
Poistenie vozidiel
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika Produkt: Moje auto KASKO

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o  poistení vozidla. Kompletné informácie pred uzavretím

poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení vozidla sú  uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie Moje

 Osobitných poistných podmienkach pre úrazové pripoistenie k poisteniu Moje  auto KASKO zo dňa 30.09.2016 a v návrhu na

 uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?  
Z poistenia Moje  auto KASKO poisťovateľ uhradí škody na vozidle spôsobené v dôsledku rizika dojednaného v poistnej zmluve. 

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku: 

✓ havárie, ak poškodenie alebo zničenie vozidla je

ako škoda kryté systémom povinného

 zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu

spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie

vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpoved-

nosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba

✓ živelnej udalosti (víchrice, úderu blesku, lavíny,

požiaru, povodne, zemetrasenia, krupobitia, zo-

suvu pôdy, pádu predmetov, výbuchu, záplavy)

✓ pôsobenia hlodavcov

✓ mechanického poškodenia čelného skla vozidla

akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je

týmito VPP vylúčená a je takéto poškodenie

možné odstrániť opravou čelného skla poist-

eného vozidla a zároveň nedošlo k inému

 poškodeniu vozidla

Poistné krytie je možne rozšíriť aj pre krytie škôd

spôsobených v dôsledku: 

▪ havárie

▪ pôsobenia vody z vodovodného zariadenia,

 spätného vystúpenia vody

▪ odcudzenia časti vozidla, vandalizmu, odcudzenia

celého vozidla

Poistenie vozidla sa dojednáva prostredníctvom

modulov poisteného krytia BASIC, BASIC+,

 OPTIMAL alebo OPTIMAL+.

Poistné plnenie je poskytované maximálne do

výšky poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej

zmluve. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve poistná

suma určená, maximálna výška poistného plnenia

z jednej poistnej udalosti je 150 000 EUR.

Spolu s poistením vozidla môžu byť dojednané

pripoistenia: 

▪ zrážky vozidla so zvieraťom  (len k modulom

poistného krytia BASIC alebo  BASIC+)

▪ čelného skla

▪ finančnej straty

▪ náhradného vozidla

▪ batožiny

▪ nadštandardnej výbavy vozidla

▪ vozidla pri pracovnej činnosti

▪ úrazové poistenie osôb vo vozidle (možné

 dojednať aj samostatne, bez poistenia vozidla)

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená vodičom poisteného vozidla,

ktorý v čase vzniku škodovej udalosti nemal

predpísané príslušné vodičského oprávnenie,

mal zadržaný vodičský preukaz alebo mal

uložený zákaz viesť motorové vozidlo

škoda spôsobená požiarom alebo výbuchom,

pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej

osoby; táto výluka sa nevzťahuje na poškodenie

alebo zničenie poisteného vozidla, ktoré sa

v čase takého požiaru alebo výbuchu

nachádzalo v dosahu jeho účinkov a neopráv-

nený zásah nebol proti nemu smerovaný

škody, ku ktorým došlo pri pretekoch a súťa -

žiach akéhokoľvek druhu ako aj pri tréningových

a prípravných jazdách k nim

škody, ku ktorým došlo pri nesúťažných alebo

testovacích jazdách na rýchlostných dráhach

pretekárskych okruhov

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné  plnenie za každú poistnú udalosť sa

znižuje o dojednanú spoluúčasť.

T
l. 

č.
 1

16
0-

E
S/

xm
 -

 
/2

02

auto KASKO zo dňa 30.09.2016, Osobitných poistných podmienkach k poisteniu Moje auto KASKO zo dňa 29.03.2019,

I.
1



Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Poistenie vozidla sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na geografickom území  Európy. V poistnej

 zmluve  je možné dojednať platnosť poistenia len  na územie Slovenskej republiky a Českej republiky.

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

▪ bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve

▪ platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti

▪ oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla

mimo územia SR

▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,

priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ Ak bol v návrhu dohodnutý spôsob uzatvorenia poistnej zmluvy zaplatením poistného, prvé poistné uhraďte v lehote 
do 5 kalendárnych dní od dátumu začiatku poistenia, inak návrh stratí platnosť a poistenie nevznikne. Poistná 
zmluva je uzatvorená dňom zaplatenia poistného.

▪ Poistné možete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne.
▪ Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.
▪ Prvé poistné možete platiť bankovym prevodom, následné poistne bankovým prevodom  alebo SEPA inkasom z 
účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom a hodinou poskytovania predbežného poistenia zodpovednosti uvedenými v návrhu na

 uzavretie poistnej zmluvy. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Vypovedať zmluvu môžete ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred

jeho uplynutím. 

Vypovedať zmluvu môžete aj po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi.

Výpovedná lehota je jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy

 poisťovateľovi. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Poistenie zaniká aj okamihom zániku motorového vozidla, zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu,

vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo vyradením z premávky na pozemných komunikáciách,

 oznámením o krádeži motorového vozidla a zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva

s právom kúpy prenajatej veci. Pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, poistenie zodpovednosti

zanikne vrátením dokladu o poistení zodpovednosti poisťovateľovi.

Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti,

resp. ak platíte poistné v splátkach do jedného mesiaca od dátumu splatnosti poslednej splátky poistného.

Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.

Nespotrebované poistné Vám bude vrátené, ak zostávajúca suma poistného presiahne 1,66 EUR. Pokiaľ však došlo ku

škodovej udalosti, z ktorej vznikla pre poisťovateľa povinnosť nahradiť škodu, má poisťovateľ nárok na poistné až do

konca poistného obdobia.  
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 dni a začína plynúť odo dňa uzatvorenia
poistnej zmluvy na diaľku.




