Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z
iného členského štátu, prostredníctvom ktorej v Slovenskej
republike podniká Generali Česká pojišťovna a.s.
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Produkt: Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
AUTOMATIK (ďalej aj „poistenie zodpovednosti“)

Tento dokument vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred
uzavretím poistenia a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2021 (ďalej len „Všeobecné poistné podmienky“)
a v príslušných podmienkach doplnkových poistení. Prečítajte si všetky dokumenty, aby ste boli plne informovaní.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poistenie zodpovednosti si
môžete dojednať ako jeden z troch balíkov krytia: M, L, XL. Balíky obsahujú poistenie zodpovednosti a doplnkové poistenia, ktoré podľa zvoleného
balíka kryjú škody na poistenom vozidle, zdraví, asistenčné služby. K vybranému balíku si môžete dojednať aj ďalšie doplnkové poistenia.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

Poistené sú riziká podľa zvoleného balíka a vybrané
doplnkové poistenia.

Poistenie zodpovednosti nepokrýva škody:

Poistenie zodpovednosti pokrýva škody spôsobené
tretím osobám prevádzkou vozidla uvedeného v poistnej
zmluve:
škody na zdraví a náklady pri usmrtení,
náklady na zdravotnú starostlivosť, nemocenské
dávky, úrazové dávky, dôchodkové dávky a pod., ak
je poistený povinný ich nahradiť,
škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením
alebo stratou veci,
účelne vynaložené náklady na právne zastúpenie pri
uplatňovaní nárokov poškodeného,
ušlý zisk.
Balík M zahŕňa:
Poistenie zodpovednosti s limitom poistného plnenia:
Škoda na zdraví: 5 240 000 EUR; Materiálna škoda:
1 050 000 EUR
 Doplnkové poistenie: Asistenčné služby KLASIK pre
osobné a úžitkové vozidlá do celkovej hmotnosti
3500 kg.
Balík L zahŕňa:
Poistenie zodpovednosti s limitom poistného plnenia:
Škoda na zdraví: 6 000 000 EUR; Materiálna škoda:
6 000 000 EUR
 Doplnkové poistenia: Asistenčné služby KLASIK,
poistenie pre prípad živelnej udalosti a poškodení
hlodavcom, poistenie proti zlému stavu vozovky,
poistenie úrazu dopravovaných osôb.
Balík XL zahŕňa:
Poistenie zodpovednosti s limitom poistného plnenia:
Škoda na zdraví: 10 000 000 EUR; Materiálna škoda:
10 000 000 EUR
 Doplnkové poistenia: Asistenčné služby PREMIUM,
poistenie pre prípad živelnej udalosti a poškodení
hlodavcom, poistenie proti zlému stavu vozovky,
poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie stretu
so zverou, poistenie pneumatík.
K jednotlivým Balíkom M, L a XL si môžete dojednať
tieto doplnkové poistenia:
 Poistenie čelného skla
 Poistenie krádeže

ktoré utrpel vodič vozidla, ktorého prevádzkou bola
spôsobená škoda,
na majetku, za ktoré poistený zodpovedá svojmu
manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku
škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti,
na majetku vzniknuté držiteľovi, vlastníkovi alebo
prevádzkovateľovi vozidla, ktorého prevádzkou bola
spôsobená škoda,
ktoré poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad
rámec ustanovený osobitnými predpismi,
vzniknuté pri pracovnej činnosti vozidla,
na poistenom vozidle, ktorého prevádzkou bola
spôsobená škoda.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ je oprávnený plnenie z poistenia zodpovednosti
sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený:
bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť
škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia,
ktoré by inak poisťovateľ bol povinný poskytnúť,
sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku,
neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v
súdnom konaní.
Doplnkové poistenia sa nevzťahujú na škody spôsobené
úmyselným konaním.
Doplnkové poistenie asistenčných služieb sa
nevzťahuje na prípady, ak škodová udalosť nebola
bezprostredne nahlásená asistenčnej spoločnosti.
Doplnkové poistenie zlého stavu vozovky a poistenie
stretu so zverou sa nevzťahujú na škody, ktoré neboli
šetrené políciou ani bezodkladne nahlásené asistenčnej
spoločnosti.
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete
vo Všeobecných poistných podmienkach a príslušných
podmienkach doplnkových poistení.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie zodpovednosti je platné na území štátov systému zelenej karty (t. j. Medzinárodnej automobilovej poisťovacej karty) a
zároveň sa nenachádzajú v zozname sankcionovaných krajín. Členské štáty nájdete vymenované na webovej stránke Slovenskej
kancelárie poisťovateľov: www.skp.sk. Zoznam sankcionovaných krajín nájdete na webovej stránke poisťovateľa www.generali.sk.
Doplnkové poistenie pre prípad živelnej udalosti a poškodení hlodavcom, poistenie úrazu dopravovaných osôb
a poistenie pneumatík platia na geografickom území Európy a na celom území Turecka.
Poistenie zlého stavu vozovky a poistenie stretu so zverou sa vzťahujú na udalosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej
republiky.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzatvorením poistenia













