Poistenie vozidiel
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Slovenská republika

Produkt: MOJE AUTO

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení vozidla. Kompletné informácie pred uzatvorením
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení vozidla sú uvedené v poistných podmienkach s názvom „MOJE AUTO
– SPRIEVODCA POISTENÍM“ zo dňa 15. 09. 2022 a v návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie vozidiel MOJE AUTO je komplexné poistenie motorového vozidla s rozsahom poistnej ochrany, ktorá môže zahŕňať
škody spôsobené prevádzkou vozidla ostatným účastníkom cestnej premávky, škody na poistenom majetku alebo zdraví ako aj
asistenčné služby a právnu pomoc. Poistenie je možné uzatvoriť iba ako jeden z balíkov COMFORT, PLUS, EXTRA alebo MAX.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
✓ náhrada škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
✓ náhrada škody vzniknutá poškodením, zničením,
odcudzením alebo stratou veci
✓ účelne vynaložené náklady spojené s právnym
zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených
nárokov
✓ náhrada ušlého zisku
Limity poistného plnenia (platia limity uzatvorené
v poistnej zmluve).
▪ 5 240 000 EUR bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom
zisku je to spolu maximálne 1 050 000 EUR
na jednu poistnú udalosť
alebo do výšky
▪ 6 000 000 EUR bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom
zisku je to spolu maximálne 3 000 000 EUR
na jednu poistnú udalosť
alebo do výšky
▪ 10 000 000 EUR bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom
zisku je to spolu maximálne 5 000 000 EUR
na jednu poistnú udalosť
Spolu s poistením zodpovednosti sú poskytované aj
asistenčné služby (základné), právna pomoc
a úrazové poistenie (základné).
Poistné krytie je možne rozšíriť aj o tieto riziká:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

živel,
požiar, explózia, implózia
poškodenie zvieraťom,
asistenčné služby (rozšírené),
úrazové poistenie (rozšírené),
odcudzenie,
vandalizmus,
rozbitie skla,
havária,
finančná strata.

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda, ktorú utrpel vodič motorového vozidla,
ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená
škoda, za ktorú poistený zodpovedá svojmu
manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase
vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti
škoda vzniknutá držiteľovi, vlastníkovi alebo
prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého
prevádzkou bola škoda spôsobená
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
škody, ku ktorým došlo pri pretekoch
a súťažiach akéhokoľvek druhu ako aj pri
tréningových a prípravných jazdách k nim alebo
ku ktorým došlo pri nesúťažných alebo
testovacích jazdách na rýchlostných dráhach
pretekárskych okruhov

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ má nárok na náhradu poistného plnenia
z poistenia zodpovednosti alebo jeho časti, ak:
osoba spôsobila škodu úmyselne,
osoba viedla motorové vozidlo pod vplyvom
návykovej látky,
osoba viedla motorovú vozidlo bez predpísaného
vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu
činnosti viesť motorové vozidlo,
osoba spôsobila škodu motorovým vozidlom,
o ktorom osoba, ktorá ho viedla vedela, že jeho
technická spôsobilosť nezodpovedá
podmienkam na jeho používanie v premávke na
pozemných komunikáciách, a tento stav bol
v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou.
V prípade ostatných poistení zahrnutých v balíku:
sa poistné plnenie znižuje za každú poistnú
udalosť o uzatvorenú spoluúčasť.
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Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je platné na území
štátov označených v zelenej karte (medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla).
✓ Územný rozsah pre asistenčné služby je definovaný geografickým územím Európy, vrátane európskej časti Turecka
a gréckej časti Cypru, s výnimkou Bieloruska, Ruska, Ukrajiny a Moldavska.
✓ Ostatné poistenia zahrnuté v balíku sa vzťahujú na škody, ktoré vznikli na geografickom území Európy.

Aké mám povinnosti?

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa uzatváraného poistenia
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
bez zbytočného odkladu oznámiť skutočnosti, na základe ktorých zaniká poistenie zodpovednosti
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, ak vznikla
mimo územia SR
▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,
priebehu a rozsahu
▪ vykonať obhliadku vozidla a vyhotoviť jeho fotodokumentáciu podľa návodu v prípade, ak je požadovaná
poisťovateľom, do vykonania takejto obhliadky platí zvýšená spoluúčasť

▪
▪
▪
▪
▪

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 môžete platiť podľa uzatvoreného poistného obdobia ročne, polročne, štrvťročne alebo mesačne.
▪ Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.
▪ Prvé poistné môžete platiť bankovým prevodom, následné poistné bankovým prevodom alebo SEPA inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, hodinou a minútou uvedenými v poistnej zmluve. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú,
pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:
▪ do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne,
▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím,
▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia, výpovedná lehota je pätnásť
dní a jej uplynutím poistenie zanikne.
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 uzatvorená nájomná zmluva
s právom kúpy prenajatej veci. Pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, poistenie
zodpovednosti zanikne vrátením zelenej karty poisťovateľovi.
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.

