Dodatok č. 1
k Všeobecným poistným podmienkam pre poistenie Moje auto KASKO zo dňa 15.12.2014
(ďalej len „dodatok“)
Článok 1
Predmet dodatku
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie Moje auto KASKO zo dňa 15.12.2014 (ďalej len „VPP“), ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, sa v prípade, ak bolo dojednané úrazové pripoistenie osôb vo vozidle,
dopĺňajú a menia nasledovne:
1. Článok XXXVII odsek 1 písm. b) VPP sa mení nasledovne:
„b) trvalých následkov úrazu,‘‘
2. Článok XXXVIII odsek 2 písm. a) VPP sa mení nasledovne:
„a) Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistenému poistné plnenie,
ktorého výška je stanovená percentom z poistnej sumy pre prípad trvalých následkov úrazu. Toto percento je
určené rozsahom ustálených trvalých následkov konkrétneho telesného poškodenia uvedeného v Tabuľke
trvalých následkov úrazu, pokiaľ v týchto VPP nie je uvedené inak. Výšku poistného plnenia určuje poisťovateľ
podľa Tabuľky trvalých následkov úrazu platnej v dobe vzniku poistnej udalosti.“
3. Článok XXXVIII odsek 2) písm. d) VPP sa mení nasledovne:
„d) Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, poisťovateľ
zníži poistné plnenie za trvalé následky úrazu o toľko percent, koľkým percentám zodpovedalo predchádzajúce
poškodenie určené tiež podľa Tabuľky trvalých následkov úrazu.“
4. Článok XXXVIII odsek 2) písm. e) VPP sa mení nasledovne:
„e) Ak sa jednotlivé následky po jednom alebo viacerých úrazoch týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí,
hodnotí ich poisťovateľ ako celok, a to najviac percentom uvedeným v Tabuľke trvalých následkov úrazu.“
5. Článok XXXVIII odsek 4) písm. b) prvá veta VPP sa mení nasledovne:
„b) Poisťovateľ stanoví poistné plnenie podľa Tabuľky plnenia za dobu liečenia úrazu (ďalej len „oceňovacia
tabuľka“) platnej v čase vzniku úrazu poisteného.“
6. Článok XXXVIII odsek 6) VPP sa mení a dopĺňa nasledovne:
„6) Tabuľka trvalých následkov úrazu a oceňovacia tabuľka (ďalej spolu ako „oceňovacie tabuľky“) tvoria prílohu
poistnej zmluvy. Poisťovateľ je oprávnený oceňovacie tabuľky dopĺňať a meniť (ďalej iba „zmena oceňovacej
tabuľky“), a to z dôvodu pokroku alebo zmien vo vývoji lekárskej vedy alebo lekárskej praxe. Zmena oceňovacej
tabuľky podľa predchádzajúcej vety je pre poistníka záväzná len vtedy, ak písomné oznámenie poisťovateľa
o zmene oceňovacej tabuľky je poistníkovi doručené najmenej dva mesiace pred dňom nadobudnutia účinnosti
zmeny oceňovacej tabuľky. Písomné oznámenie poisťovateľa obsahuje popis samotnej zmeny oceňovacej
tabuľky, bližší popis dôvodu zmeny oceňovacej tabuľky, informáciu o možnosti vypovedať poistenie a dátum
nadobudnutia účinnosti zmeny oceňovacej tabuľky. V prípade nesúhlasu so zmenou oceňovacej tabuľky má
poistník právo poistenie bezplatne vypovedať písomnou výpoveďou doručenou poisťovateľovi najneskôr do dňa
nadobudnutia účinnosti zmeny oceňovacej tabuľky. V prípade včas doručenej výpovede poistenie zanikne ku dňu
nadobudnutia účinnosti zmeny oceňovacej tabuľky.“
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia VPP zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok bol schválený dňa 10.12.2015.

