niektoré poistenie platí právo iného štátu, môže poisťovateľ, ktorý je týmto
právom viazaný, uplatňovať nárok na vyporiadanie podľa odseku 2 len vtedy, ak je sám podľa
tohto práva povinný na takého vyporiadanie.
(4) Ak nastala poistná udalosť, nemôže poistník v neprospech ostatných poisťovateľov
zmeniť alebo zrušiť žiadne z týchto poistení. Rovnako ani poisťovateľ nesmie v neprospech
ostatných poisťovateľov zmeniť alebo zrušiť žiadne poistenie, ktoré dohodol, až kým nedôjde
k vyporiadaniu podľa odseku 2 z tejto poistnej udalosti.
Zachraňovacie náklady
§ 34
(1) Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala; najmä nesmie porušovať
povinnosti smerujúce k odvráteniu poistnej udalosti a zmenšeniu jej následkov, ktoré sú mu
uložené právnymi predpismi alebo poistnou zmluvou. Poistený je pritom povinný dodržiavať
pokyny poisťovateľa a ak to okolnosti umožňujú, je povinný pokyny poisťovateľa si vyžiadať.
(2) Ak poistený vedome alebo následkom požitia alkoholu a návykových látok porušil
povinnosti uvedené v odseku 1 a toto porušenie podstatne prispelo k vzniku poistnej udalosti
alebo k zväčšeniu jej následkov, je poisťovateľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane
znížiť. To isté platí, ak porušil tieto povinnosti vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo
návykových látok ten, kto s poisteným žije v spoločnej domácnosti.
§ 35
(1) Poistený má právo na náhradu zachraňovacích nákladov účelne vynaložených na
odvrátenie poistnej udalosti, ktorá poistenému majetku bezprostredne hrozila. Takisto má
právo na náhradu zachraňovacích nákladov, ktoré účelne vynaložil, aby zmiernil následky
poistnej udalosti. Poistený má tiež právo na náhradu škody, ktorú utrpel v súvislosti
s činnosťou podľa § 34.
(2) Výška náhrady zachraňovacích nákladov môže byť v poistnej zmluve obmedzená
s výnimkou nákladov, ktoré boli vynaložené na záchranu života alebo zdravia osôb.
Zachraňovacie náklady, ktoré poistník vynaložil na pokyn alebo so súhlasom poisťovateľa
a ktoré by inak nebol povinný vykonať, je poisťovateľ povinný nahradiť bez obmedzenia.
(3) Ak zachraňovacie náklady vynaložil poistník alebo iná osoba, nad rámec
povinností ustanovených osobitným predpisom má voči poisťovateľovi rovnaké právo na ich
náhradu ako poistený.
(4) Poistné plnenie nemožno znížiť o výšku zachraňovacích nákladov ani o výšku
náhrady škody.
Prechod práv na poisťovateľa
§ 36
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(1) Ak v súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou udalosťou vzniklo
oprávnenej osobe, poistenému alebo osobe, ktorá vynaložila zachraňovacie náklady voči
inému právo na náhradu škody alebo iné obdobné právo, prechádza vyplatením poistného
plnenia alebo náhrady zachraňovacích nákladov toto právo na poisťovateľa, a to až do výšky
súm, ktoré poisťovateľ oprávnenej osobe, poistenému alebo osobe, ktorá vynaložila
zachraňovacie náklady z poistenia poskytol.
(2) Ak prešlo na poisťovateľa právo podľa odseku 1 voči fyzickej osobe, platí pri jeho
uplatňovaní primerane ustanovenie § ...1.
(3) Na poisťovateľa neprechádzajú nároky uvedené v odseku 1 voči osobám, ktoré
s poisteným, oprávnenou osobou alebo osobou, ktorá vynaložila zachraňovacie náklady žijú
v spoločnej domácnosti alebo ktoré sú na neho odkázané výživou. To však neplatí, ak tieto
osoby spôsobili škodu úmyselne.
(4) Oprávnená osoba, poistený alebo osoba, ktorá vynaložila zachraňovacie náklady,
je povinná postupovať tak, aby poisťovateľ mohol voči inému uplatniť právo na náhradu škody
alebo iné obdobné právo, ktoré jej vzniklo v súvislosti s poistnou udalosťou.
(5) Ak sa oprávnená osoba, poistený alebo osoba, ktorá vynaložila zachraňovacie
náklady vzdala svojho práva na náhradu škody alebo iného obdobného práva alebo toto právo
včas neuplatnila alebo inak zmarila prechod svojich nárokov na poisťovateľa, má poisťovateľ
právo poistné plnenie znížiť až do výšky súm, ktoré by inak mohol získať, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(6) Ak sa poisťovateľ dozvie o skutočnostiach uvedených v odseku 5 až po výplate
poistného plnenia, má právo na vrátenie poistného plnenia až do výšky súm, ktoré by inak
mohol získať.
§ 37
Ak poisťovateľ nahradil poistenému len časť škody, je osoba, proti ktorej má poistený právo
na úhradu zvyšujúcej časti škody, povinná prednostne uspokojiť poisteného.
  
Poistenie majetku
§ 38
(1) Poistiť možno vec, súbor vecí alebo iné majetkové hodnoty vymedzené v poistnej
zmluve.
(2) Poistenie veci alebo súboru vecí je možné dohodnúť len ako škodové poistenie.
Poistenie iných majetkových hodnôt ako sú veci alebo súbor vecí možno dohodnúť ako
škodové poistenie alebo poistenie na poistnú sumu.
