Poistenie vozidiel
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika
Produkt: Úrazové pripoistenie
osôb vo vozidle
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o úrazovom pripoistení osôb vo vozidle. Kompletné
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o úrazovom pripoistení osôb vo vozidle sú uvedené vo
Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie Moje auto KASKO zo dňa 30.09.2016, Osobitných poistných podmienkach
k poisteniu Moje auto KASKO zo dňa 15.04.2017, Osobitných poistných podmienkach pre úrazové pripoistenie k poisteniu Moje
auto KASKO zo dňa 30.09.2016 a v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?
Z úrazového pripoistenia osôb vo vozidle poisťovateľ uhradí škody na zdraví v dôsledku rizika dojednaného v poistnej zmluve.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

Poistenie kryje škody v prípade:
✓ smrti následkom úrazu
✓ trvalých následkov úrazu
✓ denného odškodného pri pobyte v nemocnici
✓ denného odškodného počas doby nevyhnutného
liečenia

Škoda, ktorá vznikla poistenému v súvislosti s jeho:
samovraždou, úmyselným sebapoškodením
alebo zámerným privodením telesného
poškodenia vrátane ich následkov
konaním pri úmyselnom trestnom čine, za ktorý
bol súdom právoplatne odsúdený
duševnej poruchy, duševnej choroby, zmeny
psychického stavu alebo poruchy vedomia,
mozgovej mŕtvice, infarktu myokardu,
epileptického záchvatu alebo iného záchvatu
kŕčom, ktorý zachváti celé telo
otravou požitím alebo aplikáciou pevných alebo
kvapalných látok
jazdou odcudzeným vozidlom alebo vozidlom
používanom neoprávnene, ak poistený o tejto
skutočnosti vedel alebo mohol vedieť
účasti pri dopravnej nehode, ktorej vznik mal byť
podľa príslušného právneho predpisu ohlásený
príslušnému orgánu, a k tomuto ohláseniu
nedošlo

Poistné plnenie je poskytované maximálne do
výšky poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej
zmluve.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
V poistnej zmluve sa dojednáva poistná ochrana
pre každú prepravovanú osobu vrátane vodiča.
Poistenie sa dojednáva na celkový počet
sedadiel uvedený v doklade o evidencii vozidla.
Ak sa vo vozidle prepravovalo viac osôb ako je
počet sedadiel uvedený v doklade o evidencii
vozidla, poistné plnenie z úrazového pripoistenia
osôb vo vozidle sa potom vypočíta v pomere
počtu sedadiel k počtu prepravovaných osôb vo
vozidle.
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Poistenie kryje škody spôsobené:
✓ počas jazdy vozidlom alebo pri havárii vozidla
a prepravované osoby sa nachádzali na
miestach určených na prepravu osôb
✓ pri nastupovaní do vozidla bezprostredne pred
začiatkom jazdy
✓ pri vystupovaní z vozidla bezprostredne po
skončení jazdy
✓ pri uvádzaní motora vozidla do chodu
bezprostredne pred začiatkom jazdy
✓ pri krátkodobých zastávkach vozidla, ktoré boli
nutné z dôvodu opravy alebo odstránenia bežnej
poruchy vzniknutej počas jazdy alebo z dôvodu
úpravy vozidla, pokiaľ sa úraz stane vo vozidle
alebo v jeho bezprostrednej blízkosti na
pozemnej komunikácii

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Územná platnosť úrazového pripoistenia je neobmedzená.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti
oznámiť vznik škodovej udalosti bezodkladne po jej vzniku
v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,
priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je potrebné uhradiť najneskôr v deň, ktorý predchádza začiatku poistenia. Ak je deň začiatku poistenia
zhodný s dňom vyhotovenia návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, je potrebné uhradiť prvé poistné najneskôr do 24:00
hodiny dňa začiatku poistenia.
Poistná zmluva je uzatvorená dňom zaplatenia poistného.
Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne. Poistné ste povinný
uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.
Prvé poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. Následné poistné môžete
platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom a hodinou, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je 8 dní, jej uplynutím poistenie zanikne.
Ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.
Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov
odo dňa jeho splatnosti.
Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenia, ak nebolo poistné zaplatené pred doručením tejto výzvy. Výzva poisťovateľa
obsahuje upozornenie, že poistenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

