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ČLÁNOK 1ľ ÚVODNÉ USTANOVENIE 
1.1. Tento Poistný program pre poistenie mechanických a 

elektrických porúch motorových vozidiel - AUTOCHECK 
(ďalej len „PPAC“) je neoddeliteľnou súčasťou Poistnej 
zmluvy. 

1.2. V prípade rozporu medzi týmto PPAC a Všeobecnými 
poistnými podmienkami pre poistenie mechanických a 
elektrických porúch motorových vozidiel – poistenie 
AUTOCHECK CI 910/18/02 (PPMBI) majú prednosť 
príslušné ustanovenia tohto PPAC. Od ustanovení tohto 
PPAC sa možno v Poistnej zmluve odchýliť. 

ČLÁNOK 2ľ VÝKLAD POJMOV  
Pre účely tohto PPAC sa: 
2.1 Vozidlom rozumie Ojazdené vozidlo kategórie M1 (slúžiace 

k preprave osôb) alebo N1 (slúžiace k preprave nákladu); za 
Vozidlo sa nepovažuje  akékoľvek vozidlo, ktorého najväčšia 
technicky prípustná/povolená (celková) hmotnosť presahuje 
3 500 kg. 

2.2 Súčiastkou rozumie vnútorná mechanická a elektrická 
Súčiastka uvedená (označená) v prílohe tohto PPAC ako 
poistením krytá  Súčiastka pre príslušnú variantu Poistného 
programu zvolenú v Poistnej zmluve; akékoľvek iné 
súčiastky (vrátane súčiastok uvedených v prílohe tohto 
PPAC ako poistením nekryté súčiastky) nie sú v zmysle 
tohto poistenia považované za Súčiastky a poistenie MBI sa 
na ne nevzťahuje. 

ČLÁNOK 3ľ ROZŠÍRENÝ ROZSAH POISTNÉHO PLNENIA 
Okrem poistného plnenia z poistenia MBI, ktoré Poistiteľ poskytne 
podľa článku 5 PPMBI, Poistiteľ poskytne podľa tohto PPAC aj 
poistné plnenie v rozsahu: 

a. nákladov na odťah Vozidla k najbližšiemu Opravcovi, 
pokiaľ sa Vozidlo stane v dôsledku Poistnej udalosti 
nepojazdným; tieto náklady však budú hradené maximálne 
do výšky 80 EUR vrátane DPH (táto suma je súčasťou 
Limitu poistného plnenia dohodnutého v Poistnej zmluve a 
nezvyšuje ho); 

b. rozšíreného poistného krytia podľa prílohy č.1 tohto PPAC. 

ČLÁNOK 4ľ POVINNOSTI POISTENÉHO  
4.1 Poistený je povinný postupovať tak, aby nedošlo k Poistnej 

udalosti, najmä je povinný absolvovať všetky servisné 
prehliadky a údržbu Vozidla predpísané jeho výrobcom a 
uchovávať záznamy o týchto prehliadkach a údržbe 
(servisnú knižku alebo formulár Záznamy o servisných 
prehliadkach Vozidla, ktorý je prílohou č. 2 tohto PPAC) a 
faktúry za tieto prehliadky či údržbu, vrátane špecifikácie 
všetkých servisných úkonov a použitých súčiastok 
a materiálu. 

4.2 V prípade akejkoľvek Poruchy je Poistený povinný pristaviť 
Vozidlo (resp. zaistiť odťah) k Opravcovi a zabezpečiť  
oznámenie o takejto Poruchy Poistiteľovi, a to najneskôr do 
ôsmich dní od vzniku Poruchy. Oznámenie je poistený 
povinný vykonať prostredníctvom IT systému Poistiteľa pre 
registráciu Poistných udalostí, do ktorého vykoná záznam 

príslušný Opravca, prípadne telefonicky. Poistený je pri 
hlásení Poruchy povinný oznámiť Poistiteľovi aj číslo 
Poistnej zmluvy a stav najazdených kilometrov v okamihu 
vzniku Poruchy. 

4.3 Poistený je pre účely šetrenia Poistnej udalosti povinný 
poskytnúť Poistiteľovi pred začiatkom opravy Záznam o  
objednávke opravy (ďalej len „Záznam“) spísaný Opravcom ( 
tzv. zákazkový list).  Záznam musí okrem popisu Poruchy a 
jej predpokladanej príčiny obsahovať vyčíslenie 
predpokladaných nákladov na opravu Vozidla vrátane 
vyčíslenia DPH. Súčasne so Záznamom je Poistený povinný  
poskytnúť Poistiteľovi aj záznamy o servisných prehliadkach 
a údržbe Vozidla a obrazovú dokumentáciu, z ktorej bude 
zjavný rozsah Poruchy a jej príčina, a  prípadne ďalšie 
dokumenty potrebné pre šetrenie Poistnej udalosti, ktoré si 
Poistiteľ vyžiada. Oprava Vozidla (oprava či výmena 
poškodenej Súčiastky) môže byť vykonaná najskôr po tom, 
čo jej vykonanie Poistiteľ na základe obdržaných 
dokumentov podľa tohto odseku odsúhlasí. 

