Poistenie zodpovednosti
za škodu fyzických osôb
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Poistenie zodpovednosti
- Môj domov

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení zodpovednosti za škodu fyzických osôb. Kompletné informácie pred
uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a vo Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu fyzických osôb - Môj domov zo dňa 30.09.2016 a Osobitných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu fyzických osôb – Môj domov zo dňa 30.09.2016.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia zodpovednosti za škodu fyzických osôb uhradíme škody na zdraví a na veci, ktoré poistený alebo členovia domácnosti
poisteného spôsobili inému bežnou činnosťou, ako aj škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich
z vlastníctva nehnuteľností v mieste poistenia.

✓ náhrada škody spôsobenej inému v súvislosti
s činnosťou v domácnosti a jej vedením
✓ náhrada škody spôsobenej inému na dovolenke
✓ náhrada škody spôsobenej inému v súvislosti
s vlastným štúdiom a vzdelávaním
Ak je poistený vlastníkom budovy alebo vedľajšej
stavby postavenej v mieste poistenia uvedenom
v poistnej zmluve:
✓ náhrada škody vyplývajúcej z vlastníctva alebo
držby pozemku, budovy alebo vedľajšej stavby
v mieste poistenia
Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky
poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená poistenému, členovi
domácnosti alebo ich blízkej osobe
škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu, omamných prostriedkov alebo návykových látok
škoda spôsobená na hnuteľných veciach, ktoré
nie sú vo vlastníctve poisteného alebo člena
domácnosti, boli im však požičané alebo ich
majú v užívaní z iného dôvodu
škoda spôsobená podnikateľskou alebo inou
zárobkovou činnosťou
škoda spôsobená pri aktívnej účasti na
akýchkoľvek športových súťažiach alebo
pretekoch, vrátane prípravy na ne
škoda spôsobená používaním zbraní
škoda spôsobená koňom, ktorého chová alebo
vlastní poistený alebo člen domácnosti

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za všetky poistné udalosti za
jeden poistný rok poskytujeme max. do výšky
poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve.
Poistné plnenie za všetky poistné udalosti za
jeden poistný rok, ktoré vznikli mimo územia
Slovenskej republiky, je obmedzené sumou
5 000 EUR.

Tl. č. 3140-DMxm - x./2018

Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré poistený alebo členovia domácnosti poisteného spôsobili na území štátov
Európskej únie.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia
bezodkladne oznámiť každú zmenu údajov v poistnej zmluve
platiť poistné v lehotách splatnosti
oznámiť vznik škodovej udalosti najneskôr do piatich dní po jej vzniku
v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky týkajúce sa jej vzniku, príčiny, priebehu, rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ Prvé ročné poistné je potrebné zaplatiť najneskôr do 45 dní odo dňa vyhotovenia návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy, inak návrh stratí platnosť a poistenie nevznikne. Za deň zaplatenia poistného sa považuje deň, kedy je prvé
ročné poistné vo výške uvedenej v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy pripísané pod správnym variabilným
symbolom (číslo návrhu na uzavretie poistnej zmluvy) na bankový účet poisťovateľa. Poistná zmluva je uzavretá
dňom zaplatenia prvého ročného poistného.
▪ Poistné platíte ročne (ročné poistné obdobie), ak nie je dohodnuté inak.
▪ Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia, ak nie je dohodnuté inak.
▪ Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo peňažným poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni zaplatenia prvého ročného poistného. Za deň zaplatenia
poistného sa považuje deň, kedy je prvé ročné poistné vo výške uvedenej v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
pripísané pod správnym variabilným symbolom (číslo návrhu) na bankový účet poisťovateľa. Poistenie sa uzatvára na
dobu neurčitú, ak nie je dohodnuté inak.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedať:
▪ do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím poistenie zanikne
▪ ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím
▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca po poskytnutí / zamietnutí poistného plnenia, výpovedná lehota je osem dní,
jej uplynutím poistenie zanikne
Poistenie môžete ukončiť odstúpením od poistnej zmluvy na diaľku v zmysle zákona č. 266/2005 Z.z o ochrane
spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Lehota na odstúpenie je 14 dní a začína plynúť odo dňa uzatvorenia
poistnej zmluvy na diaľku.
Poistenie zanikne, ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia
výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie, 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. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