(3) Ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak, predstavuje poistnú hodnotu majetku
jeho všeobecná hodnota, ktorú má majetok v čase, keď sa určuje jeho hodnota.
§ 39
(1) Z poistenia majetku má poistený právo, aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške
určenej v poistnej zmluve, ak sa poistná udalosť týka veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje,
1

§ 82, zníženie náhrady škody, 5. časť, 3. hlava
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najviac však v rozsahu majetkovej ujmy spôsobenej poistnou udalosťou. Za prekročenie
rozsahu majetkovej ujmy sa nepovažuje plnenie pri poistení dojednanom na novú cenu.
(2) Poistná suma určená v zmluve je najvyššou hranicou plnenia poisťovateľa; jej výška
nesmie prekročiť poistnú hodnotu, ibaže sa zmluve dohodlo, že v záujme zachovania účelu
poistenia môže jej výška prekročiť poistnú hodnotu.
§ 40
(1) Ak je poistený súbor vecí a ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak, vzťahuje
sa poistenie na všetky veci, ktoré do tohto súboru patria v okamihu vzniku poistnej udalosti.
Ustanovenia tohto zákona o poistnej zmluve, hranici
poistného plnenia, poistnej
hodnote, podpoistení a nadpoistení sa vzťahujú na celý poistený súbor.
(2) Ak sa poistenie vzťahuje na niekoľko poistených súborov vecí, určí sa poistná suma
alebo limit poistného plnenia na každý súbor samostatne.
§ 41
(1) Ak poistník, poistený alebo oprávnená osoba zistí po poistnej udalosti alebo po
výplate poistného plnenia, že sa našiel stratený alebo odcudzený majetok, ktorého sa poistná
udalosť týka, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi.
(2) V poistnej zmluve možno dohodnúť, že na poisťovateľa prechádza vlastníctvo
nájdeného poisteného majetku, ak v dôsledku vzniku poistnej udalosti na tomto majetku
poisťovateľ už poskytol poistné plnenie. Ak podľa poistnej zmluvy vlastníctvo k nájdenému
poistenému majetku na poisťovateľa neprejde, je poistený alebo iná oprávnená osoba povinná
poistné plnenie poisťovateľovi vrátiť po odpočítaní primeraných nákladov, ktoré musela
vynaložiť na odstránenie poškodenia alebo zničenie majetku, ktoré vznikli v čase, keď bola
zbavená možnosti s týmto majetkom nakladať.
(3) Oprávnená osoba je povinná počkať s opravou majetku poškodeného poistnou
udalosťou alebo s odstraňovaním zvyškov majetku takto zničeného na pokyn poisťovateľa,
najdlhšie však počas doby určenej v poistných podmienkach, pokiaľ nie je potrebné
z bezpečnostných, hygienických, ekologických alebo iných závažných dôvodov s opravou
majetku alebo s odstránením jeho zvyškov začať skôr.
§ 42
Nadpoistenie
(1) Ak poistná suma značne prevyšuje poistnú hodnotu rozhodnú pre určenie plnenia
alebo výšky poistného (nadpoistenie) a nejde o prekročenie poistnej sumy na zachovanie účelu
poistenia podľa § 39 ods. 2, poisťovateľ nie je povinný plniť viac ako do výšky poistnej
hodnoty. Poistník i poisťovateľ môžu navrhnúť, aby poistná suma bola znížená pri pomernom
znížení poistného pre ďalšie poistné obdobie.
(2) Ak sa poistník s poisťovateľom nedohodnú o zmene poistnej sumy a poistného do
jedného mesiaca odo dňa, čo poistník požiadal o zníženie poistného, mže poistník zmluvu
vypovedať do jedného mesiaca od uplynutia uvedenej jednomesačnej lehoty, v ktorej malo
dôjsť k dohode. Poistenie zanikne uplynutím osemdňovej výpovednej lehoty.
(3) Ak poistník uzavrel poistnú zmluvu s úmyslom získať bezdôvodné obohatenie, je
zmluva neplatná. Ak poisťovateľ nevedel o tomto úmysle, patrí mu poistné až do dňa,
v ktorom sa o tom dozvedel.
§ 43
13  
  

Podpoistenie
(1) Ak je poistná suma v čase vzniku poistnej udalosti nižšia ako poistná hodnota
poisteného majetku (podpoistenie), zníži poisťovateľ poistné plnenie v pomere, v akom je
výška poistnej sumy ku skutočnej výške poistnej hodnoty poisteného majetku, ak nebolo
v poistnej zmluve dohodnuté inak.
(2) V poistnej zmluve možno dohodnúť, že plnenie sa poskytne až do výšky limitu
poistného plnenia bez toho, aby sa pri jej určení prihliadalo na pomer poistnej sumy k poistnej
hodnote (poistenie na prvé riziko); takéto poistenie musí byť v poistnej zmluve výslovne
uvedené.
Poistenie právnej ochrany
§ 44
(1) Poistnou zmluvou pri poistení právnej ochrany sa poisťovateľ zaväzuje uhradiť
náklady poisteného spojené s uplatnením jeho práva v rozsahu vymedzenom v poistnej zmluve
a poskytovať služby priamo spojené s týmto poistením v rozsahu dohodnutom v poistnej
zmluve. Poistenie právnej ochrany možno dohodnúť len ako poistenie proti škode.