4.4 Ak určenie rozsahu alebo príčiny Poruchy či nákladov na 
súvisiacu opravu Vozidla vyžaduje demontáž akejkoľvek 
súčiastky, možno takúto demontáž vykonať len so súhlasom 
Poistiteľa, pričom tento súhlas nebude Poistiteľom 
bezdôvodne odmietnutý. Náklady na takúto demontáž 
uhradí Poistiteľ len v prípade, že k jej vykonaniu poskytol 
súhlas, a že príslušná Porucha bude uznaná Poistnou 
udalosťou. V opačnom prípade je náklady na takúto 
demontáž povinný uhradiť Poistený. 

4.5 Náklady na opravu Vozidla v súvislosti s Poistnou udalosťou 
Opravca fakturuje Poistenému, nie Poistiteľovi. Pokiaľ  
opravu vykonáva nezmluvný Opravca Poistiteľa, Poistený je 
povinný príslušnú faktúru odovzdať Poistiteľovi bez 
zbytočného odkladu. 

4.6 Poistený je povinný na výzvu Poistiteľa poskytnúť mu 
akúkoľvek súčinnosť potrebnú za účelom odborného 
posúdenia Poruchy znalcom určeným Poistiteľom; náklady 
na znalca nesie Poistiteľ len v prípade, že príslušná Porucha 
bude Poistiteľom posúdená ako Poistná udalosť. Ak Poistiteľ 
uhradí znalcovi náklady a príslušná Porucha nebude 
posúdená ako Poistná udalosť, je Poistený povinný 
Poistiteľovi tieto náklady nahradiť. 

4.7 Poistený je povinný bezodkladne oznámiť Poistiteľovi zmenu 
vlastníctva Vozidla a  vznik totálnej škody na Vozidle. 

4.8 Poistený je povinný zabezpečiť Poistiteľovi voči tretím 
stranám nárok na náhradu škody vzniknutej v súvislosti s 
Poistnou udalosťou, toto právo Poistiteľa na náhradu škody 
žiadnymi úkonmi neohroziť, resp. nezmariť. 

4.9 Pokiaľ náklady spojené s Poistnou udalosťou, t.j. náklady na 
prípadnú demontáž, vlastnú opravu, odtiahnutie, prípadný 
znalecký posudok, a pod. prekročia Limit poistného plnenia 
pre jednu alebo všetky Poistné udalosti dojednané v Poistnej 
zmluve, je Poistený povinný uhradiť Opravcovi rozdiel medzi 
uhradeným poistným plnením a faktúrou za opravu Vozidla. 

POISTNÝ PROGRAM PRE POISTENIE MECHANICKÝCH A ELEKTRICKÝCH PORÚCH MOTOROVÝCH 
VOZIDIEL AUTOCHECK  
(CI 912/18/02) 
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4.10 Poistený je povinný uhradiť Opravcovi finančnú čiastku 
faktúry vo výške dohodnutej spoluúčasti, o ktorú Poistiteľ 
znížil poistné plnenie. 

4.11 Ak je Poistený platcom DPH, je povinný finančnú čiastku 

faktúry vo výške DPH, o ktorú bolo poistné plnenie znížené, 
uhradiť Opravcovi. 

ČLÁNOK 5: Záverečné ustanovenia 
Tieto PPAC nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2018. 
 
 
 

 
 

PRÍLOHA ČÍSLO 1 – PREHĞAD POISTNÝCH PROGRAMOV AUTOCHECK 

 

Kritéria pre výber zodpovedajúcej variante Poistného programu AutoCheck 

Maximálny vek Vozidla ku dňu uzavretia poistenia MBI 5 rokov 7 rokov 15 rokov 

Maximálny celkový počet najazdených km ku dňu uzavretia poistenia MBI 120 000 km 160 000 km 200 000 km 

Varianta Poistného programu AutoCheck GOLD SILVER BRONZE 

 

Prehğad poistením krytých Súčiastok GOLD SILVER BRONZE Prehğad poistením nekrytých Súčiastok 

Motor 

Všetky mazané Súčiastky vo vnútri 
bloku motora 

● ● ● 
Proti mrazové zátky; odstránenie usadenín 
(karbónu, a pod.) 

