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KTORÝCH POISTNÝCH PODVODOV JE U NÁS NAJVIAC? 
 
 

Počet poisťovacích podvodov alebo pokusov o ne na Slovensku rastie. Najviac pokusov o 

poisťovací podvod, až 70 percent, pripadá na poistenie motorových vozidiel (na havarijné a 

povinné zmluvné poistenie).  

S rastom poistných udalostí sa zvyšuje aj počet poisťovacích podvodov alebo pokusov o ne. 

Poisťovne minulý rok prešetrovali viac ako 2 000 prípadov poisťovacích podvodov, z nich na 

poistenie vozidiel pripadlo viac ako 80 percent. Z celkovo nárokovaných škôd vo výške viac 

ako 10 miliónov eur (cca 390 miliónov korún) sa im podarilo zachrániť asi polovicu. 

Najčastejším poisťovacím podvodom je uplatňovanie si náhrady škody vo viacerých 

poisťovniach, prípadne na auto, ktoré pri dopravnej nehode vôbec nebolo, fingovaná krádež 

auta a podobne. 

Keďže havarijné poistenie motorových vozidiel má na Slovensku asi len 25 - 30 % vozidiel 

(podľa údajov zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov a zo Slovenskej asociácie poisťovní). 

vedie to k tomu , že pomerne veľká časť škôd na vozidlách sa vybavuje cez povinné zmluvné 

poistenie a nie cez havarijné poistenie (v zahraničí je havarijne poistených 70-80 % všetkých 

motorových vozidiel). To predlžuje celkovú dobu likvidácie. Ak by totiž bolo viac havarijných 

poistení, škody by sa vybavovali cez havarijné poistenie a následným postihom (regresom) 

medzi poisťovňami (havarijnou poisťovňou a poisťovňou povinného zmluvného poistenia). 

Zabránilo by sa tak aj mnohým poistným podvodom, keď neexistenciu havarijného poistenia 

účastníci dopravnej nehody často suplujú fingovanými stretmi medzi vozidlami. 

Skúsenosti z poisťovní poskytujúcich havarijné poistenie hovoria o tom, že najmä majitelia 

päťročných a starších áut si už havarijné poistenie pre svoje vozidlo spravidla neuzatvárajú. 

V posledných rokoch pritom na Slovensku rastie počet predávaných ojazdených vozidiel, čo 

potvrdzujú aj údaje predajcov ojazdených vozidiel - autobazárov a tiež lízingových 

spoločností financujúcich kúpu tejto kategórie automobilov. 