(2) Poistený má právo zvoliť si právneho zástupcu pri jeho zastupovaní a pri ochrane
a obhajobe svojich práv a záujmov. Poistná zmluva nemôže obmedziť poisteného v práve
výberu svojho právneho zástupcu pri jeho zastupovaní a pri ochrane a obhajobe jeho práv
a záujmov.
(3) Ak poistenie právnej ochrany nie je predmetom samostatnej poistnej zmluvy, musí
byť toto poistenie uvedené v samostatnej časti poistnej zmluvy uzatvorenej na viac poistných
rizík (združená poistná zmluva), v ktorej sa vymedzí obsah a rozsah poistenia právnej ochrany
a uvedie výška poistného za toto poistenie.
(4) Poisťovateľ je povinný uzavrieť s poisteným rozhodcovskú zmluvu podľa osobitného
predpisu na riešenie sporov vyplývajúcich z poistenia právnej ochrany, ak o to poistený
požiada. V poistnej zmluve musí byť uvedené právo poisteného požiadať o uzavretie
rozhodcovskej zmluvy; v prípade uzavretia rozhodcovskej zmluvy sa v poistnej zmluve uvedie
udaj o jej uzavretí. Ak pri uplatňovaní práv a povinnosti z poistenia dôjde k stretu záujmov
alebo nezhodám, poisťovateľ je povinný informovať poisteného o jeho práve riešiť spor
rozhodcovským konaním.
(5) Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa nevzťahujú na
a) poistenie právnej ochrany, ktoré sa týka prevádzky námorných plavidiel alebo
poistných rizík vznikajúcich v súvislosti s touto prevádzkou,
b) zastupovanie poisteného, ak je takáto činnosť súčasne vykonávaná vo vlastnom
záujme poisťovateľa v rámci poistenia zodpovednosti za škodu,
c) poistenie právnej ochrany vykonávané poisťovateľom ako doplnkové poistenie
k poisteniu pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho
obvyklého pobytu .
Poistenie zodpovednosti za škodu
§ 45
(1) Poistenie zodpovednosti za škodu možno dohodnúť len ako poistenie proti škode.
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(2) Poistenie zodpovednosti za škodu sa uzaviera pre prípad zodpovednosti poisteného za
škodu, ktorú spôsobil inému.
(3) Náhradu škody platí poisťovateľ poškodenému; poškodený však právo na poistné
plnenie voči poisťovateľovi nemá, ak osobitný predpis, poistná zmluva alebo poistné
podmienky neustanovujú inak.
(4) Ak je dohodnuté poistenie zodpovednosti za škodu v súvislosti s vlastníctvom veci,
toto poistenie zmenou vlastníka veci zaniká, ak osobitný predpis alebo poistné podmienky
neustanovujú inak. Ustanovenie § 30 ods. 2 sa použije primerane.
(5) Poisťovateľ je oprávnený zisťovať v súvislosti s vyšetrovaním škodovej udalosti
týkajúcej sa poistenia zodpovednosti za škodu údaje o zdravotnom stave alebo o príčine smrti
poškodeného v nevyhnutnom rozsahu. Ak sa nejde o smrť poškodeného, je na zisťovanie
zdravotného stavu poškodeného potrebný jeho súhlas. Ustanovenie § 64 o zisťovaní
zdravotného stavu alebo príčiny smrti poisťovateľom sa použije primerane.
§ 46
(1) Poistenie zodpovednosti za škodu sa môže vzťahovať aj na zodpovednosť iného než
je poistník alebo poistený.
(2) Ak zomrie fyzická osoba alebo zanikne právnická osoba, ktorá dojednala poistenie
vzťahujúce sa na zodpovednosť inej osoby, vstupuje táto osoba do poistenia na miesto
poistníka, ktorý s poisťovateľom poistnú zmluvu uzavrel.
§ 47
(1) Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený v dohodnutom rozsahu právo, aby
za neho poisťovateľ v prípade vzniku poistnej udalosti uhradil podľa poistných podmienok
škodu, za ktorú poistený zodpovedá, a to až do výšky limitu poistného plnenia dohodnutého
v poistnej zmluve. Ak rozsah a výšku náhrady škody z tohto poistenia ustanovuje osobitný
predpis, poisťovateľ uhradí škodu v rozsahu a vo výške podľa osobitného predpisu.
(2) Ak výšku a rozsah náhrady škody z poistenia ustanovuje osobitný predpis,
poisťovateľ uhradí škodu v rozsahu a vo výške podľa osobitného predpisu.
(3) Poisťovateľ nemá právo znížiť podľa ustanovenia § 17 ods. 1 a 2 a § 34 ods. 2
náhradu, ktorú za poisteného vyplatila poškodenému; sumu, o ktorú poisťovateľ takto
nemohol svoje plnenie znížiť, je povinný mu uhradiť poistený.
(4) Ak poistený uhradil škodu, za ktorú zodpovedá priamo poškodenému, má voči
poisťovateľovi právo na náhradu vyplatenej sumy, a to až do výšky, do ktorej by bol inak
povinný plniť poškodenému poisťovateľ,
§ 48
(1) Poistený je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi
vznik udalosti, s ktorou sa môže spájať vznik práva poškodeného (škodová udalosť),
skutočnosť, že poškodený uplatnil voči nemu právo na náhradu škody, predložiť
poisťovateľovi ním požadované doklady, ako aj vyjadriť sa k svojej zodpovednosti za
vzniknutú škodu, k požadovanej náhrade škody a jej výške.
(2) Škodovú udalosť je poisťovateľ oprávnený za poisteného prejednávať, len čo mu
bola oznámená, ak v poistných podmienkach nie je ustanovené inak.
