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V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení krádeže vecí žiakov. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy
a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie krádeže vecí žiakov zo dňa 15.05.2015 (ďalej len “poistné podmienky”).

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia krádeže vecí žiakov uhradíme škody na vybraných veciach v zmysle poistných podmienok, ktoré boli spôsobené v
dôsledku odcudzenia v mieste poistenia. Poistenie možno dojednať pre:
▪ všetkých žiakov školy
▪ všetkých žiakov celej triedy/fakulty
▪ žiakov, ktorí sa do poistenia prihlásia a menovite uvedú v zoznamoch tvoriacich prílohu poistnej zmluvy
▪ zamestnancov, ktorí sa do poistenia prihlásia a menovite uvedú v zoznamoch tvoriacich prílohu poistnej zmluvy

✓ škody spôsobené odcudzením: šatstva,
dáždnikov, obuvi, hodiniek, tašiek (aktoviek),
peračníka, učebníc, rysovacích a písacích
potrieb, kalkulačiek, športových potrieb,
hudobných nástrojov, slúchadiel, ktoré slúžia
žiakom s poruchou sluchu, dioptrických
okuliarov, ostatných zdravotníckych pomôcok,
ktoré poistený nevyhnutne potrebuje v rámci
zdravotnej starostlivosti (napr.: glukomer,
inzulínové pero a pod.)
✓ náklady vynaložené poisteným na odvrátenie
bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo
zmiernenie následkov poistnej udalosti
Náhrada škody vrátane nákladov na odvrátenie
alebo zmiernenie škody poskytujeme do výšky
poistnej sumy, dohodnutej v poistnej zmluve pre
poisteného žiaka alebo poisteného zamestnanca
školy.

Čo nie je predmetom poistenia?
obsah šatstva a tašiek, ak nejde o poistené veci
peniaze, ceniny, cennosti, umelecké diela a
starožitnosti
bicykle
veci žiakov nachádzajúce sa v čase odcudzenia
v domovoch mládeže, študentských domovoch,
internátoch, ubytovniach alebo iných priestoroch
slúžiacich na ubytovanie žiakov, i keď sa tieto
priestory nachádzajú v budove školy
krádež poistených vecí, ich poškodenie alebo
zničenie spôsobené pri pokuse o krádež počas
dopravy tam a späť na miesto organizovaného
pobytu poistených žiakov alebo zamestnancov
strata poistených vecí

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa
znižuje o spoluúčasť, ktorej výška je uvedená
v poistných podmienkach. Spoluúčasť je rôzna
pre žiakov rôznych druhov škôl a zamestnancov
školy a je v rozmedzí od 3 – 10 eur.
Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti
jedného žiaka, resp. zamestnanca školy
poskytujeme max. do výšky poistnej sumy
dojednanej v poistnej zmluve pre tohto žiaka,
resp. zamestnanca.
Stanovenie poistného plnenia v prípade
odcudzenia poistenej veci alebo v prípade
poškodenia a zničenia poistenej veci pri pokuse
o odcudzenie je uvedené v poistných
podmienkach.
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Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na poistené veci nachádzajúce sa v budove školy a vo všetkých miestnostiach
a priestranstvách na území SR, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených žiakov alebo zamestnancov.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia
počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám
uchovávať hodnoverné doklady o vlastníctve, resp. nadobudnutí veci, a na požiadanie ich predložiť poisťovateľovi
bez zbytočného odkladu písomne oznámiť vznik škodovej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o vzniku a rozsahu jej
následkov
▪ bezodkladne oznámiť príslušným orgánom polície odcudzenie poistených vecí
▪ oznámenie o príčine a rozsahu škody dať potvrdiť poverenému zástupcovi školy
▪ umožniť poisťovateľovi vykonať vyšetrenie príčin vzniku a rozsahu poistnej udalosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?

▪ Poistné je potrebné uhradiť najneskôr v deň predchádzajúci dňu začiatku poistenia, inak návrh stratí platnosť
a poistenie nevznikne. Poistná zmluva je uzatvorená dňom zaplatenia poistného.
▪ Poistné zaplatíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.
▪ Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v deň začiatku poistenia.
▪ Poistné môžete platiť bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom
15. októbra školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom poistenie začalo.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:
▪ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne
▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca po poskytnutí/zamietnutí poistného plnenia, výpovedná lehota je osem dní,
jej uplynutím poistenie zanikne
Poistenie môžete ukončiť odstúpením od poistnej zmluvy na diaľku v zmysle zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Lehota na odstúpenie je 14 dní a začína plynúť odo dňa uzatvorenia
poistnej zmluvy na diaľku.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