Všetky mazané Súčiastky vo vnútri 
hlavy valcov 

● ● ● 
Karbonizované/ podpálené/ vytlčené ventily a ich 
sedla; zapaľovacie a žhaviace sviečky; 
odstránenie usadenín 

Vonkajšie 
Súčiastky 
motora 

Tesnenie hlavy valcov ● ● ● Výmena z dôvodu prebrúsenia dosadacích plôch 

Sacie potrubie ● ● ●  

Olejové čerpadlo 
(externé) ● ● ●  

Rozvodové kolesá/ 
súkolie a reťaze 

● ● ● Napínač 

Rozvodový remeň ● ● ● 

Všetky škody na Súčiastke vrátane následných 
škôd na ďalších krytých Súčiastkach, pokiaľ 
nebude doložená posledná periodická výmena 
Súčiastky v intervale predpísanom výrobcom 
Vozidla; nesprávna inštalácia/ nastavenie 

Zotrvačník vrátane 
ozubeného venca 

● ● ●  

Turbodúchadlo ● ● x  

Elektronická riadiaca jednotka motora ● x x Úprava/ zmena/ prehranie softwaru 

Spojka 

Hlavný a pomocný spojkový válec ● ● x 

Trecie spojkové obloženie; lamela; preklz, ktorého 
príčinou nie je zlyhanie krytej Súčiastky spojky 

Prítlačný kotúč ● ● x 

Vypínacie ložisko ● ● x 

Vypínacia vidlica ● x x 

Prevodovka 

Všetky mazané Súčiastky vo vnútri 
prevodovky 

● ● ● 

Všetky vonkajšie tiahla; solenoidy; elektrické 
Súčiastky; úprava/ zmena/ prehranie softwaru 

Všetky mechanické Súčiastky vo vnútri 
meniča točivého momentu 

● ● ● 

Elektronická riadiaca jednotka 
prevodovky 

● ● ● 
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Hnacie ústrojenstvo 

Všetky mazané Súčiastky vo vnútri 
rozvodovky/ diferenciálu 

● ● ● 

 
Poloosy vrátane homokinetických kĺbov ● ● x 

Krížové kĺby a spojky ● ● x 

Kardanový hriadeľ vrátane kĺbov a spojok ● ● x 

Mechanické súčiastky pohonu 4x4 ● ● x 

Zavesenie kolies 

Vinuté pružiny ● ● ● 

Tlmiče; dorazy Horné a dolné ramená ● x x 

Guľové čapy ● x x 

Riadenie 

Mechanické časti prevodky riadenia 
(hrebeňová tyč, pastorok, tyčky riadenia) ● ● x 

 Čerpadlo posilňovača riadenia vrátane 
zásobníka prevádzkovej kvapaliny 

● ● x 

Brzdová sústava 

Hlavný brzdový válec a brzdové valčeky 
kolies 

● ● x 

Trecie brzdové obloženie (brzdové doštičky/ čeľuste); 
lanká parkovacej/ ručnej brzdy 

Regulátor brzdného tlaku ● x x 

Posilňovač bŕzd ● x x 

ABS senzor ● x x 

Palivová sústava 

Podávacie čerpadlo vrátane medzi 
zásobníka paliva 

● ● x 

 

Mechanické/ elektrické vysokotlakové 
čerpadlo 

● x x 

Škrtiaca klapka vrátane potenciometra ● x x 

Merač prietoku množstva vzduchu ● x x 

Senzor tlaku v sacom potrubí ● x x 

Senzor hladiny paliva v nádrži ● x x 

Regulátor tlaku ● x x 

Regulátor zmesi podľa teploty motora ● x x 

Ventily voľnobehu/studeného štartu/ 
odpojovacie 

● x x 

Vstrekovače ● x x 

Chladiaca sústava 

Čerpadlo chladiaceho systému (vodná 
pumpa) 

● ● x 
 

Viskózna spojka ventilátora chladiča 
motora 

● ● x 

Termostat vrátane telesa termostatu ● ● x 

Chladič motora ● x x 

Chladič oleja ● x x 

Radiátor/ výmenník kúrenia ● x x 
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Klimatizácia 

Kompresorová jednotka ● x x Systémy, ktoré nie sú súčasťou Vozidla z výroby   
Elektrická sústava 

Štartér motora ● ● x 

Akumulátor; svorkovnica; konektory; poistky (vrátane 
poistkovej skrine); vysokonapäťové káble 
k zapaľovacím sviečkam; elektroinštalačný materiál 
(vedenie, úchyty, kryty, spojky, trubice); kabeláž 

Alternátor ● ● x 

Relé prerušovača smerových svetiel ● ● x 

Motorčeky stieračov a ostrekovačov ● ● x 

Motorčeky a spínače ovládania bočných/ 
strešných okien 

● x x 

Motorček ventilátoru kúrenia ● x x 

Motorček ventilátoru chladiča motora ● x x 

Centrálne uzamykanie (okrem diaľkových 
ovládačov) ● x x 

Klaksón ● x x 

Multifunkčný pákový prepínač ● x x 

Rozšírené poistné krytie 

Prevádzkové kvapaliny a filtre (len pokiaľ je 
ich výmena predpísaná výrobcom Vozidla 
v technologickom postupe opravy/ výmeny 
krytej Súčiastky) 

● ● ● Palivo 

Telesa/ skrine (náprava, veko ventilov/ 
hlava valcov/ blok motora/ olejová vaňa 
motora, prevodovka, rozvodovka/ 
diferenciál, prevodka riadenia 

● ● ● 
Škody spôsobené nekrytými súčiastkami; praskliny/ 
výrobné vady; odstránenie usadenín 

Odťah vozidla (podľa článku 3.1.a) ● ● ●  

Vysvetlenie použitých symbolov: ● – Súčiastka je poistením krytá v príslušnom  Poistnom programe;           x – súčiastka nie je 
poistením krytá v príslušnom  Poistnom programe 

 

Všeobecné výluky z poistenia  

Svetelná výbava a zariadenia 
Žiarovky; xenónové výbojky/ jednotky; samostatné/ združené svetlá a svetlomety; 
nastavovanie sklonu a natáčanie svetlometov 

Multimediálne zariadenie 
Antény; audio/ video alebo obdobné iné elektronické zariadenia; satelitná navigácia; 
parkovacia kamera; ovládacie panely a diaľkové ovládače; elektroinštalácia 

Karoséria (vrátene nadstavieb a vstavieb) 
Vonkajšie/ vnútorné súčiastky (zasklenie, tesnenia, diely karosérie a interiéru vrátane 
strešných okien, lak, čalúnenie/ poťahy, lišty, zámky, mechanizmy, vedenie, vzpery, 
systémy stierania a ostrekovania skiel a svetiel (okrem vymenovaných krytých 
Súčiastok); prídavné rámy a priečniky 

Výfuková sústava Všetky súčiastky 

Položky bežnej údržby 
Filtre (pokiaľ nespĺňajú podmienky Rozširujúcich plnení), zátky a tesnenie; hadice a 
potrubia, ich spoje a spony; kolesá (pneumatiky, duše, ráfiky, ventily, závažie, 
senzory); klinové a iné remene; stieracie lišty stieračov; prachovky, manžety a gufera 

Prevádzkový materiál 
Prevádzkové kvapaliny (náplň klimatizácie, brzdová/ spojková kvapalina, chladiaca 
náplň, mazacie náplne/ vazelína, mazacie oleje, kvapalina posilňovača riadenia, 
hydraulické oleje, palivo), pokiaľ nespĺňajú podmienky Rozširujúcich plnení 

Ostatné 

Netesnosti v systémoch používajúcich prevádzkové kvapaliny a vzduch; demontáž/ 
montáž telies/ skríň (náprava, veko ventilov/ hlava valcov/ blok  motora/ olejová vaňa 
motora, prevodovka, rozvodovka/ diferenciál, prevodka riadenia), hnacieho 
ústrojenstva, zavesenia kolies , pokiaľ takáto demontáž/ montáž nie je predpísaná 
výrobcom Vozidla v technologickom postupe opravy/ výmeny krytej Súčiastky alebo 
nie sú splnené podmienky Rozširujúcich plnení; upevňovacie a upínacie prvky 
vrátane skrutiek, matíc, čapov, sponiek a pružín (okrem vinutých pružín zavesenia 
kolies), pokiaľ ich výmena nie je predpísaná výrobcom Vozidla v technologickom 
postupe opravy/výmeny krytej Súčiastky 

Súčiastky a skupiny Súčiastok, ktoré nie sú uvedené vo vyššie uvedenom zozname 
krytých Súčiastok 
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PRÍLOHA čľ 2 - ZÁZNAMY O SERVISNÝCH PREHLIADKACH VOZIDLA 

Informácie o Vozidle 

Číslo Poistnej zmluvy z poistenia MBI:  

Značka / Model vozidla:  

VIN:  

Evidenčné číslo:  

1ľ Servisná prehliadka 2ľ Servisná prehliadka 

Dátum:  Dátum:  

Stav km:  Stav km:  

Nasledujúca prehliadka 
– Dátum:  

Nasledujúca prehliadka 
– Dátum:  

Nasledujúca prehliadka 
– Stav km: 

 
Nasledujúca prehliadka 
– Stav km: 

 

Servis – podpis a pečiatka: Servis – podpis a pečiatka: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3ľ  Servisná prehliadka 4ľ  Servisná prehliadka 

Dátum:  Dátum:  

Stav km:  Stav km:  

Nasledujúca prehliadka 
– Dátum:  

Nasledujúca prehliadka 
– Dátum:  

Nasledujúca prehliadka 
– Stav km: 

 
Nasledujúca prehliadka 
– Stav km: 

 

Servis – podpis a pečiatka: Servis – podpis a pečiatka: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


