
 

VEREJNÝ PRÍSĽUB 
 
spoločnosti Certeza Company s. r. o., voči svojim zmluvným klientom pri odškodňovaní nárokov 
vzniknutých škodovou udalosťou resp. dopravnou nehodou (ďalej ako škodová udalosť), 
z povinného zmluvného poistenia motorového vozidla.  
 
Certeza Company s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 3779/28 , 058 01 Poprad , kancelária 
Hviezdoslavova 28 , 058 01  Poprad, IČO: 52624544 , DIČ:2121092358 , zapísaná v Obchodný 
register: Okresný súd Prešov, oddiel Sro, vložka č. 39019/P , (ďalej len ako Certeza ), sa 
zaväzuje voči všetkým zazmluvneným klientom dodržať verejný prísľub.  
 
V prípade ak bude poskytovateľ povinného zmluvného poistenia žiadať od vinníka škodovej udalosti 
náhradu za poskytnutie nároku poškodenému, Certeza sa zaväzuje vrátiť odmenu dohodnutú 
v príkaznej zmluve podpísanú klientom v prípade ak vinník (ďalej ako poistený) škodovej 
udalosti spôsobenej motorovým vozidlom je rodinným príslušníkom poškodeného 
(zmluvného klienta Certezy; právne preukázateľným rodinným príslušníkom), a ak sú 
dodržané podmienky pre odškodnenie stanovené v Zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom 
poistený zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 
 
To znamená že poškodenému bude vrátená odmena v plnej výške od Certezy, ak poistený 
(vinník): 
 
a) neviedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti 
viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom 
b) riadne a včas oznámil poisťovateľovi povinného zmluvného poistenia motorového vozidla vznik 
škodovej udalosti 
c) nespôsobil škodovú udalosť úmyselne alebo ak poistený v čase vedenia motorové vozidla nebol 
pod vplyvom návykovej látky 
d) nespôsobil škodovú udalosť motorovým vozidlom, o ktorom vedome vedel, že jeho technická 
spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na pozemných komunikáciách 
podľa osobitného predpisu a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou 
e) vedome nezveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie 
motorového vozidla podľa osobitného predpisu 
f) mal riadne uzavreté povinné zmluvné poistenie motorového vozidla a včas zaň zaplatil, nebol 
v omeškaní 
g) neodmietol po škodovej udalosti podrobiť sa skúške na prítomnosť návykovej látky  
h) nezamlčal poškodenému inú okolnosť, ktorá mala patričný vplyv na zapríčinenie škodovej udalosti  
 
Tento verejný prísľub spoločnosti Certeza Company s. r. o. je platný od 03. 02. 2021 až do odvolania 
spoločnosťou Certeza Company s. r. o. 
 
V Poprade, dňa 03. 02. 2021     
 
 
 
 

                                                    
           ................................................................................ 

  konateľka spoločnosti 