Odpovedajte pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa poistenia pri uzavretí poistenia alebo jeho zmene.
Umožnite na požiadanie poisťovateľa vykonať obhliadku poisteného vozidla.
Plaťte poistné v dohodnutej výške riadne a včas.
Dbajte, aby škodová udalosť nenastala.
Bezodkladne oznámte poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa poistenia: napr. zmenu vlastníka/držiteľa, účelu použitia vozidla,
kontaktných údajov.
Urobte potrebné opatrenia na zmiernenie následkov udalosti.
• Oznámte
Uhradiťpoisťovateľovi
poistné v deň vznik
splatnosti,
ktorýudalosti
je uvedený
v poistnej
zmluvena území SR, a do 30 dní, ak vznikla mimo územia SR).
škodovej
(do 15
dní, ak vznikla
Predložte poisťovateľovi doklady a vysvetlenia potrebné ku škodovej udalosti, ktoré si vyžiada.
Postupujte podľa pokynov poisťovateľa.
Oznámte asistenčnej spoločnosti alebo polícii každú škodovú udalosť z doplnkového poistenia pneumatík, poistenia proti
zlému stavu vozovky, poistenia stretu so zverou a poistenia asistenčných služieb.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Ak ste sa rozhodli pre uzavretie poistnej zmluvy na diaľku, poistné musíte uhradiť tak, aby bola v lehote platnosti návrhu poistnej zmluvy
prvá splátka poistného pripísaná na účet poisťovateľa.
Poistné je tzv. bežným poistným. Platíte ho postupne za každé poistné obdobie. Splatné je prvým dňom každého poistného obdobia.
Ak ste poistenie uzavreli na dobu určitú jeden rok alebo kratšie, platíte tzv. jednorazové poistné, ktoré je splatné dňom začiatku
poistenia.
V poistnej zmluve je možné dohodnúť platenie poistného v polročných alebo štvrťročných splátkach. Variabilný symbol je vždy číslo
poistnej zmluvy. Poistné je zaplatené v deň, keď je pripísané na účet poisťovateľa.
Poistné hraďte bankovým prevodom alebo ePOUKAZOM.

Kedy sa začína a končí krytie?
Poistenie sa začína dátumom uvedeným v poistnej zmluve ako „Začiatok poistenia“. Poistenie môže byť uzavreté na dobu neurčitú –
poistenie trvá do dátumu, ktorý je vopred dohodnutý v poistnej zmluve, alebo na dobu neurčitú – vopred nie je dohodnutý dátum
skončenia poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Písomnou výpoveďou:
 do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je 8-denná a začne plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede.
 ku koncu 12-mesačného poistného obdobia; výpoveď musí byť doručená poisťovateľovi aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného
obdobia.
 do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti poisťovateľovi; výpovedná lehota je 1 mesiac odo dňa doručenia výpovede.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli ako spotrebiteľ na diaľku (napr. cez internet alebo telefón) môžete od poistnej zmluvy odstúpiť bez
zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia.

