Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Celoročné cestovné
poistenie a asistenčné
služby

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o celoročnom cestovnom poistení a asistenčných službách. Kompletné informácie
pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných
podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné
poistenie zo dňa 25.05.2017 (ďalej len OPP“).

O aký typ poistenia ide?
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby
v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami.

Čo je predmetom poistenia?

✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých
v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti
poistenej osoby v zahraničí
✓ poskytnutie základných asistenčných služieb
v prípade úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti
poistenej osoby v zahraničí
Úhrada nákladov je poskytovaná v neobmedzenej
výške.
Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí
môžu byť dojednané:
▪ poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za
škodu a doplnkových asistenčných služieb (fixný
balík)
▪ poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Čo nie je predmetom poistenia?
ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca
z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti
náklady spojené s liečbou akútnych chorôb
pretrvávajúcich v čase začiatku poistenej cesty,
ak na základe posudku lekára nie je odporúčané
cestovanie
náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva
vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,
vrátane pôrodu a jeho komplikácií
náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce
z akútnej bolesti, náklady vyplývajúce zo zanedbanej zubnej prevencie, náklady na zubné
náhrady, korunky alebo úpravy čeľustí, zubné
strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa
a náklady v súvislosti s liečbou paradentózy

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je
obmedzené poistnou sumou alebo limitom
poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.
Výška limitov poistného krytia a poistné sumy sú
uvedené v OPP.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti

Tl. č. 7107/xm - x./2018

✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území štátov patriacich do zóny dojednanej v poistnej zmluve.
Zoznam štátov patriacich do jednotlivých zón je uvedený v OPP.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom
zaplatenia poistného.
Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu
uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.
Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku poistenia, poistná zmluva sa zruší
a nespotrebované poistné Vám bude vrátené.
Nespotrebované poistné sa určí ako rozdiel zaplateného poistného a spotrebovaného poistného.
Spotrebované poistné sa určí násobkom dennej sadzby v zmysle sadzobníka poisťovateľa platného v čase
vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy, a to pre danú tarifu a pre jednotlivé druhy poistenia, počtu dní platnosti poistenia
a prípadnej prirážky, ak bola poistnou zmluvou dojednaná riziková skupina.

Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Celoročné cestovné
poistenie EUplus

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o cestovnom poistení EUplus. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy
a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie
a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre celoročné cestovné poistenie EUplus
s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017 (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby
v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami, kryjeme škody z poistenia úrazu
a zodpovednosti za škodu.

✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých
v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti
poistenej osoby v zahraničí a poskytnutie
základných asistenčných služieb v prípade
úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej
osoby v zahraničí s limitom poistného plnenia
33 500 Eur
✓ poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu
s poistnou sumou 1 700 Eur
✓ poistné plnenie v prípade trvalých následkov
v dôsledku úrazu s poistnou sumou 1 700 Eur
✓ škody, ktoré poistená osoba spôsobila inému
v dôsledku svojej bežnej činnosti s limitom
poistného plnenia 7 000 Eur
Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí,
úrazom a zodpovednosťou za škodu, môže byť
dojednané poistenie nákladov na záchrannú
činnosť.

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistenie liečebných nákladov
ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca
z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti
náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva
vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,
vrátane pôrodu a jeho komplikácií
poistné plnenie za iné ako ambulantné ošetrenie
poskytnuté v sieti poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú
starostlivosť uhrádzanú zo zdravotného poistenia, ak je nižšie alebo rovné franšíze 16 EUR
poistné plnenie za iné ako ambulantné ošetrenie
poskytnuté v súkromných zdravotníckych
zariadeniach, ktoré neposkytujú zdravotnú
starostlivosť uhrádzanú zo zdravotného poistenia, ak je nižšie alebo rovné franšíze 66 EUR
Poistenie úrazu
úrazy, ktoré spôsobia smrť poistenej osoby vo
veku 71 rokov a viac v čase začiatku poistenia
Poistenie zodpovednosti za škodu
škoda spôsobená blízkym osobám, členom
domácnosti

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je
obmedzené poistnou sumou alebo limitom
poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.
Výška limitov poistného krytia a poistné sumy sú
uvedené v OPP.
Poistený sa z každej poistnej udalosti z poistenia
liečebných nákladov v zahraničí podieľa na
poistnom plnení spoluúčasťou vo výške
uvedenej v OPP.

Tl. č. 7106/xm - x./2018

Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali v zóne A. Zoznam štátov patriacich do zóny A je uvedený v OPP.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom
zaplatenia poistného.
Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu
uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.
Poistenie sa vzťahuje vždy len na prvých 35 dní každého jednotlivého pobytu (cesty), najdlhšie však do zániku
poistenia uvedeného v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku poistenia, poistná zmluva sa zruší
a nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika
Produkt: Celoročné cestovné
poistenie s obmedzeným
počtom dní jednotlivej
poistenej cesty
V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o celoročnom cestovnom poistení s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej
cesty. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve a vo
Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných
podmienkach pre celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej cesty zo dňa 25.05.2017 (ďalej len
„OPP“).

O aký typ poistenia ide?
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby
v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami.

Čo je predmetom poistenia?

✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých
v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti
poistenej osoby v zahraničí
✓ poskytnutie základných asistenčných služieb
v prípade úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti
poistenej osoby v zahraničí
Úhrada nákladov je poskytovaná v neobmedzenej
výške.
Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí
môžu byť dojednané:
▪ poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za
škodu a doplnkových asistenčných služieb (fixný
balík)
▪ poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Čo nie je predmetom poistenia?
ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca
z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti
náklady spojené s liečbou akútnych chorôb
pretrvávajúcich v čase začiatku poistenej cesty,
ak na základe posudku lekára nie je odporúčané
cestovanie
náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva
vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,
vrátane pôrodu a jeho komplikácií
náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce
z akútnej bolesti, náklady vyplývajúce zo zanedbanej zubnej prevencie, náklady na zubné
náhrady, korunky alebo úpravy čeľustí, zubné
strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa
a náklady v súvislosti s liečbou paradentózy

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je
obmedzené poistnou sumou alebo limitom
poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.
Výška limitov poistného krytia a poistné sumy sú
uvedené v OPP.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti

Tl. č. 7108/xm - x./2018

✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území štátov patriacich do zóny dojednanej v poistnej zmluve.
Zoznam štátov patriacich do jednotlivých zón je uvedený v OPP.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom
zaplatenia poistného.
Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu
uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné. Poistenie sa vzťahuje
vždy len na prvých 90 dní každého jednotlivého pobytu (cesty), najdlhšie však do zániku poistenia uvedeného
v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku poistenia, poistná zmluva sa zruší
a nespotrebované poistné Vám bude vrátené.
Nespotrebované poistné sa určí ako rozdiel zaplateného poistného a spotrebovaného poistného.
Spotrebované poistné sa určí násobkom dennej sadzby v zmysle sadzobníka poisťovateľa platného v čase
vyhotovenia návrhu poistnej zmluvy, a to pre danú tarifu a pre jednotlivé druhy poistenia, počtu dní platnosti poistenia
a prípadnej prirážky, ak bola poistnou zmluvou dojednaná riziková skupina.

Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika
Produkt: Celoročné cestovné poistenie
s obmedzeným počtom dní
jednotlivej poistenej cesty
a limitovaným krytím
liečebných nákladov
V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o celoročnom cestovnom poistení s obmedzeným počtom dní jednotlivej poistenej
cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie
o poistení sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo
dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní jednotlivej
poistenej cesty a limitovaným krytím liečebných nákladov zo dňa 25.05.2017 (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby
v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami.

Čo je predmetom poistenia?

✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých
v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti
poistenej osoby v zahraničí
✓ poskytnutie základných asistenčných služieb
v prípade úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti
poistenej osoby v zahraničí
Poistné plnenie je obmedzené limitom poistného
plnenia 220 000 Eur.
Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí
môže byť dojednané poistenie úrazu, batožiny
a zodpovednosti za škodu.

Čo nie je predmetom poistenia?
ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca
z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti
náklady spojené s liečbou akútnych chorôb
pretrvávajúcich v čase začiatku poistenej cesty,
ak na základe posudku lekára nie je odporúčané
cestovanie
náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva
vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,
vrátane pôrodu a jeho komplikácií
náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce
z akútnej bolesti, náklady vyplývajúce zo zanedbanej zubnej prevencie, náklady na zubné
náhrady, korunky alebo úpravy čeľustí, zubné
strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa
a náklady v súvislosti s liečbou paradentózy

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je
obmedzené poistnou sumou alebo limitom
poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.
Výška limitov poistného krytia a poistné sumy sú
uvedené v OPP.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti

Tl. č. 7109/xm - x./2018

✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali v zóne A. Zoznam štátov patriacich do zóny A je uvedený v OPP.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom
zaplatenia poistného.
Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu
uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné. Poistenie sa vzťahuje
vždy len na prvých 45 dní každého jednotlivého pobytu (cesty), najdlhšie však do zániku poistenia uvedeného
v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku poistenia, poistná zmluva sa zruší
a nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Poistenie nákladov
na záchrannú činnosť
Horskej záchrannej služby

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby. Kompletné
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby zo dňa 22.06.2009.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia uhradíme náklady, ktoré sú spojené so záchrannou činnosťou Horskej služby, vykonanou na území Slovenskej
republiky.

Čo je predmetom poistenia?

✓ náklady na záchrannú činnosť Horskej záchrannej služby, t.j. vyhľadávanie a vyslobodzovanie
osoby v tiesni, poskytovanie prvej pomoci osobe
v tiesni a jej preprava k najbližšiemu
dopravnému prostriedku zdravotníckeho
zariadenia, prípadne do zdravotníckeho
zariadenia
Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky
poistnej sumy 16 600 Eur.

Čo nie je predmetom poistenia?
škody, ktorých vznik bolo možné dôvodne
predpokladať alebo o ktorých bolo známe, že
nastanú už pri uzavretí poistnej zmluvy
úkony nevyplývajúce z nevyhnutnej ochrany
života a zdravia, a to vrátane zbytočnej záchrannej činnosti vyvolanej v dôsledku toho, že
poistený chybne informoval, resp. opomenul
informovať o trase túry, mieste akcie, resp.
zmene trasy, miesta alebo času návratu

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie je obmedzené poistnou sumou
16 600 Eur.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik poistnej udalosti
odpovedať pravdivo a úplne na otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti
dodržiavať pravidlá bezpečného pohybu v horskej oblasti, dodržiavať pokyny a zákazy horskej služby, riadiť sa
výstražnými, informačnými a inými zariadeniami súvisiacimi s bezpečnosťou osôb v horskej oblasti
▪ dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati stanovené prevádzkovateľom trate
▪ zapísať sa pred začatím vychádzky, túry alebo výstupu do knihy vychádzok a výstupov

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.
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▪
▪
▪
▪
▪

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom
zaplatenia poistného.
Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu
uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.
Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluve môžete písomne vypovedať do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy. Výpoveď musí byť
doručená najneskôr osem dní pred začiatkom poistenia.
V prípade výpovede poistenie zanikne:
• doručením výpovede poisťovateľovi, ak dal výpoveď poistník
• uplynutím osemdennej lehoty plynúcej od doručenia výpovede poistníkovi, ak dal výpoveď poisťovateľ

Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Krátkodobé cestovné
poistenie a asistenčné
služby

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o cestovnom poistení a asistenčných službách. Kompletné informácie pred
uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných
podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné
poistenie zo dňa 25.05.2017 (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?
Z cestovného poistenia uhradíme liečebné náklady vzniknuté v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti poistenej osoby
v zahraničí a poskytneme základné asistenčné služby spojené s uvedenými udalosťami.

Čo je predmetom poistenia?

✓ úhrada liečebných nákladov vzniknutých
v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti
poistenej osoby v zahraničí
✓ poskytnutie základných asistenčných služieb
v prípade úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti
poistenej osoby v zahraničí
Úhrada nákladov je poskytovaná v neobmedzenej
výške.
Spolu s poistením liečebných nákladov v zahraničí
môžu byť dojednané:
▪ poistenie úrazu, batožiny, zodpovednosti za
škodu a doplnkových asistenčných služieb (fixný
balík)
▪ poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie
storno špeciál (možno dojednať aj samostatne)
▪ poistenie nákladov na záchrannú činnosť
Pokiaľ je dojednané poistenie stornovacích
poplatkov alebo poistenie storno špeciál,
automaticky je dojednané aj bezplatné poistenie
nevyužitej cesty.

Čo nie je predmetom poistenia?
ošetrenie, vyšetrenie alebo liečba nevyplývajúca
z bezprostrednej lekárskej nevyhnutnosti
náklady spojené s liečbou akútnych chorôb
pretrvávajúcich v čase začiatku poistenej cesty,
ak na základe posudku lekára nie je odporúčané
cestovanie
náklady vynaložené z dôvodu tehotenstva
vzniknuté po ukončení 26. týždňa tehotenstva,
vrátane pôrodu a jeho komplikácií
náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce
z akútnej bolesti, náklady vyplývajúce zo zanedbanej zubnej prevencie, náklady na zubné
náhrady, korunky alebo úpravy čeľustí, zubné
strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa
a náklady v súvislosti s liečbou paradentózy

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je
obmedzené poistnou sumou alebo limitom
poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.
Výška limitov poistného krytia a poistné sumy sú
uvedené v OPP.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti
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✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území štátov patriacich do zóny dojednanej v poistnej zmluve.
Zoznam štátov patriacich do jednotlivých zón je uvedený v OPP.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom
zaplatenia poistného.
Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu
uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.
Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Pred dňom začiatku poistenia môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku pred
začiatkom poistenia, poistná zmluva sa zruší a zaplatené poistné Vám bude vrátené.

Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Krátkodobé cestovné
poistenie v Slovenskej
republike

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o cestovnom poistení a asistenčných službách. Kompletné informácie pred
uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných
podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné
poistenie zo dňa 25.05.2017 (ďalej len „OPP“).

O aký typ poistenia ide?
Z cestovného poistenia uhradíme poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu, trvalých následkov v dôsledku úrazu, kryjeme
škody z poistenia batožiny a zodpovednosti za škodu.

✓ poistné plnenie v prípade smrti v dôsledku úrazu
s poistnou sumou 10 000 Eur
✓ poistné plnenie v prípade trvalých následkov
v dôsledku úrazu s poistnou sumou 20 000 Eur
✓ škody na batožine poistenej osoby s limitom
poistného plnenia 1 500 Eur
✓ škody, ktoré poistená osoba spôsobila inému
v dôsledku svojej bežnej činnosti s limitom
poistného plnenia 200 000 Eur
Spolu s poistením úrazu, batožiny a zodpovednosti
za škodu (fixný balík) môžu byť dojednané:
▪ poistenie stornovacích poplatkov alebo poistenie
storno špeciál (možno dojednať aj samostatne)
▪ poistenie nákladov na záchrannú činnosť
Pokiaľ je dojednané poistenie stornovacích
poplatkov alebo poistenie storno špeciál,
automaticky je dojednané aj bezplatné poistenie
nevyužitej cesty.

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistenie liečebných nákladov
škoda spôsobená hrubou nedbanlivosťou
poisteného
škoda spôsobená v priamej súvislosti s požitím
narkotík a iných omamných alebo psychotropných látok poisteným
úrazy, ktoré spôsobia smrť poistenej osoby vo
veku 71 rokov a viac v čase začiatku poistenia
Poistenie batožiny
krádež batožiny ponechanej bez náležitého
dohľadu
krádež batožiny bez prekonania prekážky
doklady, platobné, čipové a magnetické karty,
cestovné lístky, letenky, peniaze v hotovosti,
cenné papiere, ceniny a kľúče
Poistenie zodpovednosti za škodu
škoda spôsobená blízkym osobám, členom
domácnosti
škoda na veci poisteného a/alebo
spolucestujúcej osoby

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za niektoré vybrané náklady je
obmedzené poistnou sumou alebo limitom
poistného plnenia na jednu poistnú udalosť.
Výška limitov poistného krytia a poistné sumy sú
uvedené v OPP.
V prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu,
vyplatíme z poistnej sumy toľko percent, koľkým
percentám zodpovedá pre jednotlivé telesné
poškodenia podľa Tabuľky trvalých následkov
úrazu rozsah trvalých následkov po ich
ustálení.
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Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, nie však skôr ako okamihom
zaplatenia poistného.
Ak je deň začiatku poistenia zhodný s dňom uzavretia poistnej zmluvy, poistenie začína v deň, hodinu a minútu
uzavretia poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve, nie však skôr ako je zaplatené poistné.
Poistenie končí dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Pred dňom začiatku poistenia môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku pred
začiatkom poistenia, poistná zmluva sa zruší a zaplatené poistné Vám bude vrátené.

Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Poistenie stornovacích
poplatkov

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení stornovacích poplatkov. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej
zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné
poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 (ďalej len „VPP“) a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie zo
dňa 25.05.2017.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia stornovacích poplatkov Vám uhradíme storno poplatky vyúčtované poskytovateľom služby za zrušenie cestovnej
služby z dôvodov určených vo VPP.

Čo je predmetom poistenia?
Úhrada storno poplatkov z dôvodu:
✓ vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu
poisteného, jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho vyžadujúce domáce liečenie alebo
hospitalizáciu
✓ tehotenstva poisteného alebo spolucestujúceho
✓ smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo
spolucestujúceho
✓ značnej škody na majetku poisteného alebo
spolucestujúceho, ktorá bola spôsobená
následkom živelnej udalosti či trestného činu
tretej osoby
✓ zničenia alebo straty cestovných dokladov
poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku
živelnej udalosti
✓ doručenia predvolania poistenému alebo
spolucestujúcemu na súdne konanie
Bezplatné poistenie nevyužitej cesty.

Čo nie je predmetom poistenia?
ochorenie, úraz alebo ich následky, ktoré existovali a boli diagnostikované pred uzavretím
poistnej zmluvy, a v súvislosti s liečbou ktorých
poistený nedodržal pokyny ošetrujúceho lekára
zámerne ukončené tehotenstvo, tehotenstvo
známe v čase zakúpenia alebo záväzného
rezervovania cestovnej služby
zhoršenia stavu poisteného pri ochoreniach
alebo poúrazových stavoch, ktoré existovali
v čase uzatvárania poistnej zmluvy a počas
bezprostredne predchádzajúcich 12 mesiacov
pred uzavretím poistnej zmluvy si vyžadovali
hospitalizáciu alebo sa zhoršovali
zničenie alebo strata cestovných dokladov
3 a viac pracovných dní pred nástupom na
poistenú cestu
doručenia predvolania na súdne konanie, ak
termín súdneho konania nepripadá na čas
trvania poistenej cesty

Úhrada nákladov je poskytovaná max. do výšky
poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa
znižuje o dojednanú spoluúčasť vo výške 10%
okrem prípadu úhrady nákladov za stornovacie
poplatky z dôvodu smrti poisteného alebo jeho
blízkej osoby alebo spolucestujúceho.
Ak poistná zmluva nie je uzavretá do 24.00
hodiny dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po
dni, keď došlo k zaplateniu prvej splátky alebo
k zaplateniu ceny cestovnej služby alebo
k záväznej rezervácii cestovnej služby, predmetom úhrady nákladov je len určená udalosť, ktorá
nastala po uplynutí čakacej doby v dĺžke 14 dní.
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Spolu s poistením stornovacích poplatkov
v zahraničí môžu byť dojednané:
▪ poistenie liečebných nákladov v zahraničí (možné
dojednať aj samostatne)
▪ poistenia úrazu, batožiny, zodpovednosti za
škodu a doplnkových asistenčných služieb (fixný
balík)
▪ poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území všetkých štátov sveta s výnimkou zrušenia cestovnej
služby z dôvodu značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho, ktoré sa vzťahuje len na škody
vzniknuté na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie stornovacích poplatkov začína prvým dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy a zanikne dňom,
ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
Poistenie nevyužitej cesty začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom, ktorý
je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku, poistná zmluva sa zruší
a nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

Cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Poistenie stornovacích
poplatkov Špecial

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení stornovacích poplatkov. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej
zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné
poistenie a asistenčné služby zo dňa 06.11.2015 (ďalej len „VPP“) a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie zo
dňa 25.05.2017.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia stornovacích poplatkov Vám uhradíme storno poplatky vyúčtované poskytovateľom služby za zrušenie cestovnej
služby z dôvodov určených vo VPP.

Úhrada storno poplatkov z dôvodu:
✓ vážneho akútneho ochorenia alebo úrazu
poisteného, jeho blízkej osoby alebo
spolucestujúceho vyžadujúce domáce liečenie
alebo hospitalizáciu
✓ tehotenstva poisteného alebo spolucestujúceho
✓ smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo
spolucestujúceho
✓ značnej škody na majetku poisteného alebo
spolucestujúceho, ktorá bola spôsobená
následkom živelnej udalosti či trestného činu
tretej osoby
✓ zničenia alebo straty cestovných dokladov
poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku
živelnej udalosti
✓ doručenia predvolania poistenému alebo
spolucestujúcemu na súdne konanie
✓ výpovede danej zamestnávateľom
✓ ak je poistenému alebo spolucestujúcemu
zamietnutá žiadosť o vízum
✓ podania návrhu na rozvod zo strany manžela/
manželky poisteného
✓ značnej škody na majetku poisteného na území
SR vodou, kvapalinou alebo parou unikajúcou
v dôsledku poruchy
✓ zmeškania nástupu do dopravného prostriedku
zo SR do zahraničia z dôvodu dopravnej nehody
✓ živelnej udalosti, vojnovej udalosti alebo
teroristického činu v cieľovej lokalite štátu, do
ktorého štátne orgány SR neodporúčajú
cestovať alebo odporúčajú zvážiť cestu
Bezplatné poistenie nevyužitej cesty.
Úhrada nákladov je poskytovaná max. do výšky
poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?
ochorenie, úraz alebo ich následky, ktoré existovali
a boli diagnostikované pred uzavretím poistnej zmluvy,
a v súvislosti s liečbou ktorých poistený nedodržal
pokyny ošetrujúceho lekára
zámerne ukončené tehotenstvo, tehotenstvo známe
v čase zakúpenia alebo záväzného rezervovania cestovnej služby
zhoršenia stavu poisteného pri ochoreniach alebo
poúrazových stavoch, ktoré existovali v čase uzatvárania poistnej zmluvy a počas bezprostredne predchádzajúcich 12 mesiacov pred uzavretím poistnej
zmluvy si vyžadovali hospitalizáciu alebo sa zhoršovali
zamietnutie víz, ak poistený alebo spolucestujúci nesplnil časové a/alebo formálne podmienky ich vydania
ak poskytovateľ služby je pred nástupom na poistenú
cestu nútený z dôvodu živelnej udalosti, vojnovej
udalosti alebo teroristického činu zmeniť podstatné
podmienky cestovnej služby, na základe ktorých
poistený odstúpi od cestovnej služby
zničenie alebo strata cestovných dokladov 3 a viac
pracovných dní pred nástupom na poistenú cestu
doručenia predvolania na súdne konanie, ak termín
nepripadá na čas trvania poistenej cesty
výpoveď z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny
značnej škody na majetku, ak vznikla viac ako 5 dní
pred nástupom na poistenú cestu
zmeškanie nástupu do dopravného prostriedku
z dôvodu dopravnej nehody, ktorej nebol poistený
alebo spolucestujúci účastníkom
živelná udalosť, vojnová udalosť alebo teroristický čin vyhlásený štátnymi orgánmi SR pred dojednaním poistenia

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa znižuje o dojednanú spoluúčasť vo výške 10% okrem prípadu úhrady
nákladov za stornovacie poplatky z dôvodu smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho.
Ak poistná zmluva nie je uzavretá do 24.00 hodiny dňa,
ktorý bezprostredne nasleduje po dni, keď došlo
k zaplateniu prvej splátky alebo k zaplateniu ceny
cestovnej služby alebo k záväznej rezervácii cestovnej
služby, predmetom úhrady nákladov je len určená
udalosť, ktorá nastala po uplynutí čakacej doby v dĺžke
14 dní.

Tl. č. 7114/xm - x./2018

Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území všetkých štátov sveta s výnimkou zrušenia cestovnej
služby z dôvodu značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho, ktoré sa vzťahuje len na škody
vzniknuté na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej udalosti
bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu týkajúcu sa údajov v poistnej zmluve
na žiadosť predložiť doklad preukazujúci okamih zaplatenia poistného
bez zbytočného odkladu oznámiť vznik škodovej udalosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie stornovacích poplatkov začína prvým dňom nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy a zanikne dňom,
ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
Poistenie nevyužitej cesty začína dňom, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom, ktorý
je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Môžete požiadať o zánik poistnej zmluvy dohodou. Ak dôjde k dohode o zániku, poistná zmluva sa zruší
a nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

Poistenie malých plavidiel
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Havarijné poistenie
malých plavidiel

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o havarijnom poistení malých plavidiel. Kompletné
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach
pre havarijné poistenie malých plavidiel zo dňa 15.12.2014, Osobitných poistných podmienkach k havarijnému poisteniu malých
plavidiel zo dňa 15.12.2014 a v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?
Z havarijného poistenia malých plavidiel poisťovateľ uhradí škody na plavidle spôsobené v dôsledku rizika dojednaného v poistnej
zmluve.

Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku:
✓ havárie
✓ živelnej udalosti (víchrice, úderu blesku, lavíny,
povodne, zemetrasenia, krupobitia, zosuvu pôdy,
pádu predmetov, záplavy)
✓ výbuchu
✓ požiaru
✓ vandalizmu, odcudzenia plavidla
Poistné plnenie je poskytované maximálne do
výšky poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej
zmluve.
Spolu s poistením vozidla môžu byť dojednané
pripoistenia:
- pomocného člna,
- osobných vecí,
- prívesu na prepravu plavidla.

Čo nie je predmetom poistenia?
škody spôsobené v dobe, keď plavidlo viedla
osoba, ktorá k tomu nemala zodpovedajúce
oprávnenie
škoda spôsobená spôsobené plavbou na
divokej vode alebo prekonávaním hatí
škody, ku ktorým došlo pri regatách, závodoch
a súťažiach akéhokoľvek druhu ako aj pri
tréningových a prípravných jazdách k nim
škody spôsobené odcudzením plavidla na
nezabezpečenom prívese na prepravu plavidiel,
ako aj škody spôsobené neodborným
prekladaním alebo upevnením počas prepravy
škody vzniknuté počas odstavenia plavidla
a/alebo pomocného člna bez posádky mimo
prístavu

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa
znižuje o dojednanú spoluúčasť.
Tl. č. 3142/xm - x./2018

Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v dobe poistenia na území dohodnutom v poistnej zmluve.
Za vnútrozemské vody Európy sa nepovažujú teritoriálne vody Albánska a bývalého Sovietskeho zväzu, okrem
pobaltských štátov, Ukrajiny a Moldavska. V poistnej zmluve môže byť dohodnuté:
✓ Územie I., ktoré zahŕňa všetky vnútrozemské vody Európy počas celého poistného roka alebo
✓ Územie II., ktoré zahŕňa všetky vnútrozemské vody Európy počas celého poistného roka a v období
od 01.04. - 30.09. Stredozemné more od Gibraltárskej úžiny po vstup cez Dardanely, Jadranské more (s výnimkou
Albánska) a pobrežie štátov Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane
Palestíny a Sýria) na dobu maximálne 4 týždňov v priebehu jedného poistného roka alebo
✓ Územie III., ktoré zahŕňa všetky vnútrozemské vody Európy počas celého poistného roka a v období
od 01.04. - 30.09. Severné a Baltické more vymedzené líniami Bergen-Wick a Lands End - Ushant/Quessant
na dobu maximálne 4 týždňov v priebehu jedného poistného roka alebo
✓ Územie IV., ktoré zahŕňa európsku pevninu a všetky vnútrozemské vody Európy, Stredozemné more od
Gibraltárskej úžiny po vstup cez Dardanely, Jadranské more (s výnimkou Albánska) a pobrežie štátov
Stredozemného mora (s výnimkou Alžírska, Líbye, Egypta, Libanonu, Izraela, vrátane Palestíny a Sýria), Severné
a Baltické more vymedzené líniami Bergen-Wick a Lands End - Ushant/Quessant počas celého poistného roka
alebo
✓ Územie V., ktoré zahŕňa vnútrozemské vody Slovenska, Česka, Maďarska, Rakúska a Poľska počas celého
poistného roka

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, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla
mimo územia SR
▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,
priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
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 v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. Následné
poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dojednaný
neskorší začiatok poistenia.

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.
Po každej poistnej udalosti, najneskôr do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia
poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej uplynutím poistenie zanikne.
Poistenie zanikne, ak poistne za prvé poistne obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatene do troch mesiacov
odo dňa jeho splatnosti.
Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatene 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 zaplatene. To isté platí, ak bola zaplatená len
časť poistného.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

ALLIANZSP.SK

INFORMAČNÝ DOKUMENT O POISTNOM PRODUKTE
(TZV. IPID)

S účinnosťou od 23.2.2018 je povinnosťou finančného
agenta/zamestnanca poisťovne, ktorý dojednáva
poistenie, poskytnúť klientovi nový predzmluvný
dokument – Informačný dokument o poistnom produkte
(IPID). T ento dokument je potrebné predložiť klientovi vo
FAREBNOM vyhotovení.

Uvedená povinnosť vyplýva z európskej legislatívy - smernice o distribúcii poistenia. Cieľom dokumentu IPID
je poskytnúť klientovi informácie o produkte, poistnom krytí, povinnostiach klienta, úhrade poistného
a možnostiach ukončenia zmluvy.
IPID nahrádza doteraz platný dokument „Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy“,
ktorý sa s účinnosťou od 23.2.2018 klientovi neodovzdáva.
Na rozdiel od doteraz platného dokumentu „Informácia“ sú v niektorých produktoch vyhotovené v iaceré
dokumenty IPID, ktoré prislúchajú rôznemu poistnému krytiu. Použitie dokumentov IPID podľa druhu
poistenia nájdete v tabuľke na konci textu.
UPOZORNENIE:
x V produkte Môj domov sú k dispozícii tri dokumenty IPID – Poistenie domácnosti, Poistenie budovy
a vedľajších stavieb, Poistenie zodpovednosti za škodu fyzických osôb.
x Klientovi sa poskytujú dokumenty IPID k produktom, ktoré si dojedná v poistnej zmluve, t.j.
napríklad ak si dohodne poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti za škodu, dostane dva
dokumenty IPID:
 IPID k poisteniu domácnosti
 IPID k poisteniu zodpovednosti za škodu fyzických osôb.
Rovnako je potrebné postupovať v prípade poistenia vozidiel, poistenia malého plavidla a poistenia
podnikateľov, ak sa dojednáva viacero poistení v jednej poistnej zmluve.

Spôsoby poskytnutia dokumentu IPID

Dokument IPID je potrebné poskytnúť klientovi pred uzavretím poistnej zmluvy tak, aby mal čas na
oboznámenie sa s jeho obsahom.
Dokument IPID sa poskytuje klientovi v tlačenej podobe (na papieri). Po súhlase klienta je možné dokument
IPID poskytnúť aj v inej forme:
x e-mailom na mailovú adresu klienta
x prostredníctvom webovej stránky poisťovne
za podmienky, ak klient poskytol svoju e-mailovú adresu.
Spôsob poskytnutia dokumentu IPID sa zaznamená v dokumente „ZZáznam o rokovaní“ - bod 6 na prvej
strane.

ECO poistenie

x Pre produkty ECO poistenia (takisto pre PZ dojednané cez infolinku/online) sú k dispozícii dokumenty
IPID v upravenej verzii (líšia sa hlavne v časti týkajúcej sa platenia poistného, začiatku poistenia a
zániku poistenia). Upravené dokumenty IPID sú súčasťou dokumentácie, ktorá sa zasiela klientovi na
jeho e-mailovú adresu spolu s NPZ.
x Ak klient nesúhlasí s poskytnutím dokumentu IPID prostredníctvom e-mailu alebo webového sídla, je
potrebné dokument IPID vytlačiť f arebne z AMC a poskytnúť ho klientovi v tlačenej podobe. Dokument
je možné vytlačiť z AMC v ponuke „Tlač“ pri konkrétnej návrhopoistke .
x Dokument IPID vo verzii pre ECO poistenie je označený číslom tlačiva so značkou „ECO“.

Jednotlivé dokumenty IPID sú zapracované do AMC v ponuke „Tlač“ pri konkrétnej NPZ. Rovnako ich
nájdete v AMC aj v časti Smernice a na webovom sídle www.allianzsp.sk pri jednotlivých produktoch. Ak
dojednávateľ poistenia nemá k dispozícii papierovú verziu dokumentu IPID, vždy si ju vie z AMC alebo
webového sídla vytlačiť a odovzdať klientovi.

Výmena tlačív NPZ

V návrhoch poistných zmlúv a v poistných zmluvách pre všetky produkty neživotného poistenia boli
aktualizované texty vyhlásení poistníka v súvislosti s ukončením používania dokumentu “Informácia pred
uzavretím poistnej zmluvy”. Aktuálne texty NPZ boli zapracované v AMC. Prílohy k NPZ zostávajú bezo
zmeny.
S účinnosťou od 23.2.2018 sa rušia doteraz platné papierové NPZ. NPZ je možné tlačiť len z
aplikácie AMC. V prípade, že bude poistenie dojednané na nesprávnom tlačive, bude vypovedané.

Pre produkty, ktoré nie je možné uzavrieť prostredníctvom AMC, budú k dispozícii NPZ vo formáte
PDF v AMC v časti Smernice. Čísla NPZ budú prideľované Oddelením manažmentu neživotných produktov
na základe e-mailovej požiadavky zaslanej na adresu opnp_help@allianzsp.sk.
Zoznam tlačív NPZ platných od 23.2.2018 (poistenie vozidiel, privátneho majetku a cestovné poistenie):
` produkty, ktoré je možné uzavrieť prostredníctvom AMC:
1155
1156
1157
3137
3127
3128
3147
7102
7103
7079

NPZ poistenie vozidiel Moje auto
Moje auto – príloha Moje auto KASKO
Moje auto – príloha PZP
NPZ Môô j domov
Môj domov – príloha domácnosť
Môj domov – príloha budova a vedľajšie stavby
NPZ pre poistenie zodpovednosti zamestnancov 31
PZ Horská služba (poistenie nákladov na záchrannú činnosť)
PZ cestovné poistenie
Príloha k cestovnému poisteniu – zoznam osôb

` produkty, ktoré nie je možné uzavrieť prostredníctvom AMC:
3148
3151
3149
3150
7103

NPZ pre hromadné poistenie zodpovednosti zamestnancov 31H
NPZ malé plavidlá
NPZ krádež vecí žiakov
NPZ skupinové poistenie žiakov
PZ cestovné poistenie – Golf, Baby karta, Limit

Vo všetkých NPZ okrem cestovného poistenia bola aktualizovaná aj časť týkajúca sa „Služby Elektronická
korešpondencia“ a údaje na NPZ sa rozširujú o „Doplňujúce údaje k podnikajúcej FO“ (meno, priezvisko,
trvalý pobyt, dátum narodenia). Je potrebné ich vyplniť podľa občianskeho preukazu iba v prípade, ak je
poistníkom podnikajúca FO.

číslo
IPID

názov IPID

tlačená
verzia

1160

IPID pre Moje auto Kasko

x

1161

IPID pre PZP

x

5312

IPID pre samostatný úraz vo
vozidle

3138

IPID pre Môj domov – domácnosť

x

3139

IPID pre Môj domov – budova

x

3140

IPID pre Môj domov –
zodpovednosť

x

3141

IPID pre Zodpovednosť 31

x

3142
3143
3144
3145

IPID pre Poistenie malých plavidiel
- Kasko
IPID pre Poistenie malých plavidiel
- PZP
IPID pre Poistenie krádeže vecí
žiakov
IPID pre Poistenie úrazu žiakov

Verzie IPID (AMC, Infolinka,
ECO)
1160 - Podpisová PZ v AMC
1160_ECO - ECO
1161 - Podpisová PZ v AMC
1161_ECO - ECO
5312 - Podpisová PZ v AMC
5312_ECO - ECO
3138 - Podpisová PZ v AMC
3138_CC – Infolinka, ECO
3139 - Podpisová PZ v AMC
3139_CC – Infolinka, ECO
3140 - Podpisová PZ v AMC
3140_CC – Infolinka, ECO
3141 - Podpisová PZ v AMC
3142_CC – Infolinka, ECO

použitie
Moje auto KASKO
PZP
Moje auto KASKO – úrazové pripoistenie ako
samostatné poistenie (bez dojednania poistenia vozidla)
Môj domov – Poistenie domácnosti
Môj domov – Poistenie budovy, poistenie vedľajších
stavieb, poistenie záhrady
Môj domov – Poistenie zodpovednosti za škodu
Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone
povolania (31) – individuálne poistenie

3142 - Podpisová PZ

Poistenie malých plavidiel - Kasko

3143 - Podpisová PZ

Poistenie malých plavidiel - PZP

3144 - Podpisová PZ

Poistenie krádeže vecí žiakov

3145 - Podpisová PZ

Poistenie úrazu žiakov

číslo
IPID

názov IPID

tlačená
verzia

7104

IPID pre Krátkodobé poistenie

x

7105

IPID pre Krátkodobé poistenie SR

x

7106

IPID pre EU Plus

7107

IPID pre Celoročné poistenie RR

7108

IPID pre Celoročné poistenie R90

7109

IPID pre Celoročné poistenie R45

7110
7111

IPID pre Golf
IPID pre Limit
IPID pre Poistenie storno
poplatkov
IPID pre Poistenie storno
poplatkov SPECIAL

7112
7114
7116

IPID pre Záchranná činnosť

7119

IPID pre Krátkodobé poistenie –
Európa Basic

x

x

Verzie IPID (AMC, Infolinka,
ECO)
7104 - Podpisová PZ v AMC
7104_CC – Infolinka, ECO
7105 - Podpisová PZ v AMC
7105_CC – Infolinka, ECO
7106 – Podpisová PZ v AMC
7106_CC – Infolinka, ECO
7107 - Podpisová PZ v AMC
7107_CC – Infolinka, ECO
7108 - Podpisová PZ v AMC
7108_CC – Infolinka, ECO
7109 - Podpisová PZ v AMC
7109_CC – Infolinka, ECO
7110 – Podpisová PZ v AMC
7111 – Podpisová PZ v AMC
7112 – Podpisová PZ v AMC
7112_CC – Infolinka, ECO
7114 – Podpisová PZ v AMC
7114_CC – Infolinka, ECO
7116 – Podpisová PZ v AMC
7116_CC – Infolinka, ECO

Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní
jednotlivej poistenej cesty 90 dní (tarify typu R90)
Celoročné cestovné poistenie s obmedzeným počtom dní
jednotlivej poistenej cesty 45 dní (tarify typu R45)
Celoročné cestovné poistenie GOLF
Celoročné cestovné poistenie LIMIT
Krátkodobé cestovné poistenie – storno poistenie ako
samostatné poistenie
Krátkodobé cestovné poistenie – storno poistenie
ŠPECIÁL ako samostatné poistenie
Poistenie nákladov na záchrannú činnosť Horskej
záchrannéj služby

7119_CC – Infolinka, ECO

Krátkodobé cestovné poistenie Európa Basic

použitie
Krátkodobé cestovné poistenie pre územnú platnosť
zóny A, B alebo C
Krátkodobé cestovné poistenie pre územnú platnosť SR
Celoročné cestovné poistenie Euplus
Celoročné cestovné poistenie (tarify typu RR)

číslo IPID

Podnikatelia/Priemysel - názov IPID

AMC,
web

2227

IPID poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera

x

2228

IPID pre poistene zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.

x

2229

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobným cestným dopravcom v autobusovej/autokarovej doprave

x

2230

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobným cestným dopravcom v autobusovej/autokarovej doprave

x

2231

IPID pre poistenie ochrany dát

x

2232

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

x

2233

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti pre malé a stredné spoločnosti

x

2234

IPID pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

x

2235

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami

x

2236

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb informačných technológií

x

2237

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

x

2238

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie

x

2239

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone realitnej kancelárie

x

2240

IPID pre poistenie autosalonov

x

2241

IPID pre poistenie bytových domov

x

2242

IPID pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb

x

2243

IPID pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám

x

2244

IPID pre poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb

x

2245

IPID pre poistenie právnických a podnikajúcich fyzických osôb pre prípad prerušenia prevádzky

x

2246

IPID pre poistenie nákladu

x

2247

IPID pre poistenie strojov a elektroniky

x

2248

IPID pre poistenie hospodárských zvierat

x

2249

IPID pre poistenie poľnohospodárskych plodín

x

2250

IPID BI all risks

x

2252

IPID Majetok all risks

x

Poistenie budovy
a vedľajších stavieb
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Môj domov
- poistenie budovy
a vedľajších stavieb

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení budovy a vedľajších stavieb. 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 budovy a vedľajších stavieb uhradíme škody na poistenej budove, vedľajšej stavbe, stavebnom materiáli, stavebných
mechanizmoch a náradí v mieste poistenia, ktoré boli spôsobené v dôsledku rizika dohodnutého v poistnej zmluve.

Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku rizík:
✓ požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla (skupina
rizík Oheň)
✓ víchrica, krupobitie, krádež, vandalizmus po
vlámaní, lúpež (skupina rizík Základ)
✓ voda z vodovodného zariadenia, spätné
vystúpenie vody (skupina rizík Voda)
Poistné krytie je možne rozšíriť aj pre krytie
nasledovných rizík:
▪ atmosférické zrážky, búrlivý vietor, rázová vlna,
výbuch sopky, dym (skupina rizík Živel)
▪ povodeň, záplava, spodná voda (skupina rizík
Potopa)
▪ ťarcha snehu, pád predmetov, zosuv pôdy, lavína,
zemetrasenie (skupina rizík Zem)
▪ prepätie, mráz na meračoch (skupina rizík Elektro)
▪ vandalizmus, náraz vozidla, sprejerstvo (skupina
rizík Vandal)
▪ skrat na motoroch v poistených stavbách (skupina
rizík Skrat)
Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky
poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.
V rámci produktu Môj domov spolu s poistením
budovy a vedľajších stavieb môžu byť uzavreté
poistenia:
▪ domácnosti,
▪ zodpovednosti za škodu,
▪ záhrady,
▪ náhrobného pomníka,
▪ skla,
▪ Privát Plus

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená v dôsledku opotrebenia alebo
nedostatočnej údržby
potrubie prasknuté mechanickým poškodením
alebo v dôsledku jeho prirodzeného opotrebenia
potrubie pod základmi budovy alebo vedľajšej
stavby
skleníky, fóliovníky, pareniská
neudržiavaná budova alebo vedľajšia stavba
alebo stavba v zlom technickom stave

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 plnenia za niektoré vybrané riziká,
stavebné súčasti, poistené veci a poistené
náklady poskytujeme len do limitu určeného ako
percento (%) z výšky poistnej sumy alebo
pevnou sumou (v EUR). Výšku limitov poistného
krytia nájdete v Osobitných poistných
podmienkach pre poistenie majetku
a zodpovednosti za škodu fyzických osôb – Môj
domov.

Tl. č. 3139/xm - x./2018

Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na poistené budovy a vedľajšie stavby nachádzajúce sa na adrese miesta poistenia uvedenej
v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?
•
▪
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia
počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám
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?
▪ 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 peňažným poukazom, následné poistné bankovým prevodom,
peňažným poukazom alebo SEPA inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa 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 zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nezaplatíte 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 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.

Poistenie domácnosti
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Môj domov
- poistenie domácnosti

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení domácnosti. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy
a zmluvné informácie o poistení domácnosti 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 30.9.2016 a Osobitných
poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu fyzických osôb - Môj domov zo dňa 30.9.2016.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia domácnosti uhradíme škody na poistených veciach tvoriacich zariadenie domácnosti nachádzajúcich sa v mieste
poistenia, ktoré boli spôsobené v dôsledku rizika uvedeného v poistnej zmluve.

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku rizík:
✓ požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla
(skupina rizík Oheň)
✓ víchrica, krupobitie, krádež, vandalizmus po
vlámaní, lúpež (skupina rizík Základ)
✓ voda z vodovodného zariadenia, spätné
vystúpenie vody (skupina rizík Voda)
Poistné krytie je možné rozšíriť aj pre krytie
nasledovných rizík:
▪ atmosférické zrážky, búrlivý vietor, rázová vlna,
výbuch sopky, dym (skupina rizík Živel)
▪ povodeň, záplava, spodná voda (skupina rizík
Potopa)
▪ ťarcha snehu, pád predmetov, zosuv pôdy, lavína,
zemetrasenie (skupina rizík Zem)
▪ prepätie, výpadok elektrického prúdu (skupina
rizík Elektro)
▪ vandalizmus, náraz vozidla, úraz domáceho
zvieraťa (skupina rizík Vandal)
▪ skrat na motoroch v poistených elektrospotrebičoch (skupina rizík Skrat)

Čo nie je predmetom poistenia?
veci v spoločných zariadeniach budovy
strata na zárobku a ušlý zisk
škoda spôsobená úmyselne
vozidlá s prideleným evidenčným číslom
plavidlá podliehajúce evidencii
veci nájomcov a veci hostí

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 plnenia za vybrané riziká, poistené veci
a poistené náklady poskytujeme len do limitu
určeného ako percento (%) z výšky poistnej
sumy alebo pevnou sumou (v EUR). Výšku
limitov poistného krytia nájdete v Osobitných
poistných podmienkach pre poistenie majetku
a zodpovednosti za škodu fyzických osôb - Môj
domov.

V rámci produktu Môj domov spolu s poistením
domácnosti môžu byť uzavreté poistenia:
• budovy a vedľajších stavieb
• zodpovednosti za škodu
• záhrady
• náhrobného pomníka
• skla
• Privát Plus

Tl. č. 3138/xm - x./2018

Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky
poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na poistené veci nachádzajúce sa na adrese miesta poistenia domácnosti uvedenej v poistnej
zmluve.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia
počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám
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 a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ 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 peňažným poukazom, následné poistné bankovým prevodom,
peňažným poukazom alebo SEPA inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa 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 zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nezaplatíte 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 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.

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

Produkt: Môj domov
- poistenie zodpovednosti
za škodu fyzických osôb

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
✓ 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.
V rámci produktu Môj domov spolu s poistením
zodpovednosti za škodu fyzických osôb môžu byť
uzavreté poistenia:
▪ domácnosti
▪ budovy a vedľajších stavieb
▪ záhrady
▪ náhrobného pomníka
▪ skla
▪ Privát Plus

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/xm - 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?
▪ 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 peňažným poukazom, následné poistné bankovým prevodom,
peňažným poukazom alebo SEPA inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa 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 zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nezaplatíte 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 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.

Poistenie vozidiel
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Moje auto KASKO

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení vozidla. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení vozidla 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 poistenia Moje auto KASKO poisťovateľ uhradí škody na vozidle spôsobené v dôsledku rizika dojednaného v poistnej zmluve.

Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku:
✓ havárie, ak poškodenie alebo zničenie vozidla je
ako škoda kryté systémom povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie
vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba
✓ živelnej udalosti (víchrice, úderu blesku, lavíny,
požiaru, povodne, zemetrasenia, krupobitia, zosuvu pôdy, pádu predmetov, výbuchu, záplavy)
✓ pôsobenia hlodavcov
✓ mechanického poškodenia čelného skla vozidla
akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je
týmito VPP vylúčená a je takéto poškodenie
možné odstrániť opravou čelného skla
poisteného vozidla a zároveň nedošlo k inému
poškodeniu vozidla
Poistné krytie je možne rozšíriť aj pre krytie škôd
spôsobených v dôsledku:
▪ havárie
▪ pôsobenia vody z vodovodného zariadenia,
spätného vystúpenia vody
▪ odcudzenia časti vozidla, vandalizmu, odcudzenia
celého vozidla
Poistenie vozidla sa dojednáva prostredníctvom
modulov poisteného krytia BASIC, BASIC+,
OPTIMAL alebo OPTIMAL+.
Poistné plnenie je poskytované maximálne do
výšky poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej
zmluve. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve poistná
suma určená, maximálna výška poistného plnenia
z jednej poistnej udalosti je 150 000 EUR.

Spolu s poistením vozidla môžu byť dojednané
pripoistenia:
▪ zrážky vozidla so zvieraťom (len k modulom
poistného krytia BASIC alebo BASIC+)
▪ čelného skla
▪ finančnej straty
▪ náhradného vozidla
▪ batožiny
▪ nadštandardnej výbavy vozidla
▪ vozidla pri pracovnej činnosti
▪ úrazové poistenie osôb vo vozidle (možné
dojednať aj samostatne, bez poistenia vozidla)

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená vodičom poisteného vozidla,
ktorý v čase vzniku škodovej udalosti nemal
predpísané príslušné vodičského oprávnenie,
mal zadržaný vodičský preukaz alebo mal
uložený zákaz viesť motorové vozidlo
škoda spôsobená požiarom alebo výbuchom,
pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej
osoby; táto výluka sa nevzťahuje na poškodenie
alebo zničenie poisteného vozidla, ktoré sa
v čase takého požiaru alebo výbuchu
nachádzalo v dosahu jeho účinkov a neoprávnený zásah nebol proti nemu smerovaný
škody, ku ktorým došlo pri pretekoch a súťažiach akéhokoľvek druhu ako aj pri tréningových
a prípravných jazdách k nim
škody, ku ktorým došlo pri nesúťažných alebo
testovacích jazdách na rýchlostných dráhach
pretekárskych okruhov

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa
znižuje o dojednanú spoluúčasť.

Tl. č. 1160/xm - x./2018

Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie vozidla sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na geografickom území Európy. V poistnej
zmluve je možné dojednať platnosť poistenia len na územie Slovenskej republiky a Českej republiky.

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, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla
mimo územia SR
▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,
priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
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. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie
začína okamihom vykonania obhliadky vozidla poisťovateľom.

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.
Po každej poistnej udalosti, najneskôr do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia
poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej uplynutím poistenie zanikne.
Poistenie zanikne, ak poistne za prvé poistne obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatene do troch mesiacov
odo dňa jeho splatnosti.
Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatene 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 zaplatene. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

Poistenie vozidiel
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Moje auto KASKO

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení vozidla. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení vozidla 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 poistenia Moje auto KASKO poisťovateľ uhradí škody na vozidle spôsobené v dôsledku rizika dojednaného v poistnej zmluve.

Poistenie kryje škody spôsobené v dôsledku:
✓ havárie, ak poškodenie alebo zničenie vozidla je
ako škoda kryté systémom povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie
vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba
✓ živelnej udalosti (víchrice, úderu blesku, lavíny,
požiaru, povodne, zemetrasenia, krupobitia, zosuvu pôdy, pádu predmetov, výbuchu, záplavy)
✓ pôsobenia hlodavcov
✓ mechanického poškodenia čelného skla vozidla
akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je
týmito VPP vylúčená a je takéto poškodenie
možné odstrániť opravou čelného skla poisteného vozidla a zároveň nedošlo k inému
poškodeniu vozidla
Poistné krytie je možne rozšíriť aj pre krytie škôd
spôsobených v dôsledku:
▪ havárie
▪ pôsobenia vody z vodovodného zariadenia,
spätného vystúpenia vody
▪ odcudzenia časti vozidla, vandalizmu, odcudzenia
celého vozidla
Poistenie vozidla sa dojednáva prostredníctvom
modulov poisteného krytia BASIC, BASIC+,
OPTIMAL alebo OPTIMAL+.
Poistné plnenie je poskytované maximálne do
výšky poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej
zmluve. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve poistná
suma určená, maximálna výška poistného plnenia
z jednej poistnej udalosti je 150 000 EUR.

Spolu s poistením vozidla môžu byť dojednané
pripoistenia:
▪ zrážky vozidla so zvieraťom (len k modulom
poistného krytia BASIC alebo BASIC+)
▪ čelného skla
▪ finančnej straty
▪ náhradného vozidla
▪ batožiny
▪ nadštandardnej výbavy vozidla
▪ vozidla pri pracovnej činnosti
▪ úrazové poistenie osôb vo vozidle (možné
dojednať aj samostatne, bez poistenia vozidla)

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená vodičom poisteného vozidla,
ktorý v čase vzniku škodovej udalosti nemal
predpísané príslušné vodičského oprávnenie,
mal zadržaný vodičský preukaz alebo mal
uložený zákaz viesť motorové vozidlo
škoda spôsobená požiarom alebo výbuchom,
pokiaľ sa preukáže neoprávnený zásah inej
osoby; táto výluka sa nevzťahuje na poškodenie
alebo zničenie poisteného vozidla, ktoré sa
v čase takého požiaru alebo výbuchu
nachádzalo v dosahu jeho účinkov a neoprávnený zásah nebol proti nemu smerovaný
škody, ku ktorým došlo pri pretekoch a súťažiach akéhokoľvek druhu ako aj pri tréningových
a prípravných jazdách k nim
škody, ku ktorým došlo pri nesúťažných alebo
testovacích jazdách na rýchlostných dráhach
pretekárskych okruhov

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa
znižuje o dojednanú spoluúčasť.

Tl. č. 1160-ECO/xm - x./2018

Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie vozidla sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na geografickom území Európy. V poistnej
zmluve je možné dojednať platnosť poistenia len na územie Slovenskej republiky a Českej republiky.

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, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla
mimo územia SR
▪ 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 uzavretá dňom zaplatenia poistného.
Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne alebo štvrťročne. Následné 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. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie
začína okamihom vykonania obhliadky vozidla poisťovateľom.

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.
Po každej poistnej udalosti, najneskôr do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia
poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej uplynutím poistenie zanikne.
Poistenie zanikne, ak poistne za prvé poistne obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatene do troch mesiacov
odo dňa jeho splatnosti.
Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatene 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 zaplatene. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

Poistenie krádeže vecí žiakov
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika
V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení krádeže vecí žiakov. 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 krádeže vecí žiakov zo dňa 15.05.2015 (ďalej len “poistné podmienky”).

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia krádeže vecí žiakov uhradíme škody na vybraných veciach v zmysle poistných podmienok, ktoré boli spôsobené v
dôsledku odcudzenia v mieste poistenia. Poistenie možno dojednať pre:
▪ všetkých žiakov školy
▪ všetkých žiakov celej triedy/fakulty
▪ žiakov, ktorí sa do poistenia prihlásia a menovite uvedú v zoznamoch tvoriacich prílohu poistnej zmluvy
▪ zamestnancov, ktorí sa do poistenia prihlásia a menovite uvedú v zoznamoch tvoriacich prílohu poistnej zmluvy

✓ škody spôsobené odcudzením: šatstva,
dáždnikov, obuvi, hodiniek, tašiek (aktoviek),
peračníka, učebníc, rysovacích a písacích
potrieb, kalkulačiek, športových potrieb,
hudobných nástrojov, slúchadiel, ktoré slúžia
žiakom s poruchou sluchu, dioptrických
okuliarov, ostatných zdravotníckych pomôcok,
ktoré poistený nevyhnutne potrebuje v rámci
zdravotnej starostlivosti (napr.: glukomer,
inzulínové pero a pod.)
✓ náklady vynaložené poisteným na odvrátenie
bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo
zmiernenie následkov poistnej udalosti
Náhrada škody vrátane nákladov na odvrátenie
alebo zmiernenie škody poskytujeme do výšky
poistnej sumy, dohodnutej v poistnej zmluve pre
poisteného žiaka alebo poisteného zamestnanca
školy.

Čo nie je predmetom poistenia?
obsah šatstva a tašiek, ak nejde o poistené veci
peniaze, ceniny, cennosti, umelecké diela a
starožitnosti
bicykle
veci žiakov nachádzajúce sa v čase odcudzenia
v domovoch mládeže, študentských domovoch,
internátoch, ubytovniach alebo iných priestoroch
slúžiacich na ubytovanie žiakov, i keď sa tieto
priestory nachádzajú v budove školy
krádež poistených vecí, ich poškodenie alebo
zničenie spôsobené pri pokuse o krádež počas
dopravy tam a späť na miesto organizovaného
pobytu poistených žiakov alebo zamestnancov
strata poistených vecí

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa
znižuje o spoluúčasť, ktorej výška je uvedená
v poistných podmienkach. Spoluúčasť je rôzna
pre žiakov rôznych druhov škôl a zamestnancov
školy a je v rozmedzí od 3 – 10 eur.
Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti
jedného žiaka, resp. zamestnanca školy
poskytujeme max. do výšky poistnej sumy
dojednanej v poistnej zmluve pre tohto žiaka,
resp. zamestnanca.
Stanovenie poistného plnenia v prípade
odcudzenia poistenej veci alebo v prípade
poškodenia a zničenia poistenej veci pri pokuse
o odcudzenie je uvedené v poistných
podmienkach.

Tl. č. 3144/xm - x./2018

Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na poistené veci nachádzajúce sa v budove školy a vo všetkých miestnostiach
a priestranstvách na území SR, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených žiakov alebo zamestnancov.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia
počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám
uchovávať hodnoverné doklady o vlastníctve, resp. nadobudnutí veci, a na požiadanie ich predložiť poisťovateľovi
bez zbytočného odkladu písomne oznámiť vznik škodovej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o vzniku a rozsahu jej
následkov
▪ bezodkladne oznámiť príslušným orgánom polície odcudzenie poistených vecí
▪ oznámenie o príčine a rozsahu škody dať potvrdiť poverenému zástupcovi školy
▪ umožniť poisťovateľovi vykonať vyšetrenie príčin vzniku a rozsahu poistnej udalosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ Poistné zaplatíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.
▪ Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v deň začiatku poistenia.
▪ Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo peňažným poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom
15. októbra školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom poistenie začalo.

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
▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca po poskytnutí / zamietnutí poistného plnenia, výpovedná lehota je osem dní,
jej uplynutím poistenie zanikne
Poistenie zanikne, ak jednorazové poistné nezaplatíte do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

Skupinové úrazové poistenie
pre školy
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o skupinovom úrazovom poistení pre školy. Kompletné
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o skupinovom úrazovom poistení pre školy sú uvedené v návrhu
na uzavretie poistnej zmluvy, vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie – A a v Zmluvných dojednaniach pre
skupinové úrazové poistenie pre školy.

O aký typ poistenia ide?
Skupinovým úrazovým poistením pre školy je kryté riziko úrazu poisteného. Poistenie možno dojednať pre:
▪ všetkých žiakov školy
▪ všetkých žiakov jednej triedy/fakulty
▪ všetkých žiakov tried/fakúlt podľa zoznamu
▪ žiakov podľa zoznamu
▪ zamestnancov podľa zoznamu

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu nasledovných limitov (poistnej sumy):
✓ Verzia 1 – žiak:
Smrť úrazom: 2 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
4 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: nepoisťuje sa
✓ Verzia 2 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: nepoisťuje sa
✓ Verzia 3 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 2 EUR
✓ Verzia 4 – zamestnanec:
Smrť úrazom: 4 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
4 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
4 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 4 EUR
Výška poistnej sumy závisí od verzie poistného krytia
dohodnutej v poistnej zmluve. V prípade poistenia
trvalých následkov úrazu bez progresie, poistenia
trvalých následkov úrazu s progresiou a poistenia
denného odškodného počas nevyhnutného liečenia
následkov úrazu, je maximálna poistná suma určená
na základe oceňovacích tabuliek, ktoré sú súčasťou
poistných podmienok.

Čo nie je predmetom poistenia?
úraz, ku ktorému došlo následkom požitia alkoholu,
pričom bolo zistené viac ako 1,5 promile alkoholu
v krvi, a úraz, ku ktorému došlo v dôsledku vedomej
aplikácie návykových látok
úraz, ku ktorému došlo pri leteckej doprave a poistený
bol členom leteckého personálu na palube havarovaného vrtuľového alebo prúdového lietadla alebo pri
parašutizme, paraglidingu, lietaní na bezmotorovom či
motorovom rogale a pri lietaní v klzáku a balóne
úraz, ktorý poistený utrpí tým, že sa ako vodič, spolujazdec alebo cestujúci motorového vozidla zúčastní
pretekov alebo súťaží alebo s nimi súvisiacich
tréningových jázd
následky diagnostických, liečebných a preventívnych
zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia
následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si
poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele
otravy v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných
látok. Poistná ochrana sa však poskytuje deťom do
dovŕšenia 10. roku života. U týchto detí zostávajú
vylúčené otravy potravinami
úraz, ku ktorému došlo v dôsledku duševnej poruchy
alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptického záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý
zachváti celé telo poisteného
úrazy, ku ktorým došlo pri činnosti, ktoré neboli organizované alebo povolené poisteným subjektom ani
Združením rodičov a priateľov školy alebo boli uskutočnené bez dozoru zodpovedného pracovníka poisteného subjektu alebo bez jeho výslovného povolenia
činnosti a osoby: motokros, akrobatické lyžovanie,
skoky na lyžiach, potápanie > 40 metrov, rafting mimo
Európy, artista, akrobat, drezér, krotiteľ, námorník
(lodivod, kormidelník), míner, pyrotechnik, výbušninár,
strelmajster, banský- horský- záchranár, horolezecký
sprievodca, potápač – záchranár (profesionál),
potápač vykonávajúci montážnu a opravárenskú
činnosť a pod., speleológ, väzeň vo výkone trestu,
vojak útvaru v zahraničí
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Čo je predmetom poistenia?
Poistnou zmluvou možno dojednať nasledovné
poistné riziká:
✓ smrť následkom úrazu
✓ trvalé následky úrazu
✓ denné odškodné pri pobyte v nemocnici
✓ denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
V prípade úrazu spôsobeného zjavným precenením vlastných telesných síl, schopnosti a znalostí, prípadne
nedbalosťou, je poisťovateľ oprávnený znížiť svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu.
Ak k následkom úrazu prispeli aj choroby alebo telesné vady poisteného, dochádza ku kráteniu plnenia v pomere
k podielu spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, ak tento podiel predstavuje aspoň 25%.
V prípade úrazu, ku ktorému dôjde následkom požitia alkoholu, pričom jeho množstvo, zistené v krvi poisteného,
nebolo väčšie ako 1,5 promile, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená
skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.
Poisťovateľ je oprávnený znížiť svoje plnenie až o jednu polovicu, ak zomrie poistený v súvislosti s konaním, pri ktorom
spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť alebo inak hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti. Ide o také
konanie, ktoré svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
Zamestnanci sú poistení počas výkonu práce u poisteného subjektu. Cesta na/z miesta výkonu práce nie je poistením
krytá.
Cudzí štátny príslušník je poistený len pre prípad smrti úrazom, právo na ostatné plnenia mu nevzniká.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Územná platnosť poistenia nie je obmedzená.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪
▪

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

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné zaplatíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však nasledujúci
deň po dni uzavretia poistnej zmluvy. Ak sú poistenými osobami všetci žiaci poisteného subjektu/triedy/fakulty,
poistenie jednotlivého žiaka začína dňom nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy alebo dňom zapísania žiaka do
evidencie vedenej poisteným subjektom počas trvania poistenia. 3. Poistenie končí uplynutím 24. hodiny dňa 15. 10.
v školskom roku, ktorý najbližšie nasleduje po dátume dojednania poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne 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 jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti (deň začiatku
poistenia); poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

Poistenie Allianz Best Doctors Plus
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení Allianz Best Doctors Plus. Kompletné informácie
pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení Allianz Best Doctors Plus sú uvedené v návrhu na uzavretie poistnej
zmluvy a v Poistných podmienkach pre poistenie Allianz Best Doctors Plus.

O aký typ poistenia ide?
Poistením Allianz Best Doctors Plus sú kryté výdavky na lekárske postupy liečby závažných chorôb poisteného alebo ich následkov
uvedených v predmete poistenia. Poisťovateľ uhradí výdavky na z lekárskeho hľadiska nevyhnutnú liečbu, služby a produkty (lieky,
liečivá, zdravotnícky materiál a lekárske predpisy) súvisiace s poskytnutím zdravotnej starostlivosti poistenému mimo územia
Slovenskej republiky, ak vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s lekárskym postupom liečby, na ktorý sa poistenie vzťahuje.