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(3) Poistený je povinný oznámiť poisťovateľovi, že v súvislosti so škodovou udalosťou
bolo voči nemu začaté konanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní a informovať ho
o priebehu a výsledku tohto konania.
(4) Poistený je povinný v konaní o náhradu škody postupovať v súlade s pokynmi
poisťovateľa; náklady tohto konania znáša poisťovateľ.
§ 49
(1) Ak poistený spôsobí škodu svojim konaním pod vplyvom alkoholu
alebo návykových látok, poisťovateľ má voči nemu nárok na náhradu toho, čo za neho plnil.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak poistený užil lieky obsahujúce návykové látky,
alebo iné prípravky obsahujúce návykové látky, spôsobom, ktorý mu predpísal lekár a nebol
lekárom, výdajcom alebo výrobcom upozornený, že počas ich aplikácie nemôže vykonávať
činnosť, pri výkone ktorej spôsobil škodu.
§ 50
Ak poisťovateľ nahradil za poisteného škodu, prechádza na neho právo poisteného na
náhradu škody alebo iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za
škody vzniklo proti inému. Ak prešlo na poisťovateľa právo na náhradu škody proti fyzickej
osobe, platí pri jeho uplatňovaní primerane ustanovenie § ... 2.
Poistenie úveru, kaucie a finančných strát
§ 51
Poistenie úveru a kaucie
(1) Poistenie úveru sa dojednáva za účelom ochrany úverového veriteľa pred
finančným stratami v dôsledku nesplácania poskytnutého úveru dlžníkom uvedeným v
poistnej zmluve.
(2) Poistenie kaucie sa dojednáva pre prípad plnenia z ručiteľského záväzku poisteného
alebo z iného obdobného dôvodu uvedeného v poistnej zmluve.
(3) Poistenie úveru alebo kaucie je možné dohodnúť len ako poistenie proti škode.
(4) Právo na poistné plnenie zanikne, ak poistený alebo iná oprávnená osoba neoznámi
poisťovateľovi vznik poistnej udalosti v lehote, určenej v poistnej zmluve. Ustanovenie § 16
ods. 3 sa na poistenie úveru alebo kaucie nepoužije.
§ 52
Poistenie finančných strát
Poistenie finančných strát sa dojednáva ako poistenie proti škode. Predmetom poistenia
finančných strát sú náklady, vynaložené v dôsledku poistnej udalosti, ušlý zisk alebo iné
finančné straty uvedené v poistnej zmluve a v poistných podmienkach.
§ 53
Poistenie pomoci osobám, ktoré sa dostanú do ťažkostí počas cestovania alebo pri
pobyte mimo svojho bydliska
2

§ 82, zníženie náhrady škody, 5. časť, 3. hlava
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Poistenie pomoci osobám, ktoré sa dostanú do ťažkostí počas cestovania alebo pri pobyte mimo
svojho obvyklého pobytu sa dojednáva za účelom ochrany poisteného pred ťažkosťami počas
cestovania alebo pri pobyte mimo miesta svojho obvyklého pobytu. Predmetom tohto poistenia
je poskytnutie okamžitej dostupnej pomoci poisťovateľa poistenému v prípade, že sa dostane
do ťažkostí v dôsledku poistnej udalosti v rozsahu a za podmienok podľa poistnej zmluvy.
T r e t í pododd i e l
Poistenie osôb
Všeobecné ustanovenia
                                                                                                
§ 54
V poistení osôb možno poistiť fyzickú osobu pre prípad smrti, dožitia určitého veku alebo
dňa určeného v zmluve ako koniec poistenia, pre prípad choroby, úrazu alebo inej skutočnosti
súvisiacej so zdravím alebo zmenou jej osobného postavenia.
  
§ 55
Právom voči poisťovateľovi na poistné plnenie z poistenia osôb nie je dotknuté právo na
náhradu škody ani iné právo voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
§ 56
Ak zomrie poistník, ktorý uzavrel s poisťovateľom poistnú zmluvu, podľa ktorej je
poistený niekto iný, vstupuje do poistenia na jeho miesto poistený. To isté platí, ak zanikne
právnická osoba, ktorá poistnú zmluvu s poisťovateľom uzavrela, bez právneho nástupcu.
§ 57
(1) Poistenie osôb môže poistník dojednať v prospech poisteného alebo inej osoby (osoba
oprávnená na poistné plnenie).
(2) Ak sa má poistenie osôb vzťahovať na inú osobu ako poistníka, na určenie a zmenu
osoby oprávnenej na poistné plnenie sa vyžaduje súhlas poisteného. Osobou oprávnenou na
poistené plnenie nemôže byť v takom prípade poistník.
(3) K osoba oprávnená na poistné plnenie nebola určená alebo ak za oprávnenú osobu
bol určený poistník, považuje sa za osobu oprávnenú na poistné plnenie poistený, prípadne
jeho dedičia.
(4) Osoba oprávnená na poistné plnenie nadobúda právo na poistné plnenie voči
poisťovateľovi až keď vznikne poistná udalosť.
§ 58
Úmyselné spôsobenie poistnej udalosti
Poisťovateľ nie je povinný plniť, ak si poistený spôsobil poistnú udalosť úmyselne, alebo
ak ju z jeho podnetu spôsobila tretia osoba, okrem ak sa tak stalo pri nutnej obrane, záchrane
života alebo vo všeobecnom záujme.
