Poistenie AUTO PLUS č. 573

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IČO: 00 585 441

Produkt: Poistenie AUTO PLUS Havarijné poistenie
pri nezavinenej nehode č. 573

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a v Osobitných poistných podmienok poistných podmienok č. 1100 – Poistenie AUTO PLUS.
O aký typ poistenia ide?
Uzatvorením produktu AUTO PLUS môžete zredukovať svoje finančné riziká, ktoré môžu nastať v súvislosti s prevádzkou motorového vozidla. Účelom tohto
jednoduchého a dostupného poistenia je chrániť Vás a Vaše vozidlo pred prípadnými finančnými problémami, ktoré môžu nastať v dôsledku neočakávaných
situácií.

Čo je predmetom poistenia?
 Poistenie sa vzťahuje na poškodenie a zničenie v dôsledku dopravnej nehody.
 Vynaloženie nákladov na nájom náhradného vozidla.
 škody spôsobené živelnou udalosťou v zmysle OPP 156 Čl. II bod
1 ods. 1.1., 1.3., bod 2, ods. 2.1., písm. a), b), c). Maximálny limit
plnenia na jednu a všetky poistné udalosti na škody spôsobené živelnou udalosťou počas jedného poistného obdobia je 2 000 EUR.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Úmyselným spôsobením škody poistníkom, poisteným, alebo
oprávneným užívateľom.
 Riadením MV osobou, ktorá nie je držiteľom príslušného vodičského oprávnenia
 riadením MV osobou, ktorá bola pod vplyvom alkoholu, omamnej
alebo psychotropnej látky alebo pod vplyvom lieku,
 škody, ak sa po poistnej udalosti preukáže, že MV pochádza z trestnej činnosti alebo bolo použité na trestnú činnosť.
 pri organizovaných pretekoch všetkého druhu a pri ostatných prípravných jazdách k týmto pretekom a súťažiam.
 Úplný zoznam výluk nájdete v Osobitných poistných podmienkach
pre havarijné poistenie pri nezavinenej nehode č. 1100 – POISTENIE
AUTO PLUS.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

!

Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku (regresu) poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, čo za neho
plnila, (podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah a výšku
jej povinnosti plniť),
Úplný zoznam obmedzení nájdete v Osobitných poistných podmienokach pre havarijné poistenie pri nezavinenej nehode č. 1100 –
POISTENIE AUTO PLUS.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde na území Slovenskej republiky.
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Aké mám povinnosti?
Z výpočtu povinnosti uvedených v poistných podmienkach uvádzame nasledovné príklady:
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
• Pred začiatkom poistenia ojazdeného vozidla podrobiť sa obhliadke poisteného ojazdeného vozidla.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať náklady spojené s poistením.
• Predchádzať poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoločenských noriem.
• Dodržiavanie ustanovení uvedených vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
• Udržiavať vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Poistený je povinný bezodkladne poisťovni oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti,
ak nastala na území SR a v zahraničí.
• plnení dohodnutou spoluúčasťou. Ak nie je dohodnuté inak, dojednáva sa bez spoluúčasti.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrťročne, polročne, alebo ročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
Splatnosť a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí krytie?
•
•

Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
Poistenie končí, výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť doručená aspoň šesť týždňov pred jej uplynutím, uplynutím poistnej doby, úmrtím poisteného, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, nezaplatením poistného v lehote stanovenej občianskym
zákonníkom, výpoveďou jednej zo zmluvných strán do 30 dní od výplaty/zamietnutia poistného plnenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
•
•
•

Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. Výpovedná lehota
je 1 mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne.
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