✓ liečba zhubného nádoru, leukémie a Hodgkinovho lymfómu (okrem kožného
lymfómu), in situ nádoru alebo premalígnych
zmien v bunkách, ktoré sú cytologicky alebo
histologicky klasifikované ako dysplázia ťažkého
alebo vysokého stupňa
✓ by-pass koronárnej artérie (revaskularizácia
myokardu)
✓ operácia srdcovej chlopne, celková náhrada
jednej alebo viacerých srdcových chlopní
✓ neurochirurgický zákrok na mozgu a / alebo
v iných vnútrolebečných štruktúrach, alebo
chirurgický zákrok na mieche z dôvodu
nezhubného nádoru miechy
✓ transplantácia orgánu alebo tkaniva, pri ktorej
poistený prijme obličku, časť pečene, pľúcny
lalok, časť pankreasu alebo kostnú dreň od
živého kompatibilného darcu
Poistné plnenie je poskytované max. do výšky
nasledovných limitov (poistnej sumy):
✓ celkové výdavky - 1 mil. EUR na poistný rok,
najviac 2 mil. EUR na poistnú dobu (spolu
poistený, sprevádzajúca osoba a darca)
✓ cestovné výdavky – bez limitu (spolu poistený,
sprevádzajúca osoba a darca)
✓ výdavky na ubytovanie – bez limitu (spolu
poistený, sprevádzajúca osoba a darca)
✓ výdavky na repatriáciu – bez limitu (spolu
poistený a darca)
✓ denné odškodné pri hospitalizácii - 100 EUR za
každý deň strávený v nemocnici, maximálne po
dobu 60 dní (len poistený)
✓ výdavky na špeciálnu medikamentóznu liečbu 50 000 EUR na poistnú dobu (len poistený)

Čo nie je predmetom poistenia?
výdavky vynaložené na liečbu alkoholizmu
a drogovej závislosti
výdavky na experimentálnu liečbu
výdavky priamo alebo nepriamo súvisiace
s HIV pozitivitou alebo AIDS a ich liečbou
výdavky na alternatívnu medicínu
výdavky súvisiace so zdravotnou starostlivosťou
poskytovanou na území SR
výdavky na ortopedické pomôcky, korzety,
bandáže, barle, umelé končatiny alebo orgány
parochne, ortopedické topánky, podpery
a podobné položky
výdavky na tlmočníka, na telefonické služby
a na predmety na osobné použitie, alebo
poplatky, ktoré nie sú lekárskej povahy
výdavky na kúpu alebo nájom invalidných
vozíkov, špeciálnych postelí, klimatizačných
prístrojov, čističiek vzduchu alebo iného
podobného vybavenia
výdavky na liečbu nádoru za prítomnosti
syndrómu získanej imunodeficiencie (AIDS),
rakoviny kože okrem malígnych melanómov
výdavky v prípade „Bypass-u“ koronárnej
artérie, ak ide o koronárne ochorenie liečené
pomocou iných techník ako „Bypass"
koronárnych artérií (napr. angioplastika)
výdavky v prípade transplantácie od darcu alebo
transplantácie kostnej drene, ak ide o transplantáciu v dôsledku alkoholickej cirhózy pečene,
transplantáciu vykonanú ako samotransplantácia s výnimkou transplantácie kostnej drene,
transplantáciu, keď je poistený darcom pre tretiu
stranu, transplantáciu orgánu alebo tkaniva od
mŕtveho darcu, transplantáciu orgánov, ktorá zahŕňa liečbu kmeňovými bunkami, transplantáciu
pupočníkovej krvi a transplantáciu umožnenú
kúpou darcovských orgánov alebo tkanív

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie je poskytované max. do výšky
limitu poistného plnenia.
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Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistením Allianz Best Doctors Plus sú kryté výdavky na z lekárskeho hľadiska nevyhnutnú liečbu, služby a produkty
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poistenému mimo územia Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪
▪

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

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť podľa dojednaného poistného obdobia ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Poistné ste
povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia.
Poistné môžete platiť bankovým prevodom, prostredníctvom peňažného poukazu alebo SEPA inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína prvým dňom nasledujúcim po dní uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dohodnutý iný
– neskorší začiatok poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu 5 rokov.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne 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 poistne za prvé poistné obdobie 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 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. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

Poistenie krádeže vecí žiakov
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika
V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení krádeže vecí žiakov. 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 krádeže vecí žiakov zo dňa 15.05.2015 (ďalej len “poistné podmienky”).

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia krádeže vecí žiakov uhradíme škody na vybraných veciach v zmysle poistných podmienok, ktoré boli spôsobené v
dôsledku odcudzenia v mieste poistenia. Poistenie možno dojednať pre:
▪ všetkých žiakov školy
▪ všetkých žiakov celej triedy/fakulty
▪ žiakov, ktorí sa do poistenia prihlásia a menovite uvedú v zoznamoch tvoriacich prílohu poistnej zmluvy
▪ zamestnancov, ktorí sa do poistenia prihlásia a menovite uvedú v zoznamoch tvoriacich prílohu poistnej zmluvy

✓ škody spôsobené odcudzením: šatstva,
dáždnikov, obuvi, hodiniek, tašiek (aktoviek),
peračníka, učebníc, rysovacích a písacích
potrieb, kalkulačiek, športových potrieb,
hudobných nástrojov, slúchadiel, ktoré slúžia
žiakom s poruchou sluchu, dioptrických
okuliarov, ostatných zdravotníckych pomôcok,
ktoré poistený nevyhnutne potrebuje v rámci
zdravotnej starostlivosti (napr.: glukomer,
inzulínové pero a pod.)
✓ náklady vynaložené poisteným na odvrátenie
bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo
zmiernenie následkov poistnej udalosti
Náhrada škody vrátane nákladov na odvrátenie
alebo zmiernenie škody poskytujeme do výšky
poistnej sumy, dohodnutej v poistnej zmluve pre
poisteného žiaka alebo poisteného zamestnanca
školy.

Čo nie je predmetom poistenia?
obsah šatstva a tašiek, ak nejde o poistené veci
peniaze, ceniny, cennosti, umelecké diela a
starožitnosti
bicykle
veci žiakov nachádzajúce sa v čase odcudzenia
v domovoch mládeže, študentských domovoch,
internátoch, ubytovniach alebo iných priestoroch
slúžiacich na ubytovanie žiakov, i keď sa tieto
priestory nachádzajú v budove školy
krádež poistených vecí, ich poškodenie alebo
zničenie spôsobené pri pokuse o krádež počas
dopravy tam a späť na miesto organizovaného
pobytu poistených žiakov alebo zamestnancov
strata poistených vecí

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa
znižuje o spoluúčasť, ktorej výška je uvedená
v poistných podmienkach. Spoluúčasť je rôzna
pre žiakov rôznych druhov škôl a zamestnancov
školy a je v rozmedzí od 3 – 10 eur.
Poistné plnenie z jednej poistnej udalosti
jedného žiaka, resp. zamestnanca školy
poskytujeme max. do výšky poistnej sumy
dojednanej v poistnej zmluve pre tohto žiaka,
resp. zamestnanca.
Stanovenie poistného plnenia v prípade
odcudzenia poistenej veci alebo v prípade
poškodenia a zničenia poistenej veci pri pokuse
o odcudzenie je uvedené v poistných
podmienkach.
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Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Poistenie sa vzťahuje na poistené veci nachádzajúce sa v budove školy a vo všetkých miestnostiach
a priestranstvách na území SR, ktoré použije škola na organizovaný pobyt poistených žiakov alebo zamestnancov.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪

pravdivo a úplne odpovedať na otázky týkajúce sa poistenia
počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám
uchovávať hodnoverné doklady o vlastníctve, resp. nadobudnutí veci, a na požiadanie ich predložiť poisťovateľovi
bez zbytočného odkladu písomne oznámiť vznik škodovej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o vzniku a rozsahu jej
následkov
▪ bezodkladne oznámiť príslušným orgánom polície odcudzenie poistených vecí
▪ oznámenie o príčine a rozsahu škody dať potvrdiť poverenému zástupcovi školy
▪ umožniť poisťovateľovi vykonať vyšetrenie príčin vzniku a rozsahu poistnej udalosti

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ Poistné zaplatíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.
▪ Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v deň začiatku poistenia.
▪ Poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo peňažným poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom
15. októbra školského roka nasledujúceho po školskom roku, v ktorom poistenie začalo.

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
▪ po poistnej udalosti do jedného mesiaca po poskytnutí / zamietnutí poistného plnenia, výpovedná lehota je osem dní,
jej uplynutím poistenie zanikne
Poistenie zanikne, ak jednorazové poistné nezaplatíte do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Prípadné nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

Poistenie malých plavidiel
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú
malým plavidlom

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú malým
plavidlom. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o poistení sú uvedené vo Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom zo dňa 15.12.2014 a v návrhu na
uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú malým plavidlom poisťovateľ uhradí za poisteného poškodenému škody, ktoré boli
spôsobené prevádzkou malého plavidla uvedeného v poistnej zmluve.

✓ náhrada škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
✓ náhrada škody vzniknuté poškodením, zničením,
odcudzením alebo stratou veci
✓ náhrada ušlého zisku
V poistnej zmluve je možné dojednať limit
poistného plnenia:
500 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení,
vecných škodách a ušlom zisku alebo
1 000 000 EUR – pri škodách na zdraví, usmrtení,
vecných škodách a ušlom zisku

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená úmyselne, hrubou
nedbalosťou alebo ak bolo plavidlo a/alebo
pomocný čln v čase poistnej udalosti používané
neoprávnene (bez súhlasu alebo bez vedomia
jeho vlastníka alebo prevádzkovateľa napr. po
odcudzení)
škoda vzniknutá vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi plavidla a/alebo pomocného člna,
ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená
škody, ku ktorým došlo pri pretekoch
a súťažiach akéhokoľvek druhu ako aj pri
tréningových a prípravných jazdách k nim
škoda, za ktorú poistený zodpovedá svojmu
manželovi alebo osobám, ktoré s poisteným žili
v čase vzniku škodovej udalosti v spoločnej
domácnosti

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ má nárok na náhradu poistného plnenia
alebo jeho časti, ak
bolo plavidlo a/alebo pomocný čln vedené
osobou pod vplyvom alkoholu, návykovej,
psychotropnej alebo omamnej látky a ich
prípravkov
bolo plavidlo a/alebo pomocný čln vedené
osobou bez predpísaného oprávnenia, osobou
nespĺňajúcou iné podmienky pre vedenie plavidla
podľa osobitného predpisu alebo osobou v dobe
zákazu činnosti viesť plavidlo uloženého súdom
alebo iným príslušným orgánom
bola porušená povinnosť ohlásiť plavebnú
nehodu, ktorá je škodovou udalosťou,
príslušnému orgánu
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Čo je predmetom poistenia?

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Pokiaľ nie je dohodnuté inak, poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách
Slovenskej republiky a Európy (s výnimkou vôd Albánska a štátov bývalého Sovietskeho zväzu okrem pobaltských
štátov, Ukrajiny a Moldavska), Stredozemného mora od Gilbraltarskej úžiny po vstup cez Dardanely, vrátane
Jadranského mora (s výnimkou Albánska) a pobreží štátov Stredozemia, pričom sú vylúčené štáty Alžírsko, Líbya,
Egypt, Libanon, Izrael vrátane územia Palestíny a Sýria.

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, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla
mimo územia SR
▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,
priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
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 v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu. Následné
poistné môžete platiť bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak nie je v poistnej zmluve dojednaný
neskorší začiatok poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím.
Po každej poistnej udalosti, najneskôr do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia
poisťovateľom. Výpovedná lehota je 15-dňová a jej uplynutím poistenie zanikne.
Poistenie zanikne, ak poistne za prvé poistne obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatene do troch mesiacov
odo dňa jeho splatnosti.
Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatene 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 zaplatene. To isté platí, ak bola zaplatená len
časť poistného.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.

Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone povolania
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú
pri výkone povolania

V dokumente sú uvedené kľúčové informácie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. 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 zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania zo dňa 16.09.2013.

O aký typ poistenia ide?
Z poistenia uhradíme škodu, ktorú poistený spôsobil svojmu zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh a za ktorú zodpovedá
podľa Zákonníka práce alebo obdobného právneho predpisu SR upravujúceho pracovný vzťah.

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie kryje škody, za ktoré poistený zodpovedá
v zmysle Zákonníka práce alebo obdobného
právneho predpisu upravujúceho pracovný vzťah,
a to:
✓ náhradu škody na veci
✓ náhradu škody na zdraví
✓ náhradu inej škody
Náhrada škody je poskytovaná max. do výšky
poistnej sumy, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.
V poistnej zmluve môžu byť dohodnuté pripoistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú:
▪ na motorovom vozidle zamestnávateľa, ktoré je
vo vlastníctve alebo držbe zamestnávateľa, ako
aj škodu na vozidle, ktoré zamestnávateľ prevzal
▪ chybne vykonanou prácou alebo chybne
vykonanou službou
▪ na dopravovaných veciach

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda spôsobená schodkom na zverených
hodnotách, ktoré je poistený povinný vyúčtovať
(napr. manko v pokladni)
škoda spôsobená stratou zverených predmetov
škoda spôsobená pri údržbe alebo obsluhe
zariadenia
škoda spôsobená uložením pokuty, penále
alebo inej majetkovej sankcie
škoda spôsobená po požití alkoholu, omamných
látok
škoda spôsobená cenovým rozdielom, použitím
nesprávnej ceny, chybou pri platobnom styku
škoda spôsobená úmyselne
škoda spôsobená prevádzkou motorového
vozidla, ak sa na škodu vzťahuje povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie za každú poistnú udalosť sa
znižuje o spoluúčasť vo výške 10%, min. 30
EUR, ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

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 15 dní po jej vzniku
v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky týkajúce sa jej vzniku, príčiny, priebehu, rozsahu
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✓ Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré vzniknú na území Európy. Ak je v poistnej zmluve dohodnutá územná
platnosť Svet, poistenie sa vzťahuje na územie všetkých štátov sveta.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
▪ 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 peňažným poukazom, následné poistné bankovým prevodom,
peňažným poukazom alebo SEPA inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve a uzatvára sa 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 zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nezaplatíte 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 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.

Príloha MP 6/2018 – Zoznam IPID
ťĉhad
IPID

c{odk>E>9

iaVťZc{
KZgo^Z>E>9(6B8!>c[da^c`V!:8D
kZgo^V
1160 - Podpisová PZ v AMC
1160_CC - Infolinka
x
1160_ECO - ECO
1160_ObCC - obchodná Infolinka
1161 - Podpisová PZ v AMC
1161_CC - Infolinka
x
1161_ECO - ECO
1161_ObCC - obchodná Infolinka
5312 - Podpisová PZ v AMC
5312_CC - Infolinka
5312_ECO - ECO
5312_ObCC - obchodná Infolinka
3138 - Podpisová PZ v AMC
x
3138_CC – Infolinka, ECO
3139 - Podpisová PZ v AMC
x
3139_CC – Infolinka, ECO
3140 - Podpisová PZ v AMC
x
3140_CC – Infolinka, ECO
3141 - Podpisová PZ v AMC
x
3142_CC – Infolinka, ECO
3152 – Podpisová PZ

edj ^i^Z

1160

IPID pre Moje auto Kasko

1161

IPID pre PZP

5312

IPID pre samostatný úraz vo vozidle

3138

IPID pre Môj domov – Ydb{Xcdhƨ

3139

IPID pre Môj domov – budova

3140

IPID pre Môj domov – odYedkZYcdhƨ

3141

>E>9egZOdYedkZYcdhƨ(&

3152

>E>9egZOdYedkZYcdhƨ(&- hromadné

3142

IPID pre Poistenie malých plavidiel - Kasko

3142 - Podpisová PZ

3143

IPID pre Poistenie malých plavidiel - PZP

3143 - Podpisová PZ

Poistenie malých plavidiel - PZP

3144

>E>9egZEd^hiZc^Z`g{YZ ZkZX ^V`dk

3144 - Podpisová PZ

Ed^hiZc^Z`g{YZ ZkZX ^V`dk

3145

>E>9egZEd^hiZc^ZgVoj ^V`dk

Ed^hiZc^ZgVoj ^V`dk

7104

IPID pre Krátkodobé poistenie

x

7105

IPID pre Krátkodobé poistenie SR

x

7106

IPID pre EU Plus

7107

>E>9egZ8ZadgdŤced^hiZc^ZGG

7108

>E>9egZ8ZadgdŤced^hiZc^ZG.%

7109

>E>9egZ8ZadgdŤced^hiZc^ZG)*

3145 - Podpisová PZ
7104 - Podpisová PZ v AMC
7104_CC – Infolinka, ECO
7105 - Podpisová PZ v AMC
7105_CC – Infolinka, ECO
7106 – Podpisová PZ v AMC
7106_CC – Infolinka, ECO
7107 - Podpisová PZ v AMC
7107_CC – Infolinka, ECO
7108 - Podpisová PZ v AMC
7108_CC – Infolinka, ECO
7109 - Podpisová PZ v AMC
7109_CC – Infolinka, ECO

x

Moje auto KASKO

PZP

Moje auto KASKO – úrazové pripoistenie ako samostatné poistenie (bez dojednania
poistenia vozidla)
Môj domov – Poistenie domácnosti
Môj domov – Ed^hiZc^ZWjYdkn!ed^hiZc^ZkZYƋV_X]hiVk^ZW!ed^hiZc^Zo{]gVYn
Môj domov – Ed^hiZc^ZodYedkZYcdhi^oV`dYj
OdYedkZYcdhƨoV`dYjhehdWZceg^k`dcZedkdaVc^V(&– individuálne poistenie
OdYedkZYcdhƨoV`dYjhehdWZceg^k`dcZedkdaVc^V(&– hromadné poistenie
Poistenie malých plavidiel - Kasko

@g{i`dYdWXZhidkced^hiZc^ZegZoZbceaVicdhƨocn6!7VaZWd8
Krátkodobé cestovné poistenie pre územnú eaVicdhƨHG
8ZadgdŤcXZhidkced^hiZc^Z:jeajh
8ZadgdŤcXZhidkced^hiZc^ZiVg^[ntypu RR)
8ZadgdŤcXZhidkced^hiZc^Zh dWbZYoZcbedŤidbYc_ZYcdia^kZ_ed^hiZcZ_XZhin
.%YciVg^[ninejG.%
8ZadgdŤcXZhidkced^hiZc^Zh dWbZYoZcbedŤidbYc_ZYcdia^kZ_ed^hiZcZ_XZhin
)*YciVg^[ninejG)*

Príloha MP 6/2018 – Zoznam IPID
7110

IPID pre Golf

7110 – Podpisová PZ v AMC

8ZadgdŤcXZhidkced^hiZc^Z<DA;

7111

>E>9egZA^b^i

8ZadgdŤcXZhidkced^hiZc^ZA>B>I

7112

IPID pre Poistenie storno poplatkov

7114

IPID pre Poistenie hidgcdedeaVi`dkHE:8>6A

7116

>E>9egZO{X]gVcc{Ť^ccdhƨ

7119

IPID pre Krátkodobé poistenie – :jgeV7Vh^X

7111 – Podpisová PZ v AMC
7112 – Podpisová PZ v AMC
7112_CC – Infolinka, ECO
7114 – Podpisová PZ v AMC
7114_CC – Infolinka, ECO
7116 – Podpisová PZ v AMC
7116_CC – Infolinka, ECO
7119_CC – Infolinka, ECO

x

Krátkodobé cestovné poistenie – storno poistenie ako samostatné poistenie
Krátkodobé cestovné poistenie – hidgcded^hiZc^ZE:8>ÚAV`dhVbdhiViced^hiZc^Z
Ed^hiZc^Zc{`aVYdkcVo{X]gVccŤ^ccdhƨ=dgh`Z_o{X]gVcc_haj Wn
Krátkodobé cestovné poistenie :jgeV7Vh^X

Príloha MP 6/2018 – Zoznam IPID podnikatelia a priemysel
Podnikatelia/Priemysel

AMC, web

>E>9ed^hiZc^ZodYedkZYcdhi^oV`dYjhehdWZceg^k`dcZegd[Zh^ZVgX]^iZ`iVVaZWdhiVkZWc]d^c ^c^ZgV
>E>9egZed^hiZcZodYedkZYcdhi^oV`dYjhehdWZckhk^hadhi^hk`dcdb[^cVcŤc]dhegdhigZY`dkVc^V alebo
[^cVcŤc]dedgVYZchikV#
IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobným cestným dopravcom v
autobusovej/autokarovej doprave
IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú osobným cestným dopravcom v
autobusovej/autokarovej doprave
IPID pre poistenie ochrany dát

x

x

2234

>E>9egZed^hiZc^ZodYedkZYcdhi^oV`dYjhehdWZcŤaZcb^dg\{cdkhedadŤcdhi^
>E>9egZed^hiZc^ZodYedkZYcdhi^oV`dYjhehdWZcŤaZcb^dg\{cdkhedadŤcdhi^egZbVaV stredné
hedadŤcdhi^
IPID pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

2235

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami

x

2236

>E>9egZed^hiZc^ZodYedkZYcdhi^oV`dYjhehdWZceg^edh`nidkVchaj ^ZW^c[dgbVŤcX]iZX]cda\^

x

2237

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

x

2238

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie

x

2239

IPID pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone realitnej kancelárie

x

2240

IPID pre poistenie autosalonov

x

2241

IPID pre poistenie bytových domov

x

2242
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Poistenie vozidiel
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú uvedené vo Všeobecných
poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo
dňa 15.10.2014, Osobitných poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.03.2015 a v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?
Z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (poistenie zodpovednosti)
poisťovateľ uhradí za poisteného poškodenému škody, ktoré boli spôsobené prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej
zmluve.

Čo je predmetom poistenia?

✓ náhrada škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
✓ náhrada škody vzniknuté poškodením, zničením,
odcudzením alebo stratou veci
✓ účelne vynaložené náklady spojené s právnym
zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených
nárokov
✓ náhrada ušlého zisku

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda, ktorú utrpel vodič motorového vozidla,
ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená
škoda, za ktorú poistený zodpovedá svojmu
manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase
vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti
škoda vzniknutá držiteľovi, vlastníkovi alebo
prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého
prevádzkou bola škoda spôsobená

Limity poistného plnenia (platia limity dojednané
v poistnej zmluve).

alebo do výšky
▪ 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom
zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu
poistnú udalosť
Spolu s poistením zodpovednosti môžu byť poskytované aj asistenčné služby Štandard alebo Komfort.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Poisťovateľ má nárok na náhradu poistného plnenia
alebo jeho časti, ak:
osoba spôsobila škodu úmyselne
osoba viedla motorové vozidlo pod vplyvom
návykovej látky
osoba viedla motorovú vozidlo bez predpísaného
vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu
činnosti viesť motorové vozidlo
osoba spôsobila škodu motorovým vozidlom,
o ktorom osoba, ktorá ho viedla vedela, že jeho
technická spôsobilosť nezodpovedá
podmienkam na jeho používanie v premávke na
pozemných komunikáciách, a tento stav bol
v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou

✓ Poistenie zodpovednosti platí na území Slovenskej republiky, na území členských štátov Európskych spoločenstiev,
členských štátov Európskej dohody o voľnom obchode, ktoré podpísali zmluvu o Európskom hospodárskom
priestore a aj na území iných štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.

Tl. č. 1161/xm - x./2018

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
▪ 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo
usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku
je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu
poistnú udalosť

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
bez zbytočného odkladu oznámiť skutočnosti, na základe ktorých zaniká poistenie zodpovednosti
platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti
oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla
mimo územia SR
▪ v prípade škodovej udalosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovateľa týkajúce sa jej vzniku, príčiny,
priebehu a rozsahu

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. štvrťročných 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 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 poskytovania predbežného poistenia zodpovednosti uvedenými v návrhu na
uzavretie poistnej zmluvy. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Vypovedať zmluvu môžete ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
Vypovedať zmluvu môžete aj po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi.
Výpovedná lehota je jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy
poisťovateľovi. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
Poistenie zaniká aj okamihom zániku motorového vozidla, zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu,
vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo vyradením z premávky na pozemných komunikáciách,
oznámením o krádeži motorového vozidla a zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva
s právom kúpy prenajatej veci. Pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, poistenie zodpovednosti
zanikne vrátením dokladu o poistení zodpovednosti poisťovateľovi.
Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.
Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
Nespotrebované poistné Vám bude vrátené, ak zostávajúca suma poistného presiahne 1,66 EUR. Pokiaľ však došlo ku
škodovej udalosti, z ktorej vznikla pre poisťovateľa povinnosť nahradiť škodu, má poisťovateľ nárok na poistné až do
konca poistného obdobia.

Poistenie vozidiel
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Produkt: Povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú uvedené vo Všeobecných
poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo
dňa 15.10.2014, Osobitných poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.03.2015 a v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?
Z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (poistenie zodpovednosti)
poisťovateľ uhradí za poisteného poškodenému škody, ktoré boli spôsobené prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej
zmluve.

Čo je predmetom poistenia?

✓ náhrada škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
✓ náhrada škody vzniknuté poškodením, zničením,
odcudzením alebo stratou veci
✓ účelne vynaložené náklady spojené s právnym
zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených
nárokov
✓ náhrada ušlého zisku

Čo nie je predmetom poistenia?
škoda, ktorú utrpel vodič motorového vozidla,
ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená
škoda, za ktorú poistený zodpovedá svojmu
manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase
vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti
škoda vzniknutá držiteľovi, vlastníkovi alebo
prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého
prevádzkou bola škoda spôsobená

Limity poistného plnenia (platia limity dojednané
v poistnej zmluve).

alebo do výšky
▪ 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených
alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom
zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu
poistnú udalosť
Spolu s poistením zodpovednosti môžu byť poskytované aj asistenčné služby Štandard alebo Komfort.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Poisťovateľ má nárok na náhradu poistného plnenia
alebo jeho časti, ak:
osoba spôsobila škodu úmyselne
osoba viedla motorové vozidlo pod vplyvom
návykovej látky
osoba viedla motorovú vozidlo bez predpísaného
vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu
činnosti viesť motorové vozidlo
osoba spôsobila škodu motorovým vozidlom,
o ktorom osoba, ktorá ho viedla vedela, že jeho
technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na jeho používanie v premávke na
pozemných komunikáciách, a tento stav bol
v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou

✓ Poistenie zodpovednosti platí na území Slovenskej republiky, na území členských štátov Európskych spoločenstiev,
členských štátov Európskej dohody o voľnom obchode, ktoré podpísali zmluvu o Európskom hospodárskom
priestore a aj na území iných štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.

Tl. č. 1161-ECO/xm - x./2018

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
▪ 5 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo
usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku
je to spolu maximálne 1 mil. EUR na jednu
poistnú udalosť

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
bez zbytočného odkladu oznámiť skutočnosti, na základe ktorých zaniká poistenie zodpovednosti
platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti
oznámiť vznik škodovej udalosti, do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR, do 30 dní po jej vzniku, aj vznikla
mimo územia SR
▪ 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 uzavretá dňom zaplatenia poistného.
Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. štvrťročných splátkach. Následné 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 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 poskytovania predbežného poistenia zodpovednosti uvedenými v návrhu na
uzavretie poistnej zmluvy. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Vypovedať zmluvu môžete ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musíte dať písomne aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
Vypovedať zmluvu môžete aj po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi.
Výpovedná lehota je jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy
poisťovateľovi. Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
Poistenie zaniká aj okamihom zániku motorového vozidla, zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu,
vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel alebo vyradením z premávky na pozemných komunikáciách,
oznámením o krádeži motorového vozidla a zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva
s právom kúpy prenajatej veci. Pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel, poistenie zodpovednosti
zanikne vrátením dokladu o poistení zodpovednosti poisťovateľovi.
Poistenie zodpovednosti zanikne tiež, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho splatnosti.
Poistenie zodpovednosti zanikne uplynutím tejto lehoty.
Nespotrebované poistné Vám bude vrátené, ak zostávajúca suma poistného presiahne 1,66 EUR. Pokiaľ však došlo ku
škodovej udalosti, z ktorej vznikla pre poisťovateľa povinnosť nahradiť škodu, má poisťovateľ nárok na poistné až do
konca poistného obdobia.

Skupinové úrazové poistenie
pre školy
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o skupinovom úrazovom poistení pre školy. Kompletné
informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o skupinovom úrazovom poistení pre školy sú uvedené v návrhu
na uzavretie poistnej zmluvy, vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie – A a v Zmluvných dojednaniach pre
skupinové úrazové poistenie pre školy.

O aký typ poistenia ide?
Skupinovým úrazovým poistením pre školy je kryté riziko úrazu poisteného. Poistenie možno dojednať pre:
▪ všetkých žiakov školy
▪ všetkých žiakov jednej triedy/fakulty
▪ všetkých žiakov tried/fakúlt podľa zoznamu
▪ žiakov podľa zoznamu
▪ zamestnancov podľa zoznamu

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu nasledovných limitov (poistnej sumy):
✓ Verzia 1 – žiak:
Smrť úrazom: 2 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
4 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: nepoisťuje sa
✓ Verzia 2 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: nepoisťuje sa
✓ Verzia 3 – žiak:
Smrť úrazom: 1 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
2 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
2 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 2 EUR
✓ Verzia 4 – zamestnanec:
Smrť úrazom: 4 000 EUR, Trvalé následky úrazu:
4 000 EUR, Denné odškodné pri pobyte v nemocnici:
4 EUR, Denné odškodné počas doby nevyhnutného
liečenia: 4 EUR
Výška poistnej sumy závisí od verzie poistného krytia
dohodnutej v poistnej zmluve. V prípade poistenia
trvalých následkov úrazu bez progresie, poistenia
trvalých následkov úrazu s progresiou a poistenia
denného odškodného počas nevyhnutného liečenia
následkov úrazu, je maximálna poistná suma určená
na základe oceňovacích tabuliek, ktoré sú súčasťou
poistných podmienok.

Čo nie je predmetom poistenia?
úraz, ku ktorému došlo následkom požitia alkoholu,
pričom bolo zistené viac ako 1,5 promile alkoholu
v krvi, a úraz, ku ktorému došlo v dôsledku vedomej
aplikácie návykových látok
úraz, ku ktorému došlo pri leteckej doprave a poistený
bol členom leteckého personálu na palube havarovaného vrtuľového alebo prúdového lietadla alebo pri
parašutizme, paraglidingu, lietaní na bezmotorovom či
motorovom rogale a pri lietaní v klzáku a balóne
úraz, ktorý poistený utrpí tým, že sa ako vodič, spolujazdec alebo cestujúci motorového vozidla zúčastní
pretekov alebo súťaží alebo s nimi súvisiacich
tréningových jázd
následky diagnostických, liečebných a preventívnych
zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia
následkov úrazu alebo neodborných zákrokov, ktoré si
poistený vykoná alebo si nechá vykonať na svojom tele
otravy v dôsledku požitia pevných alebo kvapalných
látok. Poistná ochrana sa však poskytuje deťom do
dovŕšenia 10. roku života. U týchto detí zostávajú
vylúčené otravy potravinami
úraz, ku ktorému došlo v dôsledku duševnej poruchy
alebo poruchy vedomia, mozgovej mŕtvice, epileptického záchvatu alebo iného záchvatu kŕčom, ktorý
zachváti celé telo poisteného
úrazy, ku ktorým došlo pri činnosti, ktoré neboli organizované alebo povolené poisteným subjektom ani
Združením rodičov a priateľov školy alebo boli uskutočnené bez dozoru zodpovedného pracovníka poisteného subjektu alebo bez jeho výslovného povolenia
činnosti a osoby: motokros, akrobatické lyžovanie,
skoky na lyžiach, potápanie > 40 metrov, rafting mimo
Európy, artista, akrobat, drezér, krotiteľ, námorník
(lodivod, kormidelník), míner, pyrotechnik, výbušninár,
strelmajster, banský- horský- záchranár, horolezecký
sprievodca, potápač – záchranár (profesionál),
potápač vykonávajúci montážnu a opravárenskú
činnosť a pod., speleológ, väzeň vo výkone trestu,
vojak útvaru v zahraničí

Tl. č. 3145/xm - x./2018

Čo je predmetom poistenia?
Poistnou zmluvou možno dojednať nasledovné
poistné riziká:
✓ smrť následkom úrazu
✓ trvalé následky úrazu
✓ denné odškodné pri pobyte v nemocnici
✓ denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
V prípade úrazu spôsobeného zjavným precenením vlastných telesných síl, schopnosti a znalostí, prípadne
nedbalosťou, je poisťovateľ oprávnený znížiť svoje plnenie, najviac však o jednu polovicu.
Ak k následkom úrazu prispeli aj choroby alebo telesné vady poisteného, dochádza ku kráteniu plnenia v pomere
k podielu spolupôsobenia choroby alebo telesnej vady, ak tento podiel predstavuje aspoň 25%.
V prípade úrazu, ku ktorému dôjde následkom požitia alkoholu, pričom jeho množstvo, zistené v krvi poisteného,
nebolo väčšie ako 1,5 promile, je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť primerane tomu, ako uvedená
skutočnosť prispela ku vzniku poistnej udalosti.
Poisťovateľ je oprávnený znížiť svoje plnenie až o jednu polovicu, ak zomrie poistený v súvislosti s konaním, pri ktorom
spôsobil inému ťažkú ujmu na zdraví, alebo smrť alebo inak hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti. Ide o také
konanie, ktoré svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom.
Zamestnanci sú poistení počas výkonu práce u poisteného subjektu. Cesta na/z miesta výkonu práce nie je poistením
krytá.
Cudzí štátny príslušník je poistený len pre prípad smrti úrazom, právo na ostatné plnenia mu nevzniká.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

✓ Územná platnosť poistenia nie je obmedzená.

Aké mám povinnosti?
▪
▪
▪
▪
▪

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

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné zaplatíte jednorazovo za celú poistnú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané a ste ho povinný uhradiť pri
uzavretí poistnej zmluvy.
Poistné môžete platiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo prostredníctvom peňažného poukazu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako začiatok poistenia, najskôr však nasledujúci
deň po dni uzavretia poistnej zmluvy. Ak sú poistenými osobami všetci žiaci poisteného subjektu/triedy/fakulty,
poistenie jednotlivého žiaka začína dňom nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy alebo dňom zapísania žiaka do
evidencie vedenej poisteným subjektom počas trvania poistenia. 3. Poistenie končí uplynutím 24. hodiny dňa 15. 10.
v školskom roku, ktorý najbližšie nasleduje po dátume dojednania poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete písomne 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 jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti (deň začiatku
poistenia); poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.
Poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia. Nespotrebované poistné Vám bude vrátené.
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Legislatívne zmeny
Auto GO, Domov IN
Vážení kolegovia,
dovoĹte nám informovaŘ Vás o legislatívnych novinkách v produktoch neživotného poistenia Auto GO
a Domov IN, a prosíme Vás o spoluprácu v tejto veci.

Nové predzmluvné dokumenty, ktoré je potrebné predkladaŘ potencionálnym
klientom pred uzatváraním zmlúv Auto GO, Domov IN (všetky verzie)
od 23. februára 2018 (s ohĹadom na legislatívny rámec popísaný ďalej):
Ҋ Informaÿné dokumenty o poistnom produkte Auto GO
Ҋ Informaÿné dokumenty o poistnom produkte Domov IN
1) Úÿel Informaÿného dokumentu o poistnom produkte a legislatívny rámec
Ide o implementáciu legislatívnych zmien v súvislosti s novelou zákona ÿ. 186/2009 Z.z.
o finanÿnom sprostredkovaní a finanÿnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktorou sa do nášho právneho poriadku implementuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (ďalej len „Smernica o distribúcii
poistenia“) a v súvislosti s Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017,
ktorým sa stanovuje štandardizovaný prezentaÿný formát informaÿného dokumentu o poistnom
produkte (ďalej len „Vykonávacie nariadenie“).
Úÿelom tohto dokumentu je poskytnúŘ potencionálnym klientom Ĺahko ÿitateĹné, pochopiteĹné
a porovnateĹné informácie o poistnom produkte neživotného poistenia, aby mohli prijaŘ
informované rozhodnutie pred uzatvorením poistnej zmluvy. Dokument je vytvorený v stanovenom
štandardizovanom formáte v súlade s Vykonávacím nariadením, obsah a forma zodpovedajú
požiadavkám predmetného nariadenia.
2) Spôsob implementácie:
Prosíme, priložte tieto informaÿné dokumenty ku každej uzatvorenej poistnej zmluve k existujúcim
produktovým verziám (Auto GO 0217, Domov IN 0316) a prevzatie dokumentov klientom potvrďte
uvedením nasledujúce vety do poznámky na zmluve:
„Klient prevzal Informaÿné dokumenty o poistnom produkte.“
Tento postup, prosíme, dodržiavajte do doby stiahnutia aktuálnej verzie AXA štúdia, kde bude tento
postup automatizovaný, ÿi do doby nadobudnutia platnosti nových produktových verzií, kde budú
tieto dokumenty automatickou súÿasŘou zmluvnej dokumentácie.
V AXA Štúdiu bude táto úprava nasadená pre staršie produktové verzie k 27. 2. 2018.
S novými produktovými verziami (vytvorenými v roku 2018) budú tieto dokumenty automatickou
súÿasŘou zmluvnej dokumentácie.
Pre zmluvy dojednané on-line - prosíme, zabezpeÿte pridanie aj týchto dokumentov do odosielanej
/ poskytovanej dokumentácie ku každej uzatvorenej zmluve spolu s poistnými podmienkami
a zmluvou. Súÿasne tieto dokumenty zverejnite na miestach, kde sú tieto dokumenty
prezentované.
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3) DoplŁujúce informácie
 Informaÿné dokumenty je potrebné predkladaŘ vždy všetky v kompletnej štruktúre
uvedenej ďalej a to u každého produktu bez ohĹadu na to, ktorý druh poistenia si klient
uzatvoril. Napríklad – je nevyhnutné, aby bol zákazníkovi predložený Informaÿný dokument
k Povinnému zmluvnému poisteniu, Informaÿný dokument k Havarijnému poisteniu spolu
s Informaÿným dokumentom k Poisteniu úrazu poistníka, aj keď si zákazník uzatvorí
napríklad len povinné zmluvné poistenie.
Identicky je potrebné postupovaŘ aj pri produkte Domov IN.
 Informaÿné dokumenty ÿiastoÿne zdvojujú informácie o produkte uvedené
vo Formulári o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy,
ktorý je potrebné aj naďalej prikladaŘ rovnako ako doposiaĹ.
 Informaÿné dokumenty Auto GO sú totožné pre všetky produktové verzie.
4) Štruktúra dokumentov
Dokumenty sú pripravené v tejto štruktúre podĹa druhu poistenia:
Produkt Auto GO (všetky verzie)
o
Informaÿný dokument o poistnom produkte Auto GO – Povinné zmluvné poistenie
o
Informaÿný dokument o poistnom produkte Auto GO – Havarijné poistenie
o
Informaÿný dokument o poistnom produkte Auto GO – Poistenie úrazu poistníka

Produkt Domov IN
o
Informaÿný dokument o poistnom produkte Domov IN – Poistenie nehnuteĹností a domácnosti
o
Informaÿný dokument o poistnom produkte Domov IN – Poistenie zodpovednosti za škodu
Ҋ

Ďakujeme za spoluprácu.
Vaša AXA.
+*%$ƄƊ*1)ѵ.ѵѶ.*.ļ'*( 5-.&ùртҝчѶрсппп-#сѶT .&ù- +0'$&Ѷ TѷсчршфхпуѶ.+*'*Ė)*.Ɗ5+ļ.)ù1*#*)*(- "$./-$
 ./.&ĝ#*.ƒ01-# Ѷ*$ 'Ѷ1'*Ƶ&ĖѵрсчсхѶ+*)$&%ƒ1'*1 ).& %- +0'$& +-*./- )ļ/1*(*-")$5Ė) %5'*Ƶ&4ѷ
+*%$ƄƊ*1)ѵ.ѵѶ+**Ė&+*$.Ɗ*1) 5$)ĝ#*Ė' ).&ĝ#*Ƅ/ù/0Ѷ.*.ļ'*( *'ù-.&хѶчррпх-/$.'1Ѷ TѷтхчфцфсрѶ
.+*'*Ė)*.Ɗ5+ļ.)ù1*#*)*(- "$./-$&- .)ĝ#*.ƒ0-/$.'1 Ѷ*$ '*Ѷ1'*Ƶ&Ėѵрфцхҝ
*- Ƅ+*) )Ė)ù- .ѷ+*%$ƄƊ*1)ѵ.ѵѶ+**Ė&+*$.Ɗ*1) 5$)ĝ#*Ė' ).&ĝ#*Ƅ/ù/0Ѷ *'ù-.&хѶчрсху-/$.'1Ѷ'*1 ).&ù- +0'$&
'$)&ѷ۔усрссшсшсшсшѶ3ѷ۔усрсфшушрррсѶҊ($'ѷ$)!*ҽ3ѵ.&Ѷ222ѵ3ѵ.&

Poistenie Auto GO
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: AXA pojišťovna a.s.
Česká republika, podnikajúca v SR
prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne
z iného členského štátu

Produkt: Havarijné poistenie

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?
Ide o majetkové havarijné poistenie vozidla, ktoré možno uzatvoriť v súvislosti s prevádzkou osobného alebo ľahkého úžitkového
vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a maximálnym počtom sedadiel 9 alebo prívesného vozíka s hmotnosťou do 750 kg.
Možno ho uzatvoriť samostatne alebo spoločne s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
alebo poistením úrazu poistníka.

Čo je predmetom poistenia?
Škoda, ktorá vznikne vlastníkovi vozidla uvedeného v poistnej
zmluve vplyvom náhodnej udalosti bližšie popísanej v poistnej
zmluve poškodením vozidla, zničením vozidla alebo
odcudzením vozidla alebo jeho časti.
GO MINI
• odcudzenie vozidla alebo jeho časti krádežou vlámaním alebo
lúpežou
• poškodenie alebo zničenie vozidla následkom stretu alebo
priameho kontaktu so zverou, živelnou udalosťou alebo
vandalizmom
GO KLASIK
• poistné nebezpečenstvá obsiahnuté v GO MINI
• poškodenie alebo zničenie vozidla následkom stretu s iným
účastníkom prevádzky alebo inou prekážkou
GO MAXI
• poistné nebezpečenstvá obsiahnuté v GO KLASIK
• finančná škoda vzniknutá v súvislosti s primárnou poistnou
udalosťou (totálna škoda alebo odcudzenie vozidla)
Poistenie sa uzatvára s poistnou sumou vo výške zodpovedajúcej
poistnej hodnote vozidla v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy.
Súčasťou vyššie uvedených variant poistenia (GO MINI, GO KLASIK,
GO MAXI) je pripoistenie asistenčných služieb zdarma. Ďalej
je k nim možné uzatvoriť doplnkové majetkové pripoistenia
(pripoistenie náhradného vozidla, pripoistenie batožiny,
pripoistenie skiel), doplnkové pripoistenie asistencie MAX alebo
doplnkové pripoistenie osôb (úrazové pripoistenie).

Čo nie je predmetom poistenia?
Škody, ktorých príčinou nie sú poistné nebezpečenstvá
uvedené v poistnej zmluve.
Škody spôsobené úmyselným konaním poistníka, oprávneného
užívateľa vozidla, osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti
alebo osôb odkázaných na ne výživou a tretích osôb
konajúcich z ich podnetu.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Nehradí sa škoda spôsobená pri použití vozidla k trestnej
činnosti poistníkom, oprávneným užívateľom vozidla, osôb
žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti alebo osôb odkázaných
na ne výživou a tretích osôb konajúcich z ich podnetu.
Nehradia sa škody spočívajúce vo výlučnom poškodení
pneumatík, pokiaľ súčasne nedošlo aj k inému poškodeniu
vozidla, ktorá je poistnou udalosťou.
Nehradí sa škoda vzniknutá v dobe, počas ktorej bolo vozidlo
poskytnuté inej osobe s cieľom vykonať prepravu, opravu,
údržbu, predaj alebo sprostredkovať tieto služby.
Nehradí sa škoda vzniknutá pri pretekoch akéhokoľvek druhu alebo
súťažiach s rýchlostnou vložkou, prípravných jazdách k takýmto
pretekom alebo súťažiam a pri súkromných alebo testovacích
jazdách v špeciálnych areáloch alebo zónach (na uzavretom okruhu).
Nehradí sa škoda spôsobená vecou prepravovanou vo vozidle
alebo na vozidle ani škody spôsobné pri vyslobodzovaní alebo
tiahnutí iného vozidla.
Nehradí sa škoda spôsobená v dôsledku funkčného namáhania,
prirodzeného opotrebovania, únavy alebo vady materiálu,
konštrukčnej alebo výrobnej vady vozidla.
Nehradí sa škoda vzniknutá pri riadení vozidla osobou bez
platného vodičského oprávnenia alebo osobou pod vplyvom
alkoholu alebo omamnej alebo psychotropnej látky.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na krajiny nachádzajúce sa na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie
a Ukrajiny. Pre vozidlá, pri ktorých je poistné plnenie vinkulované v prospech právnických osôb poskytujúcich leasing motorových vozidiel, splátkový
predaj motorových vozidiel alebo spotrebný úver na kúpu motorových vozidiel, sa poistenie vzťahuje na všetky krajiny nachádzajúce sa na geografickom
území Európy a Turecka (vrátane Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny) počas doby trvania tejto vinkulácie.

Aké mam povinnosti?
– V súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy máte povinnosť najmä pravdivo a úplne odpovedať na písomné otázky poisťovne vzhľadom na
skutočnosti, ktoré majú význam pre jej rozhodnutie, ako ohodnotí poistné riziko, a či, a za akých podmienok ho poistí, a oznámiť poisťovni existenciu
viacnásobného poistenia a podrobností o ňom.
– V priebehu trvania poistenia máte povinnosť najmä počínať si pri svojom konaní tak, aby nenastala poistná udalosť, teda aby nedošlo k ujme na živote,
zdraví alebo vlastníctve iného. Ďalej máte povinnosť oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu každú zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve,
najmä údajov o majiteľovi vozidla, spôsobe použitia vozidla, zmenu vášho trvalého bydliska a kontaktných údajov.

– V prípade vzniku škodovej, resp. poistnej udalosti, musíte najmä splniť povinnosť ustanovenú zákonom upravujúcim prevádzku na pozemných
komunikáciách, spísať spoločný záznam o dopravnej nehode a ohlásiť dopravnú nehodu, ktorá je škodovou udalosťou, polícii. Ďalej máte povinnosť
bez zbytočného odkladu poisťovňu písomne informovať o vzniku udalosti, prípadne o skutočnosti, že proti vám bolo v súvislosti s touto udalosťou
uplatnené právo na náhradu ujmy alebo zahájené správne alebo súdne konanie.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Výška poistného za poistné obdobie, jeho splatnosť a frekvencia platby (štvrťročná, polročná alebo ročná) sú uvedené v poistnej zmluve. Poistné je
nevyhnutné zaplatiť v stanovenej výške a v termíne na účet poisťovne a platbu identifikovať variabilným symbolom, ktorým je číslo návrhu poistnej zmluvy,
resp. číslo poistnej zmluvy. Poistné je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovým poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poisťovňa poskytuje poistnú ochranu odo dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a poistná ochrana
trvá po celú dobu trvania poistenia a zaniká zánikom poistenia z dôvodov uvedených v zákone alebo v poistnej zmluve, resp. poistných podmienkach, ktoré
sú jej súčasťou. V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy online na webovej stránke AXA do doby dodania fotografickej dokumentácie poisteného vozidla sa
v prípade vzniku poistnej udalosti uplatňuje vysoká spoluúčasť.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Výpoveď
Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím
poistného obdobia), alebo bez udania dôvodu do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede
poisťovni), alebo do 3 mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím 1 mesiaca od doručenia výpovede
poisťovni).
Iné spôsoby ukončenia zmluvy na základe úkonu niektorej zo zmluvných strán
Ďalej môžete zmluvu ukončiť aj inými spôsobmi a to dohodou s poisťovňou, alebo odstúpením od poistnej zmluvy v lehote stanovenej zákonom, resp.
poistnou zmluvou. Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom
odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok ku zmluve. Odstúpením zmluva
zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia.
Vaša zmluva môže byť jednostranne ukončená zo strany poisťovne písomnou výpoveďou, odstúpením od zmluvy, alebo odmietnutím poistného plnenia
z dôvodu porušenia povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne.
Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva zaniká uvádza zákon alebo poistná zmluva, resp. poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.

Poistenie Auto GO
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: AXA pojišťovna a.s.
Česká republika, podnikajúca v SR
prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne
z iného členského štátu

Produkt: Poistenie úrazu poistníka

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?
Ide o poistenie osoby, ktorá poistenie uzatvorila (poistníka), pre prípad úrazu vzniknutého v súvislosti s prevádzkou akéhokoľvek
osobného alebo ľahkého úžitkového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a maximálnym počtom sedadiel 9, pokiaľ je poistník
vodičom tohto vozidla. Možno ho uzatvoriť samostatne alebo spoločne s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla alebo havarijným poistením.

Čo je predmetom poistenia?
Úraz poistníka, ktorý je vodičom vozidla, pri nastupovaní
alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla, pri uvádzaní vozidla do
chodu bezprostredne pred začiatkom jazdy, v priebehu jazdy, pri
odstraňovaní bežných porúch v priebehu jazdy, alebo po dopravnej
nehode alebo v blízkosti miesta dopravnej nehody, ktorého
následkom je:

Čo nie je predmetom poistenia?
Úraz, ku ktorému dôjde za iných okolností, ako v súvislosti
s prevádzkou vozidla.
Úraz, ktorý si poistený spôsobí úmyselne.
Úraz, ktorého následok nie je takého rozsahu, aby došlo
k trvalému telesnému poškodeniu.

Trvalé telesné poškodenie
Smrť
Poistenie sa uzatvára s voliteľnou poistnou sumou do maximálnej
výšky 200 mil. €. V prípade smrti poisteného poskytne poisťovňa
poistné plnenie vo výške polovice dohodnutej poistnej sumy.
V prípade trvalého telesného poškodenia poskytne poisťovňa
poistné plnenie vo výške, ktorá sa stanoví percentom telesného
poškodenia podľa oceňovacej tabuľky z dohodnutej poistnej sumy.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Nehradí sa úraz vzniknutý pri použití vozidla bez súhlasu jeho
vlastníka.
Nehradí sa úraz vzniknutý pri vykonávaní bežnej údržby alebo
opravy vozidla.
Nehradí sa úraz vzniknutý pri motoristických pretekoch alebo
súťažiach a pri prípravných jazdách k nim.
Nehradí sa úraz vzniknutý pri riadení vozidla bez platného
vodičského oprávnenia alebo pod vplyvom alkoholu alebo
omamnej alebo psychotropnej látky.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Toto poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ktoré nastanú počas trvania poistenia na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska,
Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny. Pre vozidlá, pri ktorých je poistné plnenie vinkulované v prospech právnických osôb poskytujúcich leasing
motorových vozidiel, splátkový predaj motorových vozidiel alebo spotrebný úver na kúpu motorových vozidiel, sa poistenie vzťahuje na všetky krajiny
nachádzajúce sa na geografickom území Európy a Turecka (vrátane Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny) počas doby trvania tejto vinkulácie.

Aké mam povinnosti?
– V súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy máte povinnosť najmä pravdivo a úplne odpovedať na písomné otázky poisťovne ohľadom skutočností,
ktoré majú význam pre jej rozhodnutie, ako ohodnotí poistné riziko a či a za akých podmienok ho poistí, a oznámiť poisťovni existenciu viacnásobného
poistenia a podrobností o ňom.
– V priebehu trvania poistenia máte povinnosť najmä počínať si pri svojom konaní tak, aby nenastala poistná udalosť, teda aby nedošlo k vášmu úrazu.
– V prípade vzniku škodovej, resp. poistnej udalosti, musíte najmä bez zbytočného odkladu vyhľadať lekárske ošetrenie a postupovať podľa pokynov
lekára. Ďalej máte povinnosť podrobiť sa na žiadosť poisťovne lekárskej prehliadke v zdravotníckom zariadení určenom poisťovateľom a umožniť mu
prístup k informáciám obsiahnutým vo vašej zdravotnej dokumentácii.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Výška poistného za poistné obdobie, jeho splatnosť a frekvencia platby (štvrťročná, polročná alebo ročná), sú uvedené v poistnej zmluve. Poistné je
nevyhnutné zaplatiť v stanovenej výške a v termíne na účet poisťovne a platbu identifikovať variabilným symbolom, ktorým je číslo návrhu poistnej zmluvy,
resp. číslo poistnej zmluvy. Poistné je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovým poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poisťovňa poskytuje poistnú ochranu odo dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a poistná ochrana
trvá po celú dobu trvania poistenia a zaniká zánikom poistenia z dôvodov uvedených v zákone alebo v poistnej zmluve, resp. v poistných podmienkach, ktoré
sú jej súčasťou.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Výpoveď
Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím
poistného obdobia), alebo bez udania dôvodu do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede
poisťovni), alebo do 3 mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím 1 mesiaca od doručenia výpovede
poisťovni).
Iné spôsoby ukončenia zmluvy na základe úkonu niektorej zo zmluvných strán
Ďalej môžete zmluvu ukončiť aj inými spôsobmi a to dohodou s poisťovňou, alebo odstúpením od poistnej zmluvy v lehote stanovenej zákonom, resp.
poistnou zmluvou. Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom
odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok ku zmluve. Odstúpením zmluva
zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia.
Vaša zmluva môže byť jednostranne ukončená zo strany poisťovne písomnou výpoveďou, odstúpením od zmluvy alebo odmietnutím poistného plnenia
z dôvodu porušenia povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne.
Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva zaniká uvádza zákon, alebo poistná zmluva, resp. poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.

Poistenie Auto GO
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: AXA pojišťovna a.s.
Česká republika, podnikajúca v SR
prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne
z iného členského štátu

Produkt: Povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?
Ide o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti, ktoré možno uzatvoriť v súvislosti s prevádzkou osobného alebo ľahkého
úžitkového vozidla s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a maximálnym počtom sedadiel 9 alebo prívesného vozíka s hmotnosťou
do 750 kg. Možno ho uzatvoriť samostatne alebo spoločne s havarijným poistením alebo poistením úrazu poistníka.

Čo je predmetom poistenia?
Zákonom stanovená povinnosť poisteného (prevádzkovateľa
vozidla alebo jeho užívateľa) nahradiť ujmu spôsobenú prevádzkou
vozidla uvedeného v poistnej zmluve tretej osobe.
Majetková a nemajetková škoda spôsobená prevádzkou
vozidla:

Čo nie je predmetom poistenia?
Škoda, ktorú utrpel vodič vozidla, ktorého prevádzkou bola
škoda spôsobená.
Škoda na vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená.
Akékoľvek plnenia, ku ktorým sa poistený zaviazal nad rámec
stanovený zákonom.

• ublížením na zdraví alebo usmrtením osoby,
• vo forme regresnej náhrady plynúcu z právnej úpravy
verejného zdravotného alebo nemocenského poistenia.
Majetková škoda spôsobená prevádzkou vozidla:
• poškodením, zničením alebo stratou veci, ako aj
odcudzením veci v čase, keď osoba stratila schopnosť ju
opatrovať,
• vo forme ušlého zisku,
• vo forme nákladov na starostlivosť o zdravie zraneného
zvieraťa,
• vo forme nákladov na právne zastúpenie,
• vo forme náhrady nákladov zásahu hasičského záchranného
zboru alebo jednotiek zborov dobrovoľných hasičov obce.
Poistenie možno uzatvoriť ako:
• samostatné Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti
(PZP) s možnosťou voľby limitu poistného plnenia za
škody na zdraví každej poškodenej osoby/za celkovú škodu
na majetku bez ohľadu na počet poškodených vo výške
5/2,5 mil. € alebo 7/5 mil. € na jednu poistnú udalosť.
Poistenie možno uzatvoriť tiež ako poistenie zodpovednosti (PZP)
spoločne s doplnkovými pripoisteniami (so vzostupnou výškou
limitov poistného plnenia):

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Nehradí sa majetková škoda, za ktorú poistený zodpovedá
svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v dobe vzniku
škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti, ibaže súvisí
s ujmou, ktorá týmto osobám vznikla ublížením na zdraví.
Nehradí sa majetková škoda vzniknutá držiteľovi, vlastníkovi
alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého
prevádzkou bola škoda spôsobená.
Nehradí sa škoda vzniknutá prevádzkou vozidla pri jeho účasti
na organizovanom motoristickom preteku alebo súťaži, okrem
prípadov, kedy je vodič pri preteku alebo súťaži povinný
dodržiavať pravidlá prevádzky na pozemných komunikáciách.
V prípade stretu vozidiel vo vlastníctve tej istej osoby sa
škoda vzniknutá tejto osobe hradí iba vtedy, ak vozidlá majú
rôzneho prevádzkovateľa a vlastník vozidla nie je súčasne
prevádzkovateľom vozidla, na ktorom bola škoda spôsobená.
Vo zvláštnych prípadoch stanovených zákonom (úmyselné
spôsobenej škody, riadení pod vplyvom alkoholu alebo
omamnej alebo psychotropnej látky, porušení povinností
v prípade účasti na dopravní nehode) má poisťovateľ proti
poistenému právo na náhradu toho, čo za neho plnil.

• PZP Plus – PZP (limit 5/2,5 mil. €) s úrazovým pripoistením
vodiča,
• PZP Prémium – PZP (limit 7/5 mil. €) s úrazovým pripoistením
vodiča, pripoistením batožiny, pripoistením náhradného
vozidla a pripoistením vlastnej totálnej škody.
Súčasťou vyššie uvedených variantov poistenia (PZP, PZP Plus, PZP
Prémium) je pripoistenie asistenčných služieb zdarma. Ďalej je
k nim možné uzatvoriť doplnkové majetkové pripoistenia
(pripoistenie skiel, pripoistenie náhradného vozidla, pripoistenie
batožiny, živelné pripoistenie, pripoistenie poškodenia a stretu
so zverou, pripoistenie odcudzenia a vandalizmu), doplnkové
pripoistenie asistencie MAX alebo doplnkové pripoistenie osôb
(úrazové pripoistenie).

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti, ku ktorým dôjde počas trvania poistenia na území členských štátov, na území štátov uvedených vo všeobecne
záväznom právnom predpise orgánu dohľadu a na území štátov uvedených v zelenej karte vydanej poisťovateľom.

Aké mam povinnosti?
– V súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy máte povinnosť najmä pravdivo a úplne odpovedať na písomné otázky poisťovne ohľadom skutočností,
ktoré majú význam pre jej rozhodnutie, ako ohodnotí poistné riziko, a či, a za akých podmienok ho poistí, a oznámiť poisťovni existenciu viacnásobného
poistenia a podrobností o ňom.
– V priebehu trvania poistenia máte povinnosť najmä počínať si pri svojom konaní tak, aby nenastala poistná udalosť, teda aby nedošlo k ujme na živote,
zdraví alebo vlastníctva iného. Ďalej máte povinnosť oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu každú zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve,
najmä údajov o majiteľovi vozidla, spôsobu použitia vozidla, zmenu vášho trvalého bydliska a kontaktných údajov.
– V prípade vzniku škodovej, respektíve poistnej udalosti musíte najmä splniť povinnosť ustanovenú zákonom upravujúcim prevádzku na pozemných
komunikáciách spísať spoločný záznam o dopravnej nehode a ohlásiť dopravnú nehodu, ktorá je škodovou udalosťou, polícii. Ďalej máte povinnosť
bez zbytočného odkladu poisťovňu písomne informovať o vzniku udalosti, prípadne o skutočnosti, že proti vám bolo v súvislosti s touto udalosťou
uplatnené právo na náhradu ujmy alebo zahájené správne alebo súdne konanie.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Výška poistného za poistné obdobie, jeho splatnosť a frekvencia platby (štvrťročná, polročná alebo ročná) sú uvedené v poistnej zmluve. Poistné je
nevyhnutné zaplatiť v stanovenej výške a termíne na účet poisťovne a platbu identifikovať variabilným symbolom, ktorým je číslo návrhu poistnej zmluvy,
resp. čísla poistnej zmluvy. Poistné je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovým poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poisťovňa poskytuje poistnú ochranu odo dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a poistná ochrana
trvá po celú dobu trvania poistenia a zaniká zánikom poistenia z dôvodov uvedených v zákone alebo v poistnej zmluve, resp. v poistných podmienkach, ktoré
sú jej súčasťou.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Výpoveď
Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím
poistného obdobia), alebo bez udania dôvodu do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede
poisťovni), alebo do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím jedného mesiaca od
doručenia výpovede poisťovni).
Iné spôsoby ukončenia zmluvy na základe úkonu niektorej zo zmluvných strán
Ďalej môžete zmluvu ukončiť aj inými spôsobmi a to dohodou s poisťovňou, alebo odstúpením od poistnej zmluvy v lehote stanovenej zákonom, resp.
poistnou zmluvou. Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom
odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok ku zmluve. Odstúpením zmluva
zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia.
Vaša zmluva môže byť jednostranne ukončená zo strany poisťovne písomnou výpoveďou, alebo odstúpením od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti
odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne.
Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva zaniká uvádza zákon, alebo poistná zmluva, respektíve poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.

Poistenie Domov IN
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: AXA pojišťovna a.s.
Česká republika, podnikajúca v SR
prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne
z iného členského štátu

Produkt: Poistenie nehnuteľností
a domácnosti

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?
Ide o majetkové poistenie nehnuteľností, ktorým je možno poistiť najmä trvalo alebo rekreačne obývané nehnuteľnosti určené na
bývanie. Ďalej ide o majetkové poistenie domácnosti, ktorým je možno poistiť hnuteľné veci ako vnútorné vybavenie umiestnené
v týchto nehnuteľnostiach a používané na súkromné účely. Súčasťou poistenia sú asistenčné služby a vo vybraných variantoch aj
poistenie zodpovednosti za škodu.

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie nehnuteľností
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie nehnuteľností
(napr. bytov, domov vrátane vedľajších stavieb, nebytových
priestorov a budov vo výstavbe a i.) a ich stavebných súčastí
niektorým z poistených rizík.

Poistnou sumou stavby a domácnosti je výška ich poistnej hodnoty.
V závislosti od zvoleného variantu poistenia je pre vybrané druhy
predmetov alebo poistné nebezpečenstvá stanovený maximálny
limit poistného plnenia. Poistenie zodpovednosti je dohodnuté do
výšky zvoleného limitu poistného plnenia pre 1 poistnú udalosť, resp.
dvojnásobok základného limitu pre všetky škody v poistnom roku.
Pripoistenia

Poistenie nehnuteľností je možné uzatvoriť v 3 rôznych variantoch:

Súčasťou poistení sú vždy asistenčné služby zadarmo.

MINI
(Rozšírený živel, vodovodná škoda),

K poisteniu nehnuteľnosti či domácnosti možno uzatvoriť
pripoistenie povodne, záplavy.

KLASIK
(MINI + dym, implózie, voda z kanalizácie, nepriamy úder
blesku, podpätie, prepätie, skrat na elektromotore, rozbitie
skla, zrážky, voda z nádrže, strata vody, odcudzenie,
vandalizmus, poškodenie alebo zničenie stavebných súčastí pri
odcudzení)
+ Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva
nehnuteľnosti vo variante ŠTANDARD s limitom 200 000 €,

Ďalej možno uzatvoriť pripoistenie právnej ochrany rodiny
alebo pripoistenie právnej ochrany + SAFE ONLINE.

