
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení vozidiel  autosalónov. Kompletné informácie pred

uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení autosalónov sú  uvedené v návrhu poistnej zmluvy, vo Všeobecných

 poistných podmienkach pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb zo dňa 01.05.2012 a v Zmluvných

 dojednaniach pre poistenie autosalónov zo dňa 01.01.2015. 

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia autosalónov poisťovateľ nahradí poistenému škodu spôsobenú poisteným rizikom na poistených vozidlách 

v autosalóne, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane a o ktorej v čase dojednania poistnej

 zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane.

Čo je predmetom poistenia?
Do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve

sú poistené 

✓ nové nepoškodené vozidlá určené na predaj 

✓ vozidlá prevzaté do opravy

✓ ojazdené vozidlá určené na predaj,

 nachádzajúce sa v priestoroch autosalónu 

✓ vozidlá opatrené zvláštnym evidenčným číslom

 trvalo manipulačným  

Poistenie sa vzťahuje na poškodenie vozidiel

rizikami

✓ havária (čo predstavuje náraz, alebo stret s iným

pohyblivým alebo nepohyblivým predmetom,

alebo iné riziká, ako je dym, rázová vlna a pád

predmetov, voda z vodovodných zariadení 

a vandalizmus, čiže poškodenie cudzej veci

v zmysle ustanovení Trestného zákona)

✓ živelná udalosť (požiar, víchrica, povodeň,

 záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv

pôdy, lavína a ťarcha snehu)

✓ krádež, lúpež a vandalizmus s tým súvisiaci

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?
vozidlá, ktoré neboli poisteným (predajcom)

kúpené, čiastočne zaplatené, resp. za ne

právne nezodpovedá

veci, ktoré sú dlhodobo nevyužiteľné alebo

nevyužívané

náklady na zamedzenie alebo skrátenie

 prerušenia prevádzky následkom poistnej

udalosti

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie

 primerane znížiť alebo zamietnuť ak vedomé

porušenie alebo nedodržanie povinností

stanovených zákonom alebo dohodnutých 

v poistnej  zmluve malo podstatný vplyv na vznik

škody alebo na zväčšenie jej následkov

je oprávnený poistné plnenie z poistnej zmluvy

odmietnuť, ak sa dozvie až po poistnej udalosti,

že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome

nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol

 zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre

 uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná 

poistenie sa nevzťahuje na škody podliehajúce

výlukám z poistenia uvedeným vo všeobecných

poistných podmienkach v osobitnom článku

Všeobecné výluky z poistenia, alebo výlukám

 uvedeným v článkoch týkajúcich sa definícií

 jednotlivých poistených rizík
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Aké mám povinnosti?
▪ pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní

poistnej zmluvy

▪ dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, všeobecných poistných

 podmienok,  zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy

▪ dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie

▪ bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi

▪ vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. štvrťročných splátkach. Poistné ste povinný uhradiť najneskôr

v prvý deň poistného obdobia pri ročnej platbe alebo v prvý deň splátkového obdobia, keď platíte poistné v splátkach,

ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.                                                                                                                                     

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vzniká prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej

zmluve dohodnuté inak. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu možno vypovedať:

▪ do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne

▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím

▪ do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia  poistného plnenia alebo jeho zamietnutia,  výpovedná lehota je

 osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne


