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Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení ochrany práv VODIČ PROFI. Kompletné
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o tomto poistení sú uvedené vo Všeobecných poistných
podmienkach pre poistenie ochrany práv zo dňa 31.5.2018, Osobitných poistných podmienkach pre poistenie ochrany práv
"VODIČ PROFI" zo dňa 31.5.2018 a v návrhu poistnej zmluvy (ďalej aj "poistné podmienky").

O aký typ poistenia ide?
Ponúkame Vám poistenie ochrany práv, ktoré pre Vás zabezpečuje na jednej strane ochranu a presadzovanie vašich
oprávnených právnych záujmov a na strane druhej úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré sú s presadzovaním vášho práva
spojené. Zabezpečuje pre Vás tri druhy poistného plnenia. Právne poradenstvo - základná analýza právneho problému
a poskytnutie ústneho alebo písomného stanoviska k možnostiam jeho riešenia. Posúdenie vašich nárokov a ich presadzovanie
mimosúdnou cestou. Presadzovanie vašich nárokov súdnou cestou.

Čo je predmetom poistenia?
Ak niekto poruší vaše právo, budeme vás chrániť,
ak toto porušenie bude súvisieť:
✓ s vedením cudzieho vozidla, napríklad vozidla
zamestnávateľa
✓ s vašim pracovnoprávnym vzťahom, alebo
s výkonom štátnej služby
Poistné plnenie Vám budeme poskytovať výlučne
v nasledovných oblastiach práva:
✓ náhrada škody
✓ trestné a priestupkové právo, vrátane odobratia
alebo znovunadobudnutia vodičského preukazu
✓ poistné spory s inými poisťovňami
✓ pracovné spory so zamestnávateľom

Čo nie je predmetom poistenia?
Nemôžeme pokryť všetky vaše právne spory zo
všetkých právnych oblastí, nakoľko by sa stalo
poistenie cenovo nedostupné. Tie oblasti práva,
ktoré nie sú uvedené v predmete poistenia
(napríklad: colné a daňové právo, právo
sociálneho zabezpečenia) nie sú poistením
kryté. Predmetom poistenia nie sú právne spory,
ktoré súvisia s vašou podnikateľskou činnosťou.
Do poistenia nie sú zahrnuté právne problémy,
ktoré vznikli pred uzatvorením poistnej zmluvy
alebo po jej ukončení.
Predmetom poistenia nie sú naše vzájomné
právne spory.
Kompletné informácie o výlukách z poistenia
nájdete v poistných podmienkach.

Kto je poistený?
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Detailnú špecifikáciu obmedzení nájdete
v poistných podmienkach, a to priamo pri
jednotlivých právnych oblastiach, ktorých sa
konkrétne obmedzenie týka. Poistné plnenie Vám
nebude poskytnuté napríklad:
ak budete obvinený z úmyselného trestného činu
alebo priestupku, alebo ich spôsobíte pod
vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok
ak porušíte zmluvu Vy alebo je výška vášho
sporu nižšia ako 50 €, poskytuje sa poistné
plnenie iba formou právneho poradenstva
ak bude spadať váš problém do kompetencie
súdu v niektorom členskom štáte EÚ dojednáva
sa pri poistných sporoch vaša spoluúčasť na
poistnom plnení vo výške 15 %.
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✓ Vy ako poistník, ak nie je v poistnej zmluve
dojednané inak

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Nárok na poistné plnenie máte pri tých právnych problémoch, ktoré podliehajú právomoci súdov a príslušných
orgánov v Slovenskej republike. Pri vybraných právnych oblastiach Vám poskytneme poistné plnenie i pri právnych
sporoch, ktoré podliehajú právomoci súdov v členských štátoch Európskej únie alebo vo všetkých európskych
štátoch, stredomorských ostrovných štátoch, či v štátoch susediacich so Stredozemným morom (s výnimkou Ruska,
Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska). Podrobnosti sú uvedené v poistných podmienkach.

Aké mám povinnosti?
▪ Musíte platiť riadne a včas poistné (splátky poistného).
▪ Najneskôr do 5. kalendárnych dní nám musíte oznámiť zmeny vo vašich údajoch, ktoré sú evidované v poistnej
zmluve.
▪ Pri vzniku poistnej udalosti nám poskytnite pravdivé a komplexné informácie o vašom probléme, následne nám
poskytnite súčinnosť, ktorú budeme požadovať, nakoľko je pre riešenie vášho problému nevyhnutná a postupujte
podľa pokynov právnika - likvidátora.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ Poistné môžete platiť ročne alebo v dohodnutých 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.
▪ Prvé poistné možete zaplatiť bankovým prevodom, následné poistné bankovým prevodom alebo SEPA inkasom
z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Váš nárok na poskytnutie poistného plnenia začína od nultej hodiny dňa, ktorý je uvedený ako začiatok poistenia
v poistnej zmluve a končí dňom ukončenie platnosti poistnej zmluvy. Ak Vám v tomto období vznikne právny problém,
ktorý je poistením krytý, bude Vám poistné plnenie poskytnuté.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu možno vypovedať ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť
týždňov pred jeho uplynutím.
Poistná zmluva môže byť ukončená na základe našej vzájomnej dohody, pričom dohoda musí byť písomná. V tomto
prípade poistná zmluva zaniká k dátumu, ktorý je uvedený v dohode.
Vaša poistná zmluva zanikne, ak nezaplatíte v prvom roku poistné do troch mesiacov od jeho splatnosti a vo všetkých
ďalších rokoch do jedného mesiaca odo dňa, kedy Vám bude doručená z našej strany výzva na jeho zaplatenie. Ak
nebola výzva doručená do jedného mesiaca od splatnosti poistného, poistenie zanikne, ak ho neuhradíte do troch
mesiacov od jeho splatnosti. Ak máte dohodnuté splátky poistného, tak sa považuje poistné za neuhradené až po
splatnosti poslednej splátky.
Vaša poistná zmluva môže byť vypovedaná i z našej strany a to najneskôr 6 týždňov pred každým koncom poistného
obdobia alebo ak Vám bolo najmenej tri krát poskytnuté poistné plnenie počas 12 mesiacov na jednom predmete
poistenia.

