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Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach (VPP).

O aké poistenie ide?

Havarijné poistenie motorových vozidiel má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti,
t.j. v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

Škody vzniknuté v dôsledku:
živelnej udalosti;
havárie;
krádeže, lúpeže, vandalizmu;
dopravnej nehody spôsobenej akoukoľvek
udalosťou, vrátane nesprávneho konania vodiča
motorového vozidla.
Poistná suma (horná hranica poistného plnenia
poisťovateľa) sa stanovuje na základe vstupných
parametrov vozidla (značka, model, výkon vozidla).

88 škody spôsobené úmyselným konaním:
- poisteného/poistníka, resp. ich rodinného
príslušníka žijúceho s nimi v spoločnej
domácnosti;
- zamestnancov, poverených pracovníkov
poisteného zabezpečujúcich údržbu poisteného
vozidla;
- vedúcich zamestnancov a spoločníkov alebo
štatutárnych orgánov poistníka-právnickej osoby
zabezpečujúcich údržbu poisteného vozidla.
88 škody vozidla prevádzkované za účelom taxislužby;
88 škody vozidla dané zmluvne do prenájmu –
autopožičovňa, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak;
88 škody vzniknuté v dôsledku rádioaktívneho
žiarena, povstania, demonštrácie, nepokojov,
štrajku, teroristických činov, vojnových udalostí.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Právo na poistné plnenie nevznikne a poisťovateľ neposkytne
poistné plnenie:
ak boli na vozidle vykonané zmeny podliehajúce úradnému
povoleniu alebo potrebné povolenie nebolo pred škodovou
udalosťou zaobstarané a škodová udalosť súvisí s danou
zmenou;
ak v čase škodovej udalosti, ktorou bola havária, nemalo
vozidlo potvrdenie o platnej technickej kontrole;
ak vznikli škody na výbave vozidla, ktorá nie je povolená;
ak škody vznikli na demontovaných dieloch a príslušenstve
vozidla;
na škody vzniknuté na vozidle, ktoré sa používa aj ako
pracovný stroj, ak škoda vznikla pri výkone práce alebo
počas prípravy na jazdu;

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
99 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, pri ktorých
nastane škoda na geografickom území Európy a Turecka,
ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

ak vznikli škody na mazivách a pohonných hmotách
vozidla;
ak škoda vznikla krádežou audio zariadenia alebo
navigácie vyberateľného z vozidla bez použitia náradia;
v prípade motorového vozidla s otvoreným priestorom pre
cestujúcich;
za škody na vozidle spôsobené pri súťažiach alebo
pretekoch každého druhu ako aj pri prípravných jazdách
na preteky a súťaže;
za škody vzniknuté počas a následkom nakladania vozidla,
na škody vzniknuté nesprávne uloženou a zabezpečenou
batožinou alebo nákladom.

Aké mám povinnosti?
Pred uzavretím poistenia:
• pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa
týkajúce sa dojednávaného havarijného poistenia;
Počas trvania poistenia:
• dbať na to, aby škodová udalosť nenastala;
• udržiavať vozidlo v dobrom technickom stave a využívať ho
výlučne na účely stanovené výrobcom;
• platiť poistné včas a v stanovenej výške;
• oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa údajov
uvedených v poistnej zmluve, najmä zmenu jeho osobných
údajov a údajov poisteného vozidla;

V prípade škodovej udalosti:

• bezodkladne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej
udalosti, najneskôr však do 15 dní po jej vzniku ak vznikla
na území Slovenskej republiky, do 30 dní ak vznikla mimo
územia Slovenskej republiky;
• účinne spolupracovať s poisťovateľom.

Kedy a ako uhrádzam platbu ?
– poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, ak nie
je v zmluve dohodnuté inak;
– za zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná
suma poistného resp. splátka poistného uvedená v poistnej
zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa;

– poistné je možné zaplatiť ročne, polročne alebo v
štvrťročných splátkach poštovou poukážkou, inkasom
alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie ?
– poistenie vznikne a krytie začína prvým dňom po
uzatvorení poistnej zmluvy, pokiaľ nebolo v zmluve
dohodnuté, že vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy
alebo nebol dohodnutý neskorší začiatok poistenia;
– poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v
poistnej zmluve dohodnuté inak;
– krytie končí dňom platného zániku poistenia (výpoveď;
dohoda; nezaplatenie poistného; zánik motorového
vozidla; zápis prevodu držby vozidla na inú osobu v

evidencii vozidiel; vyradenie vozidla z evidencie vozidiel;
prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla
príslušným orgánom; vrátenie dokladu o PZP poisťovateľovi
pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii
vozidiel; vyradenie motorového vozidla z premávky na
pozemných komunikáciách; zmenou nájomcu, ak je na
motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom
kúpy prenajatej veci).

Ako môžem zmluvu vypovedať ?
– riadnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia
doručenou poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred
koncom poistného obdobia;
– výpoveďou do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy;

– výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca
odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho
zamietnutia, resp. odmietnutia.