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§ 59
Redukcia poistenia, odkupná hodnota alebo obnovenie poistenia
Ak tento zákon neustanovuje inak, môžu poistné podmienky určiť, kedy z poistenia osôb
vzniká právo na redukciu poistnej sumy, na redukciu poistnej doby, na odkupnú hodnotu a na
obnovenie podmienok poistenia po redukcii poistnej sumy, po znížení dôchodku alebo po
redukcii poistnej doby.
Životné poistenie
  
§ 60
(1) V životnom poistení možno fyzickú osobu poistiť najmä pre prípad smrti, pre prípad
dožitia sa určitého veku alebo dňa určeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia alebo pre
prípad inej náhodnej udalosti, týkajúcej sa zdravia alebo osobného stavu tejto osoby.
(2) Životné poistenie možno dojednať len ako poistenie na vopred určenú poistnú
sumu.
(3) Nemožno dojednať životné poistenie pre prípad smrti dieťaťa, ktorá by nastala do
dvoch rokov jeho veku alebo pre prípad potratu alebo narodenia mŕtveho dieťaťa.
§ 61
Zo životného poistenia má poistený právo, aby mu bola vyplatená dohodnutá suma
alebo aby mu bol platený dohodnutý dôchodok, alebo aby mu bolo poskytnuté plnenie vo
výške určenej podľa poistnej zmluvy, ak u neho nastane poistná udalosť podľa poistnej
zmluvy.
§ 62
Zisťovanie zdravotného stavu poisteného
(1) V životnom poistení je poisťovateľ oprávnený požadovať údaje o zdravotnom stave
alebo príčine smrti poisteného za predpokladu, že má k tomu súhlas poisteného. Zisťovanie
zdravotného stavu poisteného alebo príčiny jeho smrti sa vykonáva na základe lekárskych
správ a inej zdravotníckej dokumentácie vyžiadaných podľa osobitného predpisu.
(2) Ak bolo dohodnuté, že poistník je zbavený povinnosti platiť poistné, je poisťovateľ
oprávnený požadovať údaje o jeho zdravotnom stave a na základe jeho súhlasu preskúmavať
jeho zdravotný stav spôsobom a v rozsahu podľa odseku 1.
§ 63
Právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného
(1) Ak je poistnou udalosťou smrť poisteného, môže poistník v poistnej zmluve určiť
osobu oprávnenú na poistné plnenie, a to menom, priezviskom, rodným číslom, prípadne
dátumom narodenia alebo vzťahom k poistenému, ak ide o fyzickú osobu, alebo názvom
a identifikačným číslom, ak ide o právnickú osobu. Až do vzniku poistnej udalosti môže
poistník určenie oprávnenej osoby meniť, ak nejde o poistenie dôchodku. Takáto zmena je
účinná dňom doručenia písomného oznámenia poisťovateľovi o zmene určenej oprávnenej
osoby.
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(2) Ak nebola v čase smrti poisteného podľa odseku 1 určená osoba oprávnená na poistné
plnenie alebo ak táto osoba nenadobudne právo na poistné plnenie, nadobudne toto právo
manžel poisteného, a ak ho niet, deti poisteného.
(3) Ak niet osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, nadobúdajú právo na poistné plnenie
rodičia poisteného, a ak ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka
pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti alebo boli odkázané výživou na poisteného; ak niet
ani týchto osôb, nadobudnú toto právo dedičia poisteného, a to podľa veľkosti svojich
dedičských podielov. V prípade, ak sa dodatočne zistí, že dedičom je niekto iný alebo ak je
dedičov viac, použijú sa ustanovenia tohto zákona o ochrane oprávneného dediča primerane.
(4) Ak právo na poistné plnenie vznikne niekoľkým osobám a ich podiely nie sú určené,
má každá z nich právo na rovnaký podiel. Podiel, ktorý niektorí z oprávnených osôb
nenadobudne,
prirastá
ostatným
oprávneným
osobám.
(5) Osoba oprávnená na poistné plnenie v prípade smrti poisteného nadobúda právo na poistné
plnenie vznikom poistnej udalosti. Dokiaľ toto právo nenadobudne, môže poistník s právom
na poistné plnenie nakladať, najmä ho založiť alebo postúpiť.
§ 64
Súhlas poisteného
Ak poistník nie je súčasne poistený môže určiť, alebo zmeniť osobu oprávnenú na
poistné plnenie alebo postúpiť alebo založiť pohľadávky z poistenia len so súhlasom
poisteného.
§ 65
Uvedenie nesprávneho dátumu narodenia
(1) Ak poistník uviedol nesprávne dátum narodenia poisteného a v dôsledku toho bolo
poisťovateľom nesprávne určené poistné, poistná doba, doba platenia poistného alebo poistná
suma, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie z tejto zmluvy znížiť v pomere výšky
poistného, ktoré bolo platené k výške poistného, ktoré by bolo zaplatené, ak by poistník bol
uviedol správne dátum narodenia alebo pohlavia poisteného.
(2) Ak bolo v dôsledku nesprávne uvedených údajov o dátume narodenia poisteného
určené vyššie poistné, je poisťovateľ povinný upraviť jeho výšku od začiatku poistného
obdobia nasledujúceho po poistnom období, v ktorom sa správne údaje dozvedel. Poistné
platené za nasledujúce poistné obdobie sa zníži o preplatok poistného; v prípade jednorazového
poistného je poisťovateľ povinný preplatok poistného poistníkovi bez zbytočného odkladu
vrátiť.