MAXI
(KLASIK + sprejerstvo, voda z kanalizácie okrem povodne,
chybná funkcia sprinklerov, poškodenie fasády zverou)
+ Poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva
nehnuteľnosti vo variante PLUS s limitom 400 000 €.
Poistenie domácnosti
Poistenie sa vzťahuje na poškodenie či zničenie zariadenia
domácnosti, ktorým sa rozumejú hnuteľné veci vlastné aj cudzie,
anténne systémy a stavebné súčasti domácnosti niektorým
z poistených nebezpečenstiev.
Poistenie domácnosti je možné uzatvoriť v 3 rôznych variantoch:
MINI (rozšírený živel, vodovodné škoda)
KLASIK
(MINI + dym, implózie, voda z kanalizácie, nepriamy úder
blesku, podpätiu, prepätiu, skrat na elektromotore, rozbitie
skla, zrážky, voda z nádrže, strata vody, odcudzenie,
vandalizmus, poškodenie či zničenie stavebných súčastí pri
odcudzení, porucha chladiaceho zariadenia)
+ Poistenie predĺženej záruky domácich spotrebičov,
+ Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu ŠTANDARD
s limitom 40 000 €.
MAXI
(KLASIK + chybná funkcia sprinklerov, voda z kanalizácie bez
povodne)
+ Poistenie predĺženej záruky domácich spotrebičov
+ Poistenie občianskej zodpovednosti za škodu ŠTANDARD
s limitom 40 000 €.

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistné plnenie sa nevzťahuje napríklad na:
poistné nebezpečenstvá a veci, ktoré sú vymenované
v poistnej zmluve resp. poistných podmienkach ako
nepoistené alebo nie je v poistných podmienkach uvedené,
že sa na ne poistné plnenie vzťahuje,
nehnuteľnosti, ktoré nie sú minimálne na 70% využívané na
súkromné účely , resp. bývanie a na veci v nich umiestnených,
škody spôsobené úmyselným konaním poistníka či
spolupoistených osôb,
škody v súvislosti alebo následkom vojnových udalostí, vzbury,
štrajkov, teroristických aktov a pod.
škody následkom jadrovej reakcie, žiarenia, kontamináciou
rádioaktívnou látkou a pod.
škody následkom vady, ktorou trpela poistená vec už v dobe
uzatvorenia poistenia
stratu, odcudzenie, zničenie, poškodenie umeleckej alebo
historickej hodnoty diel,
nepriame škody (napr. ušlý zisk, pokuty a pod.),
škody spôsobené odcudzením, pokiaľ nedošlo k prekonaniu
prekážky brániace poistenú vec.
Poistenie nehnuteľnosti
Poistenie sa nevzťahuje napr. na:
stavby v zlom technickom stave.
oporné a zárubne múry alebo stavby na vodných tokoch
a na stavby, ktoré nie sú pevne spojené so zemou.
škody vzniknuté pri rekonštrukcii, výstavbe, alebo stavebných
prácach
škody spôsobené podnikateľskou činnosťou

Poistenie domácnosti
Poistenie sa nevzťahuje napr. na:
motorové vozidlá či motocykle,
škody vzniknuté na veciach, ktoré sú umiestnené v budove vo výstavbe,
škody na batožine umiestnenej vo vozidle spôsobenej ich nesprávnym uložením alebo uložených na zvonku viditeľných miestach,
na spotrebiče staršie ako 4 roky pri poistení predĺženej záruky
niektoré vybrané predmety umiestnené v nebytovom priestore (napr. v pivnici) z titulu ich povahy.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie môže byť obmedzené, alebo znížené napríklad v nasledujúcich situáciách:
poistné plnenie je vyplatené maximálne do výšky dohodnutého limitu, alebo sublimitu poistného plnenia,
pri rekreačnom type bývania a budovy vo výstavbe môže byť poistné plnenie obmedzené, alebo znížené,
vzhľadom na úroveň zabezpečenia budovy pri odcudzení môže byť poistné plnenie obmedzené,
pri odcudzení vecí z batožinového priestoru vozidla , ak k odcudzeniu došlo v nočných hodinách a vozidlo bolo zaparkované na nestráženom parkovisku
môže byť poistné plnenie obmedzené.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie DOMOV IN sa vzťahuje na predmet poistenia uvedený v poistnej zmluve nachádzajúci sa na území Slovenskej republiky na adrese, ktorá je
uvedená v oddiele „Miesto poistenia“ v poistnej zmluve.
Pri poistení domácnosti sa poistenie vzťahuje ďalej na niektoré vybrané veci na území celej Slovenskej republiky alebo aj na území Európskej únie
(napríklad veci osobnej potreby) v závislosti od zvolenej varianty poistenia.
Počas sťahovania domácnosti sa poistenie vzťahuje na tieto vybrané veci aj na novej adrese po dobu maximálne 30 dní.

Aké mam povinnosti?
– V súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy máte povinnosť najmä pravdivo a úplne odpovedať na písomné otázky poisťovne ohľadom skutočností,
ktoré majú význam pre jej rozhodnutie, ako ohodnotí poistné riziko a či a za akých podmienok ho poistí a oznámiť poisťovni existenciu viacnásobného
poistenia a podrobnosti o ňom.
– V priebehu trvania poistenia máte povinnosť najmä počínať si pri svojom konaní tak, aby nenastala poistná udalosť.
– V prípade vzniku poistnej udalosti ste povinný bezodkladne poisťovňu písomne informovať o tejto skutočnosti a postupovať v súlade s jej pokynmi ako
aj v súlade s poistnými podmienkami poisťovne.
– Ďalej máte povinnosť oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu každú zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve, najmä údajov o osobách,
spôsobe použitia majetku, zmenu vášho trvalého bydliska a kontaktných údajov.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Výška poistného za poistné obdobie, jeho splatnosť a frekvencia platby (štvrťročná, polročná alebo ročná) sú uvedené v poistnej zmluve. Poistné je
nevyhnutné zaplatiť v stanovenej výške a v termíne na účet poisťovne a platbu identifikovať variabilným symbolom, ktorým je číslo návrhu poistnej zmluvy,
resp. číslo poistnej zmluvy. Poistné je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovým poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poisťovňa poskytuje poistnú ochranu odo dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a poistná ochrana
trvá po celú dobu trvania poistenia a zaniká zánikom poistenia z dôvodov uvedených v zákone alebo v poistnej zmluve, resp. v poistných podmienkach, ktoré
sú jej súčasťou.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Výpoveď
Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím
poistného obdobia), alebo bez udania dôvodu do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede
poisťovni), alebo do 3 mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím 1 mesiaca od doručenia výpovede
poisťovni).
Iné spôsoby ukončenia zmluvy na základe úkonu niektorej zo zmluvných strán
Ďalej môžete zmluvu ukončiť aj inými spôsobmi, a to dohodou s poisťovňou alebo odstúpením od poistnej zmluvy v lehote stanovenej zákonom, resp.
poistnou zmluvou. Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom
odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok ku zmluve. Odstúpením zmluva
zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia.
Vaša zmluva môže byť jednostranne ukončená zo strany poisťovne písomnou výpoveďou, odstúpením od zmluvy alebo odmietnutím poistného plnenia
z dôvodu porušenia povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne.
Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva zaniká uvádza zákon alebo poistná zmluva, resp. poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.

Poistenie Domov IN
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: AXA pojišťovna a.s.
Česká republika, podnikajúca v SR
prostredníctvom organizačnej zložky:
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne
z iného členského štátu

Produkt: Poistenie občianskej
zodpovednosti za škodu

Kompletné informácie pred uzatvorením zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.

O aký typ poistenia ide?
Ide o poistenie občianskej zodpovednosti za škodu spôsobenú inému poistenými osobami. Súčasťou poistenia sú aj asistenčné
služby. Poistenie je možné uzatvoriť samostatne alebo spolu s poistením nehnuteľností alebo domácnosti Domov IN.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

Predmetom poistenia je:

Poistné plnenie sa nevzťahuje napríklad na:

zodpovednosť poistených osôb za škodu vzniknutú inému
v súvislosti s ich činnosťami, alebo ich vzťahmi v bežnom
občianskom živote a to na živote alebo zdraví, škody
spôsobené na majetku alebo iná majetková škoda (finančné
škody).

škody, ktoré sú vymenované v poistnej zmluve resp. poistných
podmienkach ako nepoistené alebo nie je v poistných
podmienkach uvedené, že sa na ne poistné plnenie vzťahuje;

Poistenie sa môže tiež vzťahovať na náhradu nemajetkovej
ujmy.

škody spôsobené poisteným, ktoré utrpia rodinní príslušníci
alebo osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti;

Poistenie je možné uzatvoriť v 2 variantoch:

škody spôsobené zamestnávateľovi či vyplývajúce
z podnikania,

• PLUS (limit 200 000 €) alebo
• EXTRA (limit 400 000 €).
Pripoistenia
Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby.
Ďalej je možné dojednať aj pripoistenie právnej ochrany
rodiny alebo pripoistenie právnej ochrany + SAFE ONLINE.

škody spôsobené úmyselným konaním poisteného alebo
spolupoistených osôb;

škody spôsobené na životnom prostredí, pri likvidácii odpadov
alebo manipulácii s nebezpečným odpadom,
škody spôsobené alebo vyplývajúce z búracích, demolačných
prác alebo prác s výbušninami
škody súvisiace s prevádzkou vozidiel,
škody spôsobené zvieratami, ktoré nie sú chované
k súkromným účelom.

Poistná suma a limity poistného plnenia
Poistenie zodpovednosti je uzatvorené do výšky dojednaného
základného limitu poistného plnenia pre 1 poistnú udalosť, resp.
dvojnásobok tohto limitu pre všetky udalosti v jednom poistnom
roku.
V závislosti od zvolenej varianty poistenia, je ďalej stanovený rozsah
a výška limitov resp. sublimitov pre jednotlivé typy udalostí.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie je vyplatené maximálne do výšky dojednaného
základného limitu alebo sublimitu poistného plnenia.
Z poistenia sú vylúčené tiež pokuty, penále alebo iné zmluvné
alebo trestné sankcie alebo podobné platby.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na územie Európskej únie alebo územie celého sveta okrem Severnej Ameriky s ohľadom na zvolenú variantu poistenia.

Aké mam povinnosti?
– V súvislosti s uzatvorením poistnej zmluvy máte povinnosť najmä pravdivo a úplne odpovedať na písomné otázky poisťovne ohľadom skutočností,
ktoré majú význam pre jej rozhodnutie, ako ohodnotí poistné riziko a či a za akých podmienok ho poistí, a oznámiť poisťovni existenciu viacnásobného
poistenia a podrobností o ňom.
– V priebehu trvania poistenia máte povinnosť najmä počínať si pri svojom konaní tak, aby nenastala poistná udalosť.
– V prípade vzniku poistnej udalosti, ste povinní bezodkladne poisťovňu písomne informovať o tejto skutočnosti a postupovať v súlade s jej pokynmi ako
aj v súlade s poistnými podmienkami poisťovne.
– Ďalej máte povinnosť oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu každú zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve, najmä údajov o osobách,
spôsobe použitia majetku, zmenu vášho trvalého bydliska a kontaktných údajov.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Výška poistného za poistné obdobie, jeho splatnosť a frekvencia platby (štvrťročná, polročná alebo ročná), sú uvedené v poistnej zmluve. Poistné je
nevyhnutné zaplatiť v stanovenej výške a v termíne na účet poisťovne a platbu identifikovať variabilným symbolom, ktorým je číslo návrhu poistnej zmluvy,
resp. číslo poistnej zmluvy. Poistné je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom z účtu alebo poštovým poukazom.

Kedy začína a končí krytie?
Poisťovňa poskytuje poistnú ochranu odo dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a poistná ochrana
trvá po celú dobu trvania poistenia a zaniká zánikom poistenia z dôvodov uvedených v zákone alebo v poistnej zmluve, resp. v poistných podmienkach, ktoré
sú jej súčasťou.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Výpoveď
Poistnú zmluvu môžete ukončiť písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (výpoveď musí byť doručená poisťovni aspoň 6 týždňov pred uplynutím
poistného obdobia), alebo bez udania dôvodu do 2 mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy (poistná zmluva zanikne uplynutím 8 dní od doručenia výpovede
poisťovni), alebo do 3 mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti poisťovni (poistná zmluva zanikne uplynutím 1 mesiaca od doručenia výpovede
poisťovni).
Iné spôsoby ukončenia zmluvy na základe úkonu niektorej zo zmluvných strán
Ďalej môžete zmluvu ukončiť aj inými spôsobmi a to dohodou s poisťovňou, alebo odstúpením od poistnej zmluvy v lehote stanovenej zákonom, resp.
poistnou zmluvou. Ak bola zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku môžete od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, pričom
odstúpenie musí byť doručené poisťovni do 14 dní od uzatvorenia zmluvy, alebo odo dňa oznámenia poistných podmienok ku zmluve. Odstúpením zmluva
zaniká od počiatku a strany sú povinné vrátiť si poskytnuté plnenia.
Vaša zmluva môže byť jednostranne ukončená zo strany poisťovne písomnou výpoveďou, odstúpením od zmluvy alebo odmietnutím poistného plnenia
z dôvodu porušenia povinnosti odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne.
Ďalšie dôvody, kedy poistná zmluva zaniká uvádza zákon, alebo poistná zmluva, resp. poistné podmienky, ktoré sú jej súčasťou.

Písomný pokyn k zmenám v dokumentoch a k sprístupneniu Informaēných dokumentov o poistnom
produkte
DŸa : 22.02.2018
Urēené: sprostredkovateűom poistenia
Zaslané na: e-mailové adresy dohodnuté v zmluvách o sprostredkovaní poistenia

Vážený obchodný partner,
týmto Vám oznamujeme, že v súvislosti s novelou zákona o poisƛovníctve ē. 39/2015 úēinnou
od 23.02.2018, ktorá ruší Opatrenie NBS 14/2015 vo veci oboznamovania poistníka pred uzavretím poistnej
zmluvy o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy sa s úēinnosƛou od 23.02.2018
stávajú neúēinnými povinnosti sprostredkovateűa uvedené v znení zmluvy o sprostredkovaní poistenia
a v znení písomných pokynov k jednotlivým produktom vo veci oboznamovania poistníka s Formulárom
o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy (Formulár).
Vzhűadom na uvedenú novelu zákona o poisƛovníctve vo veci vypracovania Informaēného dokumentu
o poistnom produkte pre produkty neživotného poistenia zo strany poistiteűa
a povinnosƛ
sprostredkovateűa poistenia pred uzavretím poistnej zmluvy alebo, ak je to odôvodnené, pri jej zmene,
predložiƛ potenciálnemu klientovi alebo klientovi Informaēný dokument o poistnom produkte (známy pod
skratkou „IPID“), ktorá je ustanovená v novele zákona ē. 186/2009 o finanēnom sprostredkovaní
a finanēnom poradenstve úēinnou od 23.02.2018 Vám oznamujeme, že Informaēné dokumenty o poistnom
produkte k jednotlivým štandardným poistným produktom Vám budú 23.02.2018 sprístupnené:
a) v poistnom systéme Ontario na adrese https://ontario.colonnade.sk na miestach, kde bol doteraz
umiestnený Formulár a to aj s možnosƛou tlaēe,
b) na internetovom rozhraní Extranet na adrese https://extra.colonnade.sk na miestach, kde
bol doteraz umiestnený Formulár, a to s možnosƛou tlaēe pri tlaēi návrhov poistných zmlúv, ako aj
v sekcii poistné podmienky - IPIDy pri jednotlivých poistných produktoch,
c) na webovom sídle www.colonnade.sk v ēasti „Dokumenty“.
V prípade neštandardných poistných produktov a zložitých obchodných prípadov v poistení podnikateűov
Vám spolu s ponukou poistenia budú našimi Upisovateűmi predložené zodpovedajúce Informaēné
dokumenty o poistnom produkte.
Podotýkame, že IPID nie je súēasƛou zmluvnej dokumentácie a povinnosƛ predložiƛ ho klientom je
originálna povinnosƛ sprostredkovateűa poistenia, vrátane vedenia záznamov a ěalších informaēných
povinnosti v zmysle zákona o finanēnom sprostredkovaní a finanēnom poradenstve.
V prípade Vašich otázok sa môžete obrátiƛ na Business Development Managerov, s ktorými
spolupracujete, resp. kontaktovaƛ naše zákaznícke centrum na tel. linke 055/6826 222, prípadne zaslaƛ email
na adresu info@colonnade.sk .
S pozdravom

Ing. Peter Císar
vedúci poboēky
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9 DWPRVIpULFNêPL]UiåNDPL
9 UR]ELWtPVNOD
3RLVWHQêP PDMHWNRP P{åH E\Ģ QDMPl URGLQQê GRP
UHNUHDþQi FKDWD FKDOXSD VDPRVWDWQH VWRMDFD JDUiå E\W
QDFKiG]DM~FLVDYURGLQQRPDOHERE\WRYRPGRPH

'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 3RLVWHQLH
]RGSRYHGQRVWL
]D
äNRGX
] YODVWQtFWYD EXGRY\ NWRUp VD Y]ĢDKXMH QD
]RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX NWRUi EROD VS{VREHQi
LQpPX YV~YLVORVWL V YêNRQRPYODVWQtFNHKRSUiYD
DOHERXåtYDFLHKRSUiYDEXGRY\DOHERVWDYE\
9 3RLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D äNRGX ÿOHQRY
GRPiFQRVWL NWRUp VD Y]ĢDKXMHQD ]RGSRYHGQRVĢ
]D ãNRGX QD SUiYQ\P SUHGSLVRP VWDQRYHQ~
]RGSRYHGQRVĢ SRLVWHQpKR DOHER RV{E åLM~FLFK V
QtPY VSRORþQHM GRPiFQRVWL ]D ãNRGX NWRUi EROD
VS{VREHQiLQpPX

þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 âNRG\ VS{VREHQp SRYRGĖRX NWRUi VD YPLHVWH SRLVWHQLD Gi
SUHGSRNODGDĢ WM DN MH YêVN\W þDVWHMãt DNR UD] ]D SlĢ URNRY SUHG
GiWXPRPY]QLNXãNRGRYHMXGDORVWL
2 âNRG\ VS{VREHQp ]U~WHQtP VNiO DOHER ]HPLQ\ YG{VOHGNX ĐXGVNHM
þLQQRVWL QDSUVWDYHEQHM 
2 âNRG\ VS{VREHQp QiUD]RP YR]LGOD SUHYiG]NRYDQêP SRLVWHQêP
MHPXEOt]NRXRVRERXDOHERRVRERXåLM~FRX VSRLVWHQêPYVSRORþQHM
GRPiFQRVWL
2 1iVOHGQHãNRG\NWRUpY]QLNQ~SRSRLVWQHMXGDORVWL QDSUXãOê]LVN
VWiOHQiNODG\ 
7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\Y]QLNQXWpQD
^ GUHYHQêFK EXGRYiFK VR ]DVWDYDQRX SORFKRX GR  PHWURY
ãWYRUFRYêFK
^ VNOHQtNRFKSDUHQLVNiFK]LPQêFK]iKUDGiFKIyOLRYQtNRFK
^ SR]HPNRFKYêNRSRFKSUtVWDYQêFKSORãLQiFKDKUiG]DFKPRVWRFK
PRVWtNRFKYR]RYNiFKFKRGQtNRFK
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\VS{VREHQp
^ VSlWQêPY\VW~SHQtPYRG\]YHUHMQpKRNDQDOL]DþQpKRSRWUXELDSRNLDĐ
QHERORVS{VREHQpSRYRGĖRXDOHER]iSODYRX
^ ]YêãHQtP KODGLQ\ VSRGQHM YRG\ SRGSRYUFKRYHM  NWRUp QHEROR
VS{VREHQpSRYRGĖRXDOHER]iSODYRX
^ SRNOHVRP DOHER VDGDQtP S{G\ Y]GXWtP UHVS QDGYLKQXWtP S{G\
WUKOLQDPL Y ]HPL ]PHQãHQtP Y]GXWtP DOHER VDGDQtP YR]RYN\
]iNODGRYVWLHQSRGOiKDOHERVWURSRY
^ YRGRX]YRGRYRGQêFK]DULDGHQtSULXPêYDQtN~SDQtDVSUFKRYDQt
^ S{VREHQtPYOKNRVWLDSOHVQt
^ Y G{VOHGNX WRKR åH QD SRLVWHQêFK EXGRYiFK EROL Y\NRQiYDQp
VWDYHEQpSUiFH
^ Y\VWDYHQtPYHFL~åLWNRYpPXRKĖXDOHERWHSOXDOHERRãĐDKQXWtPYHFL
NWRUpQHPiVYRMS{YRGYSRåLDUL
^ YG{VOHGNX ~SOQpKR DOHER þLDVWRþQpKR SUHUXãHQLD SUtSDGQH
]DVWDYHQLDVWDYHEQêFKDOHERVWDYHEQRPRQWiåQ\FKSUiF



//W/WK/^dE/hKsͬϭϴͬϬϮ



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 9SRLVWHQtEXGRYD]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX]YODVWQtFWYDEXGRY\QDPLHVWHSRLVWHQLDXYHGHQRPYSRLVWQHM]POXYHNWRUpVDQDFKiG]D
QD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
9 9SRLVWHQt]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþOHQRYGRPiFQRVWLQDFHORP~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\



$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ ]DEH]SHþLĢSRLVWHQpYHFLSURWLNUiGHåLYOiPDQtPVS{VRERPVWDQRYHQêPYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYL]YêãHQLHKRGQRW\EXGRY\DNYþDVHWUYDQLDSRLVWHQLDGRãORNMHM]KRGQRWHQLX
ͻ XFKRYiYDĢGDĖRYpQDGRE~GDFLHGRNODG\GRNXPHQWiFLXRYODVWQtFWYHDQDGREXGQXWtSRLVWHQêFKYHFt
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQiSUtþLQD
Y]QLNXãNRG\ XORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~XVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ R]QiPLĢ SRLVWLWHĐRYL Y]QLN ãNRGRYHM XGDORVWL GDĢ SUDYGLYp Y\VYHWOHQLH RMHM Y]QLNX DUR]VDKX MHM QiVOHGNRY SUHGORåLĢ SRLVWLWHĐRYL
SRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ Y\þNDĢ VRSUDYRX SRãNRGHQHM YHFL DOHER V RGVWUDĖRYDQtP ]Y\ãNRY ]QLþHQHM YHFL QD SRN\Q SRLVWLWHĐD SRNLDĐ QLH MH SRWUHEQp ]
EH]SHþQRVWQêFKK\JLHQLFNêFKHNRORJLFNêFKDOHERLQêFK]iYDåQêFKG{YRGRYVRSUDYRXYHFLDOHERRGVWUiQHQtPMHM]Y\ãNRY]DþDĢ
VN{U
ͻ ]DEH]SHþLĢSRãNRGHQpYHFLDOHERLFKV~þDVWLDNRG{ND]QpSURVWULHGN\DPDĢLFKNGLVSR]tFLLNSUHXNi]DQLX]RVWUDQ\SRLVWLWHĐDDOHER
QtPSRYHUHQêFKRV{E


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
3ODWEXSRLVWQpKR]DSRLVWQ~]POXYXGRMHGQDQ~QDGREXQHXUþLW~SODWtWHYSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK9êãNDSRLVWQpKR]D
SRLVWQpREGRELHVWHUPtQPLMHKRVSODWQRVWLD~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLH GRMHGQDQp QD GREX QHXUþLW~ ]DþtQD GĖRP XYHGHQêP YSRLVWQHM ]POXYH DNR ]DþLDWRN SRLVWHQLD DNRQþt GĖRP  ]iQLNX SRLVWHQLD
Y]P\VOHYãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 





$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRX GRGYRFKPHVLDFRYRGR GĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtP RVHPGĖRYHMYêSRYHGQHMOHKRW\
NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELD9êSRYHćPXVtE\ĢGRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKR
REGRELD







//W/WK/^dE/hKsͬϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLHHOHNWURQLN\
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLHHOHNWURQLN\SURWLYäHWNëPQHEH]SHÿHQVWYiP
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
3RLVWHQLH HOHNWURQLN\ SURWL YãHWNêP QHEH]SHþHQVWYiP VD Y]ĢDKXMH QD YHFQp ãNRG\ QD HOHNWURQLFNêFK ]DULDGHQLDFK NWRUp Y]QLNQ~
]DNpKRNRĐYHNQHEH]SHþHQVWYDSRNLDĐWRWRQHEH]SHþHQVWYRQLHMHY\O~þHQpDOHERLQDNREPHG]HQpYSRGPLHQNDFKSRLVWQHM]POXY\



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9 9HFQp ãNRG\ Y]QLNQXWp QD SRLVWHQêFK
HOHNWURQLFNêFK
]DULDGHQLDFK
NWRUp

REPHG]XM~ DOHER Y\OXþXM~ LFK IXQNþQRVĢ
Y\åDGXM~ LFK RSUDYX DOHER YêPHQX DNWRUp
QDVWDOL ]DNpKRNRĐYHN QHEH]SHþHQVWYD
SRNLDĐ QLH MH Y\O~þHQp DOHER REPHG]HQp
YSRGPLHQNDFKSRLVWQHM]POXY\QDSU
9 âNRG\
VS{VREHQp
åLYHOQêPL
QHEH]SHþHQVWYDPL
QDMPl
SRåLDURP
SRYRGĖRX]iSODYRXNUiGHåRXYDQGDOL]PRP

9 âNRG\ VS{VREHQp NRQãWUXNþQRX FK\ERX
YDGRXPDWHULiOXYêUREQRXYDGRX
9 âNRG\ VS{VREHQp SiGRP DOHER YQLNQXWtP

FXG]LHKRWHOHVD
9 âNRG\ VS{VREHQp VNUDWRP DOHER LQêP
S{VREHQtPHOHNWULFNpKRSU~GX
9 âNRG\ VS{VREHQp ]O\KDQtP PHUDFtFK
UHJXODþQêFKD]DEH]SHþRYDFtFK]DULDGHQt

þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 9DG\ QHGRVWDWN\ SRUXFK\ ]D NWRUp ]RGSRYHGi YêUREFD
GRGiYDWHĐRSUDYiUHQVNiILUPD
2 1iVOHGQp ãNRG\ DNR V~ QDSU XãOê ]LVN ]YêãHQp QiNODG\ QD
YêUREXSHQiOH
2 âNRG\ VS{VREHQp SULDPR DOHER QHSULDPR YêSDGNRP DOHER
SUHUXãHQtP GRGiYN\ HOHNWULFNpKR SU~GX SO\QX YRG\ DOHER
LQpKRPpGLD
2 âNRG\ VS{VREHQp WUYDOêP YSO\YRP SUHYiG]N\ SULURG]HQêP
RSRWUHEHQtPDOHERNRUy]LRXHUy]LRXNDYLWiFLRXDSRG
7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\NXNWRUêPGRãOR
^ YG{VOHGNX~P\VHOQpKRNRQDQLDDOHERKUXERXQHGEDQOLYRVĢRX
]RVWUDQ\SRLVWHQpKR
^ YG{VOHGNX VSUDFRYDQLD ~GDMRY ]DKUĖXM~FLFK ]PHQX GiWXPX
YUiWDQHSUHVWXSQpKRURNX 
^ YG{VOHGNX VWUDW\ ]PHQ\ SRãNRGHQLD ]QtåHQLD IXQNþQRVWL
GRVWXSQRVWL DOHER þLQQRVWL SRþtWDþRYpKR V\VWpPX SURJUDPX
VRIWYpUXGiW
^ YG{VOHGNXFKêEDQHGRVWDWNRYNWRUpPDOLSRLVWHQpYHFLYþDVH
X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ DEROL DOHER PRKOL E\Ģ ]QiPH
SRLVWHQpPX
^ SRNLDĐ SRLVWHQê SUL RSUDYH DOHER YêPHQH YHFL QHSRVWXSRYDO
YV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDWHQP{åHSRLVWQpSOQHQLH]QtåLĢ
~PHUQH WRPX DNêYSO\YPDORWRWRSRUXãHQLHQDUR]VDKMHKR
SRYLQQRVWLSOQLĢ
^ SUHYiG]NRYDQLH]DULDGHQLDYUR]SRUHVWHFKQLFNêPLQRUPDPL


'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 3RLVWHQLH H[WHUQêFK QRVLþRY GiW YUiWDQH
LQIRUPiFLtNWRUpVDQDQLFKQDFKiG]DM~




.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1DPLHVWHSRLVWHQLDXYHGHQRPYSRLVWQHM]POXYH



//W//ϭϴͬϬϮ



$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ QDSRåLDGDQLHSRLVWLWHĐDSUHGORåLĢPDWHULiO\DSRVN\WQ~ĢV~þLQQRVĢQHY\KQXWQ~SUHSRV~GHQLHUL]LND
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQHDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ XFKRYiYDĢGDĖRYpQDGRE~GDFLHGRNODG\GRNXPHQWiFLXRYODVWQtFWYHDQDGREXGQXWtSRLVWHQêFKYHFt
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ XORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~XVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGDĢSUDYGLYpY\VYHWOHQLHRMHMY]QLNXDUR]VDKXMHMQiVOHGNRYSUHGORåLĢSRLVWLWHĐRYL
SRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ Y\þNDĢVRSUDYRXSRãNRGHQHMYHFLDOHERVRGVWUDĖRYDQtP]Y\ãNRY]QLþHQHMYHFLQDSRN\QSRLVWLWHĐDSRNLDĐQLHMHSRWUHEQp
]EH]SHþQRVWQêFKK\JLHQLFNêFKHNRORJLFNêFKDOHERLQêFK]iYDåQêFKG{YRGRYVRSUDYRXYHFLDOHERRGVWUiQHQtPMHM]Y\ãNRY
]DþDĢVN{U
ͻ ]DEH]SHþLĢSRãNRGHQpYHFLDOHERLFKV~þDVWLDNRG{ND]QpSURVWULHGN\DPDĢLFKNGLVSR]tFLLNSUHXNi]DQLX]RVWUDQ\SRLVWLWHĐD
DOHERQtPSRYHUHQêFKRV{E

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
x GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
x GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãNDMHGQRUD]RYpKRSRLVWQpKRDOHEREHåQpKRSRLVWQpKR]DSRLVWQpREGRELH SUtSDGQHLFKVSOiWRN VWHUPtQPLVSODWQRVWLD~GDMPL
RVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
x GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
x GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHGSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 





$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
x YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
x YêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYSUtSDGHSRLVWQHM]POXY\GRMHGQDQHMQDGREXQHXUþLW~9êSRYHćPXVtE\ĢGRUXþHQi
SRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELD






//W//ϭϴͬϬϮ





3RLVWHQLHYR]LGODSUHSUtSDGILQDQÿQHMVWUDW\
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH(XUR*$3
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLHILQDQþQHMVWUDW\NWRUiY]QLNQHNOLHQWRYLYV~YLVORVWLVWRWiOQRXãNRGRXQDYR]LGOHSRRGãNRGQHQtSRLVWLWHĐRP]KDYDULMQpKR
SRLVWHQLD SULPiUQ\SRLVWLWHĐ 





þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
9 )LQDQþQi VWUDWD Y]QLNQXWi Y
G{VOHGNX WRWiOQHM ãNRG\ QD YR]LGOH
]DNWRU~ERORSRLVWHQpPXY\SODWHQp
SRLVWQp SOQHQLH ]KDYDULMQpKR
SRLVWHQLDSULPiUQ\PSRLVWLWHĐRP
=D WRWiOQX ãNRGX QD YR]LGOH VD
SRYDåXMH
ãNRGD
SRV~GHQi
SULPiUQ\P SRLVWLWHĐRP DNR WRWiOQD
ãNRGD YUiWDQH RGFXG]HQLD NUiGHå
YOiPDQtP DOHER O~SHå  DOHER
]QLþHQLDYR]LGOD
=D ILQDQþQ~ VWUDWX VD SRYDåXMH
UR]GLHO PHG]L SRLVWQRX VXPRX
GRKRGQXWRX Y SRLVWQHM ]POXYH D
YãHREHFQRXKRGQRWRXYR]LGODYþDVH
Y]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL

'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 3RLVWHQLHY]ĢDKXM~FHVDQDILQDQþQ~
VWUDWX Y]QLNQXW~ Y G{VOHGNX
VSROX~þDVWLNWRUiERODRGSRþtWDQi]
SRLVWQpKR SOQHQLD SULPiUQ\P
SRLVWLWHĐRP







þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 âNRG\VS{VREHQpSRãNRGHQtP]QLþHQtPDOHERRGFXG]HQtPYR]LGOD
NWRUpV~SUHGPHWRPKDYDULMQpKR &$6&2 SRLVWHQLDYR]LGLHO
2 1iVOHGQpãNRG\NWRUpY]QLNQ~SRSRLVWQHMXGDORVWLEH]RKĐDGXQDWR
þLVDQDQHY]ĢDKXMHSULPiUQHSRLVWHQLH





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\
^ DNYRVYHGþHQtRHYLGHQFLLYR]LGODMHYþDVHY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL
XYHGHQêLQêYODVWQtNDOHERGUåLWHĐDNRSRLVWHQê
^ DN  NX GĖX X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ XSO\QXOR YLDF QHå  URNRY RG
XYHGHQLDYR]LGODGRSUHYiG]N\ VSUDYLGODGiWXPSUYHMUHJLVWUiFLH 
^ DN EROR YR]LGOR Y\XåtYDQp  QD ]POXYQê DOHER LQê SUHQiMRP WUHWtP
VWUDQiP
^ DN EROR YR]LGOR Y\XåtYDQp QD ]POXYQ~ SUHSUDYX RV{E ]D SRSODWRN
QDSUWD[LSRåLþRYĖDYR]LGLHOKRWHORYiDREGREQiSUHSUDYD 
^ DNERO QDYR]LGOH]PHQHQêDOHERRGVWUiQHQêDNêNRĐYHNLGHQWLILNiWRU
9,1 D SRG  DOHER EROR PDQLSXORYDQp VR VWDYRP QDMD]GHQêFK
NLORPHWURYþLGiWXPRPSUYpKRXYHGHQLDYR]LGODGRSUHYiG]N\
^ QD YR]LGOH V SUiYRP SUHGQRVWL YMD]GH YR]LGOR Y\EDYHQp PRGUêPL
DOHERþHUYHQêPLYêVWUDåQêPLVYHWODPL 
^ DNQHY]QLNROQiURNQDSRLVWQpSOQHQLH]SULPiUQHKRSRLVWHQLD
^ DNSRLVWHQêRGPLHWROQiYUKSULPiUQHKRSRLVWLWHĐDQDRSUDYXYR]LGOD
^ Y]QLNQXWpYG{VOHGNXQHKRG\SULNWRUHMEROYRGLþYR]LGODSRGYSO\YRP
DONRKROXþLLQêFKQiY\NRYêFKOiWRNDOHERSUHGStVDQêFKOLHNRYNWRUp
PRKOL RYSO\YQLĢ VFKRSQRVĢ YLHVĢ YR]LGOR SUtSDGQH SRNLDĐ VD YRGLþ
YR]LGODRGPLHWROSRGURELĢG\FKRYHMDOHERNUYQHMVN~ãNHQDSUtWRPQRVĢ
WêFKWROiWRN
^ SULDPR þL QHSULDPR VS{VREHQp ~P\VHOQêP SURWLSUiYQ\P NRQDQtP
SRLVWHQpKRDOHERWUHWHMRVRE\NWRUHMSRLVWHQê]YHULOYR]LGOR


 .GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPLHNUDMtQQDNWRUpVDY]ĢDKXMHSULPiUQHKDYDULMQp &$6&2 SRLVWHQLH

//W/ƵƌŽ'WϭϴͬϬϮ









$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ XPRåQLĢ SRLVWLWHĐRYL DOHER MHKR ]iVWXSFRYL  Y\NRQDĢ REKOLDGNX RMD]GHQpKR YR]LGOD Y\KRWRYLĢ IRWRGRNXPHQWiFLX  YR]LGOD
DGRORåLĢNySLHSRåDGRYDQêFKGRNODGRYRYR]LGOH
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ DN~NRĐYHNãNRGRY~XGDORVĢQDYR]LGOHQDKOiVLĢSROtFLL6ORYHQVNHMUHSXEOLN\UHVSSUtVOXãQêPRUJiQRPY]DKUDQLþt
ͻ QDMQHVN{UGR{VPLFKGQtRGY]QLNXDNHMNRĐYHNãNRGRYHMXGDORVWLLQIRUPRYDĢRWHMWRXGDORVWLSRLVWLWHĐD
ͻ SUDYGLYRRGSRYHGDĢQDYãHWN\RWi]N\SRLVWLWHĐDWêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ SRVN\WQ~Ģ SRLVWLWHĐRYL YãHWN\ LQIRUPiFLH GRNXPHQW\ YUiWDQH SURWRNROX ãHWUHQLD SROtFLH 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ UHVS
SUtVOXãQpKRRUJiQXY]DKUDQLþt DDN~NRĐYHNćDOãLXSRWUHEQ~V~þLQQRVĢ]D~þHORPãHWUHQLDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDXURELĢYãHWN\SULPHUDQpRSDWUHQLD]D~þHORPPLQLPDOL]iFLHQiVOHGNRYãNRGRYHM
XGDORVWL
ͻ ULDGQHD~SOQHY\SOQLĢDGRUXþLĢSRLVWLWHĐRYLIRUPXOiUKOiVHQLDãNRGRYHMXGDORVWL

 .HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
-HGQRUD]RYp SRLVWQp ]D FHO~ GREX WUYDQLD SRLVWHQLD SODWtWH QDMQHVN{U YGHĖ ]DþLDWNX SRLVWHQLD $N MH Y SRLVWQHM ]POXYH
GRKRGQXWpåHMHGQRUD]RYpSRLVWQpEXGHWHSODWLĢYVSOiWNDFKSRWRPSRLVWQpXKUiG]DMWHYOHKRWiFKXYHGHQêFKYVSOiWNRYRP
NDOHQGiULNWRUêMHSUtORKRXSRLVWQHM]POXY\8SR]RUĖXMHPHåHDNQH]DSODWtWHþRLOHQMHGQXVSOiWNXSRLVWQpKRSRWRPVDGĖRP
QDVOHGXM~FLPSRGQLVSODWQRVWLQH]DSODWHQHMVSOiWN\VWiYDVSODWQpFHOpMHGQRUD]RYpSRLVWQp

 .HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHVDGRMHGQiYDQDGREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH







 $NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~ ]POXYX P{åHWH  Y\SRYHGDĢ GR GYRFK PHVLDFRY RGR GĖD X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ 3RLVWHQLH ]DQLNQH XSO\QXWtP
RVHPGĖRYHMYêSRYHGQHMOHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH




//W/ƵƌŽ'WϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLHPDMHWNXD]RGSRYHGQRVWL]DäNRGX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLHKQXWHđQëFKYHFtLQpKRPDMHWNXD]RGSRYHGQRVWL]DäNRGX
3RLVWLWHĐY\KODVXMHåHWHQWR,QIRUPDþQêGRNXPHQWQHREVDKXMHNRPSOHWQpLQIRUPiFLHSRVN\WRYDQpSRLVWLWHĐRP]iXMHPFRYLRSRLVWHQLH SRLVWQtNRYL SUHG
X]DYUHWtPSRLVWQHM ]POXY\D]POXYQpLQIRUPiFLHRSURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLHV~XYHGHQp YSRLVWQHM]POXYHSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFK
GRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRPDMHWNRYpSRLVWHQLHNWRUpVDY]ĢDKXMHQDYHFQpãNRG\Y]QLNQXWpQDKQXWHĐQêFKYHFLDFKDLQRPPDMHWNXI\]LFNêFKRV{E REþDQRY QiVOHGNRP
Y\PHQRYDQêFKSRLVWQêFKQHEH]SHþHQVWLHY7RWRSRLVWHQLHP{åHE\ĢYSRLVWQHM]POXYHUR]ãtUHQpRGRSOQNRYpSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

7\S SRLVWHQLD .ODVLN VD Y]ĢDKXMH QD  YHFQp ãNRG\
VS{VREHQp
9 åLYHOQêPL XGDORVĢDPL SRåLDURP YêEXFKRP 
SULDP\P~GHURPEOHVNXQiUD]RPDOHER]U~WHQtP
OLHWDGODYtFKULFRXDNUXSRELWtP
9 YRGRX]YRGRYRGQêFK]DULDGHQt
9 NUiGHåRXYOiPDQtP
9 YDQGDOL]PRPSRYOiPDQt
9 DWPRVIpULFNêPSUHSlWtP
9 QiUD]RPGRSUDYQpKRSURVWULHGNX
7\SSRLVWHQLD6SHFLDOVDY]ĢDKXMHQDãNRG\YUR]VDKX 
SRLVWHQLD7\S.ODVLNDQDYHFQpãNRG\VS{VREHQp
9 SRYRGĖRXDOHER]iSODYRX
9 ]RVXYRPS{G\]U~WHQtPVNiODOHER]HPLQ\
9 SiGRPODYtQ

9 ĢDUFKRXVQHKXDOHERQiPUD]\
9 ]HPHWUDVHQtPDOHERYêEXFKRPVRSN\
9 G\PRP
9 O~SHåQêPSUHSDGQXWtP
9 DWPRVIpULFNêPL]UiåNDPL
9 YêSDGNRP GRGiYN\ HOHNWULQ\ QD SRWUDYLQiFK
YFKODGQLþNHDPUD]QLþNH
3RLVWHQêP PDMHWNRP MH V~ERU KQXWHĐQêFK YHFt WYRULDFLFK
]DULDGHQLHE\WXDOHERWUYDORREêYDQHMUHNUHDþQHMEXGRY\
VO~åLDFLFK NSUHYiG]NH GRPiFQRVWL DOHER XVSRNRMRYDQLX
SRWULHE SRLVWQpKR DRV{E åLM~FLFK VQtP YVSRORþQHM
GRPiFQRVWL

'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 3RLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D äNRGX ÿOHQRY
GRPiFQRVWL NWRUp VD Y]ĢDKXMHQD ]RGSRYHGQRVĢ
]D ãNRGX QD SUiYQ\P SUHGSLVRP VWDQRYHQ~
]RGSRYHGQRVĢ SRLVWHQpKR DOHER RV{E åLM~FLFK V
QtPY VSRORþQHM GRPiFQRVWL ]D ãNRGX NWRUi EROD
VS{VREHQiLQpPX
9 3RLVWHQLH
]RGSRYHGQRVWL
]D
äNRGX
] YODVWQtFWYD EXGRY\ NWRUp VD Y]ĢDKXMH QD
]RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX NWRUi EROD VS{VREHQi
LQpPX YV~YLVORVWL V YêNRQRPYODVWQtFNHKRSUiYD
DOHERXåtYDFLHKRSUiYDEXGRY\DOHERVWDYE\

þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 âNRG\ VS{VREHQp SRYRGĖRX NWRUi VD YPLHVWH SRLVWHQLD Gi
SUHGSRNODGDĢ WM DN MH YêVN\W þDVWHMãt DNR UD] ]D SlĢ URNRY SUHG
GiWXPRPY]QLNXãNRGRYHMXGDORVWL
2 âNRG\ VS{VREHQp ]U~WHQtP VNiO DOHER ]HPLQ\ YG{VOHGNX ĐXGVNHM
þLQQRVWL QDSUVWDYHEQHM 
2 âNRG\ VS{VREHQp QiUD]RP YR]LGOD SUHYiG]NRYDQêP SRLVWHQêP
MHPXEOt]NRXRVRERXDOHERRVRERXåLM~FRX VSRLVWHQêPYVSRORþQHM
GRPiFQRVWL
2 1iVOHGQHãNRG\NWRUpY]QLNQ~SRSRLVWQHMXGDORVWL QDSUXãOê]LVN
VWiOHQiNODG\ 
7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\Y]QLNQXWpQD
^ YHFLDFK VO~åLDFLFK  QD SRGQLNDQLH ]iURENRYp ~þHO\ DOHER YêNRQ
SRYRODQLD
^ YHFLDFKQDFKiG]DM~FLFKVDYWUYDORQHREêYDQRPE\WHDOHERYWUYDOR
QHREêYDQHMUHNUHDþQHMEXGRYHDOHERY]iKUDGQêFKFKDWNiFK
^ PRWRURYêFK DSUtSRMQêFK YR]LGOiFK OLHWDGOiFK GURQRFK SODYLGOiFK
]iYHVQêFK  PRWRURFK PDORWUDNWRURFK URJDOiFK YUiWDQH LFK
SUtVOXãHQVWYDDQiKUDGQêFKGLHORY
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\VS{VREHQp
^ Y\VWDYHQtPYHFL~åLWNRYpPXRKĖXDOHERWHSOXDOHERRãĐDKQXWtPYHFL
NWRUpQHPiVYRMS{YRGYSRåLDUL
^ VSlWQêPY\VW~SHQtPYRG\]YHUHMQpKRNDQDOL]DþQpKRSRWUXELDSRNLDĐ
QHERORVS{VREHQpSRYRGĖRXDOHER]iSODYRX
^ YRGRX]YRGRYRGQêFK]DULDGHQtSULXPêYDQtN~SDQtDVSUFKRYDQt
^ ~QLNRPYRG\]ED]pQDDOHERMHKRSUtGDYQêFK]DULDGHQt
^ S{VREHQtPYOKNRVWLDSOHVQt
^ YG{VOHGNXWRKRåHQDEXGRYHYNWRUHMVDQDFKiG]DM~SRLVWHQpYHFL
EROLY\NRQiYDQpVWDYHEQpSUiFH


//W/WK/^dE/,Ehd>s/ͬϭϴͬϬϮ




.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 9SRLVWHQtKQXWHĐQêFKYHFtLQpKRPDMHWNXD]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX]YODVWQtFWYDEXGRY\QDPLHVWHSRLVWHQLDXYHGHQRPYSRLVWQHM
]POXYHNWRUpVDQDFKiG]DQD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
9 9SRLVWHQt]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþOHQRYGRPiFQRVWLQDFHORP~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\



$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ ]DEH]SHþLĢSRLVWHQpYHFLSURWLNUiGHåLYOiPDQtPVS{VRERPVWDQRYHQêPYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ XFKRYiYDĢGDĖRYpQDGRE~GDFLHGRNODG\GRNXPHQWiFLXRYODVWQtFWYHDQDGREXGQXWtSRLVWHQêFKYHFt
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQiSUtþLQD
Y]QLNXãNRG\ XORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~XVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ R]QiPLĢ SRLVWLWHĐRYL Y]QLN ãNRGRYHM XGDORVWL GDĢ SUDYGLYp Y\VYHWOHQLH RMHM Y]QLNX DUR]VDKX MHM QiVOHGNRY SUHGORåLĢ SRLVWLWHĐRYL
SRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ Y\þNDĢ VRSUDYRX SRãNRGHQHM YHFL DOHER V RGVWUDĖRYDQtP ]Y\ãNRY ]QLþHQHM YHFL QD SRN\Q SRLVWLWHĐD SRNLDĐ QLH MH SRWUHEQp ]
EH]SHþQRVWQêFKK\JLHQLFNêFKHNRORJLFNêFKDOHERLQêFK]iYDåQêFKG{YRGRYVRSUDYRXYHFLDOHERRGVWUiQHQtPMHM]Y\ãNRY]DþDĢ
VN{U
ͻ ]DEH]SHþLĢSRãNRGHQpYHFLDOHERLFKV~þDVWLDNRG{ND]QpSURVWULHGN\DPDĢLFKNGLVSR]tFLLNSUHXNi]DQLX]RVWUDQ\SRLVWLWHĐDDOHER
QtPSRYHUHQêFKRV{E


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
3ODWEXSRLVWQpKR]DSRLVWQ~]POXYXGRMHGQDQ~QDGREXQHXUþLW~SODWtWHYSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK9êãNDSRLVWQpKR]D
SRLVWQpREGRELHVWHUPtQPLMHKRVSODWQRVWLD~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLH GRMHGQDQp QD GREX QHXUþLW~ ]DþtQD GĖRP XYHGHQêP YSRLVWQHM ]POXYH DNR ]DþLDWRN SRLVWHQLD DNRQþt GĖRP  ]iQLNX SRLVWHQLD
Y]P\VOHYãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 





$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRX GRGYRFKPHVLDFRYRGR GĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM ]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtP RVHPGĖRYHMYêSRYHGQHMOHKRW\
NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELD9êSRYHćPXVtE\ĢGRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKR
REGRELD







//W/WK/^dE/,Ehd>s/ͬϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLHYR]LGODSUHSUtSDGILQDQÿQHMVWUDW\
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH/HDVH*$3
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLHILQDQþQHMVWUDW\NWRUiY]QLNODNOLHQWRYLYV~YLVORVWLVWRWiOQRXãNRGRXQDYR]LGOHSRRGãNRGQHQtSRLVWLWHĐRP]KDYDULMQpKR
SRLVWHQLD SULPiUQ\SRLVWLWHĐ 3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQDYR]LGOiNWRUpPDNOLHQWSUHQDMDWpDOHERILQDQFRYDQpSURVWUHGQtFWYRPRSHUDWtYQHKR
OHDVLQJX



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
 
9 )LQDQþQiVWUDWDY]QLNQXWiYG{VOHGNX
WRWiOQHMãNRG\QDYR]LGOH]DNWRU~EROR

SRLVWHQpPXY\SODWHQpSRLVWQpSOQHQLH
]KDYDULMQpKR SRLVWHQLD SULPiUQ\P
SRLVWLWHĐRP
=D WRWiOQX ãNRGX QD YR]LGOH VD
SRYDåXMHãNRGDSRV~GHQiSULPiUQ\P
 
SRLVWLWHĐRPDNRWRWiOQDãNRGDYUiWDQH

RGFXG]HQLD NUiGHå YOiPDQtP DOHER
O~SHå DOHER]QLþHQLDYR]LGOD

=DILQDQþQ~VWUDWXVDSRYDåXMHUR]GLHO
PHG]L SRLVWQRX VXPRX GRKRGQXWRX Y
SRLVWQHM ]POXYH ~þWRYQi KRGQRWD
YR]LGOD  D YãHREHFQRX KRGQRWRX
YR]LGODYþDVHY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL

'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 3RLVWHQLH Y]ĢDKXM~FHVDQD ILQDQþQ~
VWUDWX Y]QLNQXW~ Y G{VOHGNX
VSROX~þDVWL NWRUi EROD RGSRþtWDQi ]
SRLVWQpKR
SOQHQLD
SULPiUQ\P
SRLVWLWHĐRP

þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 âNRG\ VS{VREHQp SRãNRGHQtP ]QLþHQtP DOHER RGFXG]HQtP
YR]LGOD NWRUp V~ SUHGPHWRP KDYDULMQpKR &$6&2  SRLVWHQLD
YR]LGLHO
2 1iVOHGQpãNRG\NWRUpY]QLNQ~SRSRLVWQHMXGDORVWLEH]RKĐDGXQD
WRþLVDQDQHY]ĢDKXMHSULPiUQHSRLVWHQLH

7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\
^ DNNXGĖXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\XSO\QXORYLDFQHåURNRYRG
XYHGHQLDYR]LGODGRSUHYiG]N\ VSUDYLGODGiWXPSUYHMUHJLVWUiFLH 
^ DNERORYR]LGORY\XåtYDQpQD]POXYQêDOHERLQêSUHQiMRPWUHWtP
VWUDQiP
^ DNERORYR]LGORY\XåtYDQpQD]POXYQ~SUHSUDYXRV{E]DSRSODWRN
QDSUWD[LSRåLþRYĖDYR]LGLHOKRWHORYiDREGREQiSUHSUDYD 
^ DN ERO QD YR]LGOH ]PHQHQê DOHER RGVWUiQHQê DNêNRĐYHN
LGHQWLILNiWRU 9,1 D SRG  DOHER EROR PDQLSXORYDQp VR VWDYRP
QDMD]GHQêFK NLORPHWURY þLGiWXPRP SUYpKR XYHGHQLD YR]LGOD
GRSUHYiG]N\
^ QDYR]LGOHVSUiYRPSUHGQRVWLYMD]GH YR]LGORY\EDYHQpPRGUêPL
DOHERþHUYHQêPLYêVWUDåQêPLVYHWODPL 
^ DNQHY]QLNROQiURNQDSRLVWQpSOQHQLH]SULPiUQHKRSRLVWHQLD
^ DN SRLVWHQê RGPLHWRO QiYUK SULPiUQHKR SRLVWLWHĐD QD RSUDYX
YR]LGOD
^ Y]QLNQXWp Y G{VOHGNX QHKRG\ SUL NWRUHM ERO YRGLþ YR]LGOD SRG
YSO\YRPDONRKROXþLLQêFKQiY\NRYêFKOiWRNDOHERSUHGStVDQêFK
OLHNRY NWRUp PRKOL RYSO\YQLĢ VFKRSQRVĢ YLHVĢ YR]LGOR SUtSDGQH
SRNLDĐ VD YRGLþ YR]LGOD RGPLHWRO SRGURELĢ G\FKRYHM DOHER NUYQHM
VN~ãNHQDSUtWRPQRVĢWêFKWROiWRN
^ SULDPRþLQHSULDPRVS{VREHQp~P\VHOQêPSURWLSUiYQ\PNRQDQtP
SRLVWHQpKRDOHERWUHWHMRVRE\NWRUHMSRLVWHQê]YHULOYR]LGOR




.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPLHNUDMtQQDNWRUpVDY]ĢDKXMHSULPiUQHKDYDULMQp &$6&2 SRLVWHQLH




&,,3,'/HDVH*$3

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ XPRåQLĢ SRLVWLWHĐRYL DOHER MHKR ]iVWXSFRYL  Y\NRQDĢ REKOLDGNX RMD]GHQpKR YR]LGOD Y\KRWRYLĢ IRWRGRNXPHQWiFLX  YR]LGOD
DGRORåLĢNySLHSRåDGRYDQêFKGRNODGRYRYR]LGOH
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ DN~NRĐYHNãNRGRY~XGDORVĢQDYR]LGOHQDKOiVLĢSROtFLL6ORYHQVNHMUHSXEOLN\UHVSSUtVOXãQêPRUJiQRPY]DKUDQLþt
ͻ QDMQHVN{UGR{VPLFKGQtRGY]QLNXDNHMNRĐYHNãNRGRYHMXGDORVWLLQIRUPRYDĢRWHMWRXGDORVWLSRLVWLWHĐD
ͻ SUDYGLYRRGSRYHGDĢQDYãHWN\RWi]N\SRLVWLWHĐDWêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ SRVN\WQ~Ģ SRLVWLWHĐRYL YãHWN\ LQIRUPiFLH GRNXPHQW\ YUiWDQH SURWRNROX ãHWUHQLD SROtFLH 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ UHVS
SUtVOXãQpKRRUJiQXY]DKUDQLþt DDN~NRĐYHNćDOãLXSRWUHEQ~V~þLQQRVĢ]D~þHORPãHWUHQLDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDXURELĢYãHWN\SULPHUDQpRSDWUHQLD]D~þHORPPLQLPDOL]iFLHQiVOHGNRYãNRGRYHM
XGDORVWL
ͻ ULDGQHD~SOQHY\SOQLĢDGRUXþLĢSRLVWLWHĐRYLIRUPXOiUKOiVHQLDãNRGRYHMXGDORVWL

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
-HGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD$NMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWp
åHMHGQRUD]RYpSRLVWQpEXGHWHSODWLĢYVSOiWNDFKSRWRPSRLVWQpXKUiG]DMWHYOHKRWiFKXYHGHQêFKYVSOiWNRYRPNDOHQGiUL
NWRUêMHSUtORKRXSRLVWQHM]POXY\8SR]RUĖXMHPHåHDNQH]DSODWtWHþRLOHQMHGQXVSOiWNXSRLVWQpKRSRWRPVDGĖRPQDVOHGXM~FLP
SRGQLVSODWQRVWLQH]DSODWHQHMVSOiWN\VWiYDVSODWQpFHOpMHGQRUD]RYpSRLVWQp

.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHVDGRMHGQiYDQDGREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH












$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtP
RVHPGĖRYHMYêSRYHGQHMOHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH




&,,3,'/HDVH*$3

3RLVWHQLHPDMHWNX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLHPDMHWNXSURWLYäHWNëPQHEH]SHÿHQVWYiP
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLHPDMHWNXNWRUpVDY]ĢDKXMHQDYHFQpãNRG\Y]QLNQXWpQDPDMHWNXQiVOHGNRPDNpKRNRĐYHNSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYDSRNLDĐ
WRWRQHEH]SHþHQVWYRQLHMHY\O~þHQpDOHERLQDNREPHG]HQpYSRGPLHQNDFKSRLVWQHM]POXY\



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
9 âNRG\
Y]QLNQXWp
QD
PDMHWNX
QiVOHGNRPDNpKRNRĐYHN
SRLVWQpKR
QHEH]SHþHQVWYDSRNLDĐWRWRQHEH]SHþHQVWYR
QLH MH Y\O~þHQp DOHER LQDN REPHG]HQp
YSRGPLHQNDFKSRLVWQHM]POXY\

9SRLVWQHM ]POXYH GRKRGQXWêP SRLVWHQêP
PDMHWNRPP{åHE\ĢQDMPlQHKQXWHĐQêPDMHWRN
KQXWHĐQê PDMHWRN ]iVRE\ SHQLD]H FHQLQ\
FHQQRVWL VNOR QiNODG\ QD RGSUDWDQLH WURVLHN D
QiNODG\QDRGERUQ~SRPRF


'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 3RLVWHQLH SUHUXãHQLD SUHYiG]N\ NWRUp VD
Y]ĢDKXMH QD QiVOHGQp ãNRG\ VS{VREHQp
SUHUXãHQtP SUHYiG]N\ SRLVWHQpKR NWRUp
Y]QLNOL NHć þLQQRVĢ SRLVWHQpKR YMHKR
SUHYiG]NRYêFK SULHVWRURFK EROD SUHUXãHQi
DOHER EROR GR QHM UXãLYR ]DVLDKQXWp
QiVOHGNRPSRLVWQHMXGDORVWLNU\WHMSRLVWHQtP
PDMHWNX





þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 âNRG\VS{VREHQpSRYRGĖRXNWRUpVDYPLHVWHSRLVWHQLDGDM~
SUHGSRNODGDĢWMDNMHYêVN\WþDVWHMãtDNRUD]]DGHVDĢURNRY
SUHGGiWXPRPY]QLNXãNRGRYHMXGDORVWL
2 âNRG\SULDPRDOHERQHSULDPRVS{VREHQp~P\VHOQêPNRQDQtP
SRLVWHQpKR MHKR ]iVWXSFRY DOHER LQêFK RV{E NRQDM~FLFK
]SRGQHWXSRLVWHQpKR
2 âNRG\ SULDPR DOHER QHSULDPR VS{VREHQp RPHãNDQtP
GRGiYRNVWUDWRXWUKXSRVWXSQêP]KRUãHQtPVWDYXSRLVWHQpKR
PDMHWNXYQ~WRUQRXVND]RXVNU\WRXYDGRXPLNURRUJDQL]PDPL
]YLHUDWDPL UDVWOLQDPL ]DPRUHQtP ]QHþLVWHQtP ]DNDOHQt
EHåQêP RSRWUHERYDQtP DWPRVIpULFNRX YOKNRVĢRX DOHER
VXFKRP H[WUpPQRX]PHQRX WHSORW\ DOHER YOKNRVWL VPRJRP
Y\V\FKDQtPRGSDUHQtP~E\WNRPQDYiKHKUG]RXNRUy]LRX
PRNURXDOHERVXFKRXKQLORERX]PHQRXIDUE\DOHER]ORåHQLD
WNDQtQ]PHQRXY{QHFKXWLDOHERNRQHþQHMSRGRE\
2 $NpNRĐYHNQiVOHGQpãNRG\ QDSUXãOê]LVNVWiOHQiNODG\DN
QLHV~GRSOQNRYRSRLVWHQp DVDQNþQpSRVWLK\ SRNXW\SHQiOH
DSRG 





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHYĢDKXMHQDãNRG\Y]QLNQXWpQD
^ PDMHWNX SRNLDĐ NX ãNRGH GRãOR YG{VOHGNX VWDYHEQêFK SUiF
YêVWDYE\ PRQWiåH GHPRQWiåH ]iĢDåRYêFK VN~ãRN DOHER
E~UDQLD DOHER QD YHFLDFK SRNLDĐ ãNRGD Y]QLNOD YG{VOHGNX
VN~ãRN~GUåE\LQãWDOiFLHRSUDY\VHUYLVX
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\VS{VREHQp
^ NUiGHåRX EH] SUHXNi]DWHĐQpKR SUHNRQDQLD SUHNiåN\ DOHER
RSDWUHQLDFKUiQLDFHKRSRLVWHQ~YHFSUHGNUiGHåRX
^ YêSDGNRPDOHERSUHUXãHQtPGRGiYN\SO\QXYRG\HOHNWULFNHM
HQHUJLHDOHERLQpKRPpGLD
^ WUHVWQêP þLQRP VS{VREHQêP SRXåLWtP SRþtWDþRY DOHER
LQIRUPDþQêFKWHFKQROyJLt
^ ]HPHWUDVHQtP NWRUp QHGRVLDKQH  VWXSHĖ (XUySVNHM
PDNURVHL]PLFNHMVWXSQLFH
^ ]PU]QXWtP YRG\ YG{VOHGNX WRKR åH EXGRYD EROD
QHY\NXURYDQi


//W/D:dK<ͺZϭϴͬϬϮ



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 3RLVWQpNU\WLHVDY]ĢDKXMHQDãNRG\NWRUpQDVWDQ~QDPLHVWHSRLVWHQLDXYHGHQRPYSRLVWQHM]POXYH0LHVWRSRLVWHQLDP{åH
E\ĢGHILQRYDQpDGUHVRXSDUFHOQêPþtVORPDOHER~]HPQêPUR]VDKRP


$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ XPRåQLĢSRLVWLWHĐRYLDOHERQtPSRYHUHQHMRVREHYVWXSGRSRLVWHQêFKREMHNWRY]D~þHORPSRV~GHQLDUR]VDKXSRLVWQpKRUL]LND
ͻ ]DEH]SHþLĢSRLVWHQêPDMHWRNYRþLNUiGHåLYOiPDQtPUHVSO~SHåQêPSUHSDGQXWtPGR~URYQH]DEH]SHþHQLD]RGSRYHGDM~FHM
YêãNHSRLVWQHMVXP\DOHEROLPLWXSRLVWQpKRSOQHQLDGRMHGQDQpKRYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ VWDUDĢVDRSRLVWHQêPDMHWRNXGUåLDYDĢKRYGREURPWHFKQLFNRPVWDYHDSRXåtYDĢKRYV~ODGHVRGSRU~þDQLDPLYêUREFRY
ͻ XGUåLDYDĢ YEH]SRUXFKRYRP DIXQNþQRP VWDYH GRKRGQXWê VS{VRE ]DEH]SHþHQLD SRLVWHQêFK YHFt QHPHQLĢ KR DQL
QHRGVWUDĖRYDĢ ]DEH]SHþHQLH SRLVWHQêFK YHFt D]DEH]SHþLĢ DE\ YãHWN\ ]DEH]SHþRYDFLH ]DULDGHQLD SURVWULHGN\ D
SURWLSRåLDUQH Y\EDYHQLD NWRUp Pi SRG NRQWURORX DNWRUêPL MH SUHGPHW SRLVWHQLD Y\EDYHQê QD ]DþLDWNX SRLVWHQLD EROL
YSUHYiG]N\VFKRSQRPVWDYHDULDGQHXGUåLDYDQpYSULHEHKXGRE\WUYDQLDSRLVWHQLDDDE\EROLIXQNþQpDMSRSUDFRYQHMGREH
DOHERNHG\NRĐYHNNHćEXGHþDVĢSUHYiG]NRYêFKSULHVWRURYSDWULDFLFKSRLVWHQpPXQHREVDGHQiDQHXåtYDQi
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ XORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~XVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGDĢSUDYGLYpY\VYHWOHQLHRMHMY]QLNXDUR]VDKXMHMQiVOHGNRYSUHGORåLĢSRLVWLWHĐRYL
SRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ Y\þNDĢVRSUDYRXSRãNRGHQHMYHFLDOHERRGVWUDĖRYDQtP]Y\ãNRY]QLþHQHMYHFLQDSRN\QSRLVWLWHĐDSRNLDĐQLHMHSRWUHEQp
]EH]SHþQRVWQêFKK\JLHQLFNêFKHNRORJLFNêFKDOHERLQêFK]iYDåQêFKG{YRGRYVRSUDYRXYHFLDOHERRGVWUiQHQtPMHM]Y\ãNRY
]DþDĢVN{U
ͻ ]DEH]SHþLĢSRãNRGHQpYHFLDOHERLFKV~þDVWLDNRG{ND]QpSURVWULHGN\DPDĢLFKNGLVSR]tFLLNSUHXNi]DQLX]RVWUDQ\SRLVWLWHĐD
DOHERQtPSRYHUHQêFKRV{E

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
ͻ GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
ͻ GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
ͻ GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHGSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 






$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHPHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRX GR GYRFK PHVLDFRY RGR GĖD X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ 3RLVWHQLH ]DQLNQH XSO\QXWtP RVHPGĖRYHM YêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRXNX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD 9êSRYHć PXVt E\Ģ GRUXþHQi SRLVWLWHĐRYL QDMQHVN{UãHVĢ WêåGĖRYSUHG XSO\QXWtP
SRLVWQpKRREGRELD



//W/D:dK<ͺZϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLHPDMHWNX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLHPDMHWNXSURWLY\PHQRYDQëPQHEH]SHÿHQVWYiP
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLHPDMHWNXNWRUpVDY]ĢDKXMHQDYHFQpãNRG\Y]QLNQXWpQDPDMHWNXQiVOHGNRPY\PHQRYDQêFKQHEH]SHþHQVWLHY



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
âNRG\VS{VREHQp
9 =iNODGQêPL åLYHOQêPL QHEH]SHþHQVWYDPL
NWRUêPL V~ SRåLDU YêEXFK SULDP\ ~GHU
EOHVNX QiUD] DOHER ]U~WHQLH OLHWDGOD
ULDGHQpKR ĐXGVNRX SRViGNRX MHKR þDVWL
DOHERQiNODGX
9SRLVWQHM ]POXYH GRKRGQXWêP SRLVWHQêP
PDMHWNRPP{åHE\ĢQDMPlQHKQXWHĐQêPDMHWRN
KQXWHĐQê PDMHWRN ]iVRE\ SHQLD]H FHQLQ\
FHQQRVWLVNORDQiNODG\QDRGSUDWDQLHWURVLHN
'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 3RLVWHQLH SURWL GRSOQNRYêP åLYHOQêP
QHEH]SHþHQVWYiP NWRUêPL V~ SRYRGHĖ
DOHER ]iSODYD YtFKULFD NUXSRELWLH ]RVXY
S{G\ ]U~WHQLH VNiO DOHER ]HPLQ\ SRNLDĐ
NQLP QHGRãOR YV~YLVORVWL VSULHP\VHOQRX
DOHER VWDYHEQRX þLQQRVĢRX ]U~WHQLH ODYtQ
SiG VWURPRY VWRåLDURY DOHER LQêFK
SUHGPHWRY DN QLH V~ V~þDVĢRX SRãNRGHQHM
SRLVWHQHM YHFL DOHER V~þDVĢRX WRKR LVWpKR
V~ERUX YHFt ]HPHWUDVHQLH ĢDUFKD VQHKX
DOHERQiPUD]\
9 3RLVWHQLH SURWL DWPRVIpULFNêP ]UiåNDP
QHSULDPHPX ~GHUX EOHVNX DVSlWQpPX
Y\VW~SHQLXYRG\]NDQDOL]DþQpKRSRWUXELD
9 3RLVWHQLHSURWLYRGRYRGQHEH]SHþHQVWYiP
9 3RLVWHQLH SURWL QiUD]X YR]LGOD G\PX
DQiUD]RYHMYOQH
9 3RLVWHQLHSURWLNUiGHåLDO~SHåL
9 3RLVWHQLHSURWLYDQGDOL]PX
9 3RLVWHQLH SUHUXãHQLD SUHYiG]N\ NWRUp VD
Y]ĢDKXMH QD QiVOHGQp ãNRG\ VS{VREHQp
SUHUXãHQtP SUHYiG]N\ SRLVWHQpKR NWRUp
Y]QLNOL
NHć
þLQQRVĢ
SRLVWHQpKR
YSUHYiG]NRYêFKSULHVWRURFKERODSUHUXãHQi
DOHER EROR GR QHM UXãLYR ]DVLDKQXWp
QiVOHGNRPSRLVWQHMXGDORVWLNU\WHMSRLVWHQtP
PDMHWNX




þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 âNRG\VS{VREHQpSRYRGĖRXNWRUpVDYPLHVWHSRLVWHQLDGDM~
SUHGSRNODGDĢWMDNMHYêVN\WþDVWHMãtDNRUD]]DGHVDĢURNRY
SUHGGiWXPRPY]QLNXãNRGRYHMXGDORVWL
2 âNRG\SULDPRDOHERQHSULDPRVS{VREHQp~P\VHOQêPNRQDQtP
SRLVWHQpKR MHKR ]iVWXSFRY DOHER LQêFK RV{E NRQDM~FLFK
]SRGQHWXSRLVWHQpKR
2 âNRG\ SULDPR DOHER QHSULDPR VS{VREHQp RPHãNDQtP
GRGiYRNVWUDWRXWUKXSRVWXSQêP]KRUãHQtPVWDYXSRLVWHQpKR
PDMHWNXYQ~WRUQRXVND]RXVNU\WRXYDGRXPLNURRUJDQL]PDPL
]YLHUDWDPL UDVWOLQDPL ]DPRUHQtP ]QHþLVWHQtP ]DNDOHQtP
EHåQêP RSRWUHERYDQtP DWPRVIpULFNRX YOKNRVĢRX DOHER
VXFKRP H[WUpPQRX]PHQRX WHSORW\ DOHER YOKNRVWL VPRJRP
Y\V\FKDQtPRGSDUHQtP~E\WNRPQDYiKHKUG]RXNRUy]LRX
PRNURXDOHERVXFKRXKQLORERX]PHQRXIDUE\DOHER]ORåHQLD
WNDQtQ]PHQRXY{QHFKXWLDOHERNRQHþQHMSRGRE\
2 $NpNRĐYHNQiVOHGQpãNRG\ XãOê]LVNVWiOHQiNODG\DNQLHV~
GRSOQNRYRSRLVWHQp DVDQNþQpSRVWLK\ SRNXW\SHQiOHDSRG 





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHYĢDKXMHQDãNRG\Y]QLNQXWpQD
^ EXGRYiFKNWRUpV~GOKRGRERQHY\XåtYDQp
^ PDMHWNXYSULHEHKXMHKRYêVWDYE\PRQWiåHDOHERLQãWDOiFLH
^ PRWRURYêFK YR]LGOiFK YUiWDQH SUtVOXãHQVWYD  SUtYHVQêFK
RE\WQêFK YR]LGOiFK QiNODGQêFK SUtYHVRFK DQiYHVRFK
VFKYiOHQêFK QD SUHYiG]NX QD FHVWiFK QD åHOH]QLþQêFK
ORNRPRWtYDFK VQHåQêFK SiVRYêFK YR]LGOiFK SODYLGOiFK
DOLHWDGOiFK
^ ~URGH KRVSRGiUVN\FK ]YLHUDWiFK K\GLQH YRGQHM NXOW~UH
VWURPRFKDOHERSRUDVWRFK
^ SR]HPNRFK YêNRSRFK SUtVWDYQêFK SORãLQiFK DKUiG]DFK
PRVWRFKPRVWtNRFKYR]RYNiFKFKRGQtNRFK
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\VS{VREHQp
^ S{VREHQtPVSRGQHMYRG\YOKNRVWLS{VREHQtPK~EDSOLHVQt
^ YRGRX SUL XPêYDQt N~SDQt DOHER VSUFKRYDQt YRGRX
]RWYRUHQêFKYHQWLORY
^ ]PU]QXWtP YRG\ YG{VOHGNX WRKR åH  EXGRYD EROD
QHY\NXURYDQi
//W/D:dK<ͺsEϭϴͬϬϮ




.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 3RLVWQpNU\WLHVDY]ĢDKXMHQDãNRG\NWRUpQDVWDQ~QDPLHVWHSRLVWHQLDXYHGHQRPYSRLVWQHM]POXYH0LHVWRSRLVWHQLDP{åH
E\ĢGHILQRYDQpDGUHVRXSDUFHOQêPþtVORPDOHER~]HPQêPUR]VDKRP


$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ XPRåQLĢSRLVWLWHĐRYLDOHERQtPSRYHUHQHMRVREHYVWXSGRREMHNWRY]D~þHORPSRV~GHQLDUR]VDKXSRLVWQpKRUL]LND
ͻ ]DEH]SHþLĢSRLVWHQêPDMHWRNYRþLNUiGHåLYOiPDQtPUHVSO~SHåQêPSUHSDGQXWtPGR~URYQH]DEH]SHþHQLD]RGSRYHGDM~FHM
YêãNHSRLVWQHMVXP\DOHEROLPLWXSRLVWQpKRSOQHQLDGRMHGQDQpKRYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ VWDUDĢVDRSRLVWHQêPDMHWRNXGUåLDYDĢKRYGREURPWHFKQLFNRPVWDYHDSRXåtYDĢKRYV~ODGHVRGSRU~þDQLDPLYêUREFRY
ͻ XGUåLDYDĢ YEH]SRUXFKRYRP DIXQNþQRP VWDYH GRKRGQXWê VS{VRE ]DEH]SHþHQLD SRLVWHQêFK YHFt QHPHQLĢ KR DQL
QHRGVWUDĖRYDĢ ]DEH]SHþHQLH SRLVWHQêFK YHFt D]DEH]SHþLĢ DE\ YãHWN\ ]DEH]SHþRYDFLH ]DULDGHQLD SURVWULHGN\ D
SURWLSRåLDUQH Y\EDYHQLD NWRUp Pi SRG NRQWURORX DNWRUêPL MH SRLVWHQê PDMHWRN Y\EDYHQê QD ]DþLDWNX SRLVWHQLD EROL
YSUHYiG]N\VFKRSQRPVWDYHDULDGQHXGUåLDYDQpYSULHEHKXGRE\WUYDQLDSRLVWHQLDDDE\EROLIXQNþQpDMSRSUDFRYQHMGREH
DOHERNHG\NRĐYHNNHćEXG~SUHYiG]NRYpSULHVWRU\SRLVWHQpKRQHREVDGHQpDQHXåtYDQp
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ XORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~XVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGDĢSUDYGLYpY\VYHWOHQLHRMHMY]QLNXDUR]VDKXMHMQiVOHGNRYSUHGORåLĢSRLVWLWHĐRYL
SRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ Y\þNDĢVRSUDYRXSRãNRGHQHMYHFLDOHERRGVWUDĖRYDQtP]Y\ãNRY]QLþHQHMYHFLQDSRN\QSRLVWLWHĐDSRNLDĐQLHMHSRWUHEQp
]EH]SHþQRVWQêFKK\JLHQLFNêFKHNRORJLFNêFKDOHERLQêFK]iYDåQêFKG{YRGRYVRSUDYRXYHFLDOHERRGVWUiQHQtPMHM]Y\ãNRY
]DþDĢVN{U
ͻ ]DEH]SHþLĢSRãNRGHQpYHFLDOHERLFKV~þDVWLDNRG{ND]QpSURVWULHGN\DPDĢLFKNGLVSR]tFLLNSUHXNi]DQLX]RVWUDQ\SRLVWLWHĐD
DOHERQtPSRYHUHQêFKRV{E

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
ͻ GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
ͻ GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
ͻ GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GREX QHXUþLW~ ]DþtQD GĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM ]POXYHDNR ]DþLDWRN SRLVWHQLD DNRQþt GĖRP ]iQLNX SRLVWHQLD Y]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHGSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 






$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHPHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRX GR GYRFK PHVLDFRY RGR GĖD X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ 3RLVWHQLH ]DQLNQH XSO\QXWtP RVHPGĖRYHM YêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRXNX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD 9êSRYHć PXVt E\Ģ GRUXþHQi SRLVWLWHĐRYL QDMQHVN{UãHVĢ WêåGĖRYSUHG XSO\QXWtP
SRLVWQpKRREGRELD




//W/D:dK<ͺsEϭϴͬϬϮ





3RLVWHQLHSUHSUDY\WRYDUX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLHPHG]LQiURGQHMSUHSUDY\]iVLHORN
3RLVWLWHĐY\KODVXMHåHWHQWR,QIRUPDþQêGRNXPHQWQHREVDKXMHNRPSOHWQpLQIRUPiFLHSRVN\WRYDQpSRLVWLWHĐRP]iXMHPFRYLRSRLVWHQLH SRLVWQtNRYL SUHG
X]DYUHWtPSRLVWQHM ]POXY\D]POXYQpLQIRUPiFLHRSURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLHV~XYHGHQp YSRLVWQHM]POXYHSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFK
GRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRPDMHWNRYpSRLVWHQLHNWRUpVDY]ĢDKXMHQDSRLVWHQLH]iVLHORNSUHSUDYRYDQêFKGR]DKUDQLþLD]R]DKUDQLþLD DY]DKUDQLþtREY\NOêPLGRSUDYQêPL
SURVWULHGNDPLSRFHVWHåHOH]QLFRXSRYQ~WUR]HPVNêFKYRGiFKDSRPRUL



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

3RLVWHQLHÄSURWLYãHWNêPQHEH]SHþHQVWYiP³ $5$OOULVNV VDY]ĢDKXMH
QDSRãNRGHQLH]QLþHQLHDOHERVWUDWX]iVLHON\QiVOHGNRP
9 DNpKRNRĐYHN QHEH]SHþHQVWYD RNUHP YêOXN DREPHG]HQt 
XYHGHQêFKYSRGPLHQNDFKSRLVWQHM]POXY\
3RLVWHQLH ÄV REPHG]HQêP SRLVWQêP NU\WtP³ /LPLWHG FRYHUDJH  VD
Y]ĢDKXMHQDSRãNRGHQLH]QLþHQLHDOHERVWUDWX]iVLHON\QiVOHGNRPDOHER
YG{VOHGNX
9 SRåLDUXDOHERYêEXFKX
9 QDEHKQXWLDQDSO\WþLQXXYLD]QXWLDQDSO\WþLQHSRWRSHQLDDOHER
SUHYUiWHQLDORGHDOHERSODYLGOD
9 SUHYUiWHQLD DOHER Y\NRĐDMHQLD SR]HPQpKR GRSUDYQpKR
SURVWULHGNX
9 ]UiåN\DOHERNRQWDNWXORGHSODYLGODDOHERSR]HPQpKRGRSUDYQ
SURVWULHGNXVYRQNDMãtPSUHGPHWRPLQêPDNRMHYRGD
9 Y\ORåHQLDQiNODGXYQ~G]RYRPSUtVWDYH
9 ]HPHWUDVHQLDVRSHþQHMþLQQRVWLDOHEREOHVNX

9 REHĢRXSULVSRORþQHMKDYiULL
9 ]KRGHQtPDOHERVSOiFKQXWtPþDVWLQiNODGXFH]SDOXEX
9 YQLNQXWtPPRUVNHMMD]HUQHMDOHERULHþQHMYRG\GRORGHSODYLGOD
QHV~FHKR SUHSUDYQp NRQWDMQHU\ OLIWYDQX DOHER GR PLHVWD 
XORåHQLDSRLVWHQHM]iVLHON\
3RLVWHQLH ÄSURWL Y\PHQRYDQêPL QHEH]SHþHQVWYiP³ 1DPHG ULVNV  VD
Y]ĢDKXMHQDSRãNRGHQLH]QLþHQLHDOHERVWUDWX]iVLHON\QiVOHGNRPDOHER
YG{VOHGNX
9 SRåLDUXDOHERYêEXFKX
9 QDEHKQXWLDQDSO\WþLQXXYLD]QXWLDQDSO\WþLQHSRWRSHQLDDOHER
SUHYUiWHQLDORGHDOHERSODYLGOD
9 SUHYUiWHQLD DOHER Y\NRĐDMHQLD SR]HPQpKR GRSUDYQpKR
SURVWULHGNX
9 ]UiåN\ DOHER NRQWDNWX ORGH SODYLGOD DOHER SR]HPQpKR
GRSUDYQpKR SURVWULHGNX VYRQNDMãtP SUHGPHWRP LQêP DNR MH
YRGD
9 Y\ORåHQLDQiNODGXYQ~G]RYRPSUtVWDYH
9 REHĢRXSULVSRORþQHMKDYiULL
9 ]KRGHQtPDOHERVSOiFKQXWtPþDVWLQiNODGXFH]SDOXEX
'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMHSRLVWHQLH]iVLHON\SURWLSRãNRGHQLX
DOHER]QLþHQLXYHFLYG{VOHGNXKUG]DYHQLDR[LGiFLHDOHER]PHQ\IDUE\
YHFL S{VREHQLD DWPRVIpULFNpKR WHSOD DOHER FKODGX SUL SRUXFKH
FKODGLDUHQVNpKR DOHER NOLPDWL]DþQpKR ]DULDGHQLD QD GRSUDYQRP
SURVWULHGNX

þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 âNRG\VS{VREHQpYRMQRXREþLDQVNRXYRMQRXUHYRO~FLRX
UHEpOLRXSRYVWDQtPQiVLOQHY\YRODQêPLQHSRNRMPLDOHER
YRMQRYêP NRQDQtP ]D SRPRFL DOHER YRþL VLOiP NWRUp
YHG~YRMQ\
2 âNRG\VS{VREHQpWHURULVWDPLDOHERRVREDPLNRQDM~FLPL
]SROLWLFNêFKG{YRGRY
2 âNRG\VS{VREHQpSRXåLWtPYRMQRYHM]EUDQH]DORåHQHMQD
DWyPRYRP DOHER MDGURYRP ãWLHSHQt V\QWp]H DOHER LQHM
SRGREQHM  UHDNFLL QD UiGLRDNWtYQRP S{VREHQt DOHER
UiGLRDNWtYQ\PPDWHULiORP
2 âNRG\Y\SOêYDM~FH]RãWUDMNRYYêOXN]SUiFHSUDFRYQêFK
QHSRNRMRYY]E~UDOHERREþLDQVN\FKQHSRNRMRY
2 âNRG\  DOHER QiNODG\ NWRUp EROL EH]SURVWUHGQH
]DSUtþLQHQpRPHãNDQtPSUHSUDY\

7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\VS{VREHQp
^ YV~YLVORVWL V QH]iNRQQêP ~P\VHOQêP DOHER ]iPHUQH
SURWLSUiYQ\PNRQDQtPSRLVWHQpKR
^ QHGRVWDWRþQêP DOHER QHYKRGQêP EDOHQtP R]QDþHQtP
XORåHQtP DOHER XSHYQHQtP ]iVLHON\ YGRSUDYQRP
SURVWULHGNXNWRUpERORY\NRQDQpSRLVWHQêP
^ YQ~WRUQRX VNU\WRX  YDGRX DOHER SULURG]HQRX SRYDKRX
SUHSUDYRYDQHMYHFL
^ YV~YLVORVWL V  QHVS{VRELORVĢRX SODYLGOD DOHER ORGH
NQiPRUQHM SODYEH QHYKRGQRVRX SODYLGOD ORGH
SR]HPQpKR GRSUDYQpKR SURVWULHGNX NRQWDMQHUD DOHER
OLIWYDQXQDEH]SHþQ~GRSUDYXDNSRLVWHQêVLEROYHGRPê
WHMWRQHVS{VRELORVWLDOHERQHYKRGQRVWL
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQD
^ REY\NOê ~QLN REY\NO~ VWUDWX QD YiKH DOHER REMHPH
REY\NOHRSRWUHEHQLHYHFL
^ SUHSUDYXSHĖD]tFHQtQDFXG]R]HPVNêFKSODWLGLHO
^ NUiGHåDOHERVWUDWXYHFtXPHOHFNHMKLVWRULFNHM]YOiãWQHM
NXOW~UQHM]EHUDWHĐVNHMKRGQRW\DOHERVWDURåLWQRVWt
^ NRQãWUXNþQpYêUREQpDOHERPDWHULiORYpFK\E\HOHNWULFNp
DPHFKDQLFNpSRUXFK\SUHSUDYRYDQHM]iVLHON\

//W/Z'KϭϴͬϬϮ




.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPtYãHWNêFKNUDMtQVYHWDDNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWiLQi~]HPQiSODWQRVĢSRLVWHQLD


$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ SRVN\WQ~ĢSRLVWLWHĐRYLSRWUHEQp~GDMHNVWDQRYHQLXKRGQRW\]iVLHON\DYãHWN\RNROQRVWLNWRUpV~UR]KRGXM~FHSUHSRV~GHQLHUL]LND
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQiSUtþLQD
Y]QLNXãNRG\ XORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~XVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLYOHKRWiFKD]DSRGPLHQRNVWDQRYHQêFKYSRLVWQHM]POXYHY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGDĢSUDYGLYpY\VYHWOHQLHRMHM
Y]QLNXDUR]VDKXMHMQiVOHGNRY
ͻ SUHGORåLĢ SRLVWLWHĐRYL  YãHWN\ SRWUHEQp GRNODG\ SRVWXSRYDĢ YV~ODGH VSRN\QPL SRLVWLWHĐD DXþLQLĢ RSDWUHQLD DE\ VD ãNRGD ćDOHM
QH]YlþãRYDOD
ͻ DNVDQDãODXNUDGQXWiDOHERVWUDWHQi]iVLHONDEH]RGNODGQHR]QiPLĢW~WRVNXWRþQRVĢSRLVWLWHĐRYL
ͻ ]DEH]SHþLĢYRþLLQpPXSUiYRQDQiKUDGXãNRG\DNMHQDWRSRLVWHQêRSUiYQHQêSRGĐDSUtVOXãQêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRY


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
x GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
x GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãNDMHGQRUD]RYpKRSRLVWQpKRDOHEREHåQpKRSRLVWQpKR]DSRLVWQpREGRELH SUtSDGQHLFKVSOiWRN VWHUPtQPLVSODWQRVWLD~GDMPLRVS{VREH
SODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
x GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
x GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOHYãHREHFQH
]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 
'RED SRLVWQpKR NU\WLD YãDN ]DþtQD RNDPLKRP NHG\ MH ]iVLHOND XYHGHQi GR SRK\EX ]D ~þHORP EH]SURVWUHGQpKR QDORåHQLD QD GRSUDYQê
SURVWULHGRNYPLHVWHVWDQRYHQRPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSUHSUDY\ PLHVWRRGRVODQLD WUYiSRFHO~GREXREY\NOHMSUHSUDY\DNRQþtEXć
x RNDPLKRPSUHY]DWLD]iVLHON\SUtMHPFRPDMHMY\ORåHQLDYPLHVWHXUþHQLDVWDQRYHQRPYSRLVWQHM]POXYHSUHNRQLHFSUHSUDY\DOHER
x RNDPLKRPGRUXþHQLD]iVLHON\GRVNODGXDOHERPLHVWDXVNODGQHQLDSUHGPLHVWRPXUþHQLDDOHERYPLHVWHXUþHQLDVWDQRYHQRPYSRLVWQHM
]POXYHNWRUêVLSRLVWHQêY\EUDOEXćSUHXVNODGQHQLHLQpDNRSRþDVGRE\REY\NOHMSUHSUDY\DOHERSUHUR]GHOHQLHDOHERGLVWULE~FLXDOHER
x XSO\QXWtPGQtSRY\ORåHQt]ORGHYSUtVWDYHXUþHQLDSULSUHSUDYHSRPRULDYQ~WUR]HPVNêFKYRGQêFKFHVWiFKDOHERXSO\QXWtPGQtSR
Y\ORåHQt]SRVOHGQpKRGRSUDYQpKRSURVWULHGNXYPLHVWHXUþHQLDSULSUHSUDYHSRFHVWHDOHERåHOH]QLFL
SRGĐDWRKRþRQDVWDQHVN{U








$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHMOHKRW\NWRUi
VDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELD9êSRYHćPXVtE\ĢGRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKR
REGRELD




//W/Z'KϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLHSRU~FKQDPRWRURYRPYR]LGOH
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLHPHFKDQLFNëFKD HOHNWULFNëFKSRU~FKPRWRURYëFKYR]LGLHO$XWR&KHFN
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLHSUHSUtSDGQiKOHMPHFKDQLFNHMDOHERHOHNWULFNHMSRUXFK\YR]LGODNWRUiMHVS{VREHQi]O\KDQtPV~þLDVWN\YG{VOHGNXþRKRVD
YR]LGORVWDQHQHIXQNþQêPDSUHREQRYHQLHMHKRIXQNþQRVWLMHQHY\KQXWQpW~WRV~þLDVWNXRSUDYLĢDOHERY\PHQLĢ







þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
9 1iKUDGD
SULPHUDQêFK
QiNODGRY QD RSUDYX
SRãNRGHQHM
V~þLDVWN\
YUiWDQHQiNODGRYQDSUiFX
9 1iKUDGD QiNODGRY QD
YêPHQX ]QLþHQHM V~þLDVWN\
SR RGSRþtWDQt SUHGDMQHM
FHQ\ ]Y\ãNRY ]QLþHQHM
V~þLDVWN\YUiWDQHQiNODGRY
QDSUiFX
9 1iKUDGD QiNODGRY QD
RGĢDK
YR]LGOD
N
QDMEOLåãLHPX RSUDYFRYL
SRNLDĐ VD YR]LGOR VWDQH Y
G{VOHGNX SRLVWQHM XGDORVWL
QHSRMD]GQêP











þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 âNRG\VS{VREHQpSRãNRGHQtP]QLþHQtPDOHERRGFXG]HQtPYR]LGODNWRUpV~
SUHGPHWRPKDYDULMQpKR &$6&2 SRLVWHQLDYR]LGLHO
2 1iVOHGQpãNRG\NWRUpY]QLNQ~SRSRLVWQHMXGDORVWL





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\
^ DNYRVYHGþHQtRHYLGHQFLLYR]LGODMHYþDVHY]QLNXãNRGRYHMXGDORVWLXYHGHQê
LQêYODVWQtNDOHERGUåLWHĐDNRSRLVWHQê
^ DN  NX GĖX X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ XSO\QXOR YLDF URNRY DNR MH XYHGHQp
YGRMHGQDQRP YDULDQWH SRLVWQpKR SURJUDPX DOHER NWRUpKR FHONRYê VWDY
QDMD]GHQêFKNPNXGĖXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\SUHVLDKROOLPLW\SUtVOXãQpKR
YDULDQWXSRLVWQpKRSURJUDPXGRKRGQXWpKRYSRLVWQHM]POXYH
^ DNERORYR]LGORY\XåtYDQpQD]POXYQêDOHERLQêSUHQiMRPWUHWtPVWUDQiPDOHER
QD]POXYQ~SUHSUDYXRV{E]DSRSODWRN QDSUWD[LSRåLþRYĖDYR]LGLHOKRWHORYi
D REGREQi SUHSUDYD  DOHER EROR YR]LGOR Y\XåtYDQp SUH YêXþEX YRGLþRY
DXWRãNROD 
^ QD SUHYiG]NRYêFK NYDSDOLQiFK YR]LGOD YUiWDQH LFK ~QLNX QDSUtNODG SDOLYR
ROHMHFKODGLDFHPpGLDEU]GRYiNYDSDOLQDNYDSDOLQDGRRVWUHNRYDþRYDSRG 
SRNLDĐQLHMHYSUtVOXãQRPSRLVWQRPSURJUDPHXYHGHQpLQDN
^ VS{VREHQpQiNODGPLQDSUDYLGHOQpVHUYLVQpSUHKOLDGN\D~GUåEXYR]LGOD
^ VS{VREHQp SULDPR þL QHSULDPR GRSUDYQRX QHKRGRX PDQLSXOiFLRX DOHER
SUHSUDYRX ~P\VHOQêP SURWLSUiYQ\P NRQDQtP YDQGDOL]PRP YRMQRYêPL
XGDORVĢDPLWHURUL]PRP
^ NWRUpY]QLNOLYG{VOHGNX]iPHQ\SDOLYD
^ NWRUpY]QLNOLNRUy]LRXDOHER]O\KDQtPV~þLDVWN\ YêUREQiYDGD 
^ NWRUp Y]QLNOL QD V~þLDVWNH QD NWRU~ VD SRLVWHQLH QHY]ĢDKXMH Y]P\VOH
SUtVOXãQpKRSRLVWQpKRSURJUDPXGRKRGQXWpKRYSRLVWQHM]POXYH

.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPLH6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DLQêFKþOHQVNêFKãWiWRY(XUySVNHM~QLH



//W/ƵƚŽŚĞĐŬϭϴͬϬϮ





$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ XPRåQLĢSRLVWLWHĐRYLDOHERMHKR]iVWXSFRYLY\NRQDĢREKOLDGNXYR]LGODY\KRWRYLĢIRWRGRNXPHQWiFLXYR]LGODDGRORåLĢ
NySLHSRåDGRYDQêFKGRNODGRYRYR]LGOH
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLDQDMPl
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ DEVROYRYDĢD]D]QDPHQDĢVHUYLVQpSUHKOLDGN\D~GUåE\YR]LGODSUHGStVDQpMHKRYêUREFRP
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ QDMQHVN{UGR{VPLFKGQtRGY]QLNXDNHMNRĐYHNãNRGRYHMXGDORVWLLQIRUPRYDĢRWHMWRXGDORVWLSRLVWLWHĐD
ͻ SUDYGLYRRGSRYHGDĢQDYãHWN\RWi]N\SRLVWLWHĐDWêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ SRVN\WQ~ĢSRLVWLWHĐRYLYãHWN\LQIRUPiFLHRãNRGH]i]QDPRREMHGQiYNHRSUDY\DDN~NRĐYHNćDOãLXSRWUHEQ~V~þLQQRVĢ
]D~þHORPãHWUHQLDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ SRVWXSRYDĢ Y V~ODGH VSRN\QPL SRLVWLWHĐD D XURELĢ YãHWN\ SULPHUDQp RSDWUHQLD ]D ~þHORP PLQLPDOL]iFLH QiVOHGNRY
ãNRGRYHMXGDORVWL




.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
-HGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD$NMHYSRLVWQHM]POXYH
GRKRGQXWp åH MHGQRUD]RYp SRLVWQp EXGHWH SODWLĢ YVSOiWNDFK SRWRP SRLVWQp  XKUiG]DMWH  YOHKRWiFK  XYHGHQêFK Y
VSOiWNRYRPNDOHQGiULNWRUêMHSUtORKRXSRLVWQHM]POXY\8SR]RUĖXMHPHåHDNQH]DSODWtWHþRLOHQMHGQXVSOiWNXSRLVWQpKR
SRWRPVDGĖRPQDVOHGXM~FLPSRGQLVSODWQRVWLQH]DSODWHQHMVSOiWN\VWiYDVSODWQpFHOpMHGQRUD]RYpSRLVWQp







.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLH]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH









$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtP
RVHPGĖRYHMYêSRYHGQHMOHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH




//W/ƵƚŽŚĞĐŬϭϴͬϬϮ

+DYDULMQpSRLVWHQLHPRWRURYëFKYR]LGLHO &$6&2 
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$ VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y REFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
,þ'3+6.]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9
3URGXNW3RLVWHQLHPRWRURYëFKD SUtSRMQëFKYR]LGLHO
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL R SRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D ]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQp LQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRKDYDULMQpSRLVWHQLHPRWRURYêFKDSUtSRMQêFKYR]LGLHOSUHSUtSDGSRãNRGHQLD]QLþHQLDDOHERRGFXG]HQLD
þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3RãNRGHQLHDOHER]QLþHQLHYR]LGODYG{VOHGNX
9 VWUHWXYR]LGODQiUD]XYR]LGODSiGXSUHGPHWRY
9 SRåLDUXYêEXFKXSULDPHKR~GHUXEOHVNX
9 SRYRGQH]iSODY\NUXSRELWLDYtFKULFH]HPHWUDVHQLD
]RVXYXS{G\]U~WHQLHVNiODOHER]HPLQ\SiGXODYtQ
ĢDUFKDVQHKXDOHERQiPUD]D
9 ]iVDKXFXG]HMRVRE\
9 YRG\]YRGRYRGQêFK]DULDGHQt
9 ãNRG\VS{VREHQp]YHURXQDYRQNDMãHMVWUDQHYR]LGOD
9 ãNRG\ Y]QLNQXWp QD NiEORFK HOHNWURLQãWDOiFLH D
KDGLFLDFK FKODGLDFHM D EU]GRYHM V~VWDY\ QiVOHGNRP
SUHKU\]HQLDDOHERRKU\]HQLDKORGDYFDPL




'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMHSRLVWHQLHUL]tN
9 2GFXG]HQLHYR]LGODDOHERMHKRþDVWtUHVSGRSOĖXM~FHM
]YOiãWQHM  YêEDY\ Y G{VOHGNX NUiGHåH YOiPDQtP
DOHERO~SHåQpKRSUHSDGQXWLD
9 3RãNRGHQLH DOHER ]QLþHQLH EDWRåLQ\ Y G{VOHGNX
SRãNRGHQLDDOHER]QLþHQLD
9 3RãNRGHQLH DOHER]QLþHQLH VNLHOVSOQHQtPGRYêãN\
VSROX~þDVWL]SRLVWHQLDYG{VOHGNXSRãNRGHQLDDOHER
]QLþHQLDYR]LGOD
9 1iNODG\QDQiMRPQiKUDGQpKRYR]LGOD




þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRG\ VS{VREHQp SUHYiG]NRX
PRWRURYpKRYR]LGOD
2 )LQDQþQiVWUDWDY]QLNQXWiYG{VOHGNXWRWiOQHMãNRG\
QD YR]LGOH ]D NWRU~  EROR SRLVWHQpPX Y\SODWHQp
SRLVWQpSOQHQLH]KDYDULMQpKRSRLVWHQLD





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\VS{VREHQp
^ ~P\VHOQêPNRQDQtPSRLVWHQpKR
^ RSRWUHEHQtPYR]LGOD
^ YêUREQêPLYDGDPLQDYR]LGOH
^ YHGHQtP YR]LGOD RVRERX NWRUi Y þDVH Y]QLNX
ãNRGRYHM XGDORVWL QHPDOD SUHGStVDQp SUtVOXãQp
YRGLþVNpRSUiYQHQLH
^ þLQQRVĢRX PRWRURYpKR YR]LGOD DNR SUDFRYQpKR
VWURMD
^ SULSUHWHNRFKDOHERV~ĢDåLDFKNDåGpKRGUXKX
^ QDYR]LGOHXUþHQRPQDSRåLþLDYDQLHDSUHQiMRP
^ QD YR]LGOH Y\XåtYDQRP SUH ]POXYQ~ SODWHQ~
SUHSUDYXRV{E WD[LXEHUDWć 


.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1DJHRJUDILFNp~]HPLH(XUyS\PLPR~]HPLDãWiWRYEêYDOpKR=665NWRUpQLHV~þOHQVNêPLãWiWPL(XUySVNHM~QLHVYêQLPNRX
~]HPLD8NUDMLQ\QDNWRUpVDNU\WLHY]ĢDKXMH

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DWYRUHQtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ XPRåQLĢ SRLVWLWHĐRYL DOHER MHKR ]iVWXSFRYL Y\NRQDĢ REKOLDGNX YR]LGODY\KRWRYLĢ IRWRGRNXPHQWiFLX YR]LGOD D GRORåLĢ NySLH
SRåDGRYDQêFKGRNODGRYRYR]LGOH
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ XGUåLDYDĢ YR]LGOR Y ULDGQRP WHFKQLFNRP D YêUREFRP SUHGStVDQRP VWDYH XåtYDĢ KR OHQ V SODWQêP GRNODGRP R Y\NRQDQt
WHFKQLFNHMNRQWURO\
&,,3,'&$6&2

ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi

SUtþLQDY]QLNXãNRG\ XORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~XVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
ͻ SULNDåGRPRSXVWHQtYR]LGOD]DEH]SHþLĢDE\VDYRYR]LGOHQHQDFKiG]DOGRNODGRHYLGHQFLLYR]LGODDOHERNĐ~þHRGYR]LGOD

ULDGQHX]DPNQ~ĢYR]LGOR]DEH]SHþLĢKRSURWLYQLNQXWLXD]DLVWLĢYR]LGOR]DEH]SHþRYDFtP]DULDGHQtP
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGDĢSUDYGLYpY\VYHWOHQLHRMHMY]QLNXDUR]VDKXMHMQiVOHGNRYSUHGORåLĢSRLVWLWHĐRYL
SRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ Y\þNDĢVRSUDYRXSRãNRGHQHMYHFLDOHERVRGVWUDĖRYDQtP]Y\ãNRYQLþHQHMYHFLQDSRN\Q\SRLVWLWHĐDSRNLDĐQLHMHSRWUHEQp
]EH]SHþQRVWQêFKK\JLHQLFNêFKHNRORJLFNêFKDOHERLQêFK]iYDåQêFKG{YRGRYVRSUDYRXYHFLDOHERRGVWUiQHQtPMHM]Y\ãNRY
]DþDĢVN{U

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
3ODWEXSRLVWQpKR]DSRLVWQ~]POXYXGRMHGQDQ~QDGREXQHXUþLW~SODWtWHYURþQêFKSROURþQêFKDOHERãWYUĢURþQêFKREGRELDFK
9êãNDSRLVWQpKR]DSRLVWQpREGRELHVWHUPtQ\MHKRVSODWQRVWLD~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLH GRMHGQDQp QD GREX QHXUþLW~ ]DþtQD GĖRP XYHGHQêP YSRLVWQHM ]POXYH DNR ]DþLDWRN SRLVWHQLD DNRQþt GĖRP ]iQLNX
SRLVWHQLDY]P\VOHYãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHGSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 






$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
x YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHMOHKRW\
NWRUiVDSRþtWDRGGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
x YêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYêSRYHćPXVtE\ĢGRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGNRQFRPSRLVWQpKR
REGRELD




&,,3,'&$6&2

+DYDULMQpSRLVWHQLHPRWRURYëFKYR]LGLHO &$6&2 
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$ VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y REFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
,þ'3+6.]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9
3URGXNW3RLVWHQLHPRWRURYëFKD SUtSRMQëFKYR]LGLHOSUH/HDVLQJ
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL R SRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D ]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQp LQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRKDYDULMQpSRLVWHQLHPRWRURYêFKDSUtSRMQêFKYR]LGLHOSUHSUtSDGSRãNRGHQLD]QLþHQLDDOHERRGFXG]HQLD
þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3RãNRGHQLHDOHER]QLþHQLHYR]LGODYG{VOHGNX
9 VWUHWXYR]LGODQiUD]XYR]LGODSiGXSUHGPHWRY
9 SRåLDUXYêEXFKXSULDPHKR~GHUXEOHVNX
9 SRYRGQH]iSODY\NUXSRELWLDYtFKULFH]HPHWUDVHQLD
]RVXYXS{G\]U~WHQLHVNiODOHER]HPLQ\SiGXODYtQ
ĢDUFKDVQHKXDOHERQiPUD]D
9 ]iVDKXFXG]HMRVRE\
9 YRG\]YRGRYRGQêFK]DULDGHQt
9 ãNRG\VS{VREHQp]YHURXQDYRQNDMãHMVWUDQHYR]LGOD
9 ãNRG\ Y]QLNQXWp QD NiEORFK HOHNWURLQãWDOiFLH D
KDGLFLDFK FKODGLDFHM D EU]GRYHM V~VWDY\ QiVOHGNRP
SUHKU\]HQLDDOHERRKU\]HQLDKORGDYFDPL




'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMHSRLVWHQLHUL]tN
9 2GFXG]HQLHYR]LGODDOHERMHKRþDVWtUHVSGRSOĖXM~FHM
]YOiãWQHM  YêEDY\ Y G{VOHGNX NUiGHåH YOiPDQtP
DOHERO~SHåQpKRSUHSDGQXWLD
9 3RãNRGHQLH DOHER ]QLþHQLH EDWRåLQ\ Y G{VOHGNX
SRãNRGHQLDDOHER]QLþHQLD
9 3RãNRGHQLH DOHER]QLþHQLH VNLHOVSOQHQtPGRYêãN\
VSROX~þDVWL]SRLVWHQLDYG{VOHGNXSRãNRGHQLDDOHER
]QLþHQLDYR]LGOD
9 1iNODG\QDQiMRPQiKUDGQpKRYR]LGOD




þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRG\ VS{VREHQp SUHYiG]NRX
PRWRURYpKRYR]LGOD
2 )LQDQþQiVWUDWDY]QLNQXWiYG{VOHGNXWRWiOQHMãNRG\
QD YR]LGOH ]D NWRU~  EROR SRLVWHQpPX Y\SODWHQp
SRLVWQpSOQHQLH]KDYDULMQpKRSRLVWHQLD





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\VS{VREHQp
^ ~P\VHOQêPNRQDQtPSRLVWHQpKR
^ RSRWUHEHQtPYR]LGOD
^ YêUREQêPLYDGDPLQDYR]LGOH
^ YHGHQtP YR]LGOD RVRERX NWRUi Y þDVH Y]QLNX
ãNRGRYHM XGDORVWL QHPDOD SUHGStVDQp SUtVOXãQp
YRGLþVNpRSUiYQHQLH
^ þLQQRVĢRX PRWRURYpKR YR]LGOD DNR SUDFRYQpKR
VWURMD
^ SULSUHWHNRFKDOHERV~ĢDåLDFKNDåGpKRGUXKX
^ QDYR]LGOHXUþHQRPQDSRåLþLDYDQLHDSUHQiMRP
^ QD YR]LGOH Y\XåtYDQRP SUH ]POXYQ~ SODWHQ~
SUHSUDYXRV{E WD[LXEHUDWć 


.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1DJHRJUDILFNp~]HPLH(XUyS\PLPR~]HPLDãWiWRYEêYDOpKR=665NWRUpQLHV~þOHQVNêPLãWiWPL(XUySVNHM~QLHVYêQLPNRX
~]HPLD8NUDMLQ\QDNWRUpVDNU\WLHY]ĢDKXMH

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DWYRUHQtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ XPRåQLĢ SRLVWLWHĐRYL DOHER MHKR ]iVWXSFRYL Y\NRQDĢ REKOLDGNX YR]LGOD Y\KRWRYLĢ IRWRGRNXPHQWiFLX YR]LGOD D GRORåLĢ NySLH
SRåDGRYDQêFKGRNODGRYRYR]LGOH
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ XGUåLDYDĢ YR]LGOR Y ULDGQRP WHFKQLFNRP D YêUREFRP SUHGStVDQRP VWDYH XåtYDĢ KR OHQ V SODWQêP GRNODGRP R Y\NRQDQt
WHFKQLFNHMNRQWURO\
&,,3,'&$6&2/HDVLQJ

ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi

SUtþLQDY]QLNXãNRG\ XORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~XVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
ͻ SULNDåGRPRSXVWHQtYR]LGOD]DEH]SHþLĢDE\VDYRYR]LGOHQHQDFKiG]DOGRNODGRHYLGHQFLLYR]LGODDOHERNĐ~þHRGYR]LGOD

ULDGQHX]DPNQ~ĢYR]LGOR]DEH]SHþLĢKRSURWLYQLNQXWLXD]DLVWLĢYR]LGOR]DEH]SHþRYDFtP]DULDGHQtP
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGDĢSUDYGLYpY\VYHWOHQLHRMHMY]QLNXDUR]VDKXMHMQiVOHGNRYSUHGORåLĢSRLVWLWHĐRYL
SRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ Y\þNDĢVRSUDYRXSRãNRGHQHMYHFLDOHERVRGVWUDĖRYDQtP]Y\ãNRYQLþHQHMYHFLQDSRN\Q\SRLVWLWHĐDSRNLDĐQLHMHSRWUHEQp
]EH]SHþQRVWQêFKK\JLHQLFNêFKHNRORJLFNêFKDOHERLQêFK]iYDåQêFKG{YRGRYVRSUDYRXYHFLDOHERRGVWUiQHQtPMHM]Y\ãNRY
]DþDĢVN{U

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
-HGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD$NMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWp
åH MHGQRUD]RYp SRLVWQp  EXGHWH SODWLĢ YVSOiWNDFK SRWRP SRLVWQp XKUiG]DMWH SURVWUHGQtFWYRP VSURVWUHGNRYDWHĐD SRLVWHQLD
YOHKRWiFKXYHGHQêFKYVSOiWNRYRPNDOHQGiULNWRUêMHV~þDVĢRXILQDQþQHM OHDVLQJRYHM ]POXY\




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHVDGRMHGQiYDQDGREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH$NSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLDVD]PHQt
YODVWQtN YR]LGOD DOHER G{MGH N SUHGþDVQpPX ]iQLNX ILQDQþQHM ]POXY\ SRLVWHQLH ]DQLNi GĖRP NHć QDVWDQH QLHNWRUi ] WêFKWR
VNXWRþQRVWt






$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHM
YêSRYHGQHMOHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH








&,,3,'&$6&2/HDVLQJ

3RLVWHQLHPDMHWNX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLHVNLHO

3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD

2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLHVNLHOSURWLSRãNRGHQLXDOHER]QLþHQLXYG{VOHGNXUR]ELWLDSUDVNQXWLDDOHER]QHKRGQRWHQLD




þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9 3RãNRGHQLH DOHER ]QLþHQLH YVDGHQêFK
D]DVDGHQêFK VNLHO  YG{VOHGNX LFK UR]ELWLD
SUDVNQXWLD DOHER ]QHKRGQRWHQLD WDN åH MH
QHY\KQXWQiLFKYêPHQD
9 3RãNRGHQLH DOHER ]QLþHQLH QDOHSHQêFK
VQtPDþRY ]DEH]SHþRYDFLHKR ]DULDGHQLD
QDOHSHQêFK IyOLt QiSLVRY PDOLHE DOHER LQHM
Yê]GRE\ SRNLDĐ EROL SRãNRGHQp DOHER
]QLþHQp YV~YLVORVWL VSRãNRGHQtP DOHER
]QLþHQtPVNOD

'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 3RãNRGHQLH DOHER ]QLþHQLH VYHWHOQêFK
UHNOiP DQiSLVRY YUiWDQH LFK HOHNWULFNêFK
V~þDVWtDQRVQHMNRQãWUXNFLH




þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 âNRG\ Y]QLNQXWp QiVOHGNRP SURWLSUiYQHKR DOHER ~P\VHOQH
QHVSUiYQHKR NRQDQLD SRLVWHQpKR DOHER MHKR ]DPHVWQDQFRY
DOHER MHKR ]iVWXSFRY NWRUt NRQDM~ QD ]iNODGH MHKR SRN\QRY
DOHERMHKRPHQRPDOHERYV~YLVORVWLVGREURYRĐQêPY]GDQtP
VD GUåE\ PDMHWNX SRNLDĐ EROL NWRPXWR NRQDQLX PRWLYRYDQt
VQDKRXRSRGYRG
2 âNRG\Y]QLNQXWpQiVOHGNRPXYHGHQLDGRSODWQRVWLQDULDGHQLD
DOHER SUiYQHKR SUHGSLVX XSUDYXM~FHKR YêVWDYEX RSUDYX
DOHERGHPROiFLXSRLVWHQpKRPDMHWNX





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"

3RLVWHQLHVDQHYĢDKXMHQDãNRG\Y]QLNQXWp
^ QD VNOiFK RKU~ENH GR  PP YRNQiFK GYHUiFK VYHWOtNRFK
VWUHFKiFK VWHQiFK DSRG VR ãWDQGDUGQRX NRQãWUXNþQRX
SHYQRVĢRX QHNDOHQp 
^ QD~åLWNRYRPVNOH
^ QDVNORNHUDPLFNêFKYDUQêFKSORFKiFK
^ QDYRQNDMãRPDYQ~WRUQRPRVYHWOHQt
^ QD]DVNOHQêFKþDVWLDFKQiE\WNX
^ YSULHEHKXGRSUDY\D]DVNOLHYDQLD




.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"

9 3RLVWQpNU\WLHVDY]ĢDKXMHQDãNRG\NWRUpQDVWDQ~QDPLHVWHSRLVWHQLDXYHGHQRPYSRLVWQHM]POXYH0LHVWRSRLVWHQLDP{åH
E\ĢGHILQRYDQpDGUHVRXSDUFHOQêPþtVORPDOHER~]HPQêPUR]VDKRP



//W/^<>KϭϴͬϬϮ




$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ XPRåQLĢSRLVWLWHĐRYLDOHERQtPSRYHUHQHMRVREHYVWXSGRREMHNWRY]D~þHORPSRV~GHQLDUR]VDKXSRLVWQpKRUL]LND
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ GEDĢ DE\ ãNRGRYi XGDORVĢ QHQDVWDOD QDMPl ]DEH]SHþLĢ DE\ SRLVWHQp VNOi QHEROL Y\VWDYHQp ViODYpPX WHSOX DOHER
SULDPHPXRKĖX
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ QHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQiSUtþLQDY]QLNXãNRG\ XORåHQpSUiYQ\PL
SUHGSLVPLDOHERNWRUpV~XVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ SUHGORåLĢSRLVWLWHĐRYLGRNODG\SUHXND]XM~FHYODVWQtFWYRDOHERRSUiYQHQ~GUåEXSRLVWHQHMYHFL
ͻ Y\þNDĢVRSUDYRXSRãNRGHQpKRPDMHWNXDOHERRGVWUDĖRYDQtP]Y\ãNRY]QLþHQpKRPDMHWNXQDSRN\QSRLVWLWHĐDSRNLDĐQLHMH
SRWUHEQp ]EH]SHþQRVWQêFK K\JLHQLFNêFK HNRORJLFNêFK DOHER LQêFK ]iYDåQêFK G{YRGRY VRSUDYRX PDMHWNX DOHER
RGVWUiQHQtPMHKR]Y\ãNRY]DþDĢVN{U

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
ͻ GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
ͻ GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtPHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
ͻ GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHGSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 




$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHPHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRX GR GYRFK PHVLDFRY RGR GĖD X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ 3RLVWHQLH ]DQLNQH XSO\QXWtP RVHPGĖRYHM YêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRXNX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD 9êSRYHć PXVt E\Ģ GRUXþHQi SRLVWLWHĐRYL QDMQHVN{UãHVĢ WêåGĖRYSUHG XSO\QXWtP
SRLVWQpKRREGRELD






//W/^<>KϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLHVWURMRYDHOHNWURQLN\
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLHVWURMRYDHOHNWURQLN\SURWLYäHWNëPQHEH]SHÿHQVWYiP
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
3RLVWHQLHVWURMRYDHOHNWURQLN\SURWLYãHWNêPQHEH]SHþHQVWYiPVDY]ĢDKXMHQDYHFQpãNRG\QDVWURMQêFKDOHERHOHNWURQLFNêFK]DULDGHQLDFK
NWRUpY]QLNQ~]DNpKRNRĐYHNQHEH]SHþHQVWYDSRNLDĐWRWRQHEH]SHþHQVWYRQLHMHY\O~þHQpDOHERLQDNREPHG]HQpYSRGPLHQNDFKSRLVWQHM
]POXY\



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9 9HFQp ãNRG\ Y]QLNQXWp QD SRLVWHQêFK
VWURMQêFKDHOHNWURQLFNêFK]DULDGHQLDFKNWRUp

REPHG]XM~ DOHER Y\OXþXM~ LFK IXQNþQRVĢ
Y\åDGXM~ LFK RSUDYX DOHER YêPHQX DNWRUp
QDVWDOL ]DNpKRNRĐYHN QHEH]SHþHQVWYD
SRNLDĐ QLH MH Y\O~þHQp DOHER REPHG]HQp
YSRGPLHQNDFKSRLVWQHM]POXY\QDSU
9 âNRG\ VS{VREHQp SRGWODNRP SUHWODNRP
SO\QXSDU\
9 âNRG\ VS{VREHQp NRQãWUXNþQRX FK\ERX
YDGRXPDWHULiOXYêUREQRXYDGRX
9 âNRG\ VS{VREHQp SiGRP DOHER YQLNQXWtP

FXG]LHKRWHOHVD
9 âNRG\ VS{VREHQp VNUDWRP DOHER LQêP
S{VREHQtPHOHNWULFNpKRSU~GX

9 âNRG\ VS{VREHQp ]O\KDQtP PHUDFtFK
UHJXODþQêFKD]DEH]SHþRYDFtFK]DULDGHQt
9 âNRG\VS{VREHQpS{VREHQtPRGVWUHGLYHMVLO\

'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 3RLVWHQLH QiVOHGQHM ILQDQþQHM ãNRG\ þR
SUHGVWDYXMH XãOê KUXEê ]LVN NWRUê Y]QLNQH
SUHUXãHQtP
SUHYiG]N\
YG{VOHGNX
SRãNRGHQLD DOHER ]QLþHQLD VWURMQpKR DOHER
HOHNWURQLFNpKR]DULDGHQLD
9 3RLVWHQLH SRãNRGHQLD DOHER ]QLþHQLD ]iVRE
YFKODGLDFLFKUHVSPUD]LDFLFK]DULDGHQLDFK
NWRUpY]QLNQHYG{VOHGNX SRãNRGHQLDDOHER
]QLþHQLD
FKODGLDUHQVNêFK
UHVS
PUD]LDUHQVNêFK ]DULDGHQt ]D NWRUp MH
SRLVWLWHĐ SRYLQQê SOQLĢ ]SRLVWHQLD VWURMRY
DHOHNWURQLN\


þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 9DG\ QHGRVWDWN\ SRUXFK\ ]D NWRUp ]RGSRYHGi YêUREFD
GRGiYDWHĐRSUDYiUHQVNiILUPD
2 1iVOHGQp ãNRG\ DNR V~ QDSU XãOê ]LVN ]YêãHQp QiNODG\ QD
YêUREXSHQiOH
2 âNRG\VS{VREHQpSRYHWHUQRVWQêPLSRGPLHQNDPL
2 .UiGHåO~SHåVWUDWDYDQGDOL]PXV
2 âNRG\ VS{VREHQp SULDPR DOHER QHSULDPR YêSDGNRP DOHER
SUHUXãHQtP GRGiYN\ HOHNWULFNpKR SU~GX SO\QX YRG\ DOHER
LQpKRPpGLD
2 âNRG\ VS{VREHQp WUYDOêP YSO\YRP SUHYiG]N\ SULURG]HQêP
RSRWUHEHQtPDOHERNRUy]LRXHUy]LRXNDYLWiFLRXDSRG
7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\NXNWRUêPGRãOR
^ YG{VOHGNX~P\VHOQpKRNRQDQLDDOHERKUXERXQHGEDQOLYRVĢRX
]RVWUDQ\SRLVWHQpKR
^ YG{VOHGNX VSUDFRYDQLD ~GDMRY ]DKUĖXM~FLFK ]PHQX GiWXPX
YUiWDQH SUHVWXSQpKR URNX  YêSRþWRYêP V\VWpPRP
KDUGYpURPVRIWYpURP
^ YG{VOHGNXFKêEDQHGRVWDWNRYNWRUpPDOLSRLVWHQpYHFLYþDVH
X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ DEROL DOHER PRKOL E\Ģ ]QiPH
SRLVWHQpPX
^ SRNLDĐ SRLVWHQê SUL RSUDYH DOHER YêPHQH YHFL QHSRVWXSRYDO
YV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDWHQP{åHSRLVWQpSOQHQLH]QtåLĢ
~PHUQH WRPX DNêYSO\YPDORWRWRSRUXãHQLHQDUR]VDKMHKR
SRYLQQRVWLSOQLĢ
^ SUHYiG]NRYDQtP]DULDGHQLDYUR]SRUHVWHFKQLFNêPLQRUPDPL
^ YG{VOHGNX]UXãHQLDREMHGQiYRNVNRQþHQLDOLFHQFLtS{VREHQLD
Y\ããHMPRFLSUHUXãHQLDGRGiYRNYHUHMQêFKVOXåLHE
^ QD VNODGRYDQêFK ]iVREiFK SR ]iUXþQHM GREH YG{VOHGNX
VFYUNQXWLDYQ~WRUQêFKYiGSULURG]HQpKRND]HQLDDKQLORE\





//W/D/ϭϴͬϬϮ



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1DPLHVWHSRLVWHQLDXYHGHQRPYSRLVWQHM]POXYH

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ QDSRåLDGDQLHSRLVWLWHĐDSUHGORåLĢGRNXPHQW\DSRVN\WQ~ĢV~þLQQRVĢQHY\KQXWQ~SUHSRV~GHQLHUL]LND
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQHDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ XFKRYiYDĢGDĖRYpQDGRE~GDFLHGRNODG\GRNXPHQWiFLXRYODVWQtFWYHDQDGREXGQXWtSRLVWHQêFKYHFt
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ XORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~XVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGDĢSUDYGLYpY\VYHWOHQLHRMHMY]QLNXDUR]VDKXMHMQiVOHGNRYSUHGORåLĢSRLVWLWHĐRYL
SRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ Y\þNDĢVRSUDYRXSRãNRGHQHMYHFLDOHERVRGVWUDĖRYDQtP]Y\ãNRY]QLþHQHMYHFLQDSRN\QSRLVWLWHĐDSRNLDĐQLHMHSRWUHEQp
]EH]SHþQRVWQêFKK\JLHQLFNêFKHNRORJLFNêFKDOHERLQêFK]iYDåQêFKG{YRGRYVRSUDYRXYHFLDOHERRGVWUiQHQtPMHM]Y\ãNRY
]DþDĢVN{U
ͻ ]DEH]SHþLĢSRãNRGHQpYHFLDOHERLFKV~þDVWLDNRG{ND]QpSURVWULHGN\DPDĢLFKNGLVSR]tFLLNSUHXNi]DQLX]RVWUDQ\SRLVWLWHĐD
DOHERQtPSRYHUHQêFKRV{E

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
x GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
x GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãNDMHGQRUD]RYpKRSRLVWQpKRDOHEREHåQpKRSRLVWQpKR]DSRLVWQpREGRELH SUtSDGQHLFKVSOiWRN VWHUPtQPLVSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
x GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
x GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHGSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 





$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
x YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
x YêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYSUtSDGHSRLVWQHM]POXY\GRMHGQDQHMQDGREXQHXUþLW~9êSRYHćPXVtE\ĢGRUXþHQi
SRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELD






//W/D/ϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLHYR]LGODSUHSUtSDGILQDQÿQHMVWUDW\
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH7UXFN*$3
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
3RLVWHQLH 7UXFN*$3  MH SRLVWHQtP ILQDQþQHM VWUDW\ NWRUi Y]QLNOD NOLHQWRYL Y V~YLVORVWL V WRWiOQRX ãNRGRX QD YR]LGOH NWRUpKR QDMYlþãLD
SUtSXVWQiFHONRYiKPRWQRVĢMHRGWGRWSRRGãNRGQHQtSRLVWLWHĐRP]KDYDULMQpKRSRLVWHQLD SULPiUQ\SRLVWLWHĐ 





þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
 
9 )LQDQþQiVWUDWDY]QLNQXWiYG{VOHGNX
WRWiOQHM ãNRG\ QD YR]LGOH ]D NWRU~

EROR SRLVWHQpPX Y\SODWHQp SRLVWQp
SOQHQLH ]KDYDULMQpKR SRLVWHQLD
SULPiUQ\PSRLVWLWHĐRP
=D WRWiOQX ãNRGX  QD YR]LGOH VD
SRYDåXMHãNRGDSRV~GHQiSULPiUQ\P
 
SRLVWLWHĐRPDNRWRWiOQDãNRGDYUiWDQH

RGFXG]HQLD NUiGHå YOiPDQtP DOHER
O~SHå DOHER]QLþHQLDYR]LGOD

=DILQDQþQ~VWUDWXVDSRYDåXMHUR]GLHO
PHG]L SRLVWQRX VXPRX GRKRGQXWRX Y
SRLVWQHM ]POXYH D YãHREHFQRX
KRGQRWRX YR]LGOD Y þDVH Y]QLNX
SRLVWQHMXGDORVWL

'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 3RLVWHQLH Y]ĢDKXM~FHVDQD ILQDQþQ~
VWUDWX Y]QLNQXW~ Y G{VOHGNX
VSROX~þDVWL NWRUi EROD RGSRþtWDQi ]
SRLVWQpKR
SOQHQLD
SULPiUQ\P
SRLVWLWHĐRP

þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 âNRG\ VS{VREHQp SRãNRGHQtP ]QLþHQtP DOHER RGFXG]HQtP
YR]LGOD NWRUp V~ SUHGPHWRP KDYDULMQpKR &$6&2  SRLVWHQLD
YR]LGLHO
2 1iVOHGQpãNRG\NWRUpY]QLNQ~SRSRLVWQHMXGDORVWLEH]RKĐDGXQD
WRþLVDQDQHY]ĢDKXMHSULPiUQHSRLVWHQLH

7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\
^ DN  Y RVYHGþHQt RHYLGHQFLL YR]LGOD MH YþDVH Y]QLNX SRLVWQHM
XGDORVWLXYHGHQêLQêYODVWQtNDOHERGUåLWHĐDNRSRLVWHQê
^ DNNXGĖXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\XSO\QXORYLDFQHåURNRYRG
XYHGHQLDYR]LGODGRSUHYiG]N\ VSUDYLGODGiWXPSUYHMUHJLVWUiFLH 
^ DNERORYR]LGORY\XåtYDQpQD]POXYQêDOHERLQêSUHQiMRPWUHWtP
VWUDQiP
^ DNERORYR]LGORY\XåtYDQpQD]POXYQ~SUHSUDYXRV{E]DSRSODWRN
QDSUWD[LSRåLþRYĖDYR]LGLHOKRWHORYiDREGREQiSUHSUDYD 
^ DN ERO QD YR]LGOH ]PHQHQê DOHER RGVWUiQHQê DNêNRĐYHN
LGHQWLILNiWRU 9,1 D SRG  DOHER EROR PDQLSXORYDQp VR VWDYRP
QDMD]GHQêFK NLORPHWURY þLGiWXPRP SUYpKR XYHGHQLD YR]LGOD
GRSUHYiG]N\
^ QDYR]LGOHVSUiYRPSUHGQRVWLYMD]GH YR]LGORY\EDYHQpPRGUêPL
DOHERþHUYHQêPLYêVWUDåQêPLVYHWODPL 
^ DNQHY]QLNROQiURNQDSRLVWQpSOQHQLH]SULPiUQHKRSRLVWHQLD
^ DN SRLVWHQê RGPLHWRO QiYUK SULPiUQHKR SRLVWLWHĐD QD RSUDYX
YR]LGOD
^ Y]QLNQXWp Y G{VOHGNX QHKRG\ SUL NWRUHM ERO YRGLþ YR]LGOD SRG
YSO\YRPDONRKROXþLLQêFKQiY\NRYêFKOiWRNDOHERSUHGStVDQêFK
OLHNRY NWRUp PRKOL RYSO\YQLĢ VFKRSQRVĢ YLHVĢ YR]LGOR SUtSDGQH
SRNLDĐ VD YRGLþ YR]LGOD RGPLHWRO SRGURELĢ G\FKRYHM DOHER NUYQHM
VN~ãNHQDSUtWRPQRVĢWêFKWROiWRN
^ SULDPRþLQHSULDPRVS{VREHQp~P\VHOQêPSURWLSUiYQ\PNRQDQtP
SRLVWHQpKRDOHERWUHWHMRVRE\NWRUHMSRLVWHQê]YHULOYR]LGOR


.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPLHNUDMtQQDNWRUpVDY]ĢDKXMHSULPiUQHKDYDULMQp &$6&2 SRLVWHQLH

&,,3,'7UXFN*$3




$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ XPRåQLĢ SRLVWLWHĐRYL DOHER MHKR ]iVWXSFRYL  Y\NRQDĢ REKOLDGNX RMD]GHQpKR YR]LGOD Y\KRWRYLĢ IRWRGRNXPHQWiFLX  YR]LGOD
DGRORåLĢNySLHSRåDGRYDQêFKGRNODGRYRYR]LGOH
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ DN~NRĐYHNãNRGRY~XGDORVĢQDYR]LGOHQDKOiVLĢSROtFLL6ORYHQVNHMUHSXEOLN\UHVSSUtVOXãQêPRUJiQRPY]DKUDQLþt
ͻ QDMQHVN{UGR{VPLFKGQtRGY]QLNXDNHMNRĐYHNãNRGRYHMXGDORVWLLQIRUPRYDĢRWHMWRXGDORVWLSRLVWLWHĐD
ͻ SUDYGLYRRGSRYHGDĢQDYãHWN\RWi]N\SRLVWLWHĐDWêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ SRVN\WQ~Ģ SRLVWLWHĐRYL YãHWN\ LQIRUPiFLH GRNXPHQW\ YUiWDQH SURWRNROX ãHWUHQLD SROtFLH 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ UHVS
SUtVOXãQpKRRUJiQXY]DKUDQLþt DDN~NRĐYHNćDOãLXSRWUHEQ~V~þLQQRVĢ]D~þHORPãHWUHQLDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDXURELĢYãHWN\SULPHUDQpRSDWUHQLD]D~þHORPPLQLPDOL]iFLHQiVOHGNRYãNRGRYHM
XGDORVWL
ͻ ULDGQHD~SOQHY\SOQLĢDGRUXþLĢSRLVWLWHĐRYLIRUPXOiUKOiVHQLDãNRGRYHMXGDORVWL

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
-HGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD$NMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWp
åHMHGQRUD]RYpSRLVWQpEXGHWHSODWLĢYVSOiWNDFKSRWRPSRLVWQpXKUiG]DMWHYOHKRWiFKXYHGHQêFKYVSOiWNRYRPNDOHQGiUL
NWRUêMHSUtORKRXSRLVWQHM]POXY\8SR]RUĖXMHPHåHDNQH]DSODWtWHþRLOHQMHGQXVSOiWNXSRLVWQpKRSRWRPVDGĖRPQDVOHGXM~FLP
SRGQLVSODWQRVWLQH]DSODWHQHMVSOiWN\VWiYDVSODWQpFHOpMHGQRUD]RYpSRLVWQp

.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHVDGRMHGQiYDQDGREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH












$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtP
RVHPGĖRYHMYêSRYHGQHMOHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH




&,,3,'7UXFN*$3

3RLVWHQLH~UD]XDFKRURE\
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH~UD]XD FKRURE\VNXSLQRYpSRLVWHQLH
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHR~UD]RYpSRLVWHQLHRV{ENWRUpVDY]ĢDKXMHQDãNRG\VS{VREHQpRVREiPQiVOHGNRP~UD]XNWRUêLPQH]iYLVOpRGLFKY{OHVS{VRELO
WHOHVQpSRãNRGHQLHDOHERVPUĢÒUD]RYpSRLVWHQLHRV{EP{åHE\ĢYSRLVWQHM]POXYHUR]ãtUHQpRGRSOQNRYpSRLVWHQLHQiVOHGNRYFKRURE\
þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9 6PUĢQiVOHGNRP~UD]X
9 7UYDOi FHONRYi DOHER þLDVWRþQi LQYDOLGLWD 
QiVOHGNRP~UD]X

'RSOQNRYêP YROLWHĐQêP SRLVWHQtP MH SRLVWHQLH
UL]tN
9 /LHþHQLH~UD]X
9 =ORPHQLQ\DSRSiOHQLQ\
9 'HQQp RGãNRGQHQLH ]D SRE\W YQHPRFQLFL 
QiVOHGNRP~UD]X
9 'HQQp RGãNRGQHQLD ]D SRE\W YQHPRFQLFL
QiVOHGNRP~UD]XDOHERFKRURE\

9 2SHUiFLDQiVOHGNRP~UD]X
9 2SHUiFLDQiVOHGNRP~UD]XDOHERFKRURE\





þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 ÒUD]\DOHERFKRURE\SULDPRDOHERQHSULDPRVS{VREHQpYRMQRX
DOHERREþLDQVNRXYRMQRX
2 ÒUD]\DOHERFKRURE\Y]QLNQXWpYG{VOHGNXYRSUHGH[LVWXM~FHM
VNXWRþQRVWL WM ]GUDYRWQpKR VWDYX SRLVWHQpKR SUH NWRUê ERO
OLHþHQêSRGOHNiUVN\PGRKĐDGRPDOHERNWRUêPXEROOHNiURP
R]QiPHQêSUHGGiWXPRP]DþLDWNXSRLVWQpKRNU\WLD
2 1iVOHGQp ãNRG\ SR ~UD]H NWRUp QLH V~ LQDN SRLVWHQtP NU\Wp
QDSUQHPDMHWNRYiXMPDXãOê]LVN 
7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\NXNWRUêPGRãOR
^ SUL~VSHãQRPþLQH~VSHãQRPSRNXVHRVDPRYUDåGXDOHERSUL
VHEDSRãNRG]RYDQt
^ SUL~þDVWLQDWUHVWQRPþLQH
^ SRþDVSURIHVLRQiOQHKRYêNRQXãSRUWRYHMþLQQRVWL
^ SRþDV DNWtYQHM ~þDVWL QD V~ĢDåL DNêFKNRĐYHN PRWRURYêFK
SURVWULHGNRY
^ SRþDV]iNURNRYNR]PHWLFNHMDOHERSODVWLFNHMFKLUXUJLH
^ SRþDVDNWtYQHKRYêNRQXVOXåE\YR]EURMHQêFKVLOiFK
^ SRþDVYRMQ\
^ SRþDVWHURULVWLFNpKR~WRNX
3RLVWQpSOQHQLHP{åHE\ĢSRLVWLWHĐRP]QtåHQp
^ DN RVRED NWRUi ~UD] XWUSHOD EROD YþDVH Y]QLNX ãNRGRYHM
XGDORVWLSRGYSO\YRPDONRKROX
^ DN RVRED NWRUi ~UD] XWUSHOD EROD YþDVH Y]QLNX ãNRGRYHM
XGDORVWLLQWR[LNRYDQiDOHERSRGYSO\YRPRPDPQêFKOiWRN



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPtYãHWNêFKNUDMtQVYHWDDNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWiLQi~]HPQiSODWQRVĢSRLVWHQLD



//W/hZ,KZKͲ^<hW/EͬϭϴͬϬϮ

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ NWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ QDSUtVOXãQRPWODþLYHR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLåHGRãORNãNRGRYHMXGDORVWLDSUDYGLYRRGSRYHGDĢQDYãHWN\RWi]N\SRLVWLWHĐD
WêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ QDSRåLDGDQLHSRLVWLWHĐDSRGURELĢVDOHNiUVNHPXY\ãHWUHQLH]D~þHORPSRV~GHQLDQiVOHGNRY~UD]XDOHERFKRURE\DGRGUåLDYDĢ
SRN\Q\DRGSRU~þDQLDRãHWUXM~FHKROHNiUD
ͻ SRVN\WQ~Ģ SRLVWLWHĐRYL YãHWN\ LQIRUPiFLH GRNXPHQW\ D DN~NRĐYHN ćDOãLX SRWUHEQ~ V~þLQQRVĢ ]D ~þHORP ãHWUHQLD ãNRGRYHM
XGDORVWL


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
x GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
x GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
x GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
x GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 





$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YSUtSDGH ]POXY\ GRMHGQDQHM QD GREX QHXUþLW~ YêSRYHćRX NX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD 9êSRYHć PXVt E\Ģ GRUXþHQi
SRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELD






//W/hZ,KZKͲ^<hW/EͬϭϴͬϬϮ

3RLVWHQLH~UD]X
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH~UD]XVNXSLQRYpSRLVWHQLH
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHR~UD]RYpSRLVWHQLHRV{ENWRUpVDY]ĢDKXMHQDãNRG\VS{VREHQpRVREiPQiVOHGNRP~UD]XNWRUêLPQH]iYLVOHRGLFKY{OHVS{VRELO
WHOHVQpSRãNRGHQLHDOHERVPUĢ
þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9 6PUĢQiVOHGNRP~UD]X
9 7UYDOi FHONRYi DOHER þLDVWRþQi LQYDOLGLWD 
QiVOHGNRP~UD]X

'RSOQNRYêP YROLWHĐQêP SRLVWHQtP MH SRLVWHQLH
UL]tN
9 /LHþHQLH~UD]X
9 =ORPHQLQ\DSRSiOHQLQ\
9 'HQQp RGãNRGQHQLH ]D SRE\W YQHPRFQLFL

QiVOHGNRP~UD]X
9 2SHUiFLDQiVOHGNRP~UD]X






þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 ÒUD]\ SULDPR DOHER QHSULDPR VS{VREHQp YRMQRX DOHER
REþLDQVNRXYRMQRX
2 ÒUD]\Y]QLNQXWpYG{VOHGNXYRSUHGH[LVWXM~FHMVNXWRþQRVWLWM
]GUDYRWQpKR VWDYX SRLVWHQpKR SUH NWRUê ERO OLHþHQê SRG
OHNiUVN\P GRKĐDGRP DOHER NWRUê PX ERO OHNiURP R]QiPHQê
SUHGGiWXPRP]DþLDWNXSRLVWQpKRNU\WLD
2 1iVOHGQp ãNRG\ SR ~UD]H NWRUp QLH V~ LQDN SRLVWHQtP NU\Wp
QDSUQHPDMHWNRYiXMPDXãOê]LVN 

7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\NXNWRUêPGRãOR
^ SUL~VSHãQRPþLQH~VSHãQRPSRNXVHRVDPRYUDåGXDOHERSUL
VHEDSRãNRG]RYDQt
^ SUL~þDVWLQDWUHVWQRPþLQH
^ SRþDVSURIHVLRQiOQHKRYêNRQXãSRUWRYHMþLQQRVWL
^ SRþDV DNWtYQHM ~þDVWL QD V~ĢDåL DNêFKNRĐYHN PRWRURYêFK
SURVWULHGNRY
^ SRþDV]iNURNRYNR]PHWLFNHMDOHERSODVWLFNHMFKLUXUJLH
^ SRþDVDNWtYQHKRYêNRQXVOXåE\YR]EURMHQêFKVLOiFK
^ SRþDVYRMQ\
^ SRþDVWHURULVWLFNpKR~WRNX
3RLVWQpSOQHQLHP{åHE\ĢSRLVWLWHĐRP]QtåHQp
^ DN RVRED NWRUi ~UD] XWUSHOD EROD YþDVH Y]QLNX ãNRGRYHM
XGDORVWLSRGYSO\YRPDONRKROX
^ DN RVRED NWRUi ~UD] XWUSHOD EROD YþDVH Y]QLNX ãNRGRYHM
XGDORVWLLQWR[LNRYDQiDOHERSRGYSO\YRPRPDPQêFKOiWRN



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPtYãHWNêFKNUDMtQVYHWDDNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWiLQi~]HPQiSODWQRVĢ


//W/hZͲ^<hW/EͬϭϴͬϬϮ

$NpPiPSRYLQQRVWL"

3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ NWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ QDSUtVOXãQRPWODþLYHR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLåHGRãORNãNRGRYHMXGDORVWLDSUDYGLYRRGSRYHGDĢQDYãHWN\RWi]N\SRLVWLWHĐD
WêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ QDSRåLDGDQLHSRLVWLWHĐDSRGURELĢVDOHNiUVNHPXY\ãHWUHQLH]D~þHORPSRV~GHQLDQiVOHGNRY~UD]XDOHERFKRURE\DGRGUåLDYDĢ
SRN\Q\DRGSRU~þDQLDRãHWUXM~FHKROHNiUD
ͻ SRVN\WQ~Ģ SRLVWLWHĐRYL YãHWN\ LQIRUPiFLH GRNXPHQW\ D DN~NRĐYHN ćDOãLX SRWUHEQ~ V~þLQQRVĢ ]D ~þHORP ãHWUHQLD ãNRGRYHM
XGDORVWL


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
x GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
x GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
x GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
x GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 





$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELD9êSRYHćPXVtE\ĢGRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtP
SRLVWQpKRREGRELD






//W/hZͲ^<hW/EͬϭϴͬϬϮ

3RLVWHQLHSUHSUDY\
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLHYQ~WURäWiWQHMSUHSUDY\YHFt
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLHYHFtSRþDVYQ~WURãWiWQHMFHVWQHMSUHSUDY\



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

âNRG\ QD YHFLDFK SRþDV YQ~WURãWiWQHM FHVWQHM
SUHSUDY\YG{VOHGNX
9 åLYHOQHMXGDORVWL
9 GRSUDYQHMQHKRG\
9 NUiGHåH YOiPDQtP DN MH SUHSUDYD
Y\NRQiYDQi
FHVWQêP
GRSUDYQêP
SURVWULHGNRP VX]DYUHWRX X]DP\NDWHĐQRX
QDGVWDYERXDOHERNDURVpULRX
3RLVWHQLH VD Y]ĢDKXMH QD SUHSUDYX YHFt YR
YODVWQtFWYH SRLVWHQpKR SRNLDĐ VD YSRLVWQHM
]POXYHQHGRKRGQHåHSRLVWHQLHVDY]ĢDKXMH
DM QD YHFL YR YODVWQtFWYH WUHWtFK RV{E NWRUp
SRLVWHQê SUHY]DO ]D ~þHORP RSUDY\ ~SUDY\
~VFKRY\SUHGDMDDOHERVSUDFRYDQLD





þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXGRSUDYFX
2 âNRG\ VS{VREHQp SURWLSUiYQ\P NRQDQtP DOHER ~P\VHOQH
QHVSUiYQ\P NRQDQtP SRLVWHQpKR MHKR ]DPHVWQDQFRY DOHER
MHKR]iVWXSFRY
2 âNRG\ VS{VREHQp O~SHåRX SRNLDĐ VD YSRLVWQHM ]POXYH
QHGRKRGQHLQDN
2 $NpNRĐYHN QiVOHGQp ãNRG\ QDSU XãOê ]LVN VWiOH QiNODG\ 
DVDQNþQpSRVWLK\ SRNXW\SHQiOHDSRG 





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHYĢDKXMHQDãNRG\Y]QLNQXWp
^ YG{VOHGNX YQ~WRUQêFK VNU\WêFK  YiG DOHER SULURG]HQHM
SRYDK\YHFL
^ QDSUHSUDYQêFKREDORFKDPDQLSXODþQêFKSDOHWiFK
^ YG{VOHGNX QDNOiGN\ Y\NOiGN\ DPDQLSXOiFLH
VSUHSUDYRYDQêPLYHFDPL
^ QiVOHGNRP ]OpKR WHFKQLFNpKR VWDYX PRWRURYpKR UHVS
SUtSRMQpKRYR]LGOD
^ VNODGRYDQtP YHFt SUHG ]DþLDWNRP SUHSUDY\ DOHER SR
XNRQþHQtSUHSUDY\YRYR]LGOH
^ QiVOHGNRP ULDGHQLD PRWRURYpKR YR]LGOD RVRERX NWRUi
QHPi SUHGStVDQp RSUiYQHQLH NULDGHQLX PRWRURYêFK
YR]LGLHO
^ QD YHFLDFK SUHSUDYRYDQêFK QD ]iNODGH ]POXY\
RSUHSUDYHDOHER]DVLHODWHĐVNHM]POXY\
3RLVWHQLHVDQHYĢDKXMHQDãNRG\VS{VREHQp
^ QHVSUiYQ\P DOHER QHYKRGQêP EDOHQtP R]QDþHQtP
XORåHQtPDOHERXSHYQHQtPYHFtYGRSUDYQRPSURVWULHGNX
VRKĐDGRPQDSRYDKXSUHSUDY\DSUHSUDYRYDQêFKYHFt
^ SULSUHSUDYHEH]SURVWUHGQHQDGYl]XM~FHMQDSUHSUDYX]R
DOHER GR ]DKUDQLþLD SRNLDĐ VD YSRLVWQHM ]POXYH
QHGRKRGQHLQDN
^ SUHSUDYRXOLHKRYtQDWDEDNRYêFKYêURENRYSRNLDĐGRãOR
NLFK SRãNRGHQLX ]QLþHQLX DOHER VWUDWH YG{VOHGNX
NUiGHåHYOiPDQtP
^ SUHSUDYRX SHĖD]t FHQtQ FHQQRVWt RVREQêFK YHFt
EDWRåLQ\ åLYêFK ]YLHUDW XPHOHFNêFK GLHO ]ELHURN
VWDURåLWQRVWL]EUDQtVWUHOLYDYêEXãQêFKOiWRN
//W/sEWZWZsϭϴͬϬϮ




.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\


$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ SULQXWQêFKSUHVWiYNDFKSRþDVSUHSUDY\YR]LGORULDGQHX]DPNQ~Ģ
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGDĢSUDYGLYpY\VYHWOHQLHRMHMY]QLNXDUR]VDKXMHMYêVOHGNRYSUHGORåLĢ
SRLVWLWHĐRYLSRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ SUHGORåLĢ SRLVWLWHĐRYL ]iSLV ]I\]LFNHM LQYHQW~U\ Y\NRQDQHM EH]RGNODGQH SR Y]QLNX ãNRGRYHM XGDORVWL VXYHGHQtP PLHU\
SRãNRGHQLDDY\þtVOHQtPYêãN\ãNRG\
ͻ R]QiPLĢãNRGRY~XGDORVĢNWRUHMSUtþLQRXERODGRSUDYQiQHKRGDNUiGHåYOiPDQtPO~SHåQpSUHSDGQXWLHSRåLDUDOHERYêEXFK
EH]]E\WRþQpKRRGNODGXRUJiQRPþLQQêPYWUHVWQRPNRQDQt
ͻ QHPHQLĢ VWDY VS{VREHQê ãNRGRYRX XGDORVĢRX EH] V~KODVX SRLVWLWHĐD WR YãDN QHSODWt SRNLDĐ MH WiWR ]PHQD QXWQi
]EH]SHþQRVWQêFKK\JLHQLFNêFKDOHERLQêFKYiåQ\FKG{YRGRYDOHER]G{YRGXDE\VDUR]VDKQiVOHGNRYãNRGRYHMXGDORVWL
ćDOHMQH]YlþãRYDO

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
ͻ GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
ͻ GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
ͻ GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GREX QHXUþLW~ ]DþtQD GĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM ]POXYHDNR ]DþLDWRN SRLVWHQLD DNRQþt GĖRP ]iQLNX SRLVWHQLD Y]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHGSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 
.U\WLHNRQNUpWQHMSUHSUDY\]DþtQDRNDPLKRPXYHGHQLDPRWRURYpKRUHVSSUtSRMQpKRYR]LGODVQDORåHQêPLSRLVWHQêPLYHFDPLGR
SRK\EXWUYiYSULHEHKXSUHSUDY\DNRQþtRNDPLKRP]DVWDYHQLDYR]LGODYPLHVWHXUþHQLD




$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHPHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRX GR GYRFK PHVLDFRY RGR GĖD X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ 3RLVWHQLH ]DQLNQH XSO\QXWtP RVHPGĖRYHM YêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRXNX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD 9êSRYHć PXVt E\Ģ GRUXþHQi SRLVWLWHĐRYL QDMQHVN{UãHVĢ WêåGĖRYSUHG XSO\QXWtP
SRLVWQpKRREGRELD






//W/sEWZWZsϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGXDQiNODGRYHQYLURQPHQWiOQHUL]LNi
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLSRLVWQpKR]DHQYLURQPHQWiOQHãNRG\DQiNODGRYSRLVWHQpKRQD]PLHUQHQLHHQYLURQPHQWiOQ\FKãN{G



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9 =RGSRYHGQRVĢ
SRLVWHQpKR
]DHQYLURQPHQWiOQH
ãNRG\
VQiKUDGRX ãN{G ]D SRLVWHQpKR
DQiNODG\ QD ]PLHUQHQLH
HQYLURQPHQWiOQ\FK
ãN{G
YUR]VDKX
9 QiNODGRY  QD Y\þLVWHQLH
YODVWQêFKSR]HPNRYSRLVWHQpKR
9 ãN{G QD PDMHWNX DOHER ]GUDYt
VS{VREHQêFK
]QHþLVWHQtP
åLYRWQpKR
SURVWUHGLD
QDYODVWQRP
SR]HPNX
SRLVWHQpKRDOHERSR]HPNXWUHWHM
RVRE\
9 QiNODGRY
QD
Y\þLVWHQLH
SR]HPNRY WUHWtFK RV{E NWRUp
Y]QLNOL Y V~YLVORVWL V PLJUiFLRX
]QHþLVWHQLD
]
SR]HPNX
SRLVWHQpKR

'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
SRLVWHQLH
9 QiNODGRYREKDMRE\SRLVWHQpKR




þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX VS{VREHQ~ þOHQPL RUJiQRY DćDOãtPL RVREDPL
YRYHGHQtVSRORþQRVWL Ä' 2³ 
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX YV~YLVORVWL VYêNRQRP SRYRODQLD  SURIHVLH
Ä3URIHVLMQi]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX³ 
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX SUL YêNRQH þLQQRVWt XNWRUêFK SUiYQ\ SUHGSLV
XNODGiSRYLQQRVĢX]DYULHĢSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX DQiNODG\ QD ]PLHQHQLH HQYLURQPHQWiOQ\FK
ãN{GY]QLNQXWêFKYDOHERV~YLVLDFLFKVORNDOLWDPLNWRUpQLHV~XYHGHQp
YSRLVWQHM]POXYH





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQD]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
^ Y\SOêYDM~FX]~P\VHOQpKRNRQDQLDSRLVWHQpKR
^ Y\SOêYDM~FX ]R ]RGSRYHGQRVWL SRLVWHQpKR SUHY]DWHM Y]P\VOH ]POXY\
DOHERNRQWUDNWXDNE\SRLVWHQêQHERO]RGSRYHGQê]DãNRGX]R]iNRQDDM
EH]WDNHMWR]POXY\DOHERNRQWUDNWX
^ Y\SOêYDM~FX ]R ]PHQ\ SUHYiG]NRYêFK þLQQRVWt SRLVWHQpKR SRþDV GRE\
WUYDQLDSRLVWHQLD
^ Y\SOêYDM~FX]SRUXãHQLDSRYLQQRVWtNWRUpMHSRYDåRYDQp]DSUtþLQXY]QLNX
ãNRG\NXNWRUpPXGRãORSUHGUHWURDNWtYQ\PGiWXPRPDOHERSRVNRQþHQt
GRE\WUYDQLDSRLVWHQLD
^ Y\SOêYDM~FX ]NRQDQLD SRLVWHQpKR NWRUp QLH MH YV~ODGH VR ]iNRQQêPL
QRUPDPLQDULDGHQLDPLDSRGREQH
^ VSRþtYDM~FX YSRYLQQRVWL SRLVWHQpKR XKUDGLĢ DNpNRĐYHN SRNXW\ DOHER
SHQiOHYDNHMNRĐYHNIRUPHGDQHDOHERLQpQHSHĖDåQpQiKUDG\
^ VS{VREHQ~ QDPDMHWNXDOHER]GUDYtWUHWtFKRV{E YêURENRPY\UiEDQêP
SUHGiYDQêPDOHERGLVWULEXRYDQêPSRLVWHQêP
^ Y]QLNQXW~ YV~YLVORVWL VGRSUDYRX UHDOL]RYDQRX DNêPNRĐYHN GRSUDYQêP
SURVWULHGNRPQDNOiGNRXDOHERY\NOiGNRXYHFtPLPRORNDOtWGRKRGQXWêFK
YSRLVWQHM]POXYH


.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 3UHYiG]N\SRLVWHQpKRYPLHVWHSRLVWHQLD ÄORNDOLWD³ QD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWiLQi
~]HPQiSODWQRVĢ

//W/ŶǀŝƌŽWƌŽϭϴͬϬϮ



$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ GEDĢQDWRDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDGRGUåLDYDĢSRYLQQRVWLNWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUp
V~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ EH]]E\WRþQpKRRGNODGXR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLDOHERVNXWRþQRVĢåHVLSURWL9iPQLHNWRXSODWQLOSUiYR
QDQiKUDGXãNRG\
ͻ EH]]E\WRþQpKRRGNODGXR]QiPLĢãNRGRY~XGDORVĢRUJiQRPþLQQêPYWUHVWQRPNRQDQtDNMHYV~YLVORVWLVRãNRGRYRX
XGDORVĢRXSRGR]UHQLH]WUHVWQpKRþLQXDOHER]SRNXVXRWUHVWQêþLQ
ͻ XþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ ULDGQHD~SOQHY\SOQLĢDGRUXþLĢSRLVWLWHĐRYLIRUPXOiUKOiVHQLDãNRGRYHMXGDORVWLY\MDGULĢVDNVYRMHM]RGSRYHGQRVWL]DY]QLNQXW~
ãNRGXNSRåDGRYDQHMQiKUDGHãNRG\DMHMYêãNHDGRORåLĢYãHWN\SRåDGRYDQpGRNODG\
ͻ LQIRUPRYDĢSRLVWLWHĐDR]DþDWêFKNRQDQLDFKSUHGV~GRPDOHERUR]KRGFRYVNêPRUJiQRP
ͻ SRVN\WQ~ĢSRLVWLWHĐRYLPHQRVYRMKRSUiYQHKR]iVWXSFX
ͻ LQIRUPRYDĢSRLVWLWHĐDRSULHEHKXDYêVOHGNRFKNRQDQLDRQiKUDGHãNRG\
ͻ XPRåQLĢSRLVWLWHĐRYLULDGLĢDGRKOLDGDĢQDSUiYQH]DVWXSRYDQLHREKDMREXDOHERYLHVĢMHGQDQLHRQiURNXQDQiKUDGXãNRG\
ͻ SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐD


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
x GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
x GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
x GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
x GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 





$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRX NX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD YSUtSDGH SRLVWQHM ]POXY\ GRMHGQDQHM QD GREX QHXUþLW~ 9êSRYHć PXVt E\Ģ
GRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELD







//W/ŶǀŝƌŽWƌŽϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGXVS{VREHQ~ÿOHQPLRUJiQRYDĈDOätPLRVREDPLYRYHGHQtVSRORÿQRVWL
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXI\]LFNêFKRV{ES{VRELDFLFKYRIXQNFLtþOHQDRUJiQXDOHERRVRE\YRYHGHQtVSRORþQRVWL]DãNRG\
VS{VREHQpSULYêNRQHLFKIXQNFLH



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
9 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX VS{VREHQ~
þOHQPL RUJiQRY D ćDOãtPL RVREDPL
YRYHGHQt VSRORþQRVWL SUL YêNRQH LFK
IXQNFLH
9 1iKUDGD ãNRG\ DV~GQH WURY\ NWRUp MH
SRLVWHQi RVRED SRYLQQi XKUDGLĢ
SRãNRGHQpPX
9 1iNODG\QDREUDQXSRLVWHQpKR
9 1iNODG\ QD SHĖDåQ~ ]iUXNX YV~GQRP
SURFHVH
9 1iNODG\ QD SUHGEHåQp ãHWUHQLH
]RVWUDQ\
~UDGQêFK
RUJiQRY
SUHGXSODWQHQtPQiURNX
9 1iNODG\QD]PLHUQHQLHãNRG\
9 1iNODG\QDRGERUQpVOXåE\
9 1iNODG\ QD REQRYHQLH GREUHM SRYHVWL
SRLVWHQHMRVRE\
9 1iNODG\ QD SRNXW\ D SHQiOH LQHM DNR
WUHVWQRSUiYQHMSRYDK\
9 1iNODG\ QD QHY\KQXWQ~ SV\FKRORJLFN~
SRPRFSULRFKRUHQtNWRUpVS{VRELOVWUHV
Y\YRODQêQiURNRPQDQiKUDGXãNRG\
9 1iNODG\QDQiKUDGQpILUHPQpYR]LGOR
9 2VREQpQiNODG\
9 1DOLHKDYpQiNODG\




þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~]DPHVWQiYDWHĐRYLSULYêNRQH
SRYRODQLD
2 3URIHVLMQi]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX I\]LFNêFK RV{E S{VRELDFLFK YR IXQNFLt
þOHQD RUJiQX DOHER RVRE\ YR YHGHQt VSRORþQRVWL NWRUi MH
ILQDQþQRXLQãWLW~FLRX





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHQHNU\MHQiNODG\DYêGDYN\DV~]QHKRY\O~þHQpQiURN\
^ QDQiKUDGXãNRG\QDåLYRWH]GUDYtDOHERPDMHWNX SRãNRGHQLH
DOHER]QLþHQLHKPRWQpKRPDMHWNXYUiWDQHVWUDW\PRåQRVWLMHKR
XåtYDQLD DQiVOHGQpILQDQþQpVWUDW\Y\SOêYDM~FH]WDNHMWRãNRG\
^ Y]QLNQXWp YG{VOHGNX QHSRFWLYpKR DOHER SRGYRGQpKR NRQDQLD
DOHER YHGRPpKR SRUXãHQLD DNpKRNRĐYHN SUiYQHKR SUHGSLVX
DOHERY\SOêYDM~FH]QHRSUiYQHQpKRRVREQpKRRERKDWHQLDVD
^ Y\SOêYDM~FH ]NRQDQLD SRLVWHQêFK RV{E NX NWRUpPX GRãOR
SRRGSUHGDQt ]O~þHQt DOHER VSO\QXWt VSRORþQRVWL GR LQHM
SUiYQLFNHM RVRE\ WDN åH VD VSRORþQRVĢ QHVWDOD QiVWXSQtFNRX
VSRORþQRVĢRX UHVS SR VWUDWH NRQWURO\ QDG VSRORþQRVĢRX
]DKiMHQtNRQNXU]QpKRNRQDQLDDOHEROLNYLGiFLHVSRORþQRVWL
^ Y\SOêYDM~FH ]NRQDQLD SRLVWHQêFK RV{E SR XSO\QXWt SRLVWQHM
GRE\
^ SULDPRDOHERQHSULDPRY\SOêYDM~FH]DNpKRNRĐYHN]QHþLVWHQLD
^ XSODWQHQp QDY]iMRP PHG]L SRLVWHQêPL Y 6SRMHQêFK ãWiWRFK
DPHULFNêFK
^ V~YLVLDFHVMDGURYêPLUL]LNDPL
^ SULDPR DOHER QHSULDPR Y\SOêYDM~FH ] RNROQRVWt ]DNODGDM~FLFK
DNêNRĐYHNQiURNDOHERV~GQHNRQDQLHVSUiYQHNRQDQLHDOHER
NRQDQLH RUJiQX GRKĐDGX SURWLSRLVWHQpPX XVNXWRþQHQp DOHER
]DþDWp SUHGGiWXPRP NRQWLQXLW\ NU\WLD WM GiWXPRP ]DþLDWNX
SRLVWHQLDSUYHMSRLVWQHM]POXY\YUDGH 
^ SULDPRþLQHSULDPRY\SOêYDM~FH]RVNXWRþQRVWtDOHERRNROQRVWt
NWRUp EROL SRLVWHQpPX ]QiPH NGiWXPX NRQWLQXLW\ NU\WLD
DRNWRUêFKPRKROSRLVWHQêSUHGSRNODGDĢåHP{åXYLHVĢNY]QLNX
QiURNX
^ SULDPRDOHERQHSULDPRY\SOêYDM~FH]HPLVLHFHQQêFKSDSLHURY
//W/ΘKϭϴͬϬϮ




.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPtFHOpKRVYHWDDNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWiLQi~]HPQiSODWQRVĢSRLVWHQLD

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD ]DRGSRYHGHQDStVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐDVDSRYDåXM~
WLHåLQIRUPiFLHXYHGHQpYGRWD]QtNXDOHERSRVN\WQXWpYNRPXQLNiFLLSUHELHKDM~FHMSUHGX]DYUHWtPSRLVWQHM]POXY\ 
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GEDĢ DE\ ãNRGRYi XGDORVĢ QHQDVWDOD D QHSRUXãRYDĢ SRYLQQRVWL VPHUXM~FH NRGYUiWHQLX SRLVWQpKR QHEH]SHþHQVWYD
PRåQiSUtþLQDY]QLNXãNRG\ NWRUpV~9iPXORåHQp SUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX
]POXYRX
ͻ RNDPåLWHDNRQiKOHMHWRPRåQpSRLVWLWHĐRYLStVRPQHR]QiPLĢY]QLNDNêFKNRĐYHNRNROQRVWtQD]iNODGHNWRUêFKMHPRåQp
RSUiYQHQHRþDNiYDĢY]QLNQiURNX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ EH]RGNODGQH StVRPQH R]QiPLĢ SRLVWLWHĐRYL Y]QLN DNpKRNRĐYHN QiURNX DOHER SUHGEHåQpKR ãHWUHQLD SUHG XSODWQHQtP
QiURNX
ͻ QD SUtVOXãQRP WODþLYH R]QiPLĢ SRLVWLWHĐRYL åH GRãOR NXãNRGRYHM XGDORVWL D SUDYGLYR RGSRYHGDĢ QD YãHWN\ RWi]N\
SRLVWLWHĐDWêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ SRVN\WQ~ĢSRLVWLWHĐRYLSUDYGLYp~SOQpDQHVNUHVOHQpLQIRUPiFLHUHOHYDQWQpGRNXPHQW\DYãHWNXSULPHUDQ~V~þLQQRVĢ
YV~YLVORVWLVRãHWUHQtPãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ EH]SUHGFKiG]DM~FHKRStVRPQpKRV~KODVXSRLVWLWHĐDQHX]QDĢVYRMX]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
ͻ EUiQLĢ VD SURWL DNpPXNRĐYHN XSODWQHQpPX QiURNX D XPRåQLĢ SRLVWLWHĐRYL NHG\NRĐYHN VD SOQH ]~þDVWQLĢ REUDQ\ SURWL
QiURNX


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
ͻ GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
ͻ GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
ͻ GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 
1iURNQDQiKUDGXãNRG\P{åHE\ĢSUYêNUiWXSODWQHQêDMSRþDVSUHGĎåHQHMOHKRW\SUHXSODWQHQLHQiURNRY








$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYSUtSDGHSRLVWQHM]POXY\GRMHGQDQHMQDGREXQHXUþLW~9êSRYHćPXVtE\Ģ
GRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELD




//W/ΘKϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGXVS{VREHQ~SULYëNRQHY\EUDQëFKSRYRODQt  
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLSRLVWHQpKR]DãNRGXVS{VREHQ~WUHWHMRVREHSULYêNRQHY\EUDQpKRSRYRODQLD SURIHVLH 



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
9 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~
SUL YêNRQH SRYRODQLD SURIHVLH 
YG{VOHGNX SRUXãHQLD SRYLQQRVWt
SULYêNRQHRGERUQêFKVOXåLHE
9 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~
YG{VOHGNX
SRUXãHQLD
SUiYD
QDV~NURPLH
9 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~
YG{VOHGNX
SRUXãHQLD
SUiY
GXãHYQpKRYODVWQtFWYD
9 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~
YG{VOHGNX
QH~P\VHOQpKR
SRUXãHQLD SUiYD QD RFKUDQX
RVREQRVWL
9 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~
YG{VOHGNXSRXåtYDQLDLQWHUQHWX
9 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~
YG{VOHGNXSRGYRGQpKRQHþHVWQpKR
NRQDQLD]DPHVWQDQFD
9 1iNODG\QDWURY\NRQDQLDSULREUDQH
YRþL QiURNX YUiWDQH GHQQpKR
RGãNRGQpKR SUL ~þDVWL þOHQRY
ãWDWXWiUQ\FKRUJiQRY





þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 9ãHREHFQi]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX VS{VREHQ~ ]DPHVWQiYDWHĐRYL SUL YêNRQH
SRYRODQLD
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX VS{VREHQ~ þOHQPL RUJiQRY DćDOãtPL
RVREDPLYRYHGHQtVSRORþQRVWL Ä' 2³ 





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQD]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
^ VS{VREHQ~~P\VHOQHDOHEREH]RKĐDGQêPNRQDQtPSRLVWHQpKR
^ Y]QLNQXW~QD]GUDYtDOHERPDMHWNXLEDåHE\Y\SOêYDOD]QHVFKRSQRVWL
SRLVWHQpKR GRVLDKQXĢ SUiYQH ]iYl]Q~ ~URYHĖ VWDURVWOLYRVWL
DRGERUQRVWLSULYêNRQHRGERUQêFKVOXåLHE
^ NWRU~ SRLVWHQê SUHY]DO GREURYRĐQH ]POXYQH DOHER GRKRGRX 
QDGUiPHFYãHREHFQH]iYl]QêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRY
^ Y\SOêYDM~FX]DNHMNRĐYHN]iUXN\Y\KOiVHQLDDOHERUXþHQLDSRLVWHQpKR
^ Y]QLNQXW~YV~YLVORVWLVSRUXãHQtPOLFHQFLtWêNDM~FXVDSDWHQWRYDOHER
REFKRGQpKRWDMRPVWYDDOHERLFK]QHXåLWLD
^ Y]QLNQXW~ YV~YLVORVWL VSUHYRGRP ILQDQþQêFK SURVWULHGNRY DOHER
]DEH]SHþHQtPLFKSUHYRGX
^ VSRþtYDM~FX Y]iYl]NX XKUDGLĢ DNpNRĐYHN SRNXW\ SHQiOH DOHER LQp
SHĖDåQpWUHVW\
^ VS{VREHQ~DOHERYG{VOHGNX~QLNX]QHþLVĢXM~FLFKOiWRN
^ DN NSRUXãHQLX SUiYQHM SRYLQQRVWt NWRUp EROR SUtþLQRX Y]QLNX
SUHGPHWQHM ãNRG\ GRãOR SUHG GiWXPRP Y]QLNX DOHER SR VNRQþHQt
GRE\WUYDQLDSRLVWHQLDUHVSSUHGUHWURDNWtYQ\PGiWXPRP



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPtFHOpKRVYHWDVYêQLPNRX86$D.DQDG\DNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWiLQi~]HPQiSODWQRVĢSRLVWHQLD


//W/WZK&^EKWϭͬϬϭϬϰϮϬϭϰϭϴͬϬϮ



$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GEDĢQDWRDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDGRGUåLDYDĢSRYLQQRVWLNWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUp
V~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ EH]]E\WRþQpKRRGNODGXR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLDOHERVNXWRþQRVĢåHVLSURWL9iPQLHNWRXSODWQLOSUiYR
QDQiKUDGXãNRG\
ͻ XþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ ULDGQHD~SOQHY\SOQLĢDGRUXþLĢSRLVWLWHĐRYLIRUPXOiUKOiVHQLDãNRGRYHMXGDORVWLY\MDGULĢVDNVYRMHM]RGSRYHGQRVWL]DY]QLNQXW~
ãNRGXNSRåDGRYDQHMQiKUDGHãNRG\DMHMYêãNHDGRORåLĢYãHWN\SRåDGRYDQpGRNODG\
ͻ LQIRUPRYDĢSRLVWLWHĐDR]DþDWêFKNRQDQLDFKSUHGV~GRPDOHERUR]KRGFRYVNêPRUJiQRP
ͻ LQIRUPRYDĢSRLVWLWHĐDRSULHEHKXDYêVOHGNRFKNRQDQLDRQiKUDGHãNRG\
ͻ XPRåQLĢSRLVWLWHĐRYLULDGLĢDGRKOLDGDĢQDSUiYQH]DVWXSRYDQLHREKDMREXDOHERYLHVĢMHGQDQLHRQiURNXQDQiKUDGXãNRG\
ͻ SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐD


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
x GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
x GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
x GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
x GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 








$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRX NX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD YSUtSDGH SRLVWQHM ]POXY\ GRMHGQDQHM QD GREX QHXUþLW~ 9êSRYHć PXVt E\Ģ
GRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELD




//W/WZK&^EKWϭͬϬϭϬϰϮϬϭϰϭϴͬϬϮ




3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGXVS{VREHQ~]DPHVWQiYDWHđRYLSULYëNRQHSRYRODQLD
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GH R SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX NWRUpKR ~þHORP MH SRVN\WQ~Ģ SRLVWQ~ RFKUDQX ]DPHVWQDQFRP YSUtSDGH ãNRG\ VS{VREHQHM
]DPHVWQiYDWHĐRYLSULSOQHQtSUDFRYQêFK~ORKDOHERYSULDPHMV~YLVORVWLVQtP



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"


9 9ãHREHFQi ]RGSRYHGQRVĢ ]DPHVWQDQFD ]D 
ãNRGX
NWRU~
VS{VRELO
VYRMPX
]DPHVWQiYDWHĐRYL ]DYLQHQêP SRUXãHQtP
SRYLQQRVWt SUL SOQHQt SUDFRYQêFK ~ORK DOHER
YSULDPHM V~YLVORVWL VQtP SRNLDĐ WiWR MHKR

]RGSRYHGQRVĢ Y]QLNOD SRGĐD XVWDQRYHQt
=iNRQQtND SUiFH DOHER LQpKR SUiYQHKR
SUHGSLVX XSUDYXM~FHKR SUDFRYQRSUiYQH
Y]ĢDK\



þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 =RGSRYHGQRVĢ ]DPHVWQDQFD ]D VFKRGRN QD ]YHUHQêFK
KRGQRWiFKNWRUpMH]DPHVWQDQHFSRYLQQêY\~þWRYDĢ
2 =RGSRYHGQRVĢ]DPHVWQDQFD]DVWUDWX]YHUHQêFKSUHGPHWRY

7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHYĢDKXMHQDãNRG\NWRUpSRLVWHQêVS{VRELO
^ SR SRåLWt DONRKROLFNpKR QiSRMD DOHER SR SRåLWt þL DSOLNiFLL
RPDPQêFKDOHERSV\FKRWURSQêFKOiWRN
^ SULYêNRQHSUiFHQD]iNODGHGRK{GRSUiFDFKY\NRQiYDQêFK
PLPRSUDFRYQpKRSRPHUX
^ ]DPHVWQiYDWHĐRYL NWRUê QHPi VtGOR DOHER PLHVWR SRGQLNDQLD
QD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
^ QHVSOQHQtP SRYLQQRVWL RGYUiWLĢ KUR]LDFX ãNRGX SRGĐD
=iNRQQtNDSUiFHDOHERLQpKRYãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKR
SUHGSLVXXSUDYXM~FHKRSUDFRYQêY]ĢDK
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\
^ Y]QLNQXWpY\UREHQtPQHSRGDUNX
^ NWRUp Y]QLNOL QiVOHGNRP QHGRGUåDQLD SUHGStVDQpKR
WHFKQRORJLFNpKR SRVWXSX DOHER SUHGStVDQpKR SRVWXSX SUL
REVOXKHDOHER~GUåEHYHFL
^ NWRUp Y]QLNOL FK\EQRX PDQXiOQRX SUiFRX SUL PRQWiåDFK
~SUDYiFKVWDYHEQêFKSUiFDFK
^ Y]QLNQXWpQDSQHXPDWLNiFKSUHSUDYRYDQêFKYHFLDFKDWRYDUH
DN V~þDVQH QHGRãOR N LQpPX SRãNRGHQLX SUHSUDYQpKR
SURVWULHGNXSULGRSUDYQHMQHKRGH
^ VS{VREHQpþLQQRVĢRXQDNWRU~VDY]ĢDKXMH]iNRQQpSRLVWHQLH
DOHERSUiYQDSRYLQQRVĢX]DYULHĢSRLVWHQLH
^ Y]QLNQXWp SUiYQLFNHM DOHER I\]LFNHM RVREH ]DSODWHQtP
PDMHWNRYHM VDQNFLH YUiWDQH SRN~W  XORåHQHM YG{VOHGNX
NRQDQLDSRLVWHQpKR
^ Y]QLNQXWpXãOêP]LVNRP


//W/KWWKsK>E/ͬϭϴͬϬϮ



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPLH6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
9 9SUtSDGH]DUDGHQLDGRUL]LNRYHMVNXSLQ\QD~]HPLH(XUyS\


$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ R]QiPLĢ SRLVWLWHĐRYL ]PHQX NWRUi Pi YSO\Y QD GRKRGQXWp SRGPLHQN\ SRLVWHQLD QDMPl ]PHQX 9iãKR ]DUDGHQLD GR LQHM
UL]LNRYHMVNXSLQ\ 
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ NWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ QDSUtVOXãQRPWODþLYHR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLåHGRãORNXãNRGRYHMXGDORVWLDSUDYGLYRRGSRYHGDĢQDYãHWN\RWi]N\SRLVWLWHĐD
WêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLåH]DPHVWQiYDWHĐYRþL9iPXSODWQLOSUiYRQDQiKUDGXãNRG\DY\MDGULĢVDNSRåDGRYDQHMQiKUDGHDMHM
YêãNH
ͻ SRVN\WQ~Ģ SRLVWLWHĐRYL YãHWN\ LQIRUPiFLH GRNXPHQW\ D DN~NRĐYHN ćDOãLX SRWUHEQ~ V~þLQQRVĢ ]D ~þHORP ãHWUHQLD ãNRGRYHM
XGDORVWL
ͻ EH]V~KODVXSRLVWLWHĐDQHX]DWYiUDĢVR]DPHVWQiYDWHĐRPGRKRGXRQiKUDGHãNRG\

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
-HGQRUD]RYp SRLVWQp]DFHO~GREX WUYDQLD SRLVWHQLD SODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ ]DþLDWNX SRLVWHQLD 9êãND SRLVWQpKR VWHUPtQRP
VSODWQRVWLD~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLH]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH3RLVWHQLHYãDNQH]DQLNQHXSO\QXWtPGRE\SRLVWHQLDDNQHR]QiPLWH
9\DOHERSRLVWLWHĐQDMPHQHMãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPGRE\SRLVWHQLDGUXKHM]POXYQHMVWUDQHåHQDćDOãRPWUYDQtSRLVWHQLD
QLHNWRUi]R]POXYQêFKVWUiQQHPi]iXMHPDQDMQHVN{UYSRVOHGQêGHĖGRE\SRLVWHQLDXKUDGtWHSRLVWQp9WDNRPSUtSDGHVD
SRLVWHQLHSUHGOåXMH]DURYQDNêFKSRGPLHQRNDQDURYQDN~GREXSRLVWHQLDDNRWRERORYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWp





$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtP
RVHPGĖRYHMYêSRYHGQHMOHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH






//W/KWWKsK>E/ͬϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGXVS{VREHQ~]DPHVWQiYDWHđRYLSULYëNRQHSRYRODQLDVNXSLQRYpSRLVWHQLH
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GH R SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX NWRUpKR ~þHORP MH SRVN\WQ~Ģ SRLVWQ~ RFKUDQX ]DPHVWQDQFRP YSUtSDGH ãNRG\ VS{VREHQHM
]DPHVWQiYDWHĐRYLSULSOQHQtSUDFRYQêFK~ORKDOHERYSULDPHMV~YLVORVWLVQtP



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"


9 9ãHREHFQi ]RGSRYHGQRVĢ ]DPHVWQDQFD ]D 
ãNRGX
NWRU~
VS{VRELO
VYRMPX
]DPHVWQiYDWHĐRYL ]DYLQHQêP SRUXãHQtP
SRYLQQRVWt SUL SOQHQt SUDFRYQêFK ~ORK DOHER
YSULDPHM V~YLVORVWL VQtP SRNLDĐ WiWR MHKR

]RGSRYHGQRVĢ Y]QLNOD SRGĐD XVWDQRYHQt
=iNRQQtND SUiFH DOHER LQpKR SUiYQHKR
SUHGSLVX XSUDYXM~FHKR SUDFRYQRSUiYQH
Y]ĢDK\



þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 =RGSRYHGQRVĢ ]DPHVWQDQFD ]D VFKRGRN QD ]YHUHQêFK
KRGQRWiFKNWRUpMH]DPHVWQDQHFSRYLQQêY\~þWRYDĢ
2 =RGSRYHGQRVĢ]DPHVWQDQFD]DVWUDWX]YHUHQêFKSUHGPHWRY

7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHYĢDKXMHQDãNRG\NWRUpSRLVWHQêVS{VRELO
^ SR SRåLWt DONRKROLFNpKR QiSRMD DOHER SR SRåLWt þL DSOLNiFLL
RPDPQêFKDOHERSV\FKRWURSQêFKOiWRN
^ SULYêNRQHSUiFHQD]iNODGHGRK{GRSUiFDFKY\NRQiYDQêFK
PLPRSUDFRYQpKRSRPHUX
^ ]DPHVWQiYDWHĐRYL NWRUê QHPi VtGOR DOHER PLHVWR SRGQLNDQLD
QD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
^ QHVSOQHQtP SRYLQQRVWL RGYUiWLĢ KUR]LDFX ãNRGX SRGĐD
=iNRQQtNDSUiFHDOHERLQpKRYãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKR
SUHGSLVXXSUDYXM~FHKRSUDFRYQêY]ĢDK
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\
^ Y]QLNQXWpY\UREHQtPQHSRGDUNX
^ NWRUp Y]QLNOL QiVOHGNRP QHGRGUåDQLD SUHGStVDQpKR
WHFKQRORJLFNpKR SRVWXSX DOHER SUHGStVDQpKR SRVWXSX SUL
REVOXKHDOHER~GUåEHYHFL
^ NWRUp Y]QLNOL FK\EQRX PDQXiOQRX SUiFRX SUL PRQWiåDFK
~SUDYiFKVWDYHEQêFKSUiFDFK
^ Y]QLNQXWpQDSQHXPDWLNiFKSUHSUDYRYDQêFKYHFLDFKDWRYDUH
DN V~þDVQH QHGRãOR N LQpPX SRãNRGHQLX SUHSUDYQpKR
SURVWULHGNXSULGRSUDYQHMQHKRGH
^ VS{VREHQpþLQQRVĢRXQDNWRU~VDY]ĢDKXMH]iNRQQpSRLVWHQLH
DOHERSUiYQDSRYLQQRVĢX]DYULHĢSRLVWHQLH
^ Y]QLNQXWp SUiYQLFNHM DOHER I\]LFNHM RVREH ]DSODWHQtP
PDMHWNRYHM VDQNFLH YUiWDQH SRN~W  XORåHQHM YG{VOHGNX
NRQDQLDSRLVWHQpKR
^ Y]QLNQXWpXãOêP]LVNRP


//W/KWWKsK>E/Ͳ^<hW/EͬϭϴͬϬϮ



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPLH6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
9 9SUtSDGH]DUDGHQLDGRUL]LNRYHMVNXSLQ\QD~]HPLH(XUyS\


$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ R]QiPLĢ SRLVWLWHĐRYL ]PHQX NWRUi Pi YSO\Y QD GRKRGQXWp SRGPLHQN\ SRLVWHQLD QDMPl ]PHQX 9iãKR ]DUDGHQLD GR LQHM
UL]LNRYHMVNXSLQ\ 
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ NWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ QDSUtVOXãQRPWODþLYHR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLåHGRãORNXãNRGRYHMXGDORVWLDSUDYGLYRRGSRYHGDĢQDYãHWN\RWi]N\SRLVWLWHĐD
WêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLåH]DPHVWQiYDWHĐYRþL9iPXSODWQLOSUiYRQDQiKUDGXãNRG\DY\MDGULĢVDNSRåDGRYDQHMQiKUDGHDMHM
YêãNH
ͻ SRVN\WQ~Ģ SRLVWLWHĐRYL YãHWN\ LQIRUPiFLH GRNXPHQW\ D DN~NRĐYHN ćDOãLX SRWUHEQ~ V~þLQQRVĢ ]D ~þHORP ãHWUHQLD ãNRGRYHM
XGDORVWL
ͻ EH]V~KODVXSRLVWLWHĐDQHX]DWYiUDĢVR]DPHVWQiYDWHĐRPGRKRGXRQiKUDGHãNRG\

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
x GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
x GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
x GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
x GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 





$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRX NX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD YSUtSDGH SRLVWQHM ]POXY\ GRMHGQDQHM QD GREX QHXUþLW~ 9êSRYHć PXVt E\Ģ
GRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELD








//W/KWWKsK>E/Ͳ^<hW/EͬϭϴͬϬϮ





3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGXYV~YLVORVWLVRVSUDF~YDQtPRVREQëFK~GDMRYD QDULDGHQtP*'35
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~WUHWHMRVREHYV~YLVORVWLVRVSUDF~YDQtPRVREQêFK~GDMRYDOHERG{YHUQêFKLQIRUPiFLt
SRLVWHQêPDOHERYPHQHSRLVWHQpKRDQDULDGHQtP*'35



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
9 =RGSRYHGQRVĢ
]D
ãNRGX
VS{VREHQ~
WUHWHM
RVREH
YV~YLVORVWL VR VSUDF~YDQtP
RVREQêFK
~GDMRY
DOHER
G{YHUQêFK LQIRUPiFLt SRLVWHQêP
DOHER YPHQH SRLVWHQpKR
DQDULDGHQtP*'35
9 1iNODG\ VSRMHQp V NRQDQtP
GR]RUQpKRRUJiQX
9 1iNODG\ QD SRNXW\ XORåHQp
GR]RUQêPRUJiQRP
9 1iNODG\QDR]QiPHQLH






þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 9ãHREHFQi]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX YV~YLVORVWL VYêNRQRP SRYRODQLD  SURIHVLH
Ä3URIHVLMQi]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX³ 
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX VS{VREHQ~ þOHQPL RUJiQRY DćDOãtPL RVREDPL
YRYHGHQtVSRORþQRVWL Ä' 2³ 





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHYĢDKXMHQD]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
^ VS{VREHQ~~P\VHOQHDOHERYHGRPHQHGEDOêPNRQDQtPSRLVWHQpKR
^ Y\SOêYDM~FX]WUHVWQpKRQHþHVWQpKRDOHERSRGYRGQpKRþLQXSRLVWHQpKR
^ NWRU~SRLVWHQêSUHY]DOGREURYRĐQH ]POXYQHDOHERGRKRGRX QDGUiPHF
YãHREHFQH]iYl]QêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRY
^ Y\SOêYDM~FXDOHERV~YLVLDFRXVRãNRGRXQD]GUDYtDOHERPDMHWNX
^ Y\SOêYDM~FXDOHERV~YLVLDFRXVNRQDQtPSURWLKRVSRGiUVNHMV~ĢDåL
^ ]QiURNRYWêNDM~FLFKVDFHQQêFKSDSLHURY
^ VS{VREHQ~QHRSUiYQHQêP]KURPDåćRYDQtPGiWWUHWtFKRV{E
^ Y\SOêYDM~FXDOHERV~YLVLDFRXVQiURNPL]R6SRMHQêFKãWiWRYDPHULFNêFK
^ Y\SOêYDM~FX DOHER V~YLVLDFX VREFKRGQRX VWUDWRX DOHER QHRSUiYQHQêP
SRGQLNDQtPQDNDSLWiORYRPWUKX
^ DNNSRUXãHQLXSUiYQHMSRYLQQRVWLNWRUiERODSUtþLQRXY]QLNXãNRG\GRãOR
SUHGGĖRP]DþLDWNXSRLVWHQLDDOHERSRVNRQþHQtGRE\WUYDQLDSRLVWHQLD
UHVSSUHGUHWURDNWtYQ\PGiWXPRP


.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPtFHOpKRVYHWDDNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWiLQi~]HPQiSODWQRVĢ

//W/'WZϭϴͬϬϮ




$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ GEDĢQDWRDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDGRGUåLDYDĢSRYLQQRVWLNWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUp
V~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ EH]]E\WRþQpKRRGNODGXR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLDOHERVNXWRþQRVĢåHVLSURWL9iPQLHNWRXSODWQLOSUiYR
QDQiKUDGXãNRG\
ͻ XþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ ULDGQHD~SOQHY\SOQLĢDGRUXþLĢSRLVWLWHĐRYLIRUPXOiUKOiVHQLDãNRGRYHMXGDORVWLY\MDGULĢVDNVYRMHM]RGSRYHGQRVWL]DY]QLNQXW~
ãNRGXNSRåDGRYDQHMQiKUDGHãNRG\DMHMYêãNHDGRORåLĢYãHWN\SRåDGRYDQpGRNODG\
ͻ LQIRUPRYDĢSRLVWLWHĐDR]DþDWêFKNRQDQLDFKSUHGV~GRPDOHERUR]KRGFRYVNêPRUJiQRP
ͻ SRVN\WQ~ĢSRLVWLWHĐRYLPHQRVYRMKRSUiYQHKR]iVWXSFX
ͻ LQIRUPRYDĢSRLVWLWHĐDRSULHEHKXDYêVOHGNRFKNRQDQLDRQiKUDGHãNRG\
ͻ XPRåQLĢSRLVWLWHĐRYLULDGLĢDGRKOLDGDĢQDSUiYQH]DVWXSRYDQLHREKDMREXDOHERYLHVĢMHGQDQLHRQiURNXQDQiKUDGXãNRG\
ͻ SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐD


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
x GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
x GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
x GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
x GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 








$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRX NX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD YSUtSDGH SRLVWQHM ]POXY\ GRMHGQDQHM QD GREX QHXUþLW~ 9êSRYHć PXVt E\Ģ
GRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELD




//W/'WZϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGXYV~YLVORVWLVRVSUDF~YDQtPRVREQëFK~GDMRY
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLSRLVWHQpKR]DãNRGXVS{VREHQ~WUHWHMRVREHYV~YLVORVWLVRVSUDF~YDQtPRVREQêFK~GDMRYDOHERG{YHUQêFK
LQIRUPiFLtSRLVWHQêPDOHERYPHQHSRLVWHQpKR



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
9 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~WUHWHM
RVREH DNR DM ]DPHVWQDQFRYL SRLVWHQpKR
YV~YLVORVWL VR VSUDF~YDQtP RVREQêFK
~GDMRY DOHER G{YHUQêFK LQIRUPiFLt
SRLVWHQêPDOHERYPHQHSRLVWHQpKR
9 1iNODG\ VSRMHQp V NRQDQtP GR]RUQpKR
RUJiQX
9 1iNODG\ QD  SRNXW\ XORåHQp GR]RUQêP
RUJiQRP
9 1iNODG\ QD IRUHQ]Qp VOXåE\ Y REODVWL
N\EHUQHWLFNHMEH]SHþQRVWL
9 1iNODG\QDQiSUDYXGREUpKRPHQD
9 1iNODG\QDQiSUDYXGREUpKRPHQDRVRE\
MHGQRWOLYFD
9 1iNODG\  QD R]QiPHQLH GRWNQXWHM RVREH
NWRUHM~GDMHDOHERLQIRUPiFLHV~SUHGPHWRP
VSUDF~YDQLD
9 1iNODG\QDREQRYXHOHNWURQLFNêFKGiW

'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMHSRLVWHQLH
9 1iNODGRY QD ]YHUHMQHQLH GLJLWiOQHKR
REVDKXYPXOWLPpGLiFK
9 6WUiW
VS{VREHQêFK
Y\GLHUDQtP
SURVWUHGQtFWYRPSRþtWDþRYHMVLHWH
9 1iNODGRYQDSUHUXãHQLDSUHYiG]N\VLHWH








þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 9ãHREHFQi]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX VS{VREHQ~ þOHQPL RUJiQRY DćDOãtPL
RVREDPLYRYHGHQtVSRORþQRVWL Ä' 2³ 





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHYĢDKXMHQD]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
^ VS{VREHQ~ ~P\VHOQH DOHER YHGRPH QHGEDOêP NRQDQtP
SRLVWHQpKR
^ Y\SOêYDM~FX ]WUHVWQpKR QHþHVWQpKR DOHER SRGYRGQpKR þLQX
SRLVWHQpKR
^ NWRU~ SRLVWHQê SUHY]DO GREURYRĐQH ]POXYQH DOHER GRKRGRX 
QDGUiPHFYãHREHFQH]iYl]QêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRY
^ Y\SOêYDM~FXDOHERV~YLVLDFRXVRãNRGRXQD]GUDYtDOHERPDMHWNX
^ Y\SOêYDM~FX DOHER V~YLVLDFX VNRQDQtP SURWL KRVSRGiUVNHM
V~ĢDåL
^ ]QiURNRYWêNDM~FLFKVDFHQQêFKSDSLHURY
^ VS{VREHQ~]DVLHODQtPQHY\åLDGDQHMSRãW\
^ VS{VREHQ~QHRSUiYQHQêP]KURPDåćRYDQtPGiWWUHWtFKRV{E
^ Y\SOêYDM~FX DOHER V~YLVLDFRX V QiURNPL ]R 6SRMHQêFK ãWiWRY
DPHULFNêFK
^ Y\SOêYDM~FX ]SRGYRGQH XSODWQHQêFK QiURNRY DQHVSUiYQ\FK
LQIRUPiFLt
^ DN NSRUXãHQLX SUiYQHM SRYLQQRVWL NWRUi EROD SUtþLQRX Y]QLNX
ãNRG\ GRãOR SUHG GĖRP ]DþLDWNX SRLVWHQLD DOHER SR VNRQþHQt
GRE\WUYDQLDSRLVWHQLDUHVSSUHGUHWURDNWtYQ\PGiWXPRP


.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPtFHOpKRVYHWDDNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWiLQi~]HPQiSODWQRVĢ

//W/zZϭϴͬϬϮ



$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ GEDĢQDWRDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDGRGUåLDYDĢSRYLQQRVWLNWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUp
V~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ EH]]E\WRþQpKRRGNODGXR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLDOHERVNXWRþQRVĢåHVLSURWL9iPQLHNWRXSODWQLOSUiYR
QDQiKUDGXãNRG\
ͻ XþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ ULDGQHD~SOQHY\SOQLĢDGRUXþLĢSRLVWLWHĐRYLIRUPXOiUKOiVHQLDãNRGRYHMXGDORVWLY\MDGULĢVDNVYRMHM]RGSRYHGQRVWL]DY]QLNQXW~
ãNRGXNSRåDGRYDQHMQiKUDGHãNRG\DMHMYêãNHDGRORåLĢYãHWN\SRåDGRYDQpGRNODG\
ͻ LQIRUPRYDĢSRLVWLWHĐDR]DþDWêFKNRQDQLDFKSUHGV~GRPDOHERUR]KRGFRYVNêPRUJiQRP
ͻ SRVN\WQ~ĢSRLVWLWHĐRYLPHQRVYRMKRSUiYQHKR]iVWXSFX
ͻ LQIRUPRYDĢSRLVWLWHĐDRSULHEHKXDYêVOHGNRFKNRQDQLDRQiKUDGHãNRG\
ͻ XPRåQLĢSRLVWLWHĐRYLULDGLĢDGRKOLDGDĢQDSUiYQH]DVWXSRYDQLHREKDMREXDOHERYLHVĢMHGQDQLHRQiURNXQDQiKUDGXãNRG\
ͻ SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐD


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
x GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
x GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
x GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
x GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 








$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRX NX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD YSUtSDGH SRLVWQHM ]POXY\ GRMHGQDQHM QD GREX QHXUþLW~ 9êSRYHć PXVt E\Ģ
GRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELD




//W/zZϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGX
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGXͲYV~YLVORVWLVYëNRQRPSRGQLNDWHđVNHMÿLQQRVWL
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXNWRU~NOLHQWVS{VREtQDåLYRWH]GUDYtDOHERYHFLWUHWtFKRV{EYV~YLVORVWLVSRGQLNDWHĐVNRXþLQQRVĢRX
DOHERYG{VOHGNXYODVWQtFWYDVSUiY\DOHERSUHYiG]N\QHKQXWHĐQRVWtYUiPFLMHKRSRGQLNDWHĐVNHMþLQQRVWL



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9 =RGSRYHGQRVĢ
]D
ãNRGX
VS{VREHQ~
LQHM
RVREH
YV~YLVORVWL
VYêNRQRP
SRGQLNDWHĐVNHM þLQQRVWL DOHER
YG{VOHGNX YODVWQtFWYD VSUiY\
DOHER SUHYiG]N\ QHKQXWHĐQRVWt
YUiPFLSRGQLNDWHĐVNHMþLQQRVWL
SULþRP SUHGPHWRP SOQHQLD MH
QiKUDGD
ãNRG\
YUiWDQH
QiVOHGQHMILQDQþQHMVWUDW\UHVS
XãOpKR]LVNXSRãNRGHQpKRNWRUê
SULDPR Y\SOêYD ]WDNHMWR ãNRG\
DQiKUDGDV~GQ\FKWURYNWRUpMH
NOLHQW
SRYLQQê
]DSODWLĢ
SRãNRGHQpPX

'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
SRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
9 VS{VREHQHMYDGQêPYêURENRP
9 VS{VREHQHM]QHþLVWHQtP
9 VS{VREHQHM QD YHFLDFK SUHY]DWêFK
DOHERXåtYDQêFKNOLHQWRP
9 ]UHJUHVQêFK QiURNRY Y]QLNDM~FLFK
6RFLiOQHM SRLVĢRYQL D]GUDYRWQêP
SRLVĢRYQLDP
]DOLHþHQLH
SUDFRYQpKR ~UD]X DOHER FKRURE\
]SRYRODQLD



þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX VS{VREHQ~ ]DPHVWQiYDWHĐRYL SUL YêNRQH
SRYRODQLD
2 3URIHVLMQi]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
2 =RGSRYHGQRVĢ ]D ãNRGX VS{VREHQ~ þOHQPL RUJiQRY DćDOãtPL RVREDPL
YRYHGHQtVSRORþQRVWL
2 (QYLURQPHQWiOQD]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
2 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXYV~YLVORVWLVRVWLDKQXWtPYêURENX]WUKX






7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHYĢDKXMHQDãNRGX
^ VS{VREHQ~~P\VHOQH
^ NWRU~SRLVWHQêSUHY]DOGREURYRĐQH ]POXYQHDOHERGRKRGRX QDGUiPHF
YãHREHFQH]iYl]QêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRY
^ Y]QLNQXW~ SUL YêNRQH WDNêFK þLQQRVWt XNWRUêFK SUiYQ\ SUHGSLV XNODGi
SRYLQQRVĢX]DYULHĢSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
^ VS{VREHQ~PDQåHORYLPDQåHONHSRLVWHQpKRSUtEX]QêPYSULDPRPUDGH
RVREiPåLM~FLPYVSRORþQHMGRPiFQRVWLVSRLVWHQêPDDNFLRQiURPDOHER
VSRORþQtNRPSRLVWHQpKR
^ VSRþtYDM~FXY]iYl]NXXKUDGLĢDNpNRĐYHNSRNXW\SHQiOHVDQNFLH
^ Y]QLNQXW~ QD GiWDFK VRIWZDUH HOHNWURQLFNêFK SURJUDPRFK DOHER
QiVOHGNRPLFKSRXåLWLD
^ ]DSUtþLQHQ~JHQHWLFN\PRGLILNRYDQêPLRUJDQL]PDPL
^ Y\SOêYDM~FX]SUHSUDYQêFK]PO~Y
^ Y]QLNQXW~ QD VDPRWQRP YêURENX SRLVWHQpKR DOHER SUiFL Y\NRQDQHM
SRLVWHQêP
^ VS{VREHQ~ QHGRGDQtP DOHER QHVNRUêP GRGDQtP SURGXNWX DOHER
SUiFHVOXåE\


.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWiLQi~]HPQiSODWQRVĢSRLVWHQLD

//W/ŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƛϭϴͬϬϮ



$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD ]DRGSRYHGHQDStVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐDVDSRYDåXM~
WLHåLQIRUPiFLHXYHGHQpYGRWD]QtNXDOHERSRVN\WQXWpYNRPXQLNiFLLSUHELHKDM~FHMSUHGX]DYUHWtPSRLVWQHM]POXY\ 
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GEDĢ DE\ ãNRGRYi XGDORVĢ QHQDVWDOD D QHSRUXãRYDĢ SRYLQQRVWL VPHUXM~FH NRGYUiWHQLX SRLVWQpKR QHEH]SHþHQVWYD
PRåQiSUtþLQDY]QLNXãNRG\ NWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX
]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ EH]RGNODGQHStVRPQHR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNDNpKRNRĐYHNQiURNXQDQiKUDGXãNRG\
ͻ QD SUtVOXãQRP WODþLYH R]QiPLĢ SRLVWLWHĐRYL åH GRãOR NXãNRGRYHM XGDORVWL D SUDYGLYR RGSRYHGDĢ QD YãHWN\ RWi]N\
SRLVWLWHĐDWêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWLY\MDGULĢVDNVYRMHM]RGSRYHGQRVWL]DY]QLNQXW~ãNRGXNSRåDGRYDQHMQiKUDGH
ãNRG\DMHMYêãNHDGRORåLĢYãHWN\SRåDGRYDQpGRNODG\
ͻ LQIRUPRYDĢSRLVWLWHĐDR]DþDWêFKNRQDQLDFKSUHGV~GRPDOHERUR]KRGFRYVNêPRUJiQRP
ͻ XPRåQLĢ SRLVWLWHĐRYL ULDGLĢ D GRKOLDGDĢ QD SUiYQH]DVWXSRYDQLH REKDMREX DOHER YLHVĢMHGQDQLH R QiURNX QDQiKUDGX
ãNRG\


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
ͻ GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
ͻ GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
ͻ GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 








$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKR REGRELDYSUtSDGHSRLVWQHM]POXY\GRMHGQDQHMQDGREXQHXUþLW~9êSRYHćPXVtE\Ģ
GRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELD




//W/ŽĚƉŽǀĞĚŶŽƐƛϭϴͬϬϮ



&HVWRYQpSRLVWHQLH
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW6NXSLQRYpFHVWRYQpSRLVWHQLHSUHILUP\
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLHSRPRFLQDMPl]DPHVWQDQFRPSRLVWQtNDYQ~G]LSRþDV]DKUDQLþQêFKSUDFRYQêFKFLHVW3RLVWQtNRPP{åHE\ĢSUiYQLFNi
DOHERSRGQLNDM~FDI\]LFNiRVRED



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9 3RLVWHQLH OLHþHEQêFK QiNODGRY Y]DKUDQLþt
DSULQiOHåLDFLFKDVLVWHQþQêFKVOXåLHE


'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 SRLVWHQLH ~UD]X D  SULQiOHåLDFLFK
DVLVWHQþQêFKVOXåLHE
9 SRLVWHQLH EDWRåLQ\ D SULQiOHåLDFLFK

DVLVWHQþQêFKVOXåLHE
9 SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX D
SULQiOHåLDFLFKDVLVWHQþQêFKVOXåLHE



þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 âNRG\VS{VREHQp~P\VHOQêPNRQDQtPSRLVWHQpKRDOHERLQHM
RVRE\NRQDM~FHMQDSRGQHWSRLVWQpKR
2 âNRG\ SULDPR DOHER QHSULDPR VS{VREHQp FKHPLFNêPL
ELRORJLFNêPL ELRFKHPLFNêPL DOHER HOHNWURPDJQHWLFNêPL
]EUDĖDPL
2 âNRG\ SULDPR DOHER QHSULDPR VS{VREHQp PDQLSXOiFLRX VR
VWUHOQRX]EUDĖRXDOHERYêEXãQLQRX
7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
9SUtSDGHSRLVWHQLDOLHþHEQêFKQiNODGRYY]DKUDQLþtVDSRLVWHQLH
QHYĢDKXMHQDQiNODG\NWRUpY]QLNOLYV~YLVORVWLV
^ XåLWtPDONRKROXGURJDRPDPQêFKOiWRN
^ YHGRPêP]QHXåLWtPOLHNRY
^ SV\FKLFNêPLSRUXFKDPL
^ NRPSOLNiFLDPL YWHKRWHQVWYH NWRUp Y]QLNQ~ SR  PHVLDFL
WHKRWHQVWYD YUiWDQHS{URGX 
^ ~UD]RP NWRUê XWUSHO SRLVWHQê SUL Y\NRQiYDQt SURIHVLRQiOQHM
ãSRUWRYHMþLQQRVWL
9SUtSDGHSRLVWHQLD~UD]XMHSRLVWLWHĐRSUiYQHQê]QtåLĢSRLVWQp
SOQHQLHDåRDN
^ N~UD]XGRãORYþDVHNHćEROSRLVWHQêSRGYSO\YRPDONRKROX
RPDPQêFKDOHERWR[LFNêFKOiWRN
^ SRLVWHQêSR~UD]HQHY\KĐDGiEH]]E\WRþQpKRRGNODGXOHNiUVNH
RãHWUHQLHDOHERVDQHOLHþLSRGĐDSRN\QRYOHNiUDDWRWRNRQDQLH
PDORQHJDWtYQ\YSO\YQDQiVOHGN\~UD]X
9SUtSDGH SRLVWHQLH  ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VD SRLVWHQLH
QHY]ĢDKXMHQDãNRGX
^ VS{VREHQ~SUHYiG]NRXPRWRURYêFKDSUtSRMQêFKYR]LGLHO
^ VS{VREHQ~ QD FXG]HM KQXWHĐQHM YHFL NWRU~ Pi SRLVWHQê
SRåLþDQ~XåtYDMXDOHERMXPiXVHED
^ Y]QLNQXW~]DPHVWQiYDWHĐRYLSULSOQHQtSUDFRYQêFK~ORKDOHER
YSULDPHMV~YLVORVWLVQLPLYSUDFRYQRSUiYQ\FKY]ĢDKRFK
^ Y]QLNQXW~ YV~YLVORVWL VSRVN\WQXWtP RGERUQHM VOXåE\
SRGQLNDWHĐVNRXDOHER]iURENRYRXþLQQRVĢRXSRLVWQpKR


//W/dZs>&/ZDϭϴͬϬϮ



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 3RLVWHQLH VD Y]ĢDKXMH QD ~]HPLH NUDMtQ GRMHGQDQêFK YSRLVWQHM ]POXYH VYêQLPNRX 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ NUDMLQ\ WUYDOpKR
SRE\WXSRLVWHQpKRDNUDMLQ\YNWRUHMMHSRLVWHQê~þDVWQtNRPYHUHMQpKR]GUDYRWQpKRSRLVWHQLD


$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYi PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ NWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ EH]]E\WRþQpKRRGNODGXR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLDOHERDVLVWHQþQHMVSRORþQRVWLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGDĢSUDYGLYpY\VYHWOHQLH
RMHMY]QLNXDUR]VDKXMHQiVOHGNRYSUHGORåLĢSRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDOHERDVLVWHQþQHM
VSRORþQRVWLDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ QDSRåLDGDQLHSRLVWLWHĐDSRGURELĢVDY\ãHWUHQLXOHNiURPXUþHQêPSRLVWLWHĐRPDOHERV~KODVLĢVWêPDE\9iãRãHWUXM~FLOHNiU
SRVN\WRO~GDMHR9DãRP]GUDYRWQRPVWDYHOHNiURYLXUþHQRPSRLVWLWHĐRP
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLåHVWHX]DYUHOSRLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRYDMXLQpKRSRLVWLWHĐDXYLHVĢMHKRQi]RYDDGUHVXDYêãNX
GRMHGQDQHMSRLVWQHMVXP\
ͻ RGPLHWQXĢX]DYUHWLHV~GQHKR]PLHUXNWRUêPE\Y]QLNRO]iYl]RNSRLVWLWHĐDSOQLĢSRãNRGHQpPXYLDFDNRE\PXEROSOQLONHE\
SRLVWHQêWDNêWR]PLHUQHX]DYUHO

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
ͻ GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
ͻ GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtPHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
ͻ GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GREX QHXUþLW~ ]DþtQD GĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM ]POXYHDNR ]DþLDWRN SRLVWHQLD DNRQþt GĖRP ]iQLNX SRLVWHQLD Y]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHGSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 

.U\WLHSRLVWHQpKRSRþDVNRQNUpWQHM]DKUDQLþQHMFHVW\ ]DþtQDRNDPLKRPSUHNURþHQLDãWiWQHMKUDQLFH6ORYHQVNHMUHSXEOLN\SUL
RGFKRGH SRLVWHQpKR GR ]DKUDQLþLD DOHER SOiQRYDQêP þDVRP RGOHWX OLHWDGOD ]R 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ DNRQþt RNDPLKRP
SUHNURþHQLDãWiWQHMKUDQLFH6ORYHQVNHMUHSXEOLN\SULSUtFKRGHSRLVWHQpKR]R]DKUDQLþLDDOHERSOiQRYDQêPþDVRPSUtOHWXOLHWDGOD
GR6ORYHQVNHMUHSXEOLN\UHVSKRGLQRXVWUHGRHXUySVNHKRþDVXGĖDSRE\WXSRLVWHQpKRPLPR~]HPLD6ORYHQVNHMUHSXEOLN\







$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHPHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRX GR GYRFK PHVLDFRY RGR GĖD X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ 3RLVWHQLH ]DQLNQH XSO\QXWtP RVHPGĖRYHM YêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRXNX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD 9êSRYHć PXVt E\Ģ GRUXþHQi SRLVWLWHĐRYL QDMQHVN{UãHVĢ WêåGĖRYSUHG XSO\QXWtP
SRLVWQpKRREGRELD



//W/dZs>&/ZDϭϴͬϬϮ



&HVWRYQpSRLVWHQLH
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW6NXSLQRYpFHVWRYQpSRLVWHQLHSUHSRGQLNDWHđRY
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GHRSRLVWHQLHSRPRFL]DPHVWQDQFRPSRLVWQtNDYQ~G]LSRþDV]DKUDQLþQêFKSUDFRYQêFKDV~NURPQêFKFLHVW3RLVWQtNRPP{åHE\Ģ
SUiYQLFNiDOHERSRGQLNDM~FDI\]LFNiRVRED



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"


7\SSRLVWHQLD(85Ï3$VDY]ĢDKXMHQD

9 SRLVWHQLH OLHþHEQêFK QiNODGRY Y]DKUDQLþt
DSULQiOHåLDFLFKDVLVWHQþQêFKVOXåLHE
9 SRLVWHQLH  ~UD]X D SULQiOHåLDFLFK
DVLVWHQþQêFKVOXåLHE
9 

7\SSRLVWHQLD69(7VDY]ĢDKXMHQD
9 SRLVWHQLH OLHþHEQêFK QiNODGRY Y ]DKUDQLþt D
SULQiOHåLDFLFKDVLVWHQþQêFKVOXåLHE
9 SRLVWHQLH ~UD]X D  SULQiOHåLDFLFK

DVLVWHQþQêFKVOXåLHE
9 SRLVWHQLH EDWRåLQ\ D SULQiOHåLDFLFK
DVLVWHQþQêFKVOXåLHE
9 SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX D
SULQiOHåLDFLFKDVLVWHQþQêFKVOXåLHE


þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 âNRG\VS{VREHQp~P\VHOQêPNRQDQtPSRLVWHQpKRDOHERLQHM
RVRE\NRQDM~FHMQDSRGQHWSRLVWQpKR
2 âNRG\ SULDPR DOHER QHSULDPR VS{VREHQp FKHPLFNêPL
ELRORJLFNêPL ELRFKHPLFNêPL DOHER HOHNWURPDJQHWLFNêPL
]EUDĖDPL
2 âNRG\ SULDPR DOHER QHSULDPR VS{VREHQp PDQLSXOiFLRX VR
VWUHOQRX]EUDĖRXDOHERYêEXãQLQRX
7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
9SUtSDGHSRLVWHQLDOLHþHEQêFKQiNODGRYY]DKUDQLþtVDSRLVWHQLH
QHYĢDKXMHQDQiNODG\NWRUpY]QLNOLYV~YLVORVWLV
^ XåLWtPDONRKROXGURJDRPDPQêFKOiWRN
^ YHGRPêP]QHXåLWtPOLHNRY
^ SV\FKLFNêPLSRUXFKDPL
^ NRPSOLNiFLDPL YWHKRWHQVWYH NWRUp Y]QLNQ~ SR  PHVLDFL
WHKRWHQVWYD YUiWDQHS{URGX 
^ ~UD]RP NWRUê XWUSHO SRLVWHQê SUL Y\NRQiYDQt SURIHVLRQiOQHM
ãSRUWRYHMþLQQRVWL
9SUtSDGHSRLVWHQLD~UD]XMHSRLVWLWHĐRSUiYQHQê]QtåLĢSRLVWQp
SOQHQLHDåRDN
^ N~UD]XGRãORYþDVHNHćEROSRLVWHQêSRGYSO\YRPDONRKROX
RPDPQêFKDOHERWR[LFNêFKOiWRN
^ SRLVWHQêSR~UD]HQHY\KĐDGiEH]]E\WRþQpKRRGNODGXOHNiUVNH
RãHWUHQLHDOHERVDQHOLHþLSRGĐDSRN\QRYOHNiUDDWRWRNRQDQLH
PDORQHJDWtYQ\YSO\YQDQiVOHGN\~UD]X
9SUtSDGH SRLVWHQLH  ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VD SRLVWHQLH
QHY]ĢDKXMHQDãNRGX
^ VS{VREHQ~SUHYiG]NRXPRWRURYêFKDSUtSRMQêFKYR]LGLHO
^ VS{VREHQ~ QD FXG]HM KQXWHĐQHM YHFL NWRU~ Pi SRLVWHQê
SRåLþDQ~XåtYDMXDOHERMXPiXVHED
^ Y]QLNQXW~]DPHVWQiYDWHĐRYLSULSOQHQtSUDFRYQêFK~ORKDOHER
YSULDPHMV~YLVORVWLVQLPLYSUDFRYQRSUiYQ\FKY]ĢDKRFK
^ Y]QLNQXW~ YV~YLVORVWL VSRVN\WQXWtP RGERUQHM VOXåE\
SRGQLNDWHĐVNRXDOHER]iURENRYRXþLQQRVĢRXSRLVWQpKR


//W/dZs>WKE/<d>ϭϴͬϬϮ



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 3UHW\SSRLVWHQLD(85Ï3$VDSRLVWHQLHY]ĢDKXMHQDJHRJUDILFNp~]HPLH(XUyS\VYêQLPNRX6ORYHQVNHMUHSXEOLN\NUDMLQ\
WUYDOpKRSRE\WXSRLVWHQpKRDNUDMLQ\YNWRUHMMHSRLVWHQê~þDVWQtNRPYHUHMQpKR]GUDYRWQpKRSRLVWHQLD
9 3UH W\S SRLVWHQLD 69(7 VD SRLVWHQLH Y]ĢDKXMH QD ~]HPLH YãHWNêFK ãWiWRY VYHWD VYêQLPNRX 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ NUDMLQ\
WUYDOpKRSRE\WXSRLVWHQpKRDNUDMLQ\YNWRUHMMHSRLVWHQê~þDVWQtNRPYHUHMQpKR]GUDYRWQpKRSRLVWHQLD


$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYi PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ NWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ EH]]E\WRþQpKRRGNODGXR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLDOHERDVLVWHQþQHMVSRORþQRVWLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGDĢSUDYGLYpY\VYHWOHQLH
RMHMY]QLNXDUR]VDKXMHQiVOHGNRYSUHGORåLĢSRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDOHERDVLVWHQþQHM
VSRORþQRVWLDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ QDSRåLDGDQLHSRLVWLWHĐDSRGURELĢVDY\ãHWUHQLXOHNiURPXUþHQêPSRLVWLWHĐRPDOHERV~KODVLĢVWêPDE\9iãRãHWUXM~FLOHNiU
SRVN\WRO~GDMHR9DãRP]GUDYRWQRPVWDYHOHNiURYLXUþHQRPSRLVWLWHĐRP
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLåHVWHX]DYUHOSRLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRYDMXLQpKRSRLVWLWHĐDXYLHVĢMHKRQi]RYDDGUHVXDYêãNX
GRMHGQDQHMSRLVWQHMVXP\
ͻ RGPLHWQXĢX]DYUHWLHV~GQHKR]PLHUXNWRUêPE\Y]QLNRO]iYl]RNSRLVWLWHĐDSOQLĢSRãNRGHQpPXYLDFDNRE\PXEROSOQLONHE\
SRLVWHQêWDNêWR]PLHUQHX]DYUHO

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
-HGQRUD]RYp SRLVWQp]DFHO~GREX WUYDQLD SRLVWHQLD SODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ ]DþLDWNX SRLVWHQLD 9êãND SRLVWQpKR VWHUPtQRP
VSODWQRVWLD~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLH]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH3RLVWHQLHYãDNQH]DQLNQHXSO\QXWtPGRE\SRLVWHQLDDNQHR]QiPLWH
9\DOHERSRLVWLWHĐQDMPHQHMãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPGRE\SRLVWHQLDGUXKHM]POXYQHMVWUDQHåHQDćDOãRPWUYDQtSRLVWHQLD
QLHNWRUi ]R ]POXYQêFK VWUiQQHPi ]iXMHP DQDMQHVN{U YSRVOHGQê GHĖ GRE\ SRLVWHQLD XKUDGtWH SRLVWQp 9WDNRP SUtSDGH VD
SRLVWHQLHSUHGOåXMH]DURYQDNêFKSRGPLHQRNDQDURYQDN~GREXSRLVWHQLDDNRWRERORYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWp

.U\WLHSRLVWHQpKRSRþDVNRQNUpWQHM]DKUDQLþQHMFHVW\ ]DþtQDRNDPLKRPSUHNURþHQLDãWiWQHMKUDQLFH6ORYHQVNHMUHSXEOLN\SUL
RGFKRGH SRLVWHQpKR GR ]DKUDQLþLD DOHER SOiQRYDQêP þDVRP RGOHWX OLHWDGOD ]R 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ DNRQþt RNDPLKRP
SUHNURþHQLDãWiWQHMKUDQLFH6ORYHQVNHMUHSXEOLN\SULSUtFKRGHSRLVWHQpKR]R]DKUDQLþLDDOHERSOiQRYDQêPþDVRPSUtOHWXOLHWDGOD
GR6ORYHQVNHMUHSXEOLN\UHVSKRGLQRXVWUHGRHXUySVNHKRþDVXGĖDSRE\WXSRLVWHQpKRPLPR~]HPLD6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
9SUtSDGHSRLVWHQLD~UD]XSRþDVV~NURPQêFK]DKUDQLþQêFKFLHVWNU\WLHSRLVWHQpKRSRþDVNRQNUpWQHM]DKUDQLþQHMFHVW\]DþtQD
RGFKRGRPSRLVWHQpKR]PLHVWDMHKRSRE\WXDNRQþtSUtFKRGRPSRLVWQpKRGRPLHVWDMHKRSRE\WX




$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWHQLH]DQLNQHY]P\VOHXVWDQRYHQLDXYHGHQpKRYþDVWLÄ.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH³



//W/dZs>WKE/<d>ϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLHPDMHWNXSRÿDVYëVWDYE\
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNW6WDYHEQRPRQWiæQHSRLVWHQLH
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
6WDYHEQRPRQWiåQH SRLVWHQLH VD Y]ĢDKXMH QD YHFQp ãNRG\ NWRUp Y]QLNQ~ QD PDMHWNX SRþDV MHKR YêVWDYE\  SUtVWDYE\ QDGVWDYE\
UHNRQãWUXNFLHþLPRQWiåHþDVWLVWDYHEQêFKDOHERPRQWiåQ\FKGLHO



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9 âNRG\NWRUpY]QLNQ~QDSRLVWHQRPPDMHWNX
SRþDV YêVWDYE\ UHNRQãWUXNFLH PRQWiåH

QiVOHGNRP DNpKRNRĐYHN QHEH]SHþHQVWYD
RNUHP YêOXN XYHGHQêFK YSRGPLHQNDFK
SRLVWQHM]POXY\QDSU
9 âNRG\
VS{VREHQp
åLYHOQêPL
QHEH]SHþHQVWYDPL QDMPl SRåLDURP
SRYRGĖRX
]iSODYRX
]HPHWUDVHQtP
SUtYDORPGDåćRYHMYRG\YtFKULFRX
9 âNRG\ VS{VREHQp NUiGHåRX YOiPDQtP

YDQGDOL]PRP
9 âNRG\QDEH]FK\EQHUHDOL]RYDQêFKSUYNRFK
VWDYHEQpKR GLHOD YG{VOHGNX FK\E\

NRQãWUXNFLH QHGRVWDWRþQH DOHER FK\EQH
Y\NRQDQRXSUiFRXDOHERFK\ERXPDWHULiOX
3RLVWHQêPPDMHWNRPP{åHE\Ģ
H[LVWXM~FLPDMHWRNDOHERPDMHWRNSUHY]DWêDOHER
SUHQDMDWêSRLVWHQêPVWDYHEQpVWURMHD]DULDGHQLH
VWDYHQLVNDRGSUDWiYDFLHQiNODG\QDRGVWUiQHQLH
VXWtQ SR SRLVWQHM XGDORVWL QiNODG\ ]D SUiFX
QDGþDVSUiFXYQRFLSRþDVVYLDWNRY]DH[SUHVQp
GRGDQLHQiKUDGQêFKGLHORY

'RSOQNRYêPYROLWHĐQêPSRLVWHQtPMH
9 3RLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX
VS{VREHQ~ WUHWHM RVREH YV~YLVORVWL VR
VWDYHEQRPRQWiåQ\PLSUiFDPL
9 3RLVWHQLH  ãN{G SRþDV GRE\ RGVWUDĖRYDQLD
FKêEDQHGRURENRY
9 3RLVWHQLHUL]LNDFK\EQpKRSURMHNWX
9 3RLVWHQLHãN{GSRþDVWHVWRYDQLDWHFKQROyJLH


þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 9DG\ QHGRVWDWN\ SRUXFK\ ]D NWRUp ]RGSRYHGi YêUREFD
GRGiYDWHĐRSUDYiUHQVNiILUPD
2 1iVOHGQp ãNRG\ DNR V~ QDSU XãOê ]LVN ]YêãHQp QiNODG\ QD
YêUREXSHQiOH
2 âNRG\VS{VREHQpSRYRGĖRXY~]HPLDFKNWRUpV~]DSODYRYDQp
URþQêP SULHWRNRP DOHER QLåãtP Y]P\VOH K\GURORJLFNêFK
~GDMRYVSUDFRYDQêFKQDMPlK\GURPHWHRURORJLFNêP~VWDYRP
2 âNRG\Y]QLNQXWpS{VREHQtPEHåQêFKDWPRVIpULFNêFK]UiåRN
2 âNRG\Y]QLNQXWpO~SHåQêPSUHSDGQXWtP
7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\NXNWRUêPGRãOR
^ YG{VOHGNX ~P\VHOQpKR NRQDQLD DOHER KUXERX
QHGEDQOLYRVĢRX]RVWUDQ\SRLVWHQpKR
^ YG{VOHGNXþLDVWRþQpKRDOHER~SOQpKR]DVWDYHQLDVWDYHEQR
PRQWiåQ\FKSUiF
^ YG{VOHGNX FKêE DQHGRVWDWNRY NWRUp PDOL SRLVWHQp YHFL
YþDVH X]DYUHWLD SRLVWHQLD DEROL DOHER PRKOL E\Ģ ]QiPH
SRLVWHQpPX
^ YG{VOHGNX QHGRGUåDQLD SUiYQ\FK SUHGSLVRY ~þHOX GLHOD
WHFKQLFNêFKQRULHPDWHFKQRORJLFNêFKSRVWXSRY
^ SRNLDĐSRLVWHQêSULRSUDYHDOHERYêPHQHYHFLQHSRVWXSRYDO
YV~ODGH VSRN\QPL SRLVWLWHĐD WHQ P{åH  SRLVWQp SOQHQLH
]QtåLĢ~PHUQHWRPXDNêYSO\YPDORWRWRSRUXãHQLHQDUR]VDK
MHKRSRYLQQRVWLSOQLĢ
^ QDLQRPPLHVWHDNRMHXYHGHQpYSRLVWQHM]POXYH



//W/ZϭϴͬϬϮ



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1DPLHVWHY\NRQiYDQLDVWDYHEQRPRQWiåQ\FKSUiFXYHGHQRPYSRLVWQHM]POXYH

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
ͻ QDSRåLDGDQLHSRLVWLWHĐDSUHGORåLĢPDWHULiO\DSRVN\WQ~ĢV~þLQQRVĢQHY\KQXWQ~SUHSRV~GHQLHUL]LNDQDSU=POXYDRGLHOR
KDUPRQRJUDPSUiF
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQHDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ XORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~XVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGDĢSUDYGLYpY\VYHWOHQLHRMHMY]QLNXDUR]VDKXMHMQiVOHGNRYSUHGORåLĢSRLVWLWHĐRYL
SRWUHEQpGRNODG\SRVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QPLSRLVWLWHĐDDXþLQLĢRSDWUHQLDDE\VDãNRGDćDOHMQH]YlþãRYDOD
ͻ Y\þNDĢVRSUDYRXSRãNRGHQHMYHFLDOHERVRGVWUDĖRYDQtP]Y\ãNRY]QLþHQHMYHFLQDSRN\QSRLVWLWHĐDSRNLDĐQLHMHSRWUHEQp
]EH]SHþQRVWQêFKK\JLHQLFNêFKHNRORJLFNêFKDOHERLQêFK]iYDåQêFKG{YRGRYVRSUDYRXYHFLDOHERRGVWUiQHQtPMHM]Y\ãNRY
]DþDĢVN{U
ͻ ]DEH]SHþLĢSRãNRGHQpYHFLDOHERLFKV~þDVWLDNRG{ND]QpSURVWULHGN\DPDĢLFKNGLVSR]tFLLNSUHXNi]DQLX]RVWUDQ\SRLVWLWHĐD
DOHERQtPSRYHUHQêFKRV{E


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
-HGQRUD]RYpSRLVWQp]DGREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
9êãNDMHGQRUD]RYpKRSRLVWQpKR SUtSDGQHMHKRVSOiWRN VWHUPtQRPVSODWQRVWLD~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM
]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWQpNU\WLH]DþtQDRNDPLKRP]DKiMHQLDVWDYHEQRPRQWiåQ\FKSUiFUHVSY\ORåHQtPSRLVWHQêFKYHFtQDVWDYHQLVNXDWREH]
RKĐDGXQDVNRUãtGHĖXYHGHQêYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLD.RQLHFSRLVWQpKRNU\WLDMHRNDPLKRPRGRY]GDQLDGLHOD
DOHERGRRNDPLKXXNRQþHQLDSUYHMVN~ãREQHMSUHYiG]N\QDMGOKãLHYãDNGRRNDPLKXY\GDQLDNRODXGDþQpKRUR]KRGQXWLD
3RLVWHQLH]DQLNQHQDMQHVN{UGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNRNRQLHFSRLVWHQLD








$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtP
RVHPGĖRYHMYêSRYHGQHMOHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH




//W/ZϭϴͬϬϮ



3RLVWHQLH~UD]X
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNWÓUD]RYpSRLVWHQLHRV{ESUHSUDYRYDQëFKPRWRURYëPYR]LGORPIORWLOD
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GH R~UD]RYp SRLVWHQLH RV{E SUHSUDYRYDQêFK PRWRURYêP YR]LGORP NWRUp VD Y]ĢDKXMH QD ãNRG\ VS{VREHQp QHPHQRYDQêP RVREiP
QiVOHGNRP~UD]XNXNWRUpPXG{MGHSULLFKSUHSUDYHPRWRURYêPYR]LGORP
þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9 6PUĢQiVOHGNRP~UD]X
9 7UYDOi FHONRYi DOHER þLDVWRþQi LQYDOLGLWD 
QiVOHGNRP~UD]X
9 'HQQp RGãNRGQHQLH ]D SRE\W YQHPRFQLFL
QiVOHGNRP~UD]X
9 =ORPHQLQ\DSRSiOHQLQ\QiVOHGNRP~UD]X





þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 ÒUD]\ SULDPR DOHER QHSULDPR VS{VREHQp YRMQRX DOHER
REþLDQVNRXYRMQRX
2 ÒUD]\Y]QLNQXWpYG{VOHGNXYRSUHGH[LVWXM~FHMVNXWRþQRVWLWM
]GUDYRWQpKR VWDYX SRLVWHQpKR SUH NWRUê ERO OLHþHQê SRG
OHNiUVN\P GRKĐDGRP DOHER NWRUê PX ERO OHNiURP R]QiPHQê
SUHGGiWXPRP]DþLDWNXSRLVWQpKRNU\WLD
2 1iVOHGQp ãNRG\ SR ~UD]H NWRUp QLH V~ LQDN SRLVWHQtP NU\Wp
QDSUQHPDMHWNRYiXMPDXãOê]LVN 






7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\NXNWRUêPGRãOR
^ SUL VN~ãREQêFK DSUHGYiG]DFtFK MD]GiFK XSUHGDMFX YR]LGLHO
DOHERSULVN~ãREQêFKMD]GiFKV~YLVLDFLFKVRSUDYRXYR]LGOD
^ SULSUHSUDYHRV{EQDWDNRPPLHVWHYR]LGODNWRUpQLHMHXUþHQp
NSUHSUDYHRV{E
^ YSUtYHVQRPYR]LGOHNPRWRURYpPXYR]LGOX
^ SUL ~þDVWL QD DNêFKNRĐYHN UêFKORVWQêFK SUHWHNRFK DQD
SUHWHNRFKVUêFKORVWQRXYORåNRXYUiWDQHWUpQLQJRYêFKMi]G
^ YRYR]LGOHNWRUpERORXåtYDQpQHRSUiYQHQH
^ YG{VOHGNX ULDGHQLD DOHER MD]G\ QD PRWRF\NOL VREVDKRP
PRWRUDY\ããtPDNRFPNXELFNêFK
^ SRþDV DNWtYQHKR YêNRQX VOXåE\ SRLVWHQpKR YR]EURMHQêFK
VLOiFKDNHMNRĐYHNNUDMLQ\
3RLVWQpSOQHQLHP{åHE\ĢSRLVWLWHĐRP]QtåHQp
^ DN RVRED NWRUi ~UD] XWUSHOD QHEROD YþDVH Y]QLNX ãNRGRYHM
XGDORVWLSULS~WDQiEH]SHþQRVWQêPSiVRP
^ DN N~UD]X GRãOR YPRWRURYRP YR]LGOH NWRUpKR WHFKQLFNi
VS{VRELORVĢ QH]RGSRYHGi SRGPLHQNDP QDSRXåtYDQLH
YSUHPiYNH QD SR]HPQêFK NRPXQLNiFLiFK SRGĐD SUiYQHKR
SUHGSLVXDWHQWRVWDYSULVSHONXY]QLNXãNRGRYHMXGDORVWL
^ DNERORYþDVHY]QLNXãNRGRYHMXGDORVWLYPRWRURYRPYR]LGOH
YLDF RV{E DNR MH SRþHW  VHGDGLHO XYHGHQê YRVYHGþHQt
RHYLGHQFLL WHFKQLFNRPSUHXND]H YR]LGOD
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.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPtYãHWNêFKNUDMtQVYHWDDNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWiLQi~]HPQiSODWQRVĢ

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ NWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ QDSUtVOXãQRPWODþLYHR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLåHGRãORNãNRGRYHMXGDORVWLDSUDYGLYRRGSRYHGDĢQDYãHWN\RWi]N\SRLVWLWHĐD
WêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ QD SRåLDGDQLH SRLVWLWHĐD SRGURELĢ VD OHNiUVNHPX Y\ãHWUHQLH ]D ~þHORP SRV~GHQLD QiVOHGNRY ~UD]X DGRGUåLDYDĢ SRN\Q\
DRGSRU~þDQLDRãHWUXM~FHKROHNiUD
ͻ SRVN\WQ~Ģ SRLVWLWHĐRYL YãHWN\ LQIRUPiFLH GRNXPHQW\ D DN~NRĐYHN ćDOãLX SRWUHEQ~ V~þLQQRVĢ ]D ~þHORP ãHWUHQLD ãNRGRYHM
XGDORVWL


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
9SUtSDGHSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQD
x GREXXUþLW~MHGQRUD]RYpSRLVWQp]DFHO~GREXWUYDQLDSRLVWHQLDSODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD
x GREXQHXUþLW~EHåQpSRLVWQpSODWtWHYãWYUĢURþQêFKSROURþQêFKDOHERURþQêFKSRLVWQêFKREGRELDFK
9êãND MHGQRUD]RYpKR SRLVWQpKR DOHER EHåQpKR SRLVWQpKR ]D SRLVWQp REGRELH SUtSDGQH LFK VSOiWRN  VWHUPtQPL VSODWQRVWL
D~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLHGRMHGQDQpQD
x GREXXUþLW~]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH
x GREXQHXUþLW~]DþtQDGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNRQþtGĖRP]iQLNXSRLVWHQLDY]P\VOH
YãHREHFQH]iYl]QpKRSUiYQHKRSUHSLVXXSUDYXM~FHKRSRLVWHQLH 2EþLDQVN\]iNRQQtN 





$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢ
ͻ YêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtPRVHPGĖRYHMYêSRYHGQHM
OHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
ͻ YêSRYHćRX NX NRQFX SRLVWQpKR REGRELD YSUtSDGH SRLVWQHM ]POXY\ GRMHGQDQHM QD GREX QHXUþLW~ 9êSRYHć PXVt E\Ģ
GRUXþHQiSRLVWLWHĐRYLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELD
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3RLVWHQLH~UD]X
,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORÿQRVģ
&RORQQDGH ,QVXUDQFH 6$VR VtGORP 5XH -HDQ 3LUHW  / /X[HPEXUJ /X[HPEXUVNR ]DStVDQi Y 2EFKRGQRP UHJLVWUL
/X[HPEXUJSRGÿtVORPÿ%NRQDM~FDSURVWUHGQtFWYRP
&RORQQDGH,QVXUDQFH6$SRERÿNDSRLVģRYQH]LQpKRÿOHQVNpKRäWiWX0ROGDYVNiFHVWD%.RäLFH,þ2
]DStVDQiY2EFKRGQRPUHJLVWUL2NUHVQpKRV~GX.RäLFH,RGG3RYORæNDÿ9 ĈDOHMOHQÅSRLVWLWHđ´ 
3URGXNWÓUD]RYpSRLVWHQLHRV{ESUHSUDYRYDQëFKPRWRURYëPYR]LGORP
3RLVWLWHĐ Y\KODVXMH åH WHQWR ,QIRUPDþQê GRNXPHQW QHREVDKXMH NRPSOHWQp LQIRUPiFLH SRVN\WRYDQp SRLVWLWHĐRP ]iXMHPFRYL RSRLVWHQLH
SRLVWQtNRYL  SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH R SURGXNWH .RPSOHWQpLQIRUPiFLH V~ XYHGHQp Y  SRLVWQHM ]POXYH
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDćDOãtFKGRNXPHQWRFKQDNWRUpVDSRLVWQi]POXYDRGYROiYD
2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"
,GH R~UD]RYp SRLVWHQLH RV{E SUHSUDYRYDQêFK PRWRURYêP YR]LGORP NWRUp VD Y]ĢDKXMH QD ãNRG\ VS{VREHQp QHPHQRYDQêP RVREiP
QiVOHGNRP~UD]XNXNWRUpPXG{MGHSULLFKSUHSUDYHPRWRURYêPYR]LGORP
þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9 6PUĢQiVOHGNRP~UD]X
9 7UYDOi FHONRYi DOHER þLDVWRþQi LQYDOLGLWD 
QiVOHGNRP~UD]X
9 'HQQp RGãNRGQHQLH ]D SRE\W YQHPRFQLFL
QiVOHGNRP~UD]X
9 =ORPHQLQ\DSRSiOHQLQ\QiVOHGNRP~UD]X



þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 ÒUD]\ SULDPR DOHER QHSULDPR VS{VREHQp YRMQRX DOHER
REþLDQVNRXYRMQRX
2 ÒUD]\Y]QLNQXWpYG{VOHGNXYRSUHGH[LVWXM~FHMVNXWRþQRVWLWM
]GUDYRWQpKR VWDYX SRLVWHQpKR SUH NWRUê ERO OLHþHQê SRG
OHNiUVN\P GRKĐDGRP DOHER NWRUê PX ERO OHNiURP R]QiPHQê
SUHGGiWXPRP]DþLDWNXSRLVWQpKRNU\WLD
2 1iVOHGQp ãNRG\ SR ~UD]H NWRUp QLH V~ LQDN SRLVWHQtP NU\Wp
QDSUQHPDMHWNRYiXMPDXãOê]LVN 







7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHYĢDKXMHQD~UD]\NXNWRUêPGRãOR
^ SUL VN~ãREQêFK DSUHGYiG]DFtFK MD]GiFK XSUHGDMFX YR]LGLHO
DOHERSULVN~ãREQêFKMD]GiFKV~YLVLDFLFKVRSUDYRXYR]LGOD
^ SULSUHSUDYHRV{EQDWDNRPPLHVWHYR]LGODNWRUpQLHMHXUþHQp
NSUHSUDYHRV{E
^ YSUtYHVQRPYR]LGOHNPRWRURYpPXYR]LGOX
^ SUL ~þDVWL QD DNêFKNRĐYHN UêFKORVWQêFK SUHWHNRFK DQD
SUHWHNRFKVUêFKORVWQRXYORåNRXYUiWDQHWUpQLQJRYêFKMi]G
^ YRYR]LGOHNWRUpERORXåtYDQpQHRSUiYQHQH
^ YG{VOHGNX ULDGHQLD DOHER MD]G\ QD PRWRF\NOL VREVDKRP
PRWRUDY\ããtPDNRFPNXELFNêFK
^ SRþDV DNWtYQHKR YêNRQX VOXåE\ SRLVWHQpKR YR]EURMHQêFK
VLOiFKDNHMNRĐYHNNUDMLQ\
3RLVWQpSOQHQLHP{åHE\ĢSRLVWLWHĐRP]QtåHQp
^ DN RVRED NWRUi ~UD] XWUSHOD QHEROD YþDVH Y]QLNX ãNRGRYHM
XGDORVWLSULS~WDQiEH]SHþQRVWQêPSiVRP
^ DN N~UD]X GRãOR YPRWRURYRP YR]LGOH NWRUpKR WHFKQLFNi
VS{VRELORVĢ QH]RGSRYHGi SRGPLHQNDP QDSRXåtYDQLH
YSUHPiYNH QD SR]HPQêFK NRPXQLNiFLiFK SRGĐD SUiYQHKR
SUHGSLVXDWHQWRVWDYSULVSHONXY]QLNXãNRGRYHMXGDORVWL
^ DNERORYþDVHY]QLNXãNRGRYHMXGDORVWLYPRWRURYRPYR]LGOH
YLDF RV{E DNR MH SRþHW VHGDGLHO XYHGHQê YRVYHGþHQt
RHYLGHQFLL WHFKQLFNRPSUHXND]H YR]LGOD
^ DN N~UD]X GRãORSUL MD]GH PRWRURYpKR YR]LGOD ULDGHQpKR
RVRERXEH]SUHGStVDQpKRYRGLþVNpKRRSUiYQHQLD
//W/hZK^KsKsK/>ͬϭϴͬϬϮ


.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
9 1D~]HPtYãHWNêFKNUDMtQVYHWD

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
ͻ SUDYGLYRD~SOQHRGSRYHGDĢQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
ͻ SODWLĢSRLVWQpYWHUPtQRFKDVS{VRERPGRKRGQXWêPYSRLVWQHM]POXYH
ͻ GEDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDQHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXSRLVWQpKRQHEH]SHþHQVWYD PRåQi
SUtþLQDY]QLNXãNRG\ NWRUpV~9iPXORåHQpSUiYQ\PLSUHGSLVPLDOHERNWRUpV~9iPXVWDQRYHQpSRLVWQRX]POXYRX
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNXQDSRLVWQpSOQHQLH
ͻ QDSUtVOXãQRPWODþLYHR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLåHGRãORNãNRGRYHMXGDORVWLDSUDYGLYRRGSRYHGDĢQDYãHWN\RWi]N\SRLVWLWHĐD
WêNDM~FHVDãNRGRYHMXGDORVWL
ͻ QD SRåLDGDQLH SRLVWLWHĐD SRGURELĢ VD OHNiUVNHPX Y\ãHWUHQLH ]D ~þHORP SRV~GHQLD QiVOHGNRY ~UD]X DGRGUåLDYDĢ SRN\Q\
DRGSRU~þDQLDRãHWUXM~FHKROHNiUD
ͻ SRVN\WQ~Ģ SRLVWLWHĐRYL YãHWN\ LQIRUPiFLH GRNXPHQW\ D DN~NRĐYHN ćDOãLX SRWUHEQ~ V~þLQQRVĢ ]D ~þHORP ãHWUHQLD ãNRGRYHM
XGDORVWL

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
-HGQRUD]RYp SRLVWQp ]D FHO~GREX WUYDQLD SRLVWHQLD SODWtWHQDMQHVN{UYGHĖ ]DþLDWNX SRLVWHQLD 9êãND SRLVWQpKRVWHUPtQRP
VSODWQRVWLD~GDMPLRVS{VREHSODWE\MHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLH]DþtQDDNRQþtGĖRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYH3RLVWHQLHYãDNQH]DQLNQHXSO\QXWtPGRE\SRLVWHQLDDNQHR]QiPLWH
9\DOHERSRLVWLWHĐQDMPHQHMãHVĢWêåGĖRYSUHGXSO\QXWtPGRE\SRLVWHQLDGUXKHM]POXYQHMVWUDQHåHQDćDOãRPWUYDQtSRLVWHQLD
QLHNWRUi]R]POXYQêFKVWUiQQHPi]iXMHP DQDMQHVN{UYSRVOHGQêGHĖGRE\SRLVWHQLDXKUDGtWHSRLVWQp9WDNRPSUtSDGHVD
SRLVWHQLHSUHGOåXMH]DURYQDNêFKSRGPLHQRNDQDURYQDN~GREXSRLVWHQLDDNRWRERORYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWp





$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3RLVWQ~]POXYXP{åHWHY\SRYHGDĢGRGYRFKPHVLDFRYRGRGĖDX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\3RLVWHQLH]DQLNQHXSO\QXWtP
RVHPGĖRYHMYêSRYHGQHMOHKRW\NWRUiVDSRþtWDRGRGĖDQDVOHGXM~FHKRSRGRUXþHQtYêSRYHGH
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%L]QLV3OXV
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNWSRLVWHQLHPDMHWNXD zodpovednosti podnikateĐov
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\Dzmluvné informácie oSRLVWQRPprodukte sú uvedené vSRLVWQHM
]POXYHDvo Všeobecných poistných podmienkach, Osobitných p.SRGPLHQNDFKDYZmluvných dojednaniach.
2 aký typ poistenia ide?
%L]QLV3OXVje produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa VSUDYLGODQD dobu neurþitú

ýo je predmetom poistenia?
9 Živelné poistenie. ZahĚĖD poistenie hnuteĐného
D nehnuteĐného majetku v prípade živelnej udalosti Živelná
udalosĢ je poškodenie poistenej veci následkom požiaru,
výbuchu, úderu blesku, nárazu lietajúceho telesa,
vodovodných škôd, víchrice a NUXSRELWLDSRYRGQH
D záplavy, zemetrasenia, zosuvu pôdy, skál alebo zeminy,
lavín
9 2GFXG]HQLH. ZahĚĖa poistenie hnuteĐného majetku
Y prípade krádeže vlámaním, vandalizmu, lúpežného
SUHSDGQXWLD
9 Poškodenie skla ZahĚĖa poistenie pre prípad poškodenia
skla akoukoĐvek náhodnou udalosĢou.
9 Vonkajší vandalizmus. ZahĚĖa SRLVWHQLHY prípade
úmyselného poškodenia zvonku prístupného priestoru
poisteného predmetu treĢou osobou.
9 Náklady po poistnej udalosti ZahĚĖa poistenie nákladov,
ktoré sú vynaložené Y súvislosti V poistnou udalosĢou.

ýo nie je predmetom poistenia?
8 XQLPREXQN\D doþasné stavby
8 Vtany, stánky, pódia, nafukovacie haly, bilOERDUG\
8 Rporné múry a VSHYQHQLDVYDKRY
8 Vkleníky, senníky, silá
8 HOHNWrárne, bioplynové stanice
8 Yerejné pozemné komunikácie, verejné UR]YRG\
elektriny, vody, plynu, tepla, verejné komunikaþné siete
8 Yodstvo, pôdDOHV\D SRUDVW\
8 ]vieratá a PLNURRUJDQL]P\
8 Glhodobo nevyužívané nehnuteĐnosti
8 QehnuteĐnosti, na ktorých sú vykonávané stavebné
úpravy, ak tieto úpravy mali vplyv na vznik škody
8 Eudovy bez kolaudaþného rozhodnutia
8 Slavidlá, lietadlá, koĐajové vozidlá
8 Potorové vozidlá (ak nie sú zásobami)
8 Oanové dráhy
8 ]ábavné parky
8 YHFLXPHOHFNHMD KLVWRULFNHMKRGQRW\
8 Voftvér a Gatabázy
8 Sodzemná Ģažba a dobývanie QHUDVWRY
8 Yýroba zbraní, munície, bojových a vojnových vozidiel
8 Yýstavba tunelov, mostov, vodných diel
8 Yrtné veže

9 Preprava nákladu alebo peĖazí ZahĚĖa SRLVWHQLHSUH
prípad poškodenia nákladu/peĖazí pri preprave spôsobené
živelnými rizikami, v príþinnej súvislosti s haváriou,
lúpežným prepadnutím SULSUHSUDYH
9 Prerušenie prevádzky. ZahĚĖa poistenie pre prípad
následnej škody spôsobenej prerušením prevádzky .

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Škodové udalosti vzniknuté najmä Y súvislosti s:

9 3RLVWHQLHVWURMRYD HOHNWronických zariadení ZahĚĖa
poistenie pre prípad poškodenia akoukoĐvek náhodnou
udalosĢou, ktorá nastane neþakane a náhle, obmedzuje
alebo vyluþuje prevádzkyschopnosĢ zariadenia.
9 Poistenie zodpovednosti za škodu. ZahĚĖa poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú inému, ak bola škoda
spôsobená v súvislosti s poistenou þinnosĢou. 
9 Poistenie sa vzĢahuje na tie pRLVWHQLD, ktoré sú dojednané
Y SRLVWQHM]POXYH
9 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v SRLVWQHM]POXYH

 úmyselným konaním, hrubou nedbanlivosĢou,
nedodržaním právnych predpisov SRGYRGRP
VSUHQHYHURX
 teroristickým þinom
 vojnovou udalosĢou, revolúciou, povstaním
 neriadením sa pokynmi poisĢovateĐa/asistenþnej služby
 vedomím poskytnutím nepravdivých/neúplných
informácií
 požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a SRG
 používaním zápalných a výbušných látok
 azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest
 jadrovou energiou alebo žiarením
 so zlyhaním informaþných systémov, softvéru

Kde sa na mĖa vzĢahuje krytie?
9

3RLVWHQLH PDMHWNXsa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré vám ako poistenému Y]QLNnú na území 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\3RLVWHQLH
zodpovednosti za škodu sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré vám ako poistenému vzniknú na území GRKRGQXWRPY SRLVWQHM
zmluve (možnosti územného rozsahu pre poistenie zodpovednosti za škodu: Slovenská a ýeská republika, alebo Slovenská
republika, ýeská republika, Rakúsko, Maćarsko, PoĐsko alebo Európa v geografickom význame).

Aké mám povinnosti?









UmožniWH poisĢovateĐovi vstup do poistených objektov za úþelom posúdenia poistného rizika.
OznámWH poisĢovateĐovi zmeny ku ktorým došlo poþas trvania poistenia
2GSRYHGDMWHSUDYGLYRD úplne na všetky otázky poisĢovateĐa.
UskutoþniWH opatrenia, aby poistná udalosĢ nenastala alebo bola þo najmenšia.
9 prípade vzniNXSRLVWQHMXGDORVWLNRQWDNWXMWHpoisĢovateĐaSRVN\WQLWH PX všetky informácie k SRLVWQHMXGDORVWL
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalosĢ, ak nastala za okolností nasvedþujúcich spáchanie trestného þLQX DOHERSULHVWXSNX
D predložWH policajný protokol.
PredložWH poisĢovateĐovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti.
Riaćte sa pokynmi poisĢovateĐa.

.HG\D ako uhradím platbu?
3RLVWHQLHPDMHWNXD zodpovednosti podnikateĐov je bežne platené poistenie, WMpoistné musíWH]DSODtiĢ za každé poistné obdobie
Y dohodnutých splátkach ku dĖu uvedenému v SRLVWQHM]POXYH
Poistné môže byĢ uhradené bankovým SUHYRGRPpodĐa platobných údajov uvedených v SRLVWQHM]POXYH

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
$N SRLVWHQLHY]QLNORprijatím Návrhu poistnej zmluvy zaplatením krytie zaþína R nultej hodine dĖa uvedeného ako zaþiatok poistenia v
Návrhu poistnej zmluvy za predpokladu, že poistné uvedené Y Návrhu poistenej zmluvy ste uhradili najneskôr v predchádzajúci deĖ;
$NSRLVWHQLHY]QLNORpodpisom oboch zmluvných strán Y takomto prípade krytie zaþína R nultej hodine dĖa uvedeného ako zaþiatok
SRLVWHQLDYSRLVWQHM]POXYH
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí:
x uplynutím dohodnutej poistnej doby, t.j. o 24.hodine dĖa, ktorý MHY poistnej zmluve uvedený ako koniec poistenia
x nezaplatením poistného, ak poistenie vzniklo podpisom oboch zmluvných strán a jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch
mesiacov odo dĖa MHKRVSODWQRVWL
x uplynutím výpovednej lehoty
x GRKRGRX zmluvných strán,
x ćalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach alebo spôsobmi stanovenými zákonom; a to vždy na
základe tej právnej skutoþnosti, ktorá nastala skôr.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
Zmluvu môžete písomne vypovedaĢ
x GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\
x do 1 mesiaca odo dĖa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho zamietnutia,
x najmenej 6 týždĖov pred uplynutím poistného obdobia.

Prehűad zmien v neživotných produktoch z dôvodu legislatívnych
požiadaviek s úēinnosƛou od 23.2.2018
1.1

Predaj produktov cez B2B

Dotknuté produkty: PZP, Casco (Autopartner), Domos Kompakt, Úrazové poistenie vodiēa, Biznis Plus.

1.1.1 Nový informaēný dokument o poistnom produkte
Na základe vykonávacieho nariadenia z EU ku každému neživotnému poisteniu musí byƛ klientovi pred
uzatvorením poistenia poskytnutý štandardizovaný nový informaēný dokument o poistnom produkte.
Doterajší Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach bude zrušený.
Nový informaēný dokument o poistnom produkte má presne predpísaný formát a štruktúru, ktorú nie
je možné meniƛ. Tento nový dokument sa nachádza v záložke Rekapitulácia, na ěakovnej stránke
a klient ho dostane emailom k poisteniu.

Ukážka z havarijného poistenia:

1

2

TIP: Sprostredkovateű môže tento dokument využiƛ pri vysvetűovaní charakteristík / parametrov
produktu.

1.1.2 Doplnenie nových prehlásení do Návrhu poistnej zmluvy
Ukážka z havarijného poistenia:

3

1.2

Papierové (tlaēené) poistné zmluvy

Domos Kompakt a PZP je možné uzatváraƛ aj prostredníctvom papierových poistných zmlúv. Od 23.2.
2018 je možné používaƛ naěalej terajšie papierové zmluvy, ale za podmienky, že v papierovej verzii
zmluvy sa vymení terajší Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach za nový Informaēný dokument
o poistnom produkte.
Nové tlaēivá:
x
x

Informaēný dokument o poistnom produkte pre Domos Kompakt
Informaēný dokument o poistnom produkte pre PZP

4

$8723$571(5 Kavarijné poistenie motorových vozidiel
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNWhavarijné SRLVWHQLH
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\Dzmluvné informácie oSRLVWQRPprodukte sú uvedené vSRLVWQHM
]POXYH
vo
Všeobecných
poistných
podmienkach
–
poistenie
motorových
vozidiel
$872 3$571(5YZmluvných dojednaniach pre poistenie motorových vozidiel $872 3$571(5 YR
Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie a v TabuĐkách pre hodnotenie trvalých následkov
2 aký typ poistenia ide?
Havarijné SRLVWHQLHje produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa na GREXQHurþitú

ýo je predmetom poistenia?

ýo nie je predmetom poistenia?

9 Poistenie poškodenia poisteného motorového vozidla
spôsobené haváriRX vandalizmom, živelnou udalosĢou,
KORGDYFDPLDSRLVWHQLHRGFXG]HQLD YR]LGOD

= havarijného poistenia nie sú hradené škody:
8 ak škody boli spôsobené úmyselným konaním
poisteného a/alebo poistníka, osôb jemu blízkych, jeho
spoloþníka, jeho zamestnancov, iného oprávneného
používateĐa alebo inej osoby konajúcej na podnet
niektorého z QLFK
8 QD pneumatikách, ak nedošlo súþasne k inému
poškodeniu vozidla, za ktoré je poisĢovateĐ povinný plniĢ,
V výnimkou škôd spôsobených vandalizmom a
odcudzením pneumatík,
8 Y prípadH odcudzenia vozidla, ak vozidlo v þase vzniku
škody nebolo vybavené predpísaným zabezpeþovacím
]DULDdením a/alebo zabezpeþovacie zariadenie nebolo
funkþné a/alebo aktivované.

9 Poistenie je možné dojednaĢ v dvoch balíkoch, priþom
základom je krytie rizík havárie, živelných udalostí
D YDQGDOL]PX
9 V prípade nehody alebo poruchy motorového vozidla sú
Dutomatickou súþasĢou poistenia asistenþné služby SUH
kategórie osobných motorových (M1) a nákladných vozidiel
1 V najväþšou prípustnou hmotnosĢou do 3,5 W
9 Parciálne škody sú hradené v cenách náhradných dielov
D prác platných v 65 Y danom regióne (nové ceny)
Y prípade ekonomicky neúþelnej opravy je vyplatená
všeobecná hodnota vozidla (þasová cena).

Pripoistenie batožiny
8 ak došlo k odcudzeniu batožiny krádežou vlámaním
] ULDGQH QHuzamknutého a nezabezpeþeného vozidla
8 DNEROD batožinD SRQHFKDQá vo vozidle pred zaþiatkom
MD]G\ SR ukonþení jazdy a pri prerušení jazdy na viac
DNRMHGQXKRGLQX

9 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v SRLVWQHM ]POXYH
D urþujú sa ako nová cena vozidla s '3+ Y GDQRP URNX
výroby
vrátane
štandardnej,
doplnkovej
alebo
nadštandardnej výbavy. AkákoĐvek poskytnutá individuálna
predajná zĐava nebude zohĐadnená pri stanovení novej ceny
YR]LGOD

Pripoistenie zníženej spoluúþasti pri poškodení skiel
YR]LGOD

9 Poistenie sa vzĢahuje na tie pripoistenia, ktoré sú dojednané
Y SRLVWQHM]POXYH

8 panoramatická strecha, strešné okná vozidla a pod.,
8 diaĐniþné známky, emisná známka, STK známka,
ochranné fólie, clony, spätné zrkadlá a pod.).

Doplnkové pripoistenia
9 Možné dojednaĢ
x
Sripoistenie úrazu prepravovaných osôb
x
Sripoistenie pre prípad
poškodenia/odcudzenia/straty batožiny
x
SULSRLVWHQLH zníženej spoluúþasti pri poškodení
VNLHOYR]LGOD
x
SULSRLVWHQLH úhrady nákladov na zapožiþanie
náhradného vozidla
x
SULSRLVWHQLHfinanþnej straty – *$3
9 Možné dojednaĢ len pre kategórie osobných motorových
0  D nákladných vozidiel (N1) s najväþšou prípustnou
hmotnosĢou do 3,5 W
9 Poistné limity poistného plnenia a výšky spoluúþasti sú
bližšie špecifikované Y SRLVWQHM]POXYH

úrazu.
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzĢahuje na škody, Y]QLNOL DOHER EROL
spôsobené v dôsledku
konaním,
hrubou
nedbanlivosĢou,
 úmyselným
nedodržaním právQ\FKSUHGSLVRY
 požitLD alkoholu, narkotík, omamných látok a SRG
 neriadením sa pokynmi poisĢovateĐa/asistenþnej služby
 vedomím
poskytnutím
nepravdivých/neúplných
informácií

Kde sa na mĖa vzĢahuje krytie?
9 Havarijné pRLVWHQLH vrátane dojednaných pripoistení sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré vám ako poistenému vzniknú na
JHRJUDILFNRPúzemí dohodnutom v poistnej zmluve t. j. všetky štáty Európy a Turecko

Aké mám povinnosti?
%ez zbytoþného odkladu písomne oznámWH poisĢovateĐovi, najneskôr však do 15 dní, každú zmenu týkajúcu sa poistenia v rozsahu
údajov uvedených v poistnej zmluve a údajov týkajúcich sa vozidla, jeho technického stavu alebo predmetov SRLVWHQLD
8većte v poistnej zmluve, koĐko originálnych, resp. kópií kĐúþov od vozidla, kĐúþov a ovládaþov od zabezpeþovacích zariadení
Ylastníte.
%ezodkladne nahlásWH príslušnému orgánu polície každú stratu alebo odcudzenie kĐúþov, ovládaþov alebo dokladov od vozidla
Vozidlo zabezpeþte predpísaným spôsobom a PDMWH Woto zabezpeþovacie zariadenie/zariadenia aktivované a funkþné.
UskutoþniWH opatrenia, aby poistná udalosĢ nenastala alebo bola þo najmenšia.
9 prípade vzniku poistnej udalosti kontaktujte asistenþnú službu, poskytnite jej informácie k SRLVWQHMXGDORVWL
5Laćte sa pokynmi asistenþnej služby a poisĢovateĐa.
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalosĢ, ak si to vyžadujú právne predpisy.
PredložWH poisĢovateĐovi / asistenþnej službe všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti.
2GSRYHGDMWHSUDYGLYRD úplne na všetky otázky poisĢovateĐa alebo asistenþnej služby.
Umožnite vykonaĢ oprávnenej osobe poisĢovateĐa obhliadku vozidla pred uzatvorením poistenia i Y prípade poistnej udalosti.













.HG\D DNR uhrádzaP SODWEX"
Poistné za poistné obdobie (spravidla 12 mesiacov) je splatné dĖom zaþiatku poistenia. Následné poistné je potrebné uhradiĢ GR
zaþiatku ćalšieho poistného obdobia. Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve. Poistné nie je možné uhrádzaĢ v splátkach.
Poistné môžete zaplatiĢ poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet alebo vkladom hotovosti na úþet D to podĐa pokynov
poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
$NSRLVWHQLHY]QLNORprijatím Návrhu poistnej zmluvy zaplatením poistného, krytie zaþína o nultej hodine dĖa v Návrhu poistnej zmluvy
uvedeného ako zaþiatok poistenia za predpokladu, že poistné uvedené v Návrhu poistenej zmluvy ste uhradili najneskôr v deĖ
predchádzajúci zaþiatku poistenia. Ak poistenie vznLNORSRGSLVRPSRLVWQHM]POXY\krytie zaþína o nultej hodine dĖa zaþiatku poistenia
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí
x
x
x
x
x
x

uplynutím výpovednej lehoty
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie nezaplatíte do  mesiacov odo dĖa jeho splatnosWLDOHERpoistné za
ćalšie poistné obdobie nezaplatíte do  mesiaca odo dĖa doruþenia výzvy poisĢovateĐa na jeho zaplatenie
odstúpením poisĢovateĐa od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo poistníka E\
poisĢovateĐ zmluvu neuzaYUHO
zánikom poistenej veci alebo zmenou v osobe jej vlastníka
uplynutím dohodnutej doby,
iným spôsobom, dohodnutým v zmluve alebo poistných podmienkach.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
x
x
x
x
x

Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia.
Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ do 1 mesiaca odo dĖa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho
]DPLHWQXWLD
Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpoveć nám bude doruþená v lehote minimálne
6 týždĖov pred výroþím poistnej zmluvy.
Poistnú zmluvu môže SísomnH Y\SRYHdaĢ každá zo zmluvných strán po obdržaní poistného plnenia alebo MHKR]DPLHWQXWí.
Ak je vaša poistná zmluva dojednaná na diaĐku, môžete od zmluvy odstúpiĢ do 14 dní od jej uzatvorenia.

'2026.203$.7– Poistenie budovy, domácnosti
D zodpovednosti za škodu
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNW Poistenie budovy, domácnosti D zodpovednosti za škodX
Kompletné informácie pred uzavretím SRLVWQHM]POXY\D zmluvné informácie o SRLVWQRPprodukte sú uvedené
Y SRLVWQHM ]POXYH vo Všeobecných poistných podmienkach – '2026 .203$.7 –  D Zmluvných
GRMHGQDQLDFK– '2026.203$.7 
2 aký W\S SRLVWHQLDLGH"
'2026.203$.7je produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa na dobu neurþitú.

ýo je predmetom poistenia?
9 %XGRYD – E\W rodinný dom, rekreaþná budova, vedĐajšia
budova, garáž, zapustený exteriérový bazén, príslušenstvo
E\WX D rodinného domu alebo rekreaþnej budovy, stavebné
súþasti budov, malé PHFKDQL]P\ stavebný materiál poþas
výstavby, rekonštrukcie alebo vykonávania opravy a údržby
EXGRY\HOHNWURPRWRU\Y stavebných súþastiach budovy.
Poistené riziká živelné udalosti podĐa zmluvných
dojednaní, odcudzenie veci, úmyselné poškodenie alebo
zniþenie veci, škody na skle, škody na elektromotoroch,
škody na vonkajšej fasáde EXGRY\spôsoEHQé divo žijúcimi
]YLHUDWDPL
3RLVWQá suma bude stanovená Y SRLVWQHM ]POXYH QD
základe KRGQRW\SRLVWHQHMEXGRY\
9 DomácnosĢ  súbor hnuteĐných vecí, WYRULDFL ]DULDGHQLH
domácnosti a vecí, slúžiacich na jej prevádzku alebo
uspokojovanie potrieb þlenov poistenej domácnosti.
Poistené riziká živelné udalosti podĐa zmluvných
dojednaní, odcudzenie veci, úmyselné poškodenie alebo
zniþenie veci, škody na skle, škody na elektromotoroch.
3RLVWQú sumu si stanovíte Y SRLVWQHM ]POXYH na základe
KRGQRW\poistených vecí v domácnosti.
3ULSRLVWHQLH ZodpovednosĢ za škodu
9 máte právo, DE\ v prípade poistnej udalosti poisĢovateĐ
]D vás nahradil škodu spôsobenú inému, za ktorú
]RGSRYHGáte vy DOHER vaše spolupoistené RVRE\
Poistenie sa vzĢahuje na:
x zodpovednosĢ fyzických osôb a z držby zvierat za
škodu spôsobenú inému:
o
na zdraví, vrátane nákladov pri usmrtení,
o
poškodením, zniþením alebo stratou veci,
vrátane
ušlého
zisku
vyplývajúceho
] uvedených škôd;
x zodpovednosĢ za škodu v súvislosti s vlastníctvom /
držbou nehnuteĐnosti uvedenej v poistnej zmluve,
spôsobenú inému:
o
na zdraví vrátene nákladov pri usmrtení,
o
poškodením, zniþením alebo stratou veci,
vrátane
ušlého
zisku
vyplývajúceho
] uvedených škôd.

Poistnú sumu si môžete stanoviĢ vo výške 70  (85
DOHER  (85
9

Automatickou súþasĢou SRLVWHQLD sú asistenþné služby
Y rozsahu podĐa dojednania: pomoc pri havarijnej situácii
alebo zabuchnutých dverách, právna asistencia, preprava
osôb, patrolovanie budovy, upratovacie práce po poistnej
udalosti, servis domácich spotrebiþov, informaþný poradca,
,7DVLVWHQFLDGH]LQVHNFLDD deratizácia.

ýo nie je predmetom poistenia?
8 3RLVWHQLH EXGRY\ sa nevzĢahuje na: budovy slúžiace na
SRGQLNDQLH  na výkon povolania, drevené budovy v extraviláne
REFH spoloþné antény, skleníky, fóliovníky, pareniská, športové
D detské ihriská, pozemky, rastliny a porasty, firemné štíty,
reklamné tabule a nápisy vrátane ich elektrickej inštalácie a ich
nosnej konštrukcie, oporné múry a oporné steny.
8 Poistenie domácnosti sa nevzĢahuje na: veci slúžiace na
SRGQLNDQLH QDvýkon povolania, veci odovzdané  prevzaté za
úþelom poskytnutia služby, motorové a nemotorové vozidlá
(okrem bicyklov a invalidných vozíkov), malotraktory, motocykle,
veci vo vlastníctve  Y oprávnenom užívaní náMRPFRY 
podnájomníkov, veci uložené v úschovných schránkach mimo
poistenej domácnosti, záznamy na nosiþoch zvuku, obrazu a
podobných médiách, Y\WYRUHQé poisteným, porasty a rastliny
rastúce na pozemku
8 Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzĢahuje na škRGX]D
ktorú nie ste zodpovedný vy ani vaše spolupoistené RVRE\D DQL
na škodu, ktorá nevznikla v súvislosti s vlastníctvom / držbou
nehnuteĐnosti, uvedenej v SRLVWQHM]POXYH
8 Poistenie sa nevzĢahuje DQL QD VRIWZDUH D databázy údajov,
budovy, ktoré sú urþené na zbúranie alebo rozobratie, veci,
ktoré pred poistnou udalosĢou už nebolo možné používaĢ pre
svoj úþel, náklady na bežnú opravu a údržbu, náklady na
dekontamináciu pôdy a vody, plavidlá, lietadlá, NoĐajové vozidlá,
škody na autorských a iných nehmotných právach majetkového
FKDUDNWHUX škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti
V podvodom, spreneverou, úmyselným konaním, vojnovými
udalosĢami, štrajkom alebo terorizmom, žiarením, zamorením
D SRG

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?








Ak v þase vzniku škody nie je prekonané zabezpeþenie voþi
RGFXG]HQLXpožadované poisĢovateĐom, poistenie sa na takúto
škodu nevzĢahuje.
Plnenie poisĢovateĐa pre prípad odcudzenia vecí za jednu
poistnú udalosĢ je obmedzené limitom zodpovedajúcim
spôsobu
]DEH]Seþenia
v þase
poistnej
udalosti,
požadovanému poisĢovateĐom.
9 povodĖovej oblasti nie sú kryté škody spôsobené povodĖou
D záplavou.
Nie sú kryté škody vzniknuté odcudzením alebo vandalizmom,
ak prípad nebol vyšetrený políciou.
$N porušíte SRYLQQRVWL uvedené Y poistných podmienkach,
poisĢovateĐ môže znížiĢ poistné plnenie

Kde sa na mĖa vzĢahuje krytie?
9 0LHVWRP SRLVWHQLD EXGRY\ domácnosti D zodpovednosti za škodu v súvislosti V vlastníctvom / držbou nehnuteĐnosti MH DGUHVD
XYHGená v SRLVWQHM]POXYH na území 6ORYHQVNHM UHSXEOLN\
9 0LHVWRP SRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWLfyzických osôb a ] držby zvierat za škodu je geografické územie Európy.

Aké mám povinnosti?
2GSRYHGDMWH SUDYGLYRD úplne na všetky otázky poisĢovateĐa, týkajúce sa dojednávaného poistenia
%ez zbytoþného odkladu informXMWHpoisĢovateĐa o zmenách v skutoþnostiach, na ktoré sa vás pýtal pri dojednávaní SRLVWHQLD
8chovávaMWH hodnoverné doklady o vlastníctve budovy a hnuteĐných vecí v domácnosti a na požiadanie ich predložWH poisĢovateĐovi
8PožniWH poisĢovateĐovi obhliadku predmetu poistenia v prípade škodovej udalosti
8držiavaMWH SUHGPHWSRLVWHQLDY dobrom technickom stave podĐa platných noriem
'EDMWH, aby poistná udalosĢ nenastala D DNQDVWDODXUREWH opatrenia, aby sa rozsah škody nezväþšoval
$k je dojednané poistenie trvalo obývanej budovy / domácnosti, neponechávaMWH ju neobývanú nepretržite dlhšie ako 60 dní.
=abezpeþWH EXGRYX/ domácnosĢ proti krádeži vlámaním a vandalizmu podĐa požiadavky poisĢovateĐa
$NWRprávny predpis nariaćuje, UHDOL]XMWH výstavbu  rekonštrukciu na základe stavebného povolenia alebo ohlásenia stavebnému
úradu.
'održiavaMWH predpisy protipožiarnej RFKUDQ\ najmä zabezpeþWH revízie DNRQWURO\SRLVWHQých vecí.
3ODĢte poistné riadne a vþas.













.HG\D DNRXKUádzam SODWEX"
3oistné za poistné obdobie (spravidla 12 mesiacov) MHVSODWQé dĖom zaþiatku poistenia.
Ak máte dojednanú platbu v splátkach, Vplátka poistného je splatná prvým dĖom príslušnej þasti poistného obdobia. Nasledujúce splátky
sú splatné prvým dĖom v PHVLDFLnasledujúceho štvrĢroka alebo polroka (v závislosti od dohodnutej štvrĢroþnej alebo polroþnej platby
splátok poistného), ktorý naVOHGXMHSRXSlynutí štvrĢroka alebo polroka, v ktorom bola zaplatená predchádzajúca splátka. Zaplatením
poistného sa rozumie jeho pripísanie na úþet poisĢovateĐa.
Ak poistenie vzniká prijatím Návrhu poistnej zmluvy zaplatením poistného, musíte zaplatiĢ poistné za prvé poistné obdobie alebo prvú
splátku poistného najneskôr v deĖ predchádzajúci zaþiatku poistenia.
Poistné môžete zaplatiĢ poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet poisĢovateĐa alebo vkladom hotovosti na úþet poisĢovateĐa
D to podĐa pokynov poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
$N SRLVWHQLHY]QLNORprijatím Návrhu poistnej zmluvy zaplatením poistného krytie zaþína R nultej hodine dĖa v Návrhu poistnej zmluvy
uvedeného ako zaþiatok poistenia za predpokladu, že poistné uvedené Y Návrhu poistenej zmluvy ste uhradili najneskôr v deĖ
predchádzajúci zaþiatku poistenia. $NSRLVWHQLHY]QLNORSRGSLVRPSRLVWQHM]POXY\ krytie zaþína R nultej hodine dĖa zaþiatNX SRLVWHQLD
.RQLHFNU\WLD
x uplynutím výpovednej lehoty
x nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné REGRELHQHzaplatíte GR  mesiacov odo dĖa jeho splatnosWL DOHERpoistné za
ćalšie poistné obdobie nezaplatíte GR  mesiaca odo dĖa doruþenia výzvy poisĢovateĐa na jeho zaplatenie
x odstúpením poisĢovateĐa od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo poistníka E\
poisĢovateĐ zmluvu neuzaYUHO
x zánikom SRLVWHQHMYHFLDOHER]PHQRXYRVREHMHMvlastníka
x Sísomnou výpovećou každej zo zmluvných strán po obdržaní poistného plnenia alebo MHKR]DPLHWQXWí
x uplynutím dohodnutej doby,
x iným spôsobom, dohodnutým Y]POXYHDOHbo poistných podmienkach.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
x
x
x
x

Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ GRGYRFKPHVLDFRYRGMHM X]DWYRUHQLD
Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ GR  mesiaca odo dĖa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného SOQHQLD DOHER MHKR
]DPLHWQXWLD
Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpoveć nám bude doruþená v lehote minimálne
6 týždĖov pred výroþím poistnej zmluvy.
$N je vaša poistná zmluva dojednaná na diaĐku, môžete od zmluvy odstúpiĢ do 14 dní od jej uzatvorenia.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
Informaþný dokument R SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNWPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vR]LGOD(ćalej len „3=3“
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\D zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v SRLVWQHM]POXYHYR
Všeobecných poistných podmienkach pre PZP, v Zmluvných GRMHGQDQLDFKSUH3=3D Y 2EFKRGQRpoistných podmienkach
pre doplnkové pripoistenia dojednané k/v poistnej zmluve PZP.
2 aký typ poistenia ide?
3=3 je produkt neživotného poistenia Dojednáva sa na dobu neurþitú

ýo je predmetom poistenia?
9 3RLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL za škody spôsobené prevádzkou
motorového vozidla MHKR držiteĐom, vlastníkom alebo MHKR
prevádzkovateĐom, vodiþom.
9 = SRLVWHQLD  máte právo, aby poisĢovateĐ za vás QDKUDGLO
poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
x škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
x škody vzniknutej poškodením, zniþením, odcudzením alebo
VWUDWRXYHFL
x úþelne vynaložených nákladov spojených s právnym
zastúpením,
x ušlého zisku.
9

= SRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWLmáte právo, aby poisĢovateĐ za vás
nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané
a
vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky,
dávky nemocenského zabezpeþenia, úrazové dávky, dávky
úrazového
zabezpeþenia,
dôchodkové
dávky,
dávky
výsluhového
zabezpeþenia
a dôchodky
starobného
Gôchodkového sporenia, ak máte povinnosĢ nahradiĢ ich.

9 V prípade nehody alebo poruchy motorového vozidla sú
Dutomatickou súþasĢou SRLVWHQLD asistenþné služby SUH
kategórie osobných motorových (M1) a nákladných vozidiel (N1)
V najväþšou prípustnou hmotnosĢou do 3,5 t D SUH kategórie
vozidiel L ( motocykle, štvorkolky)
9 Základný limit poistného plnenia Štandard  2 mil. € (vecné
škody úþelne vynaložené náklady a ušlý zisk D 6,07 mil. €
(škody na zdraví)
9 Pripoistenie vyššieho limitu poistného SOQHQLD 3UHPLXP 
7 mil. € (vecné škody úþelne vynaložené náklady a ušlý zisk
D 7mil. € ( škody na zdraví).
0ožné dojednaĢ len pre kategórie osobných motorových (M1)
D nákladných vozidiel (N1) s najväþšou prípustnou hmotnosĢou
GRW D SUHkategórie vozidiel L (motocykle, štvorkolky)
Doplnkové pripoistenia N3=3
9 3UHGPHWRPpripoistení sú škody na SRLVWHQRPYR]LGOH
9 Možné dojednaĢ
x SULSRLVWHQLHVNLHOYR]LGOD
x Sripoistenie pre prípad živelnej udalosti
x Sripoistenie pre prípad stretu vozidla VR]YHURX
x Sripoistenie krádeže vozidla
x Sripoistenie asistenþnej služby Premium
9 Možné dojednaĢ len pre kategórie osobných motorových (M1)
D nákladných vozidiel (N1) s najväþšou prípustnou hmotnosĢou
GRW
9 Poistné limity poistného plnenia a výšky spoluúþasti sú bližšie
špecifikované Y SRLVWQHM]POXYH

ýo nie je predmetom poistenia?
= SRLVWHQLD ]RGSRYHGQRVWL za škody spôsobené
prevádzkou motorového vozidla nie sú hradené škody
8 Yodiþovi poisteného motorového vozidla
8 QD SRLVWHQRP PRWRURYRP YR]LGOH V výnimkou
dojednaného pripoistenia
8 QD PDMHWNX za ktorú poistený zodpovedá
svojmu/svojej manželovi/ manželke alebo osobám,
ktoré s ním v þase vzniku škodovej udalosti žili
Y domácnosti
držiteĐovi,
vlastníkovi
alebo
8 Y]QLNQXWé
prevádzkovateĐovi motorového vozidla, ktorého
prevádzkou bola škoda spôsobená,
8 vzniknuté SULSUetekoch alebo pri príprave na preteky
8 vzniknuté SULmanipulácii nákladu VWRMDFHKR YR]LGOD
8 vzniknuté pri pracovnej þinnosti vozidla
8 9 prípade pripoistení N 3=3nie sú hradené škody QD
vozidle vzniknuté pred škodovou udalosĢou

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
PoisĢovateĐ je oprávnený poistné plnenie sþasti alebo
úplne odmietnuĢ DN sa poistník, prípadne držiteĐ, vlastník
DOHER vodiþ:















EH] súhlasu poisĢovateĐa uzná povinnosĢ nahradiĢ
škodu alebo jej þasĢ nad rámec poistného SOQHQLD
ktoré by bol inak poisĢovateĐ povinný poskytnúĢ,
VDzaviaže uhradiĢ premlþanú pohĐadávku,
VDQHULDGLpokynmi poisĢovateĐa/asistenþnej služby
YHGRPHSoskytne nepravdivé/neúplné informácie
zapríþinil škodovú udalosĢ svojim úmyselným
konaním, hrubou nedbanlivosĢou, nedodržaním
právnych predpisov
zapríþinil škodovú udalosĢ pod požitím alkoholu,
narkotík, omamných látok a SRG
viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodiþského
oprávnenia
bol mu udelený zákaz þinnosti viesĢ motorové YR]LGOR
Vúdom alebo iným orgánom
vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe,
ktorá nespĎĖa podmienky na vedenie motorového
YR]LGOD
porušil povinnosĢ ohlásiĢ dopravnú nehodu podĐa
zákona o premávke na pozemných komunikáciách
škodová udalosĢ sa stala v príþinnej súvislosti s
teroristickým útokom, prípravou na teroristický útok

Kde sa na mĖa vzĢahuje krytie?
9 3=3 – platí na území štátov zelenej karty s výnimkou štátov: ,]UDHO, Maroko, Tunis, Irán DQD území všetkých þlenských štátov EU
9 Doplnkové pripoistenia k 3=3 SULSRLVWHQLH VNLHO vozidla, pripoistenie asistenþnej služby Premium – územná platnosĢ je zhodná
V územnou platnosĢou PZP poisteného motorového vozidla
9 Doplnkové pripoistenia k 3=3 pripoistenie pre prípad živelnej udalosti, pripoistenie pre prípad stretu vozidla so zverou, SULSRLVWHQLH
krádeže vozidla – územná platnosĢ je územie Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
3ravdivo a úplne písomne odpoved]WH na všetky otázky poisĢovateĐa týkajúce sa predmetu poistenia.
%ez zbytoþného odkladu oznámWH poisĢovateĐovi každú zmenu týkajúcX sa poistenia (zmena osobných údajov, trvalého bydliska,
SUHGDMYR]LGOD DSRG 
3ODĢte poistné vþas a dohodnutých splátkach
UskutoþniWH opatrenia, aby poistná udalosĢ neQDVWDODDOHERDNQDVWDODDE\ škoda bola þo najmenšia
8držiavaMWH motorové vozidlo v dobrom technickom VWDYH
.RQWDNWXMWH asistenþnú službu a ULDćte VDpokynmi asistenþnej služby a poisĢovateĐa.
9 prípade škodovej udalostLSRVWXSXMWH Y súlade s SUDYLGODPLR cestnej premávke
NahlásWH škodovú udalosĢ v lehote do 30 dní pri škodovej udalosti v zahraniþí a do 15 dní pri škodovej udalosti na území Slovenskej
UHSXEOLN\










.HG\D ako uhrádzam SODWEX"
Poistné za poistné obdobie VSUDYLGODPHVLDFRY  musíte zaplatiĢ najneskôr do dátumu uvedeného v poistnej zmluve ako zaþiatok
SRLVWHQLDV prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie poistného za poistné obdobie dojednané v splátkach, platí, že splátka poistného
je splatná prvým dĖom príslušnej þasti poistného REGRELD Prvá splátka je splatná dĖom zaþiatku poistenia. Nasledujúce splátky sú
splatné prvým dĖom v PHVLDFL nasledujúceho štvrĢroka alebo polroka (v závislosti od dohodnutej štvrĢroþnej alebo polroþnej platby
splátok poistného), ktorý nasleduje po uplynutí štvrĢrRNDDOHERSROURNDv ktorom bola zaplatená predchádzajúca splátka
Poistné môže byĢ uhradené poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet, vkladom hotovosti na úþet, v prípade onOLQHSRLVWHQLD
DMSODWREQRXNDUWRXD to podĐa pokynov poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
$NSoistenie vzniká podpísaním poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami]POXYDVDuzatvára sa na dobu neurþitú D ]aþiatok NU\WLD
nastane nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa dohodnutého v poistnej zmluve ako zaþiatok poistenia. PokiaĐ je v poistnej zmluve
dohodnutá okamžitá platnosĢ poistenia, zaþiatok NU\WLD nastane dĖom, hodinou a minútou uvedeným v poistnej zmluve ako zaþiatok
SRLVWHQLD
9 prípade dojednania návrhu SRLVWQHM]POXY\ poistenie vzniká zaplatením prvej splátky poistného najneskôr do 24KRGLQ\ dĖa, ktorý
predchádza dĖu uvedenému ako zaþiatok SRLVWHQLD 9 takomto prípade zaþiatok krytia QDVWDQHQXOWRXhodinou stredoeurópskeho þasu
dĖa dohodnutého v poistnej zmluve ako zaþiatok SRLVWHQLD $NMHSRLVWHQLHGRMHGQDQé V okamžitou platnosĢou potom musí byĢ prvá
splátka uhradená ešte v ten istý deĖ D zaþiatok NU\WLD nastane dĖom, hodinou a minútou uvedeným v poistnej zmluve ako zaþiatok
SRLVWHQLD
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí:
x Qezaplatením poistného
x odstúpením od SRLVWQHM]POXY\GR dní odo dĖa uzavretia poistnej zmluvy, ak bola poistnej zmluva uzatvorená na diaĐku (internet,
&DOOFHQWUXP 
x ]PHQRXPDMLWeĐa/držiteĐa vozidla,
x ]ánikom motorového vozidla/vyradením vozidla z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte,
x uplynutím GRKRGQXWHM GRE\
x uplynutím výpovednej lehoty
x ćalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach alebo spôsobmi stanovenými zákonom; a to vždy na
základe tej právnej skutoþnosti, ktorá nastala skôr.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
x
x
x
x

Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedaĢ GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\
Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ NXNRncu poistného obdobia ak vaša písomná výpoveć nám bude doruþená v lehote minimálne
6 týždĖov pred výroþím poistnej zmluvy
Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ aj GRPHVLDFDod oznámenia škodovej udalosti
$NMHSRLVWná zmluva dojednaná na diaĐku môžete od zmluvy odstúpiĢ do 14 dní od jej uzatvorenia.

Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú GRSUDYFRP
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNWPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú cestným dopravcom
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\Dzmluvné informácie oSRLVWQRPprodukte sú uvedené vSRLVWQHM
]POXYHDvo Všeobecných poistných podmienkach pre SRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLGRSUDYFX
2 aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú cestným GRSUDYFRP je produkt neživotného poistenia.

ýo je predmetom poistenia?
9 Poistenie sa vzĢahuje na prípad právnym predpisom
VWDQRYHQHMzodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú
inému v súvislosti s výkonom þinnosti cestného dopravcu
9 Poistenie sa vzĢahuje na tie pripoistenia, ktoré sú dojednané
Y SRLVWQHM]POXYH
9 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v SRLVWQHM]POXYH
9

3ULSRLVWHQLH– Nestrážené parkoviská

9

3ULSRLVWHQLH– Nakládka/vykládka

9

3ULSRLVWHQLH Špecializované vozidlá

9

3ULSRLVWHQLH Nadmerná a nadrozmerná preprava

9

3ULSRLVWHQLH   Používané, poškodené, nefunkþné stroje a
strojné zariadenia

9

3ULSRLVWHQLH Nové, ojazdené, havarované motorové vozidlá

9

3ULSRLVWHQLH Fantómový dopravca

9

3ULSRLVWHQLH Odpratávacie náklady

Automatickou súþasĢou sú asistenþné služby technická
asistencia (organizácia a úhrada nákladov na odstránenie
havarijného stavu), asistencia pri obnove prevádzky po vzniku
havarijnej situácie (upratanie, ochranu vášho majetku,
vyhĐadanie nových priestorov, presĢahovanie, zriadenie
núdzovej telefonickej ústredne), IT asistencia, zdravotná
asistencia (tzv. lekár na telefóne)

ýo nie je predmetom poistHQLD"
8 Škoda spôsobená úmyselným konaním poisteného,
poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu,
v dôsledku vedomej nedbanlivosti poisteného,
poistníka, trestným þinom poisteného, poistníka a/alebo
osôb im blízkych, konaním alebo opomenutím v UR]SRUH
V dobrými mravmi
8 Škoda spôsobená Y súvislosti s akoukoĐvek þinnosĢou
vykonávanou poisteným v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, vrátane škody
spôsobenej v súvislosti s akoukoĐvek þinnosĢou
vykonávanou poisteným bez relevantného oprávnenia,
alebo bez požadovanej odbornej kvalifikácie
8 9yplývajúcu z nárokov na náhradu škody, ktoré majú
preventívny, represívny alebo sankþný charakter najmä
akýchkoĐvek pokút, penálov, þi iných sankþných platieb,
vrátane tzv. punitive damages a exemplary damages
8 Škoda spôsobenú samotnému poistenému a/alebo
poistníkovi, medzi spolupoistenými osobami navzájom

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Škodové udalosti vzniknuté najmä Y súvislosti s:
konaním,
hrubou
nedbanlivosĢou,
 úmyselným
nedodržaním
právnych
predpisov,
SRGYRGRP
VSUHQHYHURX
 teroristickým þinom
 vojnovou udalosĢou, revolúciou, povstaním
 požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a SRG
 azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest
 jadrovou energiou alebo žiarením
 so zlyhaním informaþných systémov, softvéru

Kde sa na mĖa vzĢahuje krytie?
9
9
9
9

3RLVWHQLH VD pri vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave, vzĢahuje na dopravu vykonávanú poisteným výluþne na území
6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
3RLVWHQLHVDpri medzinárodnej nákladnej cestnej doprave, vzĢahuje na dopravu vykonávanú poisteným výluþne na území Európy
vrátane Slovenskej republiky.
3RLVWHQLHVDQevzĢahuje na zodpovednosĢ poisteného za škodu uplatĖovanú na základe rozhodnutia súdu iného štátu ako štátu
uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v zmluve a/alebo spôsobenú porušením právnych predpisov alebo iných
záväzných noriem iného štátu ako štátu uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v ]POXYH
Poistenie sa nevzĢahuje na územie štátov, ktoré sú sankcionované zo strany Organizácie Spojených národov (ćalej len „OSN“)
D štátov, na ktoré je uvalené embargo rozhodnutím OSN alebo vlády Slovenskej republiky bez ohĐadu na to, þi takéto rozhodnutie
bolo vydané pred alebo poþas doby trvania poistenia.

Aké mám povinnosti?




%ez zbytoþného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dĖa zmien oznámiĢ poisĢovateĐovi písomne všetky zmeny v skutoþnostiach,
na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo poþas trvania poistenia a mohli by maĢ vplyv na poistné
krytie, predovšetkým oznámiĢ poisĢovateĐovi akékoĐvek kvalitatívne þi kvantitatívne zmeny poistného rizika (nebezpeþenstva),
výraznú zmenu dosiahnutého obratu v porovnaní s obratom uvádzaným pri dojednávaní poistenia, zmena trhov pôsobenia na úrovni
jednotlivých štátov
3ri vzniku škodovej udalosti vykonaĢ všetky nevyhnutné a úþelné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody alebo na WR
aby sa vzniknutá škoda nezväþšila a bezodkladne zabezpeþiĢ zistenie rozsahu a príþin škody poisĢovateĐom alebo havarijným
komisárom podĐa pokynu poisĢovateĐa

.HG\D ako uhradím platbu?
Poistné je splatné prvým dĖom poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie
poistného v splátkach , je ich výška a splatnosĢ uvedená v ]POXYH
Poistné môže byĢ uhradené poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet, vkladom hotovosti na úþet, a to podĐa pokynov
poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

.HG\zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci deĖ po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaĐ v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v zmluve uvedené inak,
poistenie sa dojednáva na dobu neurþitú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok)
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí:
x uplynutím dohodnutej poistnej dobyDNERORY zmluve dohodnuté poistenie na dobu urþitú,
x nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dĖa
MHKR splatnosti alebo poistné za ćalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dĖa doruþenia výzvy na jeho
]DSODWHQLH
x dĖom vstupu Vašej spoloþnosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
x ukonþením Vašej podnikateĐskej þinnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom
poistených vecí,
x dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
Zmluvu môžete písomne vypovedaĢ
x GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\
x do 1 mesiaca odo dĖa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného SOQHQLDDOHERMHKR]DPLHWQXWLD
x najmenej 6 týždĖov pred uplynutím poistného obdobia.

+avarijné poistenie motorových vozidiel
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNWhavarijné SRLVWHQLH
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\Dzmluvné informácie oSRLVWQRPprodukte sú uvedené vSRLVWQHM
]POXYHDvo Všeobecných poistných podmienkachSUHpoistenie motorových vozidiel

2 aký typ poistenia ide?
Havarijné SRLVWHQLHje produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa na GREX QHurþitú

ýo je predmetom poistenia?
9 Poistenie poškodenia poisteného motorového YR]LGOD
spôsobené haváriRX vandalizmom, živelnou udalosĢou,
KORGDYFDPLDSRLVWHQLHRGFXG]HQLD YR]LGOD
9 Poistenie je možné dojednaĢ v dvoch balíkoch, priþom
základom je krytie rizík havárie, živelných
udalostí, YDQGDOL]PX D poškodenia vozidla hlodavcami
9 V prípade nehody alebo poruchy motorového vozidla sú
automatickou súþasĢou poistenia asistenþné služby SUH
kategórie osobných motorových (M1) a nákladných
YR]LGLHO 1 V najväþšou prípustnou hmotnosĢou do 3,5 W
9 Parciálne škody sú hradené v cenách náhradných dielov
D prác platných v 65Y danom regióne (nové ceny)
Y prípade ekonomicky neúþelnej opravy je vyplatená
všeobecná hodnota vozidla (þasová cena).
9 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v SRLVWQHM]POXYH
D Xrþujú sa ako nová cena vozidla s '3+Y GDQRPURNX
výroby vrátane štandardnej, doplnkovej alebo
nadštandardnej výbavy. AkákoĐvek poskytnutá individuálna
predajná zĐava nebude zohĐadnená pri stanovení novej
FHQ\YR]LGOD
9 Poistenie sa vzĢahuje na tie pripoistenia, ktoré sú
dojednané v SRLVWQHM]POXYH
Doplnkové pripoistenia
9 Možné dojednaĢ
x
Pripoistenie úrazu prepravovaných osôb
x
Pripoistenie pre prípad
poškodenia/odcudzenia/straty batožiny
x
3ULSRLVWHQLHzníženej spoluúþasti pri poškodení
VNLHOYR]LGOD
x
3ULSRLVWHQLHúhrady nákladov na zapožiþanie
náhradného vozidla
x
Pripoistenie þinnosti vozidla ako pracovného
stroja (nie je možné pre vozidlá oznaþené
Y WHFKQLFNRPSUHXND]H– 7&563 9 D/
x
Poistenie strojných a elektronických škôd (len pre
vozidlá oznaþené v WHFKQLFNRPSUHXND]H– 7&
563D 9
9 Poistné limity poistného plnenia a výšky spoluúþasti sú
bližšie špecifikované Y SRLVWQHM]POXYH D všeobecných
poistných podmienkach.

ýo nie je predmetom poistenia?
= havarijného poistenia nie sú hradené škody:
8 ak škody boli spôsobené úmyselným konaním
poisteného a/alebo poistníka, osôb jemu blízkych, jeho
spoloþníka, jeho zamestnancov, iného oprávneného
používateĐa alebo inej osoby konajúcej na podnet
niektorého z QLFK
8 QD pneumatikách, ak nedošlo súþasne k inému
poškodeniu vozidla, za ktoré je poisĢovateĐ povinný
plniĢ, s výnimkou škôd spôsobených vandalizmom a
odcudzením pneumatík,
8 Y prípadH odcudzenia vozidla, ak vozidlo v þase vzniku
škody nebolo vybavené predpísaným zabezpeþovacím
zariadením a/alebo zabezpeþovacie zariadenie nebolo
funkþné a/alebo aktivované.
Pripoistenie batožiny
8 DN došlo k odcudzeniu batožiny krádežou vlámaním
] ULDGQH QHuzamknutého a nezabezpeþeného vozidla
8 DNEROD batožinD SRQHFKDQá vo vozidle pred zaþiatkom
MD]G\SR ukonþení jazdy a pri prerušení jazdy na viac
DNRMHGQXKRGLQX
Pripoistenie zníženej spoluúþasti pri poškodení skiel
YR]LGOD
8 panoramatická strecha, strešné okná vozidla a pod.,
8 diaĐniþné známky, emisná známka, STK známka,
ochranné fólie, clony, spätné zrkadlá a pod.).

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzĢahuje na škody, Y]QLNOLDOHEREROL
spôsobené v dôsledku
 úmyselným konaním, hrubou nedbanlivosĢou,
nedodržaním právQ\FKSUHGSLVRY
 požitLD alkoholu, narkotík, omamných látok a SRG
 neriadením sa pokynmi poisĢovateĐa/asistenþnej služby
 vedomím poskytnutím nepravdivých/neúplných
informácií

Kde sa na mĖa vzĢahuje NU\WLH"
9

Havarijné pRLVWHQLHvrátane dojednaných pripoistení sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré vám ako poistenému vzniknú na
JHRJUDILFNRPúzemí dohodnutom v poistnej zmluve t. j. všetky štáty Európy a Turecko

Aké mám povinnosti?
%ez zbytoþného odkladu písomne oznámWH poisĢovateĐovi, najneskôr však do 15 dní, každú zmenu týkajúcu sa poistenia v
rozsahu údajov uvedených v poistnej zmluve a údajov týkajúcich sa vozidla, jeho technického stavu alebo predmetov SRLVWHQLD
8većte v poistnej zmluve, koĐko originálnych, resp. kópií kĐúþov od vozidla, kĐúþov a ovládaþov od zabezpeþovacích zariadení
Ylastníte.
%ezodkladne nahlásWH príslušnému orgánu polície každú stratu alebo odcudzenie kĐúþov, ovládaþov alebo dokladov od vozidla
Vozidlo zabezpeþte predpísaným spôsobom a PDMWH toto zabezpeþovacie zariadenie/zariadenia aktivované a funkþné.
UskutoþniWH opatrenia, aby poistná udalosĢ nenastala alebo bola þo najmenšia.
9 prípade vzniku poistnej udalosti kontaktujte asistenþnú službu, poskytnite jej informácie k SRLVWQHMXGDORVWL
Riaćte sa pokynmi asistenþnej služby a poisĢovateĐa.
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalosĢ, ak si to vyžadujú právne predpisy.
PredložWH poisĢovateĐovi / asistenþnej službe všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti.
2GSRYHGDMWHSUDYGLYRD úplne na všetky otázky poisĢovateĐa alebo asistenþnej služby.
Umožnite vykonaĢ oprávnenej osobe poisĢovateĐa obhliadku vozidla pred uzatvorením poistenia i Y prípade poistnej udalosti.













.HG\D ako uhradím platbu?
Poistné za poistné obdobie (spravidla 12 mesiacov) je splatné dĖom zaþiatku poistenia. Následné poistné je potrebné uhradiĢ GR
zaþiatku ćalšieho poistného obdobia. Výška poistného je uvedená Y poistnej zmluve. Poistné nie je možné uhrádzaĢ v splátkach.
Poistné môžete zaplatiĢ poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet alebo vkladom hotovosti na úþetD to podĐa pokynov
poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci deĖ po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaĐ v poistnej zmluve nie je uvedené inak
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí
uplynutím výpovednej lehoty
nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie nezaplatíte do  mesiacov odo dĖa jeho splatnosWLDOHERSRistné za
ćalšie poistné obdobie nezaplatíte do  mesiaca odo dĖa doruþenia výzvy poisĢovateĐa na jeho zaplatenie
odstúpením poisĢovateĐa od zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok zo strany poisteného a/alebo poistníka E\
poisĢovateĐ zmluvu neuzaYUHO
zánikom poistenej veci alebo zmenou v osobe jej vlastníka
uplynutím dohodnutej doby,
iným spôsobom, dohodnutým v zmluve alebo poistných podmienkach.

x
x
x
x
x
x

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
x
x
x
x

Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia.
Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ do 1 mesiaca odo dĖa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného plnenia alebo jeho
]DPLHWQXWLD
Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ ku koncu poistného obdobia, ak vaša písomná výpoveć nám bude doruþená v lehote minimálne
6 týždĖov pred výroþím poistnej zmluvy.
Poistnú zmluvu môže SísomnH Y\SRYHdaĢ každá zo zmluvných strán po obdržaní poistného plnenia alebo MHKR]DPLHWQXWí.

Poistenie podnikov a podnikateĐov
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNWpoistenie podnikov a podnikateĐov
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\Dzmluvné informácie oSRLVWQRPprodukte sú uvedené vSRLVWQHM
]POXYHVšeobecných D2sobitných poistných podmienkach DZmluvných dojednaniach
2 aký typ poistenia ide?
3RLVWHQLHSRdnikov a podnikateĐov je produkt neživotného poistenia. $NQLHMHY poistnej zmluve uvedené inak, dojednáva sa na dobu neurþitú
V poistným obdobím jeden rok.

ýo je predmetom poistenia?
3RLVWHQLHPDMHWNX
9 úhrada nákladov na znovunadobudnutie poškodených
poistených vecí (nehnuteĐného a hnuteĐného majetku
zaradeného do úþtovníctva vrátane strojov a zariadení)
Y dôsledku poistených rizík:
9 živelné poistenie
9 Soistenie pre prípad odcudzenia veci
9 SRLVWHQLHVNOD
9 Soistenie proti všetkým rizikám
9 Soistenie prerušenia prevádzky  živelné, v dôsledku
RGFXG]HQLDDOHER proti všetkým rizikám
9 Soistenie strojných a elektronických zariadení
9 Soistenie prerušenia prevádzN\ strojné
9 Poistenie sa vzĢahuje na tie riziká D SUHGPHW\ SRLVWHQLD
ktoré sú dojednané v SRLVWQHM]POXYH
9 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v SRLVWQHM]POXYH

ýo nie je predmetom poistenia?
3RLVWHQLHPDMHWNX
8 verejné pozemné komunikácie
8 verejné rozvody elektriny, plynu, vody, tepla a verejné
elektronické komunikaþné siete
8 atómové elektrárne a zariadenia na prípravu
jadrového paliva
8 databázy údajov
8 vodstvo, pôdD, lesy a iné porasty, zvieratá
D PLNURRUJDQL]P\
8 plavidlá, lietadlá, koĐajové vozidlá, lanové dráhy
8 umelecká a historická hodnota veci
3RLVWHQLHzodpovednosti za škodu
8 nároky, ktoré sú predmetom akéhokoĐvek povinného,
zákonného alebo povinne zmluvného poistenia podĐa
právneho poriadku Slovenskej republiky
8 pokuty, penále
8 škody na životnom prostredí
8 reklamácie

9 SúþasĢou poistenia sú aj náklady na zistenie rozsahu
D príþiny škody a náklady na prepravu súvisiacu s RSUDYRX
poškodenej veci na území Slovenskej republiky.
3RLVWHQLH zodpovednosti za škodu
9 úhrada škody za ktorú zodpovedáte Y súvislosti
V SRLVWHQými stavebnými a/alebo montážnymi prácami,
ktoré vykonávate na diele uvedenom v SRLVWQHM]POXYH
9 škody na veci vrátane ušlého zisku, nákladov na likvidáciu
zniþenej veci a nákladov na zapožiþanie náhradného stroja
DOHER]DULDGHQLD
9 škody na zdraví alebo živote vrátane nákladov na bolestné
a sĢaženie spoloþenského uplatnenia, následnú majetkovú
ujmu (strata na zárobku, ušlý zisk, lieþebné náklady,
náklady na pohreb), regresných nárokov Sociálnej
D zdravotných poisĢovní, nemajetkovej ujmy manžela,
rodiþa, dieĢaĢa poškodeného v prípade usmrtenia
poškodeného
9 škody na zvierati ako veci spôsobenej zranením,
usmrtením, stratou vrátane následnej majetkovej ujmy (ušlý
zisk, náklady spojené so starostlivosĢou o zranené zviera)
9 náklady na obhajobu

 teroristickým þinom vojnovými udalosĢami revolúciou,
povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským
SUHYUDWRP
 jadrovou energiou, jadrovým žiarením
 neriadením sa pokynmi poisĢovateĐa
nepravdivých/neúplných
 vedomím
poskytnutím
informácií
konaním,
hrubou
nedbanlivosĢou,
 úmyselným
nedodržaním právnych predpisov
 požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a SRG
 neprimeranými nákladmi na záchranu poistenej veci vo
vzĢahu k výške predpokladanej škody
 poisĢovateĐom neschválenými nákladmi QDREKDMREX

Automatickou súþasĢou sú asistenþné služby technická
asistencia (organizácia a úhrada nákladov na odstránenie
havarijného stavu), asistencia pri obnove prevádzky po vzniku
havarijnej situácie (upratanie, ochranu vášho majetku,
vyhĐadanie nových priestorov, presĢahovanie, zriadenie
núdzovej telefonickej ústredne), IT asistencia, zdravotná
asistencia (tzv. lekár na telefóne)

 výška poistného plnenia pre prípad odcudzenia je
obmedzená stupĖom zabezpeþenia majetku
 poistné plnenie za vymeniteĐné þasti stroja (napr.
vrtáky, formy, frézy, nože a pod.), akumulátory
a pracovné médiá (palivá, mazivá a pod.) je poskytnuté
LED Y prípade súþasného poškodenia inej þasti stroja
] rovnakej príþiny

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti s:

.GHsa na mĖa vzĢahuje krytie?
9
9

3RLVWHQLHPDMHWNX sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré 9ám ako poistenému vzniknú na PLHVWHSRLVWHQLD na území Slovenskej
UHSXEOLN\ XYHGHQRP YSRLVWQHM]POXYH
3RLVWHQLHzodpovednosti za škodu sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré 9\ DNRSRLVWHQý spôsobíte a za ktoré zodpovedáte QD
území XYHGHQRP YSRLVWQHM]POXYH

Aké mám povinnosti?











UskutoþniWH opatrenia, aby poistná udalosĢ nenastala alebo bola þo najmenšia.
9 prípade vzniNX škodovej XGDORVWL túto skutoþnosĢ bezodkladne, najneskôr do 15 dní oznámte poisĢovateĐovi SRVN\WQLWH MHM
informácie R MHMY]QLNXD rozsahu následkov
Umožnite poisĢovateĐovi vstup do poistených objektov za úþelom posúdenia rozsahu poistného rizika a po vzniku škodovej udalosti
rozsah poškodenia.
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalosĢ, ak nastala za okolností nasvedþujúcich spáchanie trestného þLQX DOHER SULHVWXSNX
D predložWH policajný protokol.
PredložWH poisĢovateĐovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistnej udalosti.
Zabezpeþte vedenie úþtovníctva v zmysle povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a Y prípade poistnHMXGDORVWLQD
vyžiadanie predložte úþtovné doklady poisĢovateĐovi.
Oznámte poisĢovateĐovi zvýšenie poistnej hodnoty veci alebo súboru, ak došlo v SULHEHKXSRLVWHQLDN jej zvýšeniu o YLDFDNR
2GSRYHGDMWH SUDYGLYRD úplne na všetky otázky poisĢovateĐa.
Oznámte poisĢovateĐovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na Váš majetok.
Oznámte poisĢovateĐovi, že Ste uzavreli poistenie toho istého poistného rizika aj u iného poisĢovateĐa, uvećte jeho názov, sídlo
D výšku dohodnutej poistnej sumy.

.HG\D ako uhradím platbu?
Poistné je splatné prvým dĖom poistného obdobia, ak nie je v ]POXYH dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie
poistného v splátkach , je ich výška a splatnosĢ uvedená v ]POXYH
Poistné môže byĢ uhradené poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet, vkladom hotovosti na úþet, a to podĐa pokynov
poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci deĖ po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaĐ v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v zmluve uvedené inak,
poistenie sa dojednáva na dobu neurþitú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok).
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí:
x uplynutím dohodnutej poistnej dobyDNERORY zmluve dohodnuté poistenie na dobu urþitú
x nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dĖa
jeho splatnosti alebo poistné za ćalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dĖa doruþenia výzvy na jeho
]DSODWHQLH
x dĖom vstupu Vašej spoloþnosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
x ukonþením Vašej podnikateĐskej þinnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom
poistených vecí,
x dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
Zmluvu môžete písomne vypovedaĢ:
x GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\
x do 1 mesiaca odo dĖa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného SOQHQLDDOHERMHKR]DPLHWQXWLD
x najmenej 6 týždĖov pred uplynutím poistného obdobia.

3RLVWHQLH SURIHVLMQHM ]RGSRYHGnosti za škodu
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNW3RLVWHQLHSURIHVLMQHMzodpovednosti za škodu
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\Dzmluvné informácie oSRLVWQRPprodukte sú uvedené vSRLVWQHM
]POXYHDvo Všeobecných poistných podmienkach pre SRLVWHQLHSURIHVLMQH]RGSRYHGQRVWL za škodu
2 aký typ poistenia ide?
3RLVWHQLHSURIHVLMQHMzodpovednosti za škodu je produkt neživotného poistenia.

ýo je predmetom poistenia?
9 Poistenie sa vzĢahuje na prípad právnym predpisom
VWDQRYHQHMzodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú
inému v súvislosti s výkonom SRLVWHQHMSURIHVLH
9 Poistenie sa vzĢahuje na tie pripoistenia, ktoré sú dojednané
Y SRLVWQHM]POXYH
9 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v SRLVWQHM]POXYH
9

3ULSRLVWHQLH– Prevádzková zodpovednosĢ

9

3ULSRLVWHQLH– Náhrada pokút, penále a iných sankcií

9

3ULSRLVWHQLH Prevzaté dokumenty

9

3ULSRLVWHQLH   Regresné nároky Sociálnej a zdravotných
poisĢovní

9

3ULSRLVWHQLH Retroaktívne krytie

9

3ULSRLVWHQLH Rozšírená doba možnosti uplatnenia nároku

ýo nie je predmetom poistenia?
8 Škoda spôsobená úmyselným konaním poisteného,
poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu,
v dôsledku vedomej nedbanlivosti poisteného,
poistníka, trestným þinom poisteného, poistníka a/alebo
osôb im blízkych, konaním alebo opomenutím v UR]SRUH
V dobrými mravmi
8 Škoda spôsobená Y súvislosti s akoukoĐvek þinnosĢou
vykonávanou poisteným v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, vrátane škody
spôsobenej v súvislosti s akoukoĐvek þinnosĢou
vykonávanou poisteným bez relevantného oprávnenia,
alebo bez požadovanej odbornej kvalifikácie
8 Škoda spôsobenú samotnému poistenému a/alebo
poistníkovi, medzi spolupoistenými osobami navzájom

Automatickou súþasĢou sú asistenþné služby technická
DVLVWHQFLD (organizácia a úhrada nákladov na odstránenie
havarijného stavu), asistencia pri obnove prevádzky po vzniku
havarijnej situácie (upratanie, ochranu vášho majetku,
vyhĐadanie nových priestorov, presĢahovanie, zriadenie
núdzovej telefonickej ústredne), IT asistencia, zdravotná
asistencia (tzv. lekár na telefóne)

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Škodové udalosti vzniknuté najmä Y súvislosti s:
konaním,
hrubou
nedbanlivosĢou,
 úmyselným
nedodržaním
právnych
predpisov,
SRGYRGRP
VSUHQHYHURX
 teroristickým þinom
 vojnovou udalosĢou, revolúciou, povstaním
 požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a SRG
 azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest
 jadrovou energiou alebo žiarením
 so zlyhaním informaþných systémov, softvéru

Kde sa na mĖa vzĢahuje krytie?
9
9
9

Poistenie sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky, pokiaĐ sa v SRLVWQHM]POXYHQHGRMHGQDOR
LQDN
Poistenie sa nevzĢahuje na zodpovednosĢ poisteného za škodu uplatĖovanú na základe rozhodnutia súdu iného štátu ako štátu
uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v zmluve a/alebo spôsobenú porušením právnych predpisov alebo iných
záväzných noriem iného štátu ako štátu uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v ]POXYH
Poistenie sa nevzĢahuje na územie štátov, ktoré sú sankcionované zo strany Organizácie Spojených národov (ćalej len „OSN“)
D štátov, na ktoré je uvalené embargo rozhodnutím OSN alebo vlády Slovenskej republiky bez ohĐadu na to, þi takéto rozhodnutie
bolo vydané pred alebo poþas doby trvania poistenia.

Aké mám povinnosti?




%ez zbytoþného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dĖa zmien oznámiĢ poisĢovateĐovi písomne všetky zmeny v skutoþnostiach,
na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo poþas trvania poistenia a mohli by maĢ vplyv na poistné
krytie, predovšetkým oznámiĢ poisĢovateĐovi akékoĐvek kvalitatívne þi kvantitatívne zmeny poistného rizika (nebezpeþenstva),
výraznú zmenu dosiahnutého obUDWXY porovnaní s obratom uvádzaným pri dojednávaní poistenia, zmena trhov pôsobenia na úrovni
jednotlivých štátov
3ri vzniku škodovej udalosti vykonaĢ všetky nevyhnutné a úþelné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody alebo na to
DE\ VD Y]QLknutá škoda nezväþšila a bezodkladne zabezpeþiĢ zistenie rozsahu a príþin škody poisĢovateĐom alebo havarijným
komisárom podĐa pokynu poisĢovateĐa

.HG\D ako uhradím platbu?
Poistné je splatné prvým dĖom poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie
poistného v splátkach , je ich výška a splatnosĢ uvedená v ]POXYH
Poistné môže byĢ uhradené poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet, vkladom hotovosti na úþet, a to podĐa pokynov
poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci deĖ po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaĐ v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v ]Pluve uvedené inak,
poistenie sa dojednáva na dobu neurþitú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok)
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí:
x uplynutím dohodnutej poistnej dobyDNERORY zmluve dohodnuté poistenie na dobu urþitú,
x nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dĖa
jeho splatnosti alebo poistné za ćalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dĖa doruþenia výzvy na jeho
]DSODWHQLH
x dĖom vstupu Vašej spoloþnosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
x ukonþením Vašej podnikateĐskej þinnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom
poistených vecí,
x dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
Zmluvu môžete písomne vypovedaĢ
x GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\
x GRPHVLDFDodo dĖa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného SOQHQLDDOHERMHKR]DPLHWQXWLD
x najmenej 6 týždĖov pred uplynutím poistného obdobia.

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v 2526%UDWLVODYD,RGGSa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNWPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ćalej len „3=3“
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\ D zmluvné informácie o poistnom produkte sú uvedené v SRLVWQHM
zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre PZP, v Zmluvných dojednaniach pre PZP.
2 aký typ poistenia ide?
3=3 je produkt neživotného SRLVWHQLD'ojednáva sa na dobu neurþitú

ýo je predmetom poistenia?
9 3RLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL za škody spôsobené prevádzkou
motorového vozidla MHKR držiteĐom, vlastníkom alebo MHKR
prevádzkovateĐom, vodiþom.
9 = SRLVWHQLD  máte právo, aby poisĢovateĐ za vás QDKUDGLO
poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
x
x
x
x

škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
škody vzniknutej poškodením, zniþením,
odcudzením DOHERVWUDWRXYHFL
úþelne vynaložených nákladov spojených s
právnym zastúpením,
ušlého zisku.

9 = SRLVWHQLD ]RGSRYHGQRVWL máte právo, aby poisĢovateĐ ]D
vás nahradil príslušným subjektom uplatnené, preukázané a
vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské
dávky, dávky nemocenského zabezpeþenia, úrazové dávky,
dávky úrazového zabezpeþenia, dôchodkové dávky, dávky
výsluhového
zabezpeþenia
a dôchodky
starobného
dôchodkového sporenia, ak máte povinnosĢ nahradiĢ ich.
9 V prípade nehody alebo poruchy motorového vozidla sú
Dutomatickou súþasĢou SRLVWHQLD asistenþné služby SUH
kategórie osobných motorových 0 D nákladných vozidiel
1 V najväþšou prípustnou hmotnosĢou do 3,5 t D
SUH kategórie vozidiel L ( motocykle, štvorkolky)
9 Základný limit poistného plnenia Štandard  2 mil. € (vecné
škody úþelne vynaložené náklady a ušlý zisk D 6,07 mil. €
(škody na zdraví)
9 Pripoistenie vyššieho limitu poistného plnenia (Premium)
7 mil. € (vecné škody úþelne vynaložené náklady a ušlý
]LVN D 7mil. € ( škody na zdraví).
0ožné dojednaĢ len pre kategórie osobných motorových
0  D nákladných vozidiel (N1) s najväþšou prípustnou
hmotnosĢou do 3,5 t D SUH kategórie vozidiel L (motocykle,
štvorkolky)
9 Poistné limity poistného plnenia a výšky spoluúþasti sú
bližšie špecifikované Y SRLVWQHM]POXYH

ýo nie je predmetom poistenia?
= SRLVWHQLD ]RGSRYHGQRVWL za škody spôsobené
prevádzkou motorového vozidla nie sú hradené škody
8 Yodiþovi poisteného motorového vozidla
8 QDSRLVWHQRPPRWRURYRPYR]LGOH
8 QD PDMHWNX za ktorú poistený zodpovedá
svojmu/svojej manželovi/ manželke alebo osobám,
ktoré s ním v þase vzniku škodovej udalosti žili
Y domácnosti
držiteĐovi,
vlastníkovi
alebo
8 Y]QLNQXWé
prevádzkovateĐovi motorového vozidla, ktorého
prevádzkou bola škoda spôsobená,
8 vzniknuté SULSUetekoch alebo pri príprave na preteky
8 vzniknuté SULmanipulácii nákladu VWRMDFHKR YR]LGOD
8 vzniknuté pri pracovnej þinnosti YR]LGOD

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
PoisĢovateĐ je oprávnený poistné plnenie sþasti alebo
úplne odmietnuĢ DN sa poistník, prípadne držiteĐ, vlastník
DOHER vodiþ:















EH] súhlasu poisĢovateĐa uzná povinnosĢ nahradiĢ
škodu alebo jej þasĢ nad rámec poistného plnenia,
ktoré by bol inak poisĢovateĐ povinný poskytnúĢ,
VDzaviaže uhradiĢ premlþanú pohĐadávku,
VDQHULDGLpokynmi poisĢovateĐa/asistenþnej služby
YHGRPHSoskytne nepravdivé/neúplné informácie
zapríþinil škodovú udalosĢ svojim úmyselným
konaním, hrubou nedbanlivosĢou, nedodržaním
právnych predpisov
zapríþinil škodovú udalosĢ pod požitím alkoholu,
narkotík, omamných látok a SRG
viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodiþského
RSrávnenia
bol mu udelený zákaz þinnosti viesĢ motorové YR]LGOR
súdom alebo iným orgánom
vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe,
ktorá nespĎĖa podmienky na vedenie motorového
YR]LGOD
porušil povinnosĢ ohlásiĢ dopravnú nehodu podĐa
zákona o premávke na pozemných komunikáciách
škodová udalosĢ sa stala v príþinnej súvislosti s
teroristickým útokom, prípravou na teroristický útok

Kde sa na mĖa vzĢahuje krytie?
9
9

3=3 – platí na území štátov zelenej karty s výnimkou štátov: ,]UDHO, Maroko, Tunis, Irán DQD území všetkých þlenských štátov EU
3ripoistenie asistenþnej služby Premium – územná platnosĢ je zhodná s územnou platnosĢou PZP poisteného motorového vozidla

Aké mám povinnosti?
3ravdivo a úplne písomne odpoved]WH na všetky otázky poisĢovateĐa týkajúce sa predmetu poistenia.
%ez zbytoþného odkladu oznámWH poisĢovateĐovi každú zmenu týkajúcX sa poistenia (zmena osobných údajov, trvalého bydliska,
SUHGDMYR]LGOD DSRG 
3ODĢte poistné vþas a dohodnutých splátkach
UskutoþniWH opatrenia, aby poistná udalosĢ neQDVWDODDOHERDNQDVWDODDE\ škoda bola þo najmenšia
8držiavaMWH motorové vozidlo v GREURPWHFKQLFNRPVWDYH
.RQWDNWXMWH asistenþnú službu a ULDćte VDpokynmi asistenþnej služby a poisĢovateĐa.
9 prípade škodovej udalosti postupXMWH Y súlade s SUDYLGODPLR cestnej premávke
NahlásWH škodovú udalosĢ v lehote do 30 dní pri škodovej udalosti v zahraniþí a do 15 dní pri škodovej udalosti na území Slovenskej
UHSXEOLN\










.HG\D ako uhrádzam SODWEX"
Poistné za poistné obdobie VSUDYLGODPHVLDFRY  musíte zaplatiĢ najneskôr do dátumu uvedeného v poistnej zmluve ako zaþiatok
SRLVWHQLDV prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie poistného za poistné obdobie dojednané v splátkach, platí, že splátka poistného
je splatná prvýP dĖom príslušnej þasti poistného obdobia. Prvá splátka je splatná dĖom zaþiatku poistenia. Nasledujúce splátky sú
splatné prvým dĖom v PHVLDFL nasledujúceho štvrĢroka alebo polroka (v závislosti od dohodnutej štvrĢroþnej alebo polroþnej platby
splátok poistného), ktorý nasleduje po uplynutí štvrĢroka alebo polroka, v ktorom bola zaplatená predchádzajúca splátka
Poistné môže byĢ uhradené poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet, vkladom hotovosti na úþet, v prípade onOLQHSRLVWHQLD
DMSODWREQRXNDUWRXD to podĐa pokynov poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
$NSoistenie vzniká podpísaním poistnej zmluvy oboma zmluvnými stranami]POXYDVDuzatvára sa na dobu neurþitú D ]aþiatok NU\WLD
nastane nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa dohodnutého v poistnej zmluve ako zaþiatok poistenia. PokiaĐ je v poistnej zmluve
dohodnutá okamžitá platnosĢ poistenia, zaþiatoN NU\WLD nastane dĖom, hodinou a minútou uvedeným v poistnej zmluve ako zaþiatok
SRLVWHQLD
9 prípade dojednania návrhu SRLVWQHM]POXY\ poistenie vzniká zaplatením prvej splátky poistného najneskôr do 24KRGLQ\ dĖa, ktorý
predchádza dĖu uvedenému ako zaþiatok SRLVWHQLD 9 takomto prípade zaþiatok krytia nastane nultou hodinou stredoeurópskeho þasu
dĖa dohodnutého v poistnej zmluve ako zaþiatok SRLVWHQLD $NMHSRLVWHQLHGRMHGQDQé V okamžitou platnosĢou potom musí byĢ prvá
splátka uhradená ešte v WHQ istý deĖ D zaþiatok NU\WLD nastane dĖom, hodinou a minútou uvedeným v poistnej zmluve ako zaþiatok
SRLVWHQLD
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí:
x Qezaplatením poistného
x odstúpením od SRLVWQHM]POXY\GR dní odo dĖa uzavretia poistnej zmluvy, ak bola poistnej zmluva uzatvorená na diaĐku (internet,
&DOOFHQWUXP 
x ]PHQRXPDMLWeĐa/držiteĐa vozidla,
x ]ánikom motorového vozidla/vyradením vozidla z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte,
x uplynutím GRKRGQXWHM GRE\
x uplynutím výpovednej lehoty
x ćalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve, v poistných podmienkach alebo spôsobmi stanovenými zákonom; a to vždy na
základe tej právnej skutoþnosti, ktorá nastala skôr.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
x
x
x
x

Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedaĢ GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\
Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ ku koncu poistného obdobia ak vaša písomná výpoveć nám bude doruþená v lehote minimálne
6 týždĖov pred výroþím poistnej zmluvy
Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ aj GRPHVLDFDod oznámenia škodovej udalosti
$NMHSRLVWná zmluva dojednaná na diaĐku môžete od zmluvy odstúpiĢ do 14 dní od jej uzatvorenia.

6WDYHEQR montážne poistenie
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNWVWDYHEQR– montážne poistenie
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\Dzmluvné informácie oSRLVWQRPprodukte sú uvedené vSRLVWQHM
]POXYHD Všeobecných poistných SRGPLHQNDFK
2 aký typ poistenia ide?
6WDYHEQR – montážne poistenie je produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa na dobu urþitú, ktorá predstavuje dobu výstavby diela
Rámcová poistná zmluva sa dojednáva na dobu jedného roka.

ýo je predmetom poistenia?

ýo nie je predmetom poistenia?

3RLVWHQLHPDMHWNX
9 úhrada nákladov na znovuY\EXGRYDQLH poškodeného
alebo zniþeného stavebného alebo montážneho diela,
9 úhrada nákladov na znovunadobudnutie poškodených
alebo zniþených poistených vecí
9 stavebné/ montážne stroje, nástroje a prístroje,
9 ]DULDGHQLHD vybavenie staveniska/ miesta montáže,
9 okolitý majetok vo vlastníctve investora alebo dodávateĐa
GLHOD
9 iné dohodnuté v SRLVWQHM]POXYH
9 Poistenie sa vzĢahuje na tie SUHGPHW\ SRLVWHQLD, ktoré sú
uvedené v SRLVWQHM]POXYH
9 Poistenie sa vzĢahuje na náhle poškodenie, zniþenie alebo
stratu poistenej veci akoukoĐvek náhodnou udalosĢou.
9 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v SRLVWQHM]POXYH
9 SúþasĢou poistenia sú aj zachraĖovacie náklady QD
odvrátenie bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo
na zmiernenie škody.
3RLVWHQLH zodpovednosti za škodu
9 úhrada škody za ktorú zodpovedáte Y súvislosti
V SRLVWHQými stavebnými a/alebo montážnymi prácami,
ktoré vykonávate na diele XYHGHQRPY SRLVWQHM]POXYH
9 škody na veci vrátane ušlého zisku, nákladov na likvidáciu
zniþenej veci a nákladov na zapožiþanie náhradného stroja
DOHER]DULDGHQLD
9 škody na zdraví alebo živote vrátane nákladov na bolestné
a sĢaženie spoloþenského uplatnenia, následnú majetkovú
ujmu (strata na zárobku, ušlý zisk, lieþebné náklady,
náklady na pohreb), regresných nárokov Sociálnej
D zdravotných poisĢovní, nemajetkovej ujmy manžela,
rodiþa, dieĢaĢa poškodeného v prípade usmrtenia
poškodeného
9 škody na zvierati ako YHFL spôsobenej zranením,
usmrtením, stratou vrátane následnej majetkovej ujmy (ušlý
zisk, náklady spojené so starostlivosĢou o zranené zviera)
9 náklady na obhajobu

3RLVWHQLHPDMHWNX
8 GLHODQDYRGQRPWRNX
8 WXQHO\ DPRVW\
8 databázy údajov, písomnosti, výkresy, listiny,
GRNXPHQW\GRNODG\D SRG
8 vodstvo, pôdD, lesy a iné porasty,
8 motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, GURQ\
8 ruþné náradie
8 umelecká a historická hodnota veci
8 škody spôsobené chybným projektom, chybnou
konštrukciou
8 škody, ktoré neobmedzujú funkþnosĢ poistenej veci
spôsobené
bežnými
atmosférickými
8 škody
podmienkami, obvyklými teplotnými výkyvmi
3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLza škodu
8 nároky, ktoré sú predmetom akéhokoĐvek povinného,
zákonného alebo povinne zmluvného poistenia podĐa
právneho poriadku Slovenskej republiky
8 pokuty, penále
8 škody na životnom prostredí
8 reklamácie
8 škody spôsobené banskou þinnosĢou, podzemnou
Ģažbou
8 škody spôsobené použitím výbušnín

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti s:
 teroristickým þinom vojnovými udalosĢami revolúciou,
povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským
SUHYUDWRP
 jadrovou energiou, jadrovým žiarením
 QHUiadením sa pokynmi poisĢovateĐa
poskytnutím
nepravdivých/neúplných
 vedomím
informácií
konaním,
hrubou
nedbanlivosĢou,
 úmyselným
nedodržaním právnych predpisov
 požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a SRG
 QHSULPHUDQými nákladmi na záchranu poistenej veci vo
vzĢahu k výške predpokladanej škody
 poisĢovateĐom neschválenými nákladmi QDREKDMREX
 poistné plnenie za vymeniteĐné þasti stroja (napr.
vrtáky, formy, frézy, nože a pod.), akumulátory
a pracovné médiá (palivá, mazivá a pod.) je poskytnuté
LED Y prípade súþasného poškodenia inej þasti stroja
] rovnakej príþiny

Kde sa na mĖa vzĢahuje krytie?
9
9

3RLVWHQLHPDMHWNX sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré 9ám ako poistenému vzniknú na PLHVWHSRLVWHQLD na území Slovenskej
UHSXEOLN\ XYHGHQRP YSRLVWQHM]POXYH
3RLVWHQLHzodpovednosti za škodu sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré 9\ DNRSRLVWHQý spôsobíte a za ktoré zodpovedáte QD
PLHVWHSRLVWHQLD na území Slovenskej republiky XYHGHQRP YSRLVWQHM]POXYH

Aké mám povinnosti?











UskutoþniWH opatrenia, aby poistná udalosĢ nenastala alebo bola þo najmenšia.
9 prípade vzniNX škodovej XGDORVWL túto skutoþnosĢ bezodkladne, najneskôr do 15 dní oznámte poisĢovateĐovi SRVN\WQLWH MHM
informácie R MHMY]QLNXD rozsahu následkov
Umožnite poisĢovateĐovi vstup do poistených objektov za úþelom posúdenia rozsahu poistného rizika a po vzniku škodovej udalosti
rozsah poškRGHQLD
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalosĢ, ak nastala za okolností nasvedþujúcich spáchanie trestného þLQX DOHER SULHVWXSNX
D predložWH policajný protokol.
PredložWH poisĢovateĐovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/poistQHMXGDORVWL
Zabezpeþte vedenie úþtovníctva v zmysle povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a Y prípade poistnej udalosti na
vyžiadanie predložte úþtovné doklady poisĢovateĐovi.
Oznámte poisĢovateĐovi zvýšenie poistnej hodnoty YHFLDOHERsúboru, ak došlo v SULHEHKXSRLVWHQLDN jej zvýšeniu o YLDFDNR
2GSRYHGDMWH SUDYGLYRD úplne na všetky otázky poisĢovateĐa.
Oznámte poisĢovateĐovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na Váš majetok.
Oznámte poisĢovateĐovi, že Ste uzavreli poistenie toho istého poistného rizika aj u iného poisĢovateĐa, uvećte jeho názov, sídlo
D výšku dohodnutej poistnej sumy.

.HG\D ako uhradím platbu?
Poistné je jednorazové a MH splatné prvým dĖom poistnHM GRE\DNQLHMHY ]POXYH dohodnuté inak. V prípade, ak je v ]POXYHGRKRGQXté
platenie poistného v splátkach, je ich výška a splatnosĢ uvedená v ]POXYH
Poistné môže byĢ uhradené poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet, vkladom hotovosti na úþet, a to podĐa pokynov
poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci deĖ po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaĐ v zmluve nie je uvedené inak. Poistenie sa dojednáva na dobu
urþitú, ktorá je uvedená v SRLVWQHM]POXYH
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí:
x uplynutím dohodnutej poistnej doby
x dĖom, kedy bolo poistené dielo odovzdané alebo uvedené do prevádzky, alebo vydané povolenie k predþasnému užívaniu dLHOD
x nezaplatením jednorazového poistného GRWURFK mesiacov odo dĖa jeho splatnosti
x ukonþením Vašej podnikateĐskej þinnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov,
x dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
Zmluvu môžete písomne vypovedaĢ
x GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\
x do 1 mesiaca odo dĖa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného SOQHQLDDOHERMHKR]DPLHWQXWLD
x najmenej 6 týždĖov pred uplynutím poistného obdobia.

3RLVWHQLHvýstav
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNWSRLVWHQLHvýstav
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\Dzmluvné informácie RSRLVWQRPprodukte sú uvedené vSRLVWQHM
]POXYHVšeobecných D2sobitných poistných podmienkach DZmluvných dojednaniach
2 aký typ poistenia ide?
3RLVWHQLHvýstav je produkt neživotného poistenia. Dojednáva sa na urþitý poþet dní, t.j. na dobu urþitú, ktorá predstavuje dĎžku trvania výstavy.

ýo je predmetom poistenia?
3RLVWHQLHPDMHWNX
9 úhrada nákladov na znovunadobudnutie poškodených
poistených vecí Y dôsledku poistených rizík:
9 živelné poistenie
9 pád poistenej veci
9 poškodenie veci návštevníkom expozície
9 Soistenie pre prípad odcudzenia YHFL vrátane prostej
krádeže
9 úmyselné poškodenie veci (vandalizmus)
9 Poistenie sa vzĢahuje na vystavované exponáty, vzorky,
názorné modely a prototypy, tovar urþený na predaj,
zariadenie expozície a materiálu na jej vybudovanie,
zásoby pohostenia a SURSDJaþného materiálu, zvršky
pracovníkov expozície.
9 Poistenie sa vzĢahuje na tie riziká D SUHGPHW\ SRLVWHQLD
ktoré sú dojednané v SRLVWQHM]POXYH
9 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v SRLVWQHM]POXYH

ýo nie je predmetom poistenia?
3RLVWHQLHPDMHWNX
8 škody na poistenej veci spôsobené pri preprave po
areáli výstaviska
8 škody spôsobené zneþistením, zafarbením a SRG
QDSUVSUHMHUPL 
8 RGFXG]HQLH vecí a tovarov urþených na priamy predaj
8 odcudzenie autopríslušenstva a iného vnútorného
vybavenia vystavovaných automobilov
8 databázy údajov
8 vodstvo, pôdD, lesy a iné porasty, zvieratá
D PLNURRUJDQL]P\
8 plavidlá, lietadlá, koĐajové vozidlá, lanové dráhy
8 umelecká a historická hodnota veci
3RLVWHQLHzodpovednosti za škodu
8 nároky, ktoré sú predmetom akéhokoĐvek povinného,
zákonného alebo povinne zmluvného poistenia podĐa
právneho poriadku Slovenskej republiky
8 pokuty, penále
8 škody na životnom prostredí
8 reklamácie

3RLVWHQLH zodpovednosti za škodu
9 úhrada škody za ktorú zodpovedáte Y súvislosti
V prevádzkou expozície na výstavisku
9 škody na veci vrátane ušlého zisku, nákladov na likvidáciu
zniþenej veci a nákladov na zapožiþanie náhradného stroja
DOHER]DULDGHQLD
9 škody na zdraví alebo živote vrátane nákladov na bolestné
a sĢaženie spoloþenského uplatnenia, následnú majetkovú
ujmu (strata na zárobku, ušlý zisk, lieþebné náklady,
náklady na pohreb), regresných nárokov Sociálnej
D zdravotných poisĢovní, nemajetkovej ujmy manžela,
rodiþa, dieĢaĢa poškodeného v prípade XVPUWHQLD
poškodeného
9 škody na zvierati ako veci spôsobenej zranením,
usmrtením, stratou vrátane následnej majetkovej ujmy (ušlý
zisk, náklady spojené so starostlivosĢou o zranené zviera)
9 náklady na obhajobu

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Škodové udalosti vzniknuté najmä v súvislosti s:
 teroristickým þinom vojnovými udalosĢami revolúciou,
povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským
SUHYUDWRP
 jadrovou energiou, jadrovým žiarením
 neriadením sa pokynmi poisĢovateĐa
nepravdivých/neúplných
 vedomím
poskytnutím
informácií
konaním,
hrubou
nedbanlivosĢou,
 úmyselným
nedodržaním právnych predpisov
 požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a SRG
 neprimeranými nákladmi na záchranu poistenej veci vo
vzĢahu k výške predpokladanej škody
 poisĢovateĐom neschválenými nákladmi QDREKDMREX

Kde sa na mĖa vzĢahuje krytie?
9
9

3RLVWHQLH PDMHWNX sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré 9ám ako poistenému vzniknú na PLHVWH konania výstavy na území
6ORYHQVkej alebo ýeskej republiky XYHGHQRP YSRLVWQHM]POXYH
3RLVWHQLHzodpovednosti za škodu sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré 9\ DNRSRLVWHQý spôsobíte a za ktoré zodpovedáte QD
mieste konania výstavy XYHGHQRP YSRLVWQHM]POXYH

Aké mám povinnosti?











UskutoþniWH opatrenia, aby poistná udalosĢ nenastala alebo bola þo najmenšia.
9 prípade vzniNX škodovej XGDORVWL túto skutoþnosĢ bezodkladne, najneskôr do 15 dní oznámte poisĢovateĐovi SRVN\WQLWH MHM
informácie R MHMY]QLNXD rozsahu následkov
Umožnite poisĢovateĐovi vstup do poistených objektov za úþelom posúdenia rozsahu poistného rizika a po vzniku škodovej udalosti
UR]VDKpoškodenia.
Neodkladne oznámte polícii poistnú udalosĢ, ak nastala za okolností nasvedþujúcich spáchanie trestného þLQX DOHER SULHVWXSNX
D predložWH policajný protokol.
PredložWH poisĢovateĐovi všetky požadované doklady potrebné na vyšetrovanie škodovej/pRLVWQHMXGDORVWL
Zabezpeþte vedenie úþtovníctva v zmysle povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi a Y prípade poistnej udalosti na
vyžiadanie predložte úþtovné doklady poisĢovateĐovi.
Oznámte poisĢovateĐovi zvýšenie poistnej hodnoty YHFLDOHEo súboru, ak došlo v SULHEHKXSRLVWHQLDN jej zvýšeniu o YLDFDNR
2GSRYHGDMWH SUDYGLYRD úplne na všetky otázky poisĢovateĐa.
Oznámte poisĢovateĐovi vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu na Váš majetok.
Oznámte poisĢovateĐovi, že Ste uzavreli poistenie toho istého poistného rizika aj u iného poisĢovateĐa, uvećte jeho názov, sídlo
D výšku dohodnutej poistnej sumy.

.HG\D ako uhradím platbu?
Poistné je jednorazové a je splatné prvým dĖom poistnej doby, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.
Poistné môže byĢ uhradené poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet, vkladom hotovosti na úþet, a to podĐa pokynov
poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poLVWQHM]POXY\

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci deĖ po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaĐ v zmluve nie je uvedené inak. 3RLVWHQLHVDdojednáva na dobu
urþitú, ktorá je uvedená v SRLVWQHM]POXYH
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí:
x uplynutím dohodnutej poistnej doby
x nezaplatením jednorazového poistného do troch mesiacov odo dĖa jeho splatnosti,
x dĖom vstupu Vašej spoloþnosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
x ukonþením Vašej podnikateĐskej þinnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom
poistených vecí,
x dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
Zmluvu môžete písomne vypovedaĢ
x GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\
x do 1 mesiaca odo dĖa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného SOQHQLDDOHERMHKR]DPLHWQXWLD
x najmenej 6 týždĖov pred uplynutím poistného obdobia.

Poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone SRYRODQLD
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNW3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL za škodu spôsobenú pri výkone povolania
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\Dzmluvné informácie oSRLVWQRPprodukte sú uvedené vSRLVWQHM
]POXYHDvo Všeobecných poistných podmienkach pre SRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL za škodu pri výkone povolania
2 aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania je produkt neživotného poistenia.

ýo je predmetom poistenia?
9 Poistenie sa vzĢahuje na prípad právnym predpisom
VWDQRYHQHMzodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú
inému v súvislosti s výkonom SRYRODQLD
9 Poistenie sa vzĢahuje na tie pripoistenia, ktoré sú dojednané
Y SRLVWQHM]POXYH
9 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v SRLVWQHM]POXYH
9

3ULSRLVWHQLH– Motorové vozidlá

9

3ULSRLVWHQLH– Prepravované veci

9

3ULSRLVWHQLH Strata zverených predmetov

9

3ULSRLVWHQLH Náhrada, pokút penále a sankcií

9

3ULSRLVWHQLH ýisté finanþné škody

9

3ULSRLVWHQLH Samohybné pracovné stroje

ýo nie je predmetom poistenia?
8 Škoda spôsobená úmyselným konaním poisteného,
poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu,
v dôsledku vedomej nedbanlivosti poisteného,
poistníka, trestným þinom poisteného, poistníka a/alebo
osôb im blízkych, konaním alebo opomenutím v UR]SRUH
V dobrými mravmi
nezákonným
rozhodnutím
8 Škoda
spôsobená
a nesprávnym úradným postupom
8 Škoda spôsobená nedodržaním predpíVDQHM REVOXK\
alebo údržby veci.
8 Škoda spôsobená na ušlom zisku.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Škodové udalosti vzniknuté najmä Y súvislosti s:
konaním,
hrubou
nedbanlivosĢou,
 úmyselným
nedodržaním
právnych
predpisov,
SRGYRGRP
VSUHQHYHURX
 teroristickým þinom
 vojnovou udalosĢou, revolúciou, povstaním
 požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a SRG
 azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest
 jadrovou energiou alebo žiarením
 so zlyhaním informaþných systémov, softvéru

Kde sa na mĖa vzĢahuje krytie?
9

Poistenie sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území celého sveta.

Aké mám poYLQQRVWL"




%ez zbytoþného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dĖa zmien oznámiĢ poisĢovateĐovi písomne všetky zmeny v skutoþnostiach,
na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo poþas trvania poistenia a mohli by maĢ vplyv na poistné
krytie, predovšetkým oznámiĢ poisĢovateĐovi akékoĐvek kvalitatívne þi kvantitatívne zmeny poistného rizika (nebezpeþenstva),
výraznú zmenu dosiahnutého obratu v porovnaní s obratom uvádzaným pri dojednávaní poistenia, zmena trhov pôsobenia na úrovnL
jednotlivých štátov
3ri vzniku škodovej udalosti vykonaĢ všetky nevyhnutné a úþelné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody alebo na to
aby sa vzniknutá škoda nezväþšila a bezodkladne zabezpeþiĢ zistenie rozsahu a príþin škody poisĢovateĐom alebo havarijným
komisárom podĐa pokynu poisĢovateĐa

.HG\D ako uhradím platbu?
Poistné je splatné prvým dĖom poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie
poistného v splátkach , je ich výška a splatnosĢ uvedená v ]POXYH
Poistné môže byĢ uhradené poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet, vkladom hotovosti na úþet, a to podĐa pokynov
poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci deĖ po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaĐ v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v zmluve uvedené inak,
poistenie sa dojednáva na dobu neurþitú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok)
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí:
x uplynutím dohodnutej poistnej dobyDNERORY zmluve dohodnuté poistenie na dobu urþitú,
x nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dĖa
jeho splatnosti alebo poistné za ćalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dĖa doruþenia výzvy na jeho
]DSODWHQLH
x dĖom vstupu Vašej spoloþnosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
x ukonþením Vašej podnikateĐskej þinnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom
poistených vecí,
x dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
Zmluvu môžete písomne vypovedaĢ
x GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\
x do 1 mesiaca odo dĖa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného SOQHQLDDOHERMHKR]DPLHWQXWLD
x najmenej 6 týždĖov pred uplynutím poistného obdobia.

Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zasielateĐom
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ:

ýSOB PoisĢovĖa, a. s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. þ. 444/B, IýO: 31  

3URGXNWPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zasielateĐom
Kompletné informácie pred uzavretím ]POXY\Dzmluvné informácie oSRLVWQRPprodukte sú uvedené vSRLVWQHM
]POXYHDvo Všeobecných poistných podmienkach pre SRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL zasielateĐD
2 aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zasielateĐom je produkt neživotného poistenia.

ýo je predmetom poistenia?
9 Poistenie sa vzĢahuje na prípad právnym predpisom
VWDQRYHQHMzodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú
inému v súvislosti s výkonom þinnosti zasielateĐa
9 Poistenie sa vzĢahuje na tie pripoistenia, ktoré sú dojednané
Y SRLVWQHM]POXYH
9 Poistné sumy sú bližšie špecifikované v SRLVWQHM]POXYH
9

3ULSRLVWHQLH SkladovateĐ

9

3ULSRLVWHQLH Zmluvný dopravca

9

3ULSRLVWHQLH Nestrážené parkoviská

9

3ULSRLVWHQLH Nadmerná a nadrozmerná preprava

9

3ULSRLVWHQLH   Používané, poškodené, nefunkþné stroje a
strojné zariadenia

9

3ULSRLVWHQLH Nové, ojazdené, havarované motorové vozidlá

9

3ULSRLVWHQLH Fantómový dopravca

9

3ULSRLVWHQLH Odpratávacie náklady

Automatickou súþasĢou sú asistenþné služby technická
asistencia (organizácia a úhrada nákladov na odstránenie
havarijného stavu), asistencia pri obnove prevádzky po vzniku
havarijnej situácie (upratanie, ochranu vášho majetku,
vyhĐadanie nových priestorov, presĢahovanie, zriadenie
núdzovej telefonickej ústredne), IT asistencia, zdravotná
asistencia (tzv. lekár na telefóne)

ýo nie je predmetom poistHQLD"
8 Škoda spôsobená úmyselným konaním poisteného,
poistníka, a/alebo osôb konajúcich z ich podnetu,
v dôsledku vedomej nedbanlivosti poisteného,
poistníka, trestným þinom poisteného, poistníka a/alebo
osôb im blízkych, konaním alebo opomenutím v UR]SRUH
V dobrými mravmi
8 Škoda spôsobená Y súvislosti s akoukoĐvek þinnosĢou
vykonávanou poisteným v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, vrátane škody
spôsobenej v súvislosti s akoukoĐvek þinnosĢou
vykonávanou poisteným bez relevantného oprávnenia,
alebo bez požadovanej odbornej kvalifikácie
8 9yplývajúcu z nárokov na náhradu škody, ktoré majú
preventívny, represívny alebo sankþný charakter najmä
akýchkoĐvek pokút, penálov, þi iných sankþných platieb,
vrátane tzv. punitive damages a exemplary damages
8 Škoda spôsobenú samotnému poistenému a/alebo
poistníkovi, medzi spolupoistenými osobami navzájom

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Škodové udalosti vzniknuté najmä Y súvislosti s:
konaním,
hrubou
nedbanlivosĢou,
 úmyselným
nedodržaním
právnych
predpisov,
SRGYRGRP
VSUHQHYHURX
 teroristickým þinom
 vojnovou udalosĢou, revolúciou, povstaním
 požitím alkoholu, narkotík, omamných látok a SRG
 azbestom alebo materiálom obsahujúcim azbest
 jadrovou energiou alebo žiarením
 so zlyhaním informaþných systémov, softvéru

Kde sa na mĖa vzĢahuje krytie?
9
9
9

Poistenie sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území celého sveta.
Poistenie sa nevzĢahuje na zodpovednosĢ poisteného za škodu uplatĖovanú na základe rozhodnutia súdu iného štátu ako štátu
uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v zmluve a/alebo spôsobenú porušením právnych predpisov alebo iných
záväzných noriem iného štátu ako štátu uvedeného v územnom rozsahu poistenia dojednaného v ]POXYH
Poistenie sa nevzĢahuje na územie štátov, ktoré sú sankcionované zo strany Organizácie Spojených národov (ćalej len „OSN“)
D štátov, na ktoré je uvalené embargo rozhodnutím OSN alebo vlády Slovenskej republiky bez ohĐadu na to, þi takéto rozhodnutie
bolo vydané pred alebo poþas doby trvania poistenia.

Aké mám povinnosti?




%ez zbytoþného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dĖa zmien oznámiĢ poisĢovateĐovi písomne všetky zmeny v skutoþnostiach,
na ktoré sa ho pýtal pri dojednávaní poistenia, prípadne ku ktorým došlo poþas trvania poistenia a mohli by maĢ vplyv na poistné
krytie, predovšetkým oznámiĢ poisĢovateĐovi akékoĐvek kvalitatívne þi kvantitatívne zmeny poistného rizika (nebezpeþenstva),
výraznú zmenu dosiahnutého obUDWXY porovnaní s obratom uvádzaným pri dojednávaní poistenia, zmena trhov pôsobenia na úrovni
jednotlivých štátov
3ri vzniku škodovej udalosti vykonaĢ všetky nevyhnutné a úþelné opatrenia na zmiernenie následkov vzniknutej škody alebo na to
DE\ VD Y]QLknutá škoda nezväþšila a bezodkladne zabezpeþiĢ zistenie rozsahu a príþin škody poisĢovateĐom alebo havarijným
komisárom podĐa pokynu poisĢovateĐa

.HG\D ako uhradím platbu?
Poistné je splatné prvým dĖom poistného obdobia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak je v zmluve dohodnuté platenie
poistného v splátkach , je ich výška a splatnosĢ uvedená v ]POXYH
Poistné môže byĢ uhradené poštovým peĖažným poukazom, prevodom na úþet, vkladom hotovosti na úþet, a to podĐa pokynov
poisĢovateĐa uvedených pri uzatváraní poistnej zmluvy.

Kedy zaþína a konþí krytie?
Zaþiatok krytia
Poistenie vzniká nasledujúci deĖ po uzavretí poistnej zmluvy, pokiaĐ v zmluve nie je uvedené inak. Ak nie je v ]Pluve uvedené inak,
poistenie sa dojednáva na dobu neurþitú s poistným obdobím 1 rok (poistný rok)
.RQLHFNU\WLD
Krytie konþí:
x uplynutím dohodnutej poistnej dobyDNERORY zmluve dohodnuté poistenie na dobu urþitú,
x nezaplatením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dĖa
jeho splatnosti alebo poistné za ćalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dĖa doruþenia výzvy na jeho
]DSODWHQLH
x dĖom vstupu Vašej spoloþnosti do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu na Váš majetok,
x ukonþením Vašej podnikateĐskej þinnosti, zánikom oprávnenia na podnikanie v zmysle príslušných právnych predpisov, predajom
poistených vecí,
x dohodou zmluvných strán.

Ako môžem zmluvu vypovedaĢ?
Zmluvu môžete písomne vypovedaĢ
x GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\
x do 1 mesiaca odo dĖa vystavenia oznámenia o poskytnutí poistného SOQHQLDDOHERMHKR]DPLHWQXWLD
x najmenej 6 týždĖov pred uplynutím poistného obdobia.

Poistenie mechanických a elektrických porúch motorových
vozidiel - PredŰžená záruka
Informaēný dokument o poistnom produkte
Spoloēnosƛ:

DEFEND INSURANCE s.r.o.
Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Produkt:

DEFEND Car Protect

Informácie v tomto informaēnom dokumente Vám majú pomôcƛ pochopiƛ základné podmienky poistenia. UpozorŸujeme, že úplný
rozsah Vašich práv a povinností je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach a v Záruēnom programe
pre konkrétny variant poistenia. Príslušný záruēný program je uvedený v Návrhu poistenia a v Poistke.
O aký typ poistenia ide?
Poistenie mechanických a elektrických porúch motorových vozidiel Car Protect je druh majetkového poistenia poskytujúci poistnú
ochranu poisteného motorového vozidla v prípade náhleho a nepredvídaného vzniku vnútornej mechanickej alebo elektrickej
poruchy poisteného motorového vozidla, spôsobené zlyhaním súēiastky uvedenej v príslušnom Záruēnom programe, ktorá má za
následok náhlu nefunkēnosƛ vozidla a pre obnovenie funkēnosti vyžaduje opravu ēi výmenu.

o je predmetom poistenia?

o nie je predmetom poistenia?



náhly a nepredvídaný vznik vnútornej mechanickej alebo
elektrickej poruchy poisteného motorového vozidla, spôsobenej
zlyhaním súēiastky uvedenej v príslušnom Záruēnom programe,
ktorá má za následok náhlu nefunkēnosƛ vozidla a pre obnovenie
funkēnosti vyžaduje opravu ēi výmenu.
poistiƛ možno nové vozidlá alebo vozidlá s existujúcou zárukou
výrobcu s prihliadnutím na dobu existujúcej záruky a najazdenú
vzdialenosƛ
Varianty záruēných programov
x
Diamond
x
Crystal
x
Advantage
x
Comfort
x
Plus

škody vzniknuté napr. v dôsledku:
x
dopravnej nehody
x
prepravy poisteného vozidla
x
zjavných vád
x
prehriatia, zamrznutia alebo použitia nesprávneho
paliva/kvapalín
x
korózie
x
postupného znižovania výkonu úmernému veku
a poētu najazdených kilometrov poisteného vozidla
použitie poisteného vozidla napr. na
x
prenájom (požiēiavanie vozidla s výnimkou prenájmu
leasingovými spoloēnosƛami)
x
taxislužbu alebo prepravu cestujúcich za odplatu;
x
výstavy alebo propagaēné úēely;
x
výuēbu vodiēov

Poistiƛ je možné vozidlá do 3 500 kg
Každý záruēný program ponúka rozsiahly zoznam krytých
súēiastok
Poistenie kryje neobmedzený poēet poistných udalostí až do
výšky limitu poistného plnenia.

Týkajúca sa krytia nejaké obmedzenia?
Sami si ěalej môžete zvoliƛ:
x
Poistnú dobu
x
Limit poistného plnenia
x
Poēet najazdených km
x
Spoluúēasƛ

Poistné plnenie sa neposkytne ak:
x
vozidlo nebolo pravidelne servisované
x
poistený pri ohlasovaní poistnej udalosti predloží
nepravdivé alebo neúplné informácie.

Kde sa na mŸa vzƛahuje krytie?
Poistenie sa vzƛahuje na škody vzniknuté na území Slovenskej republiky a poēas doēasných ciest po štátoch Európskej únie.

Aké mám povinnosti?
x
x
x
x

x
x

Odpovedaƛ pravdivo a úplne na otázky poisƛovne týkajúce sa poistenia.
Poēas trvania poistenia je potrebné uhrádzaƛ náklady spojené s poistením.
Predchádzaƛ poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoloēenských noriem.
Poistený je povinný pravidelne vykonávaƛ servisné prehliadky v súlade s odporúēaním výrobcu. Servis musí byƛ vykonávaný
predajcom vozidla, alebo autorizovaným servisom, ktorý je platcom DPH. Maximálna povolená odchýlka je 800 km alebo 4
týždne.
Dodržiavaƛ ustanovenia uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
Udržiavaƛ vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
x
x
x

telefonicky nahlásiƛ škodu pred zaēatím akýchkoűvek opráv a nie neskôr ako 7 dní od vzniku škodovej udalosti
zabezpeēiƛ odƛahovú službu do najbližšieho zmluvného servisu.
žiadna oprava nesmie byƛ vykonaná bez výslovného súhlasu správcu

x

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistné je jednorazové a platí sa za celú dobu poistenia pri uzavretí poistnej zmluvy.
Výška poistného je dohodnutá v poistnej zmluve a uvedená v Poistke. 

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Kedy zaēína a konēí krytie?
Vznik poistenia:
x
Pri poistení nového vozidla zaēína doba poistenia o 00:00 hodine prvého dŸa nasledujúceho po uplynutí záruēnej lehoty výrobcu.
x
Pri poistení ojazdeného vozidla zaēína doba poistenia o 00:00 hodine prvého dŸa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy alebo
o 00:00 hodine prvého dŸa nasledujúceho po uplynutí záruēnej lehoty výrobcu, podűa toho, ktorá skutoēnosƛ nastane neskôr.
Zánik poistenia:
x
Poistenie zanikne najneskôr o 24.00 posledného dŸa poistenia uvedeného v Poistke.
x
Poistenie zanikne automaticky okamihom dosiahnutia maximálneho poētu kilometrov dohodnutého v poistnej zmluve a
uvedeného v Poistke.


Ako môžem vypovedaƛ zmluvu?
x

Písomne do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

Poistenie finanēnej straty na vozidle GAP
Informaēný dokument o poistnom produkte
Spoloēnosƛ:

DEFEND INSURANCE s.r.o.
Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Produkt:

DEFEND Gap

Informácie v tomto informaēnom dokumente Vám majú pomôcƛ pochopiƛ základné podmienky poistenia.
UpozorŸujeme, že úplný rozsah Vašich práv a povinností je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach
a v Zvláštnych poistných podmienkach pre poistenie pre konkrétny variant poistenia.
O aký typ poistenia ide?
Poistenie finanēnej straty, ktorá vznikne klientov v súvislosti so škodou na vozidle po odškodnení poistiteűom
z havarijného poistenia.

o je predmetom poistenia?

o nie je predmetom poistenia?



Finanēná strata vzniknutá v dôsledku totálnej škody na
vozidle, za ktorú bolo poistenému vyplatené poistné
plnenie z havarijného poistenia primárnym poistiteűom.

Škody spôsobené poškodením, zniēením alebo odcudzením
vozidla, ktoré sú predmetom havarijného poistenia vozidiel
Následné škody, ktoré vzniknú po poistnej udalosti

Za totálnu škodu na vozidle sa považuje škoda posúdená
primárnym poistiteűom ako totálna škoda, vrátane
odcudzenia (krádež vlámaním alebo lúpež) alebo zniēenia
vozidla.
Za finanēnú stratu sa považuje rozdiel medzi poistnou
sumou dohodnutou v poistnej zmluve a všeobecnou
hodnotou vozidla v ēase vzniku poistnej udalosti.
9DULDQW\SRLVWHQLD
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Týkajúca sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie sa neposkytne najmä ak:
Nárok môže byƛ hradený z iného poistenia alebo treƛou osobou
Ide o inú škodu, ktorá nie je výslovne uvedená v poistnej zmluve
Vozidlo bolo odcudzené osobou, ktorá mala prístup ku kűúēom
Ak odcudzenie vozidla nebolo nahlásená policajnému orgánu
bezprostredne po zistení odcudzenia
Ak nevznikol nárok z primárneho (havarijného) poistenia
Škoda bola spôsobená nehodou, pri ktorej bol vodiē vozidla pod
vplyvom alkoholu ēi iných návykových látok, alebo ak vodiē
nemal vodiēské oprávnenie
Škoda bola spôsobená úmyselne pri páchaní trestnej ēinnosti
škodou v dôsledku vojnových udalostí, povstania, rebélie alebo
iných masových násilných akcií, štrajkov a pod.

Kde sa na mŸa vzƛahuje krytie?
Poistenie sa vzƛahuje na škody vzniknuté na území kontinentálnej Európy okrem Ruska.

Aké mám povinnosti?
x
x
x
x
x
x

Odpovedaƛ pravdivo a úplne na otázky poisƛovne týkajúce sa poistenia.
Poēas trvania poistenia je potrebné uhrádzaƛ náklady spojené s poistením.
Predchádzaƛ poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoloēenských noriem.
Dodržiavaƛ ustanovenia uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
Udržiavaƛ vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené
Prijímaƛ všetky dôležité opatrenia na zmiernenie následkov spôsobenej škody

Povinnosti v prípade poistnej udalosti
x
x
x
x

Bezodkladne informovaƛ policajné orgány
Najneskôr do 8 dní oznámiƛ vznik škody
Poskytnúƛ pravdivé vysvetlenie o príēine a rozsahu škodovej udalosti, vyēísliƛ požiadavku na poistné plnenie, doložiƛ potrebnú
dokumentáciu
Informovaƛ o náleze ukradnutého vozidla

Kedy a ako uhrádzam platbu?
x

Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistné je platené roēne (mesaēne, ak je poistné súēasƛou lízingových splátok)
v intervaloch dohodnutých pri uzavretí poistnej zmluvy. Poistné môže byƛ uhradené jednorazovo, ak sa tak
dohodlo.

Kedy zaēína a konēí krytie?
Vznik poistenia:
x
uhradením jednorazového poistného alebo prvej splátky poistného alebo prvého bežného poistného;
x
písomnou akceptáciou návrhu Poistníka Poistiteűom;
x
iným spôsobom uvedeným v Zvláštnych poistných podmienkach vzƛahujúcich sa k príslušnému produktu GAP alebo

v Poistnej zmluve
Zánik poistenia:
x
Poistenie zanikne dŸom uvedeným v poistnej zmluve
x
Výpoveěou ku koncu poistného obdobia
x
Poistná zmluva zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do dvoch
mesiacov odo dŸa jeho splatnosti
x
Za podmienok stanovených vo VPP aj zmenou vlastníka vozidla

Ako môžem vypovedaƛ zmluvu?
x

Písomne do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.

Cestovné poistenie
Informaÿný dokument o poistnom produkte
Spoloÿnosģ: Generali Poisģovėa, a.s., Slovenská republika
odštepný závod Európska cestovná poisģovėa

Produkt: Krátkodobé cestovné poistenie

Tento dokument Vám má poskytnúĢ struþný prehĐad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné
informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach ECP VPP 2016. Aby ste boli plne informovaní, preÿítajte si
všetky dokumenty.
O aký typ poistenia ide?
Cestovné poistenie kryje neoþakávané udalosti spojené s cestovaním. Na výber máte rôzne balíky a voliteĐné pripoistenia, ktorými môžete pokryĢ svoje potreby.
þo je predmetom poistenia?
Poistené sú riziká podĐa zvoleného balíka.
Základný balík Poistenie lieÿebných nákladov zahĚĖa:
9 Poistenie lieÿebných nákladov – ambulantné ošetrenie,
prevoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, prevoz liekov,
návšteva chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby
do vlasti, doprava detí do vlasti, prevoz do vlasti podĐa
rozhodnutia lekára, repatriácia v prípade smrti.
9 Poistenie pátrania a záchrany – náklady spojené so
záchranou v tiesni alebo v nebezpeþenstve
Rozšírené balíky zahĚĖajú navyše:
Rozšírený balík Cestovné poistenie PLUS zahĚĖa aj:
x Poistenie
zmeškania
dopravného
prostriedku
a oneskoreného návratu do vlasti - zmeškanie pri
odchode, oneskorený návrat na domácu stanicu/letisko
x Poistenie batožiny – náhrada pri poškodení, krádeži,
zniþení alebo strate vecí osobnej potreby pri dokázaní
cudzieho vplyvu, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní,
pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov.
x Úrazové poistenie - pri trvalých následkoch úrazu od 50 %.
x Poistenie zodpovednosti za škodu – náhrada škody na
veci alebo zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe.
x Asistenÿné služby – pomoc pri zadržaní políciou, právna
pomoc, preddavok na advokáta/kauciu.
Rozšírený balík Komplexné cestovné poistenie PLUS zahĚĖa
vyššie uvedené krytia a navyše aj:
x Poistenie storna a prerušenia cesty – náhrada storno
poplatkov pri nenastúpení na cestu, náhrada dodatoþných
nákladov v prípade prerušenia cesty z dôvodov: neþakané
náhle Ģažké ochorenie, úraz alebo smrĢ poistenej
osoby/rodinného príslušníka, tehotenstvo zistené po
rezervácii cesty, znaþná vecná škoda na vlastníctve,
nezavinená strata pracovného miesta, žiadosĢ o rozvod,
neobstátie pri maturitnej skúške, neoþakávané súdne
predvolanie. Poistenie prerušenia cesty sa vzĢahuje aj na
nepokoje všetkého druhu, ktoré ovplyvĖujú bezpeþnosĢ
klienta, ak Ministerstvo zahraniþných vecí SR vyhlásilo
varovanie pred cestou do zasiahnutej oblasti. Poistná udalosĢ
sa vzĢahuje na všetkých rodinných príslušníkov poistených
na jednej poistnej zmluve a na maximálne troch ćalších
spolucestujúcich z jednej poistnej zmluvy.
Rozšírený balík Komplexné cestovné poistenie a Komplexné
cestovné poistenie KOMFORT zahĚĖa rovnaké krytie ako
Komplexné cestovné poistenie PLUS okrem okamžitej pomoci a
preddavku pri krádeži alebo strate cestovných dokladov. Pri
poistení storna je krytie so spoluúþasĢou vo výške 10%.
Balík Poistenie storna PLUS zahĚĖa krytie:
x Poistenie storna a prerušenia cesty – náhrada storno
poplatkov pri nenastúpení a pri prerušení cesty v plnej výške
Balík Poistenie storna zahĚĖa krytie:
x Poistenie storna a prerušenia cesty – náhrada storno
poplatkov so spoluúþasĢou 10%.

þo nie je predmetom poistenia?
8 UdalosĢ, ktorej vznik bolo možné dôvodne predpokladaĢ alebo o ktorej bolo známe už
pri uzavretí poistnej zmluvy, že nastane.
8 Udalosti, ktoré súvisia s vojnovými udalosĢami, vnútorným nepokojom, štrajkom alebo
sa vyskytnú v oblastiach, pre ktoré bolo vydané varovanie Ministerstva zahraniþných
vecí SR pred cestou a klient do tejto oblasti vycestoval.
8 Udalosti, ktoré sú vyvolané v dôsledku úradného nariadenia napr. zrušenie letu
z dôvodu prírodnej katastrofy)
8 Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo Vaše blízke osoby) úmyselne alebo z nedbanlivosti.
8 Udalosti spôsobené v dôsledku požitia alkoholu, drog alebo liekov.
8 Udalosti, ktoré nastanú pri paraglajdingu, pri použití závesného krídla, pri
profesionálnych športových výkonoch, pri úþasti na pretekoch motorového športu,
v dôsledku vykonávania extrémnych športov, pri potápaní bez držby platného
medzinárodného oprávnenia alebo bez oprávneného inštruktora.
8 Udalosti, ktoré vzniknú pri manuálnej práci, ak nie je výslovne dojednaná (je možné ju
poistiĢ v balíkoch Poistenie lieþebných nákladov PLUS a Cestovné poistenie PLUS) a ak ide o
povolania: tunelár, baník, speleológ, záchranár, pyrotechnik, vodiþ kamiónovej alebo
autobusovej dopravy, lovci, ozbrojené zložky, jednotky ozbrojených síl.
Poistenie lieÿebných nákladov sa nevzĢahuje na:
8 svojvoĐný nákup liekov bez lekárskeho predpisu, náklady za telefonáty,
8 náklady na prevoz taxíkom, resp. inou verejnou dopravou pre úþely návštevy lekárskeho
zariadenia,
8 náklady za pôrod, vyšetrenie na zistenie tehotenstva, interrupciu, vyšetrenie a lieþbu
neplodnosti, umelé oplodnenie a cytológiu,
8 konzervaþné alebo protetické zubné ošetrenia, dôsledky zanedbanej starostlivosti
o chrup, nedokonþenú lieþbu zubov.
Poistenie batožiny sa nevzĢahuje na:
8 peniaze, šeky, kreditné karty, cestovné lístky, zvieratá, ceniny, veci zberateĐského
záujmu, starožitnosti, motorové vozidlá, lietadlá, rogalá, lode, zvieratá, zbrane, veci
slúžiace k výkonu povolania alebo zárobkovej þinnosti,
8 udalosti zapríþinené vlastným zavinením: zabudnutie, strata, odloženie.
Poistenie zodpovednosti za škodu nepokrýva:
8 škodové udalosti zapríþinené protiprávne, úmyselne alebo opomenutím,
8 þisto finanþné škody,
8 podnikovú, profesijnú alebo remeselnú þinnosĢ.
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevzĢahuje na:
8 nenastúpenie na cestu alebo prerušenie cesty z dôvodu strachu/obavy klienta,
8 meškanie alebo zrušenie letu z akýchkoĐvek príþin alebo zrušenie cesty cestovnou
kanceláriou.
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

!

Poistenie nepokrýva udalosti v nadmorskej výške nad 5000 m n. m. alebo pri potápaní
v hĎbke 40 m pod morom.
! Ak sa klient nachádza v krajine, kde bolo pre vojnový stav alebo vnútorné nepokoje
vydané varovanie Ministerstva zahraniþných vecí SR pred cestou, platí poistná ochrana
do bezodkladného návratu avšak najviac po dobu 14 dní po vypuknutí udalostí.
Poistenie lieÿebných nákladov a Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevzĢahuje
najmä na:
! udalosti vzniknuté v súvislosti s dialýzou, transplantáciou, AIDS, schizofréniou,
! srdcové ochorenia, mozgovú porážku, nádorové ochorenia, cukrovku typu I., epilepsiu,
sklerózu multiplex, psychické ochorenia, ktoré si v posledných 12 mesiacov pred
nástupom na cestu vyžadovali hospitalizáciu,
! chronické ochorenia a ochorenia existujúce v þase vycestovania (v balíkoch s dodatkom
„PLUS“ sú kryté, iba ak si toto ochorenie nevyžadovalo v posledných deviatich
mesiacoch pred vznikom poistenia lekárske ošetrenie a ide o neoþakávané akútne
zhoršenie).

þo je predmetom poistenia?
(pokraþovanie)
Balíky s dodatkom „PLUS“: Komplexné cestovné poistenie
PLUS, Cestovné poistenie PLUS a Poistenie storna PLUS
zahĚĖajú aj krytie v prípade neoþakávaného akútneho zhoršenia
chronického a existujúceho ochorenia poistenej osoby a jej
rodinných príslušníkov.
Voliteđné pripoistenia:
Pripoistenie – Poistenie opustenej domácnosti zahĚĖa:
Poistenie vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia poistenej
domácnosti a asistenþné služby (technická asistencia, právna
asistencia, všeobecné informácie a poradenstvo a zdravotná
asistencia).
Pripoistenie – Poistenie asistencie k vozidlu zahĚĖa:
Poistenie asistencie k viacstopovému motorovému vozidlu do
3,5t, ktorého vlastníkom alebo držiteĐom je poistený (telefonické
informaþné služby, technická pomoc, náklady na náhradné
ubytovanie alebo náhradnú dopravu, náklady na repatriáciu
vozidla, náklady na vyzdvihnutie vozidla).
Aké je výška poistného krytia?
Poistenie lieÿebných nákladov je kryté min. do 200.000 €.
Poistenie pátrania a záchrany je kryté min. do 7.000 €.
Úrazové poistenie je kryté min. do 17.000 €.
Poistenie batožiny je kryté min. do 700 €
Poistenie zodpovednosti je kryté min. do 100.000 €.
Upozornenie: Prehđad maximálnej výšky poistného plnenia
pre každý balík poistenia nájdete v tabuđke Poistné krytie.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
(pokraþovanie)
! Poistenie storna a prerušenia cesty sa v produktoch Komplexné cestovné poistenie,
Komplexné cestovné poistenie KOMFORT a Poistenie storna nevzĢahuje na ochorenia,
ktoré si nevyžadujú pobyt v nemocnici (neplatí to pri zlomeninách dlhých a krátkych
kostí a infekþných ochoreniach).
! Úrazové poistenie sa vzĢahuje iba na následky úrazov, ktoré spôsobili najmenej 50 %
trvalé následky.
Poistenie batožiny sa nevzĢahuje najmä na:
! škody zapríþinené opotrebením,
! škody vzniknuté na športovom náradí pri jeho používaní,
! škody neovplyvĖujúce funkþnosĢ zariadenia,
! cenné veci, technické prístroje, športové náradie, hudobné nástroje a koþíky sú kryté
iba ak ich vezú bezpeþne so sebou, , aby odcudzenie bez prekonania prekážky nebolo
možné boli odovzdané do úschovy a sú využité všetky bezpeþnostné opatrenia ( sejfy,
uzamknuté skrine atć. ),
Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzĢahuje na :
! škodu spôsobenú rodinným príslušníkom,
! škody spôsobené v súvislosti s psychickým ochorením,
! škody spôsobené na zapožiþaných a prenajatých veciach,
! zodpovednosĢ vyplývajúcu z držby lietadla, motorového plavidla alebo pozemného
vozidla (s povinnosĢou evidencie).
! Pripoistenie asistencie k vozidlu sa nevzĢahuje na vozidlo, ktoré bolo pri
nenastúpení na cestu v stave nespôsobilom na cestnú premávku.
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo Všeobecných poistných
podmienkach.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na udalosti, ktoré nastali na území uvedenom v poistnej zmluve (Európa alebo Svet) poþas turistickej alebo služobnej cesty
(cesty medzi miestom trvalého pobytu, prechodného pobytu a miestom pracoviska nie sú kryté), mimo krajín do ktorých Ministerstvo zahraniþných
vecí SR vyhlásilo varovanie cestovaĢ.
9 Poistenie lieþebných nákladov a Asistenþné služby poistenie neplatia na Slovensku a v krajine, v ktorej má poistený trvalý alebo prechodný pobyt.
9 Pripoistenie Asistencia - technická pomoc k motorovému vozidlu v zahraniþí platí iba na území Európy.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
x
OdpovedaĢ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa prijateĐnosti do poistenia.
x
OboznámiĢ sa s poistnými podmienkami.
x
Poistenie uzatvoriĢ pred nástupom na cestu.
x
UhradiĢ poistné pri uzatvorení zmluvy.
Povinnosti poÿas trvania poistenia a v prípade poistnej udalosti
x
OdvrátiĢ vznik alebo následky poistnej udalosti a dodržiavaĢ pokyny poisĢovne.
x
Bezodkladne informovaĢ poisĢovĖu o vzniku poistnej udalosti každom prípade najneskôr do termínu, ku ktorému podĐa rozsahu plnenia vzniknú
náklady. Organizaþné opatrenia v súvislosti s rozsahom plnenia musí urþiĢ poisĢovĖa.
x
Po prevzatí formulárov, ktoré slúžia na likvidáciu škody, ich úplne vyplnené þo najskôr zaslaĢ do poisĢovne.
x
SplnomocniĢ všetky úrady a ošetrujúcich lekárov/nemocnice ako aj zdravotnú poisĢovĖu a súkromné poisĢovne a požiadaĢ ich o poisĢovĖou
požadované informácie.
x
Škody spôsobené trestnými þinmi bezodkladne oznámiĢ príslušnému orgánu a daĢ si toto oznámenie potvrdiĢ.
x
OdovzdaĢ poisĢovni originály dôkazov, ktoré preukazujú dôvod a výšku nároku na poistné plnenie, ako sú policajné protokoly, potvrdenia leteckých
spoloþností , lekárske a nemocniþné správy a úþty, doklady o kúpe atć..
x
Pri prerušení cesty zo zdravotných dôvodov doložiĢ poisĢovni potvrdenie od ošetrujúceho lekára z miesta pobytu v zahraniþí.
Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je v plnej výške splatné pri uzatvorení poistenia. Poistenie vzniká úhradou poistného.
Poistné je možné uhradiĢ bankovým prevodom, kartovým prevodom alebo cestovnej kancelárii, ktorá poistenie dojednala.
Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa zaþína nástupom na cestu – opustením bydliska, miesta prechodného pobytu alebo pracoviska a konþí sa návratom do nich pokiaĐ nenastane
zánik poistenia skôr.
Osobitné pravidlá pre poistenie storna a prerušenia cesty: Pre cesty, ktoré boli rezervované alebo zakúpené pred uzavretím poistenia, sa poistné
krytie zaþína až 10. dĖom po uzavretí poistenia (s výnimkou úmrtia poistenej osoby, úrazu poistenej osoby alebo živelnej pohromy v mieste bydliska
poistenej osoby). Pre poistenie storna sa poistné krytie zaþína uzavretím poistenia a konþí sa nástupom na cestu. Pri prerušení cesty sa poistné krytie
zaþína nástupom na cestu a konþí dojednaným koncom cesty alebo skorším uplynutím poistenia.
Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistenie môžete písomne zrušiĢ najneskôr jeden deĖ pred zaþiatkom poistenia.
Ak ste si vybrali balík, ktorého súþasĢou je aj poistenie storna, nie je možné poistenie zrušiĢ.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na diaĐku (napr. cez internet alebo telefón) na dobu minimálne jedného mesiaca, môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ do
14 dní od jej uzavretia.

Cestovné poistenie
Informaÿný dokument o poistnom produkte
Spoloÿnosģ: Generali Poisģovėa, a.s., Slovenská republika
odštepný závod Európska cestovná poisģovėa

Produkt: Roÿné cestovné poistenie

Tento dokument Vám má poskytnúĢ struþný prehĐad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné
informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach ECP VPP-R 2017. Aby ste boli plne informovaní, preÿítajte
si všetky dokumenty.
O aký typ poistenia ide?
Cestovné poistenie kryje neoþakávané udalosti spojené s cestovaním. Na výber máte rôzne balíky, ktorými môžete pokryĢ svoje potreby.
þo je predmetom poistenia?
Poistené sú riziká podĐa zvoleného balíka.
Základný balík Poistenie lieÿebných nákladov – roÿné zahĚĖa:
9 Poistenie lieÿebných nákladov – ambulantné ošetrenie,
prevoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, prevoz liekov,
návšteva chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby
do vlasti, doprava detí do vlasti, prevoz do vlasti podĐa
rozhodnutia lekára, repatriácia v prípade smrti.
9 Úrazové poistenie v prípade trvalých následkov úrazu od
50 %.
9 Poistenie pátrania a záchrany (vrátane Horskej služby na
Slovensku).
Rozšírené balíky zahĚĖajú navyše:
Balík Cestovné poistenie – roÿné zahĚĖa aj:
x Poistenie batožiny – náhrada pri poškodení, krádeži,
zniþení alebo strate vecí osobnej potreby pri dokázaní cudzieho
vplyvu, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní, pomoc pri
znovuzískaní cestovných dokladov.
x Poistenie zodpovednosti za škodu – náhrada škody na
veci alebo zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe.
x Asistenÿné služby – pomoc pri zadržaní políciou,
zabezpeþenie
právnej
pomoci,
preddavok
na
advokáta/kauciu.
Balík Komplexné cestovné poistenie – roÿné PLUS zahĚĖa
navyše aj:
x
Poistenie storna a prerušenia cesty – náhrada storno
poplatkov pri nenastúpení na cestu alebo náhrada
dodatoþných nákladov v prípade prerušenia cesty z dôvodov:
náhleho Ģažkého ochorenia, úrazu alebo smrti poistenej
osoby alebo rodinného príslušníka, tehotenstva zisteného po
rezervácii cesty, znaþnej vecnej škody na vlastníctve,
nezavinenej straty pracovného miesta, žiadosti o rozvod,
neobstátia pri maturitnej skúške, neoþakávaného súdneho
predvolania. Poistenie prerušenia cesty sa vzĢahuje aj na
nepokoje všetkého druhu, ktoré ovplyvĖujú bezpeþnosĢ
klienta a zároveĖ Ministerstvo zahraniþných vecí SR
vyhlásilo varovanie pred cestou do zasiahnutej oblasti.
Poistenie
zmeškania
dopraveného
prostriedku
x
a oneskoreného návratu do vlasti – nezavinené zmeškanie
pri odchode do cieĐovej destinácie v zahraniþí a oneskorený
návrat na domácu stanicu/letisko odkiaĐ cesta zaþala
Balík Komplexné cestovné poistenie – roÿné VIP zahĚĖa
navyše aj:
x Poistenie Golf PLUS pre hráþov golfu.
Udalosti vzniknuté manuálnou prácou poþas služobnej cesty je
možné poistiĢ v balíkoch Poistenie lieÿebných nákladov –
roÿné a Cestovné poistenie – roÿné.

þo nie je predmetom poistenia?
8 UdalosĢ, ktorej vznik bolo možné dôvodne predpokladaĢ alebo o ktorej bolo známe už
pri uzavretí poistnej zmluvy, že nastane.
8 Udalosti, ktoré súvisia s vojnovými udalosĢami, vnútorným nepokojom, štrajkom alebo
sa vyskytnú v oblastiach, pre ktoré bolo vydané varovanie Ministerstva zahraniþných
vecí SR pred cestou a klient do tejto oblasti vycestoval.
8 Udalosti, ktoré sú vyvolané v dôsledku úradného nariadenia (napr. zrušenie letu
z dôvodu prírodnej katastrofy).
8 Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo Vaše blízke osoby) úmyselne alebo z nedbanlivosti.
8 Udalosti spôsobené v dôsledku požitia alkoholu, drog alebo liekov.
8 Udalosti, ktoré nastanú pri paraglajdingu, pri použití závesného krídla, pri
profesionálnych športových výkonoch, pri úþasti na pretekoch motorového športu,
v dôsledku vykonávania extrémnych športov, pri potápaní bez držby platného
medzinárodného oprávnenia alebo bez oprávneného inštruktora.
8 Udalosti, ktoré vzniknú pri manuálnej práci, ak nie je výslovne dojednaná a ak ide o
povolania: tunelár, baník, speleológ, záchranár, pyrotechnik, vodiþ kamiónovej alebo
autobusovej dopravy, lovci, ozbrojené zložky, jednotky ozbrojených síl.
8 Poistenie sa nevzĢahuje na osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku.
Poistenie lieÿebných nákladov sa nevzĢahuje na:
8 svojvoĐný nákup liekov bez lekárskeho predpisu, náklady za telefonáty,
8 náklady za prevoz taxíkom, resp. inou verejnou dopravou pre úþely návštevy lekárskeho
zariadenia,
8 náklady za pôrod, vyšetrenie na zistenie tehotenstva, interrupciu, vyšetrenie a lieþbu
neplodnosti, umelé oplodnenie a cytológiu,
8 konzervaþné alebo protetické zubné ošetrenia, dôsledky zanedbanej starostlivosti
o chrup, nedokonþenú lieþbu zubov.
Poistenie batožiny sa nevzĢahuje na:
8 peniaze, šeky, kreditné karty, cestovné lístky, zvieratá, ceniny, veci zberateĐského
záujmu, starožitnosti, motorové vozidlá, lietadlá, rogalá, lode, zvieratá, zbrane,
8 udalosti zapríþinené vlastným zavinením: zabudnutie, strata, odloženie.
Poistenie zodpovednosti za škodu nepokrýva:
8 škodové udalosti zapríþinené protiprávne, úmyselne alebo opomenutím,
8 þisto finanþné škody,
8 podnikovú, profesijnú alebo remeselnú þinnosĢ.
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevzĢahuje na:
8 nenastúpenie na cestu alebo prerušenie cesty z dôvodu strachu/obavy klienta,
8 meškanie alebo zrušenie letu z akýchkoĐvek príþin alebo zrušenie cesty cestovnou
kanceláriou.
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

!
!
!

Poistené sú cesty s maximálnou dĎžkou 45 dní.
Poistené môžu byĢ iba osoby, ktoré majú trvalý pobyt na Slovensku.
Poistenie nepokrýva udalosti v nadmorskej výške nad 5000 m n. m. alebo pri potápaní
v hĎbke 40 m pod morom.
! Ak sa klient nachádza v krajine, kde bolo neoþakávane pre vojnový stav alebo vnútorné
nepokoje vydané varovanie Ministerstva zahraniþných vecí SR pred cestou, platí poistná
ochrana do bezodkladného návratu avšak najviac po dobu 14 dní po vypuknutí udalostí.
Poistenie lieÿebných nákladov a Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevzĢahuje
najmä na:
! udalosti vzniknuté v súvislosti s dialýzou, transplantáciou, AIDS, schizofréniou,
! srdcové ochorenia, mozgovú porážku, nádorové ochorenia, cukrovku typu I., epilepsiu,
sklerózu multiplex, psychické ochorenia, ktoré si v posledných 12 mesiacov pred
nástupom na cestu vyžadovali hospitalizáciu,

þo je predmetom poistenia?
(pokraþovanie)
Aké je výška poistného krytia?
Poistenie lieÿebných nákladov je kryté min. do 220.000 €.
Úrazové poistenie je kryté min. do 20.000 €.
Poistenie pátrania a záchrany (vrátane Horskej služby na
Slovensku) je kryté min. do 14.000 €.
Poistenie batožiny je kryté min. do 1.000 €
Poistenie zodpovednosti za škodu je kryté min. do 100.000 €.
Poistenie storna a prerušenia cesty je kryté min. do 1.350€.
Upozornenie: Pre jednotlivé þiastkové plnenia môžu byĢ
stanovené ćalšie obmedzenia. PrehĐad maximálnej výšky
poistného plnenia pre každý balík poistenia nájdete v tabuĐke
Poistné krytie.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
(pokraþovanie)

!

chronické a existujúce ochorenia v þase vycestovania (v balíkoch Komplexné cestovné
poistenie – roþné PLUS a VIP sú kryté, iba ak si toto ochorenie nevyžadovalo v
posledných deviatich mesiacoch pred vznikom poistenia lekárske ošetrenie a ide o
neoþakávané akútne zhoršenie).
! Úrazové poistenie sa vzĢahuje iba na následky úrazov, ktoré spôsobili najmenej 50 %
trvalé následky.
Poistenie batožiny sa nevzĢahuje najmä na:
! udalosti vzniknuté na športovom náradí pri jeho používaní
! škody neovplyvĖujúce funkþnosĢ zariadenia, ani vzniknuté opotrebením,
! cenné veci, technické prístroje, športové náradie, hudobné nástroje a koþíky sú kryté
iba ak ich vezú bezpeþne so sebou , aby odcudzenie bez prekonania prekážky nebolo
možné, boli odovzdané do úschovy a sú využité všetky bezpeþnostné opatrenia (sejfy,
uzamknuté skrine atć.),
! veci slúžiace k výkonu povolania alebo zárobkovej þinnosti sú kryté iba v balíkoch
Komplexné cestovné poistenie – roþné PLUS a VIP.
Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzĢahuje na
! škodu spôsobenú rodinným príslušníkom,
! škody spôsobené v súvislosti s psychickým ochorením,
! škody spôsobené na zapožiþaných a prenajatých veciach,
! zodpovednosĢ vyplývajúcu z držby lietadla, motorového plavidla alebo pozemného
vozidla (s povinnosĢou evidencie).
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo Všeobecných poistných
podmienkach.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na udalosti, ktoré nastali kdekoĐvek na svete poþas turistickej alebo služobnej cesty (cesty medzi miestom trvalého pobytu,
prechodného pobytu a miestom pracoviska nie sú kryté), mimo krajín, do ktorých Ministerstvo zahraniþných vecí SR vyhlásilo varovanie cestovaĢ.
9 Poistenie lieþebných nákladov a Asistenþné služby poistenie neplatia na Slovensku a v krajine, v ktorej má poistený trvalý alebo prechodný pobyt.
Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
x
OdpovedaĢ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa prijateĐnosti do poistenia.
x
OboznámiĢ sa s poistnými podmienkami.
x
Poistenie uzatvoriĢ pred nástupom na cestu.
x
UhradiĢ poistné pri uzatvorení zmluvy.
Povinnosti poÿas trvania poistenia a v prípade poistnej udalosti
x
OdvrátiĢ vznik alebo následky poistnej udalosti a dodržiavaĢ pokyny poisĢovne.
x
Bezodkladne informovaĢ poisĢovĖu o vzniku poistnej udalosti každom prípade najneskôr do termínu, ku ktorému podĐa rozsahu plnenia vzniknú
náklady. Organizaþné opatrenia v súvislosti s rozsahom plnenia musí urþiĢ poisĢovĖa.
x
Po prevzatí formulárov, ktoré slúžia na likvidáciu škody, ich úplne vyplnené þo najskôr zaslaĢ do poisĢovne.
x
SplnomocniĢ všetky úrady a ošetrujúcich lekárov/nemocnice ako aj zdravotnú poisĢovĖu a súkromné poisĢovne a požiadaĢ ich o poisĢovĖou
požadované informácie.
x
Škody spôsobené trestnými þinmi bezodkladne oznámiĢ príslušnému orgánu a daĢ si toto oznámenie potvrdiĢ.
x
OdovzdaĢ poisĢovni originály dôkazov, ktoré preukazujú dôvod a výšku nároku na poistné plnenie, ako sú policajné protokoly, potvrdenia leteckých
spoloþností , lekárske a nemocniþné správy a úþty, doklady o kúpe atć..
x
Pri prerušení cesty zo zdravotných dôvodov doložiĢ poisĢovni potvrdenie od ošetrujúceho lekára z miesta pobytu v zahraniþí.
Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je v plnej výške splatné pri uzatvorení poistenia. Poistenie vzniká úhradou poistného.
Poistné je možné uhradiĢ bankovým prevodom, kartovým prevodom alebo cestovnej kancelárii, ktorá poistenie dojednala.
Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa vzĢahuje na cesty zaþaté od dátumu uvedeného v poistnej zmluve, najskôr však nasledujúci deĖ po uzavretí poistenia (zaþiatok poistenia).
Poistné krytie pre jednotlivé cesty zaþína nástupom na cestu (opustením bydliska alebo miesta pracoviska) a konþí sa návratom do nich, pokiaĐ nenastane
zánik poistenia skôr.
Poistná zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka. PlatnosĢ poistenia je možné predĎžiĢ zaplatením poistného na obdobie ćalšieho roka, ak na základe
návrhu od poisĢovne zaplatíte poistné na ćalší rok.
Osobitné pravidlá pre poistenie storna a prerušenia cesty: Pre cesty, ktoré boli rezervované alebo zakúpené pred uzavretím poistenia, sa poistné
krytie zaþína až 10. dĖom po uzavretí poistenia (s výnimkou úmrtia poistenej osoby, úrazu poistenej osoby alebo živelnej pohromy v mieste bydliska
poistenej osoby). Pre poistenie storna sa poistné krytie zaþína uzavretím poistenia a konþí sa nástupom na cestu. Pri prerušení cesty sa poistné krytie
zaþína nástupom na cestu a konþí dojednaným koncom cesty alebo skorším uplynutím poistenia.
Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistenie môžete písomne zrušiĢ najneskôr jeden deĖ pred zaþiatkom poistenia.
Ak ste si vybrali balík, ktorého súþasĢou je aj poistenie storna, nie je možné poistenie zrušiĢ.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na diaĐku (napr. cez internet, alebo telefón) na dobu minimálne jedného mesiaca, môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ do
14 dní od jej uzavretia.

PZP

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel, Slovenská republika

Produkt: Povinné zmluvné poistenie Genertel

Tento dokument Vám má poskytnúť stručný prehľad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP (ďalej len „poistenie zodpovednosti“ alebo „PZP“ a v príslušných osobitných
poistných podmienok. Aby ste boli plne informovaní, prečítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie pokrýva nároky na náhradu škody spôsobenú tretím osobám, ktorá vznikne prevádzkou motorového vozidla. Poistenie sa vzťahuje na každého, kto
zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

Čo je predmetom poistenia?
Poistené sú riziká podľa zvoleného balíka.
Základné krytie:
Povinné zmluvné poistenie pokrýva škody spôsobené tretím
osobám prevádzkou vozidla uvedeného v poistnej zmluve:
škody na zdraví a náklady pri usmrtení
náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, úrazové
dávky, dôchodkové dávky, a pod., ak je poistený povinný ich
nahradiť.
s plnením do výšky 5 000 000 €
škody na majetku vzniknutej poškodením, zničením,
odcudzením alebo stratou veci
účelné náklady právneho zastúpenia pri uplatňovaní nárokov
poškodeného
ušlý zisk
s plnením do výšky 1 000 000 €.
asistenčné služby pre vozidla do celkovej hmotnosti 3 500 kg. Popis
služieb a limity sú uvedené v Prehľade limitov.
K základnému krytiu je možné uzavrieť nasledovné voliteľné pripoistenia:
miniHavarijné poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie
vozidla alebo jeho časti náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom
(nepohyblivá prekážka, napr. stena, stojace vozidlo) alebo stretom
(pohybujúci sa objekt, napr. vozidlo, človek, zviera) s plnením do 1 000 €
alebo do výšky 20 000 € pre balík Extra. Spoluúčasť je iba pri balíku Extra,
a to 5 % z plnenia poisťovne, min. 100 €.
Poistenie nečakaných výdavkov pokrýva
• zodpovednosť za škodu na zdraví, na veci a ušlom zisku s plnením do
výšky 10 000 €:
• v súvislosti s činnosťou v domácnosti
• pri výkone rekreačného športu
• vyplývajúcu z držby zvierat
• strata alebo krádež dokladov, platobnej karty, kľúčov s plnením do
výšky 150 €.
• odstránenie následkov živelnej udalosti na garáži (vyčistenie, maľovanie)
s plnením do výšky 150 €.
Poistenie krádeže sa vzťahuje krádež alebo lúpež celého vozidla
s plnením do výšky 4 000 € alebo do 8 000 € pre balík Extra. Spoluúčasť
je 15 % z plnenia poisťovne.

Čo nie je predmetom poistenia?
Povinné zmluvné poistenie nepokrýva škody:
ktoré utrpel vodič vozidla, ktoré spôsobilo škodu
majetkové vzniknuté držiteľovi alebo vlastníkovi vozidla, ktorým bola
spôsobená škoda
na vozidlách jazdnej súpravy
na vozidle, ktorým bola spôsobená škoda
ktoré poistený uhradil nad rámec ustanovených osobitným predpismi
miniHavarijné poistenie, poistenie krádeže a poistenie nečakaných
výdavkov sa nevzťahujú na škody na vozidle vzniknuté úmyselných
konaním poistníka/poisteného
miniHavarijné poistenie sa nevzťahuje na:
škody v dôsledku živelných udalostí
odcudzenie vozidla alebo jeho súčastí
nadštandardnú výbavu, pneumatiky, sklo, batožinu a osoby
prepravované vo vozidle, náklady na náhradné vozidlo
telefóny, vysielