Zabezpečenie vozidla proti krádeži
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistený je povinný zabezpečiť vozidlo, podľa jeho
značky, modelu a veku vozidla pri vstupe do poistenia, proti krádeži jedným alebo kombináciou
z nasledovných spôsobov:
 imobilizérom v kľúči inštalovaným priamo výrobcom vozidla, alebo
 mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s karosériou vozidla, alebo
 autoalarmom, alebo
 satelitným vyhľadávacím a monitorovacím systémom.

Podľa značky, modelu a veku vozidla pri vstupe do poistenia, je poistník povinný zabezpečiť
vozidlo nasledovným počtom zabezpečovacích zariadení:
do 7
rokov

8 rokov
a viac

Audi, MINI, BMW, SMART, Mercedes, Volkswagen, Volvo, Jeep, Chrysler,
Dodge, Lexus, Alfa Romeo, Land Rover, Jaguár

2

2

Škoda Octavia, Škoda Superb, Subaru

2

1

Ostatné značky a modely

1

1

Značka a model vozidla / vek vozidla od roku jeho výroby

Všetky poisťovateľom požadované zabezpečovacie zariadenia inštalované v motorovom
vozidle musia byť funkčné a nainštalované dodávateľom s platnou licenciou na montáž
takýchto zariadení, poistený je povinný udržiavať ich v prevádzky schopnom stave a uviesť ich
do funkčného stavu pri každom opustení vozidla.
Ak v čase PU neboli niektoré z povinných zabezpečovacích zariadení v motorovom vozidle
nainštalované a uvedené do funkčného stavu, je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie.

Popis zabezpečovacích zariadení:
Mechanické zabezpečovacie zariadenie je zariadenie, ktoré je pevne spojené s karosériou vozidla a
mechanickým spôsobom zabraňuje neoprávnenému použitiu vozidla tým, že blokuje riadenie alebo
prevodové ústrojenstvo automobilu (Construct, Mul-t-lock, Zeder-lock, Twin way a podobné
homologizované typy).
Autoalarm je elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle, ktoré akusticky
a opticky signalizuje alebo diaľkovo hlási pokus o neoprávnený vstup do vozidla a zabraňuje rozjazdu
vozidla blokovaním motora (Jablotron, Meta, Avital, Bosch, Clifford, Piranha a podobné
homologizované typy).
Imobilizér je elektronické zabezpečovacie zariadenie pevne zabudované vo vozidle a zabraňujúce
rozjazdu vozidla blokovaním funkčných častí motora (typové označenie ako pri alarmoch alebo od
výrobcu vozidla).
Vyhľadávací systém je zabezpečovacie zariadenie skryte inštalované vo vozidle a po aktivácii
schopné vysielať signál. Monitorovaním tohto signálu je možné určiť presnú lokalizáciu vozidla. Tento
druh zabezpečovacieho zariadenia musí byť vždy napojený na centrálne dispečerské pracovisko.
Systém musí mať pôsobnosť minimálne na celom území SR (Lo-Jack, GSP/GSM a podobné
homologizované typy).