(3) Ak poisťovateľ počas trvania životného poistenia zistí, že poistník uviedol nesprávny
dátum narodenia poisteného, je oprávnený odstúpiť od poistnej zmluvy, ak by s poistníkom
v prípade správne uvedeného dátumu narodenia poisteného v čase uzatvorenia poistnej
zmluvy za týchto podmienok poistnú zmluvu neuzavrel.
§ 66
Výluka zo životného poistenia
(1) V prípade samovraždy poisteného je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie
len vtedy, ak životné poistenie trvalo nepretržite najmenej dva roky bezprostredne
predchádzajúce samovražde. To neplatí, ak k smrti poisteného došlo v stave nepríčetnosti alebo
duševnej poruchy.
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(2) Ak poistnú udalosť spôsobila osoba, v prospech ktorej bolo poistenie dojednané, platí,
ako keby vôbec nebola určená a právo na plnenie jej nevznikne.
§ 67
Redukcia poistenia
(1) Ak bolo zaplatené za životné poistenie bežné poistné za poistné obdobie a ak nebolo
po uplynutí tohto obdobia zaplatené ďalšie bežné poistné v lehote jeho splatnosti, mení sa toto
životné poistenie na poistenie s redukovanou poistnou sumou alebo na poistenie s
redukovaným dôchodkom, a to bez povinnosti platiť bežné poistné, ak nebolo dohodnuté inak.
(2) Ak redukovaná poistná suma alebo redukovaný dôchodok sú menšie ako limity
dohodnuté v poistnej zmluve, dôjde k redukcii poistnej doby, uplynutím ktorej životné
poistenie zaniká, ak nebolo dohodnuté inak.
(3) K redukcii poistnej sumy, zníženiu dôchodku alebo k redukcii poistnej doby dôjde
od prvého dňa po uplynutí lehoty podľa § 20; výzva poisťovateľa musí v tomto prípade
obsahovať poučenie, že nezaplatením poistného dôjde k redukcii poistnej sumy, zníženiu
dôchodku alebo redukcii poistnej doby.
(4) Poistenie pre prípad smrti, ktoré bolo dohodnuté na presne určenú dobu s platením
bežného poistného, zaniká z dôvodu neplatenia poistného v lehote podľa § 20 bez nároku na
redukciu poistnej sumy, zníženie dôchodku alebo redukciu poistnej doby, ak nebolo dohodnuté
inak.
§ 68
Odkupná hodnota
(1) Ak bolo v životnom poistení s bežným poistným zaplatené poistné najmenej za dva
roky alebo ak ide o poistenie s jednorazovým poistným alebo poistenie s redukovanou
poistnou sumou, má poistník právo, aby mu poisťovateľ vyplatil odkupnú hodnotu.
(2) Ak nebolo dohodnuté inak, právo na odkupnú hodnotu nevzniká u poistenia pre prípad
smrti, ktoré bolo dohodnuté na dobu určitú, ani u iného životného poistenia, z ktorého sa
vypláca dôchodok, ak už vyplácanie dôchodku začalo.
§ 69
Obnovenie životného poistenia
V poistnej zmluve môže byť dohodnuté, za akých podmienok môže poistník požadovať,
aby redukovaná poistná suma alebo redukovaná výška dôchodku bola opäť zvýšená na
pôvodnú výšku alebo redukovaná poistná doba predlžená na pôvodnú dĺžku.
Skupinové poistenie
§ 70
(1) Poistná zmluva o skupinovom poistení nemusí obsahovať mená poistených, ak sú
v čase uzatvorenia poistnej zmluvy určení iným spôsobom vylučujúcim pochybnosti. Na
uzavretie takejto poistnej zmluvy nie je potrebný súhlas poistených.
(2) V prípade skupinového poistenia má právo poistníka podľa § 62 ods. 1 poistený.
(3) V prípade skupinového poistenia, ktorým sa uzatvára poistenie pre prípad smrti
poisteného sa nevyžaduje súhlas poisteného podľa § 61 ods.1.
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Poistenie úrazu
§ 71
(1) Z poistenia úrazu poskytne poisťovateľ poistenému poistné plnenie vo výške
určenej v poistnej zmluve, ak došlo k úrazu poisteného. Poistenie úrazu možno dohodnúť ako
poistenie proti škode alebo ako poistenie na vopred dohodnutú poistnú sumu.
(2) Úrazom sa na účely tohto zákona rozumie neočakávané a náhle pôsobenie
vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily nezávisle od vôle poisteného, ku ktorému došlo počas
trvania doby poistenia a ktorým bolo poistenému spôsobené poškodenie na zdraví alebo smrť.
(3) Poistenie úrazu možno dohodnúť ako pripoistenie k životnému poisteniu.
§ 72
Odmietnutie a zníženie poistného plnenia
(1) Poisťovateľ má právo
a) odmietnuť poistné plnenie, ak k úrazu poisteného došlo v súvislosti s konaním, pre
ktoré bol uznaný vinným zo spáchania úmyselného trestného činu alebo ktorým si úmyselne
poškodil zdravie,
b) znížiť poistné plnenie primerane, ak k úrazu došlo v dôsledku požitia alkoholu
alebo návykových látok poisteným podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah
povinnosti poisťovateľa plniť.
(2) Poisťovateľ nemôže znížiť poistné plnenie podľa odseku 1 písm. b), ak poistený
užil návykové látky alebo prípravky obsahujúce návykové látky spôsobom, ktorý mu predpísal
lekár a ak nebol lekárom alebo predajcom alebo výrobcom lieku upozornený, že počas
aplikácie lieku nemožno vykonávať činnosť, pri ktorej došlo k úrazu.
§ 73
Poistenie choroby
(1) Z poistenia choroby poskytne poisťovateľ poistné plnenie poistenému vo výške
a v rozsahu určenom v poistnej zmluve, ak nastane choroba určená v poistnej zmluve
alebo v poistných podmienkach. Poistenie choroby možno dohodnúť ako poistenie proti škode
alebo ako poistenie na vopred dohodnutú poistnú sumu.
(2) Ak bola dohodnutá čakacia doba, nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa
začiatku poistenia; v poistení pre prípad ošetrovateľskej starostlivosti nesmie táto čakacia doba
presiahnuť tri roky.
(3) Na poistenie choroby sa ustanovenie § 14 ods. 2 až 5 nepoužije.
(4) Poistenie choroby možno dohodnúť ako pripoistenie k životnému poisteniu.
§ 74
Individuálne zdravotné poistenie
(1) V individuálnom zdravotnom poistení poisťovateľ hradí za poisteného v rozsahu
dohodnutom v poistnej zmluve náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré vznikli v dôsledku
choroby alebo úrazu a na úkony, súvisiace so zdravotným stavom poisteného, najmä
s chorobou, úrazom, tehotenstvom a preventívnou alebo dispenzárnou starostlivosťou.
(2) Individuálne zdravotné poistenie možno dohodnúť ako poistenie proti škode.
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(3) Ak bola dohodnutá čakacia doba, nesmie byť dlhšia ako tri mesiace odo dňa
začiatku poistenia, prípadne rozšírenia rozsahu poistenia o ďalšie riziká; osobitná čakacia doba
pre prípad pôrodu, psychoterapie, stomatológie vrátane stomatochirurgie nesmie prevýšiť
deväť mesiacov. V poistení pre prípad ošetrovateľskej starostlivosti nesmie táto čakacia doba
presiahnuť tri roky odo dňa začiatku poistenia.
(4) Na individuálne zdravotné poistenie sa ustanovenia § 15 ods. 2 až 5 nepoužijú.
2. oddiel
Zaopatrovateľské zmluvy
1.   pododdiel
Zmluva o finančnej výpomoci
§ 75
Zmluvou o finančnej výpomoci sa zakladá fyzickej osobe (ďalej oprávnená osoba) právo na
vyplácanie pravidelných peňažných dávok (renta) na doživotne alebo na inak určenú dobu
neurčitého trvania.
§ 76
Zmluva o finančnej výpomoci sa musí uzatvoriť písomne.
§ 77
Peňažné dávky sú splatné mesačne vopred, ak sa v zmluve nedohodne inak.
§ 78
1.   Právo na vyplácanie peňažných dávok nemožno previesť na iného.
2.   Právo na nevyplatené peňažné dávky, ktoré boli splatné za života oprávnenej osoby, možno
postúpiť. V prípade smrti oprávnenej osoby prechádza na jej dedičov.
2.   oddiel
Zaopatrovacia zmluva
§ 79
1.   Zaopatrovacou zmluvou sa povinná osoba zaväzuje poskytovať fyzickej osobe (oprávnená
osoba) počas jej života zaopatrenie určitého druhu a v určitom rozsahu, prípadne celkové
zaopatrenie za to, že na ňu oprávnená osoba prevedie svoj majetok alebo jeho časť.
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2.   Pod celkovým zaopatrením sa rozumie najmä poskytnutie výživy, bývania, stravy, ošatenia,
starostlivosti a v prípade choroby aj úhrada nákladov spojených s liečením. Do celkového
zaopatrenia patria i náklady vynaložené v súvislosti s pohrebom oprávnenej osoby.
3.   V zaopatrovacej zmluve sa môže určiť, že na celkové zaopatrenie je povinná prispievať aj
oprávnená osoba. Spôsob a rozsah príspevku musí byť určený v zmluve.
§ 80
Zaopatrovacia zmluva sa musí uzavrieť písomne.
§ 81
1.   Ak sa na základe zaopatrovacej zmluvy prevádza nehnuteľnosť, v ktorej má oprávnená
osoba zabezpečené bývanie, súčasne s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
vznikne na prevádzanej nehnuteľnosti vecné bremeno, zaťažujúce povinnú osobu strpieť
právo doživotného bývania oprávnenej osoby v prevádzanej nehnuteľnosti a poskytovať jej
zaopatrenie určitého druhu a v určitom rozsahu, prípadne celkové zaopatrenie.
Zaopatrovacia zmluva podľa tohto odseku musí mať formu notárskej zápisnice3.
2.   Vecné bremeno môže na návrh podaný povinnou osobou zrušiť súd, ak povinná osoba
preukáže, že oprávnenú osobu je vzhľadom na jej zdravotný stav popísaný v lekárskom
posudku a pre jej vlastný prospech potrebné natrvalo umiestniť v zdravotníckom alebo
opatrovateľskom zariadení a na tento účel zloží peňažnú zábezpeku, ktorá oprávnenej osobe
umožní dlhodobé umiestnenie v zdravotníckom alebo opatrovateľskom zariadení.
3.   Výšku peňažnej zábezpeky, ako aj čas a spôsob jej zloženia a podmienky nakladania s ňou
určí súd. Súd rozhodne o zániku vecného bremena len za predpokladu, že povinný
z vecného bremena preukáže, že splnil povinnosti ohľadom zloženia peňažnej zábezpeky
určené súdom.
4.   Ustanovenia o vecnom bremene podľa ods. 1 až 3 sa nepoužijú, ak zmluvné strany jeho
vznik v zaopatrovacej zmluve výslovne vylúčia.
§ 82
Ak dôjde k zničeniu alebo poškodeniu nehnuteľnosti, v ktorej mala oprávnená osoba
zabezpečené bývanie, musí povinná osoba zabezpečiť pre oprávnenú osobu na vlastné náklady
primerané náhradné bývanie. Primeranosť sa bude posudzovať najmä s ohľadom na kvalitu,
výmeru, počet miestností, lokalitu a dostupnosť náhradného bývania vo vzťahu k pôvodnému
bývaniu.
§ 83
3

V notárskom poriadku sa vo väzbe na zaopatrovaciu zmluvu navrhuje zaviesť poučovaciu povinnosť notára,
najmä pre prípad, ak strany využijú ustanovenie ods. 4
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Práva oprávnenej osoby zo zaopatrovacej zmluvy nie je možné postúpiť a ani neprechádzajú na
dedičov, okrem práva na nevyplatené peňažné dávky, ktoré boli splatné za života oprávnenej
osoby.
§ 84
1.   Ak sú oprávnenými osobami manželia, musí zaopatrovacia zmluva určiť rozsah
poskytovaného plnenia pre každého z manželov.
2.   Po smrti jedného z manželov ostávajú práva a povinnosti zo zaopatrovacej zmluvy
zachované tomu z manželov, ktorý prežil druhého manžela.
§ 85
1.   Ak si povinná osoba neplní povinnosti zo zaopatrovacej zmluvy, môže od nej oprávnená
osoba žiadať protihodnotu dohodnutého zaopatrenia v peniazoch. Pri opakovanom alebo
obzvlášť závažnom porušení zaopatrovacej zmluvy zo strany povinnej osoby, môže
oprávnená osoba od zaopatrovacej zmluvy odstúpiť.
2.   Odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 je účinné doručením oznámenia o odstúpení povinnej
osobe.
3. oddiel
Stávka, hra a žreb
Stávka
§ 86
3.   Ak sa aspoň jedna strana zaväzuje poskytnúť výhru tomu, koho tvrdenie o skutočnosti, ktorá
je pre strany neznáma, sa dodatočne ukáže ako pravdivé alebo správne, vznikne stávka.
4.   Ak má strana, ktorá stávku vyhrala, od počiatku vedomosť o skutočnosti rozhodujúcej pre
výsledok stávky a zatají to druhej strane, je stávka neplatná. To neplatí, ak strana, ktorá
stávku vyhrala, oznámila druhej strane svoju vedomosť o skutočnosti rozhodujúcej pre
výsledok stávky, avšak druhá strana napriek tomu na stávke trvala.
§ 87
1.   Výhrou zo stávky môže byť plnenie v peniazoch, poskytnutie inej veci alebo vykonanie
činnosti.
2.   Výhra, ktorú ponúknu strany zúčastnené na stávke, nemusí mať rovnakú povahu.
§ 88
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1.   Výhry zo stávok nemožno vymáhať.
2.   Vymáhať nemožno ani pohľadávky z pôžičiek vedome poskytnutých do stávky.
§ 89
1.   Pohľadávky zo stávok nemožno platne zabezpečiť a nemôžu sa jednostranne započítať
s pohľadávkami, ktoré má osoba, ktorá prehrala voči výhercovi stávky.
2.   Strana, ktorá stávku prehrala, nemôže svoj dlh platne uznať.
§ 90
Ak došlo k odovzdaniu výhry, nemôže sa ten, kto prehral, domáhať jej vrátenia. To neplatí, ak
bola stávka neplatná.
Hra
§ 91
1.   Ak sa osoba alebo niekoľko osôb usiluje získať výhru tým, že splní vopred určené
podmienky a postupuje podľa stanovených pravidiel, pričom výsledok jej úsilia závisí
výlučne alebo prevažne od budúcej neistej okolnosti, ide o hru.
2.   Okolnosť alebo udalosť, ktorá určuje výsledok hry, nesmie byť vopred nikomu známa,
nesmie byť nikým ovplyvniteľná a nesmie byť v rozpore s pravidlami hry, inak je hra
neplatná.
3.   Na hru sa primerane použijú ustanovenia o stávke.
Žreb
§ 92
1.   Za žreb sa považuje kupón, tiket, lístok, osvedčenie alebo iný dokument, ktorý obsahuje
hodnotu alebo údaj, ktorý je podľa vopred určených pravidiel rozhodujúci pre získanie
výhry.
2.   Hra, v ktorej je výhra spojená so žrebom určitej hodnoty alebo s určitým údajom, sa nazýva
lotéria.
3.   Výsledok lotérie sa stanoví náhodným určením žrebu, t. j. žrebovaním.
4.   Na žreb a lotériu sa primerane použijú ustanovenia o stávke, s výnimkou prípadu, ak sa má
žrebom rozhodnúť spor, ak má byť žrebom rozdelená spoločná vec, ak má žreb rozhodnúť
pri hlasovaní, alebo ak to vyplýva z osobitného predpisu.
Spoločné ustanovenia
§ 93
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Ustanovenia o stávke, hre a žrebe sa nepoužijú na prípady, ak sú stávky, hry a žreby
prevádzkované podľa osobitného predpisu4 alebo ak tak stanovuje osobitný predpis5.

4

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Napr. zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov, § 24 ods. 2: „V sporoch z burzového obchodu je
neprípustná námietka, že išlo iba o stávku alebo hru.“
5
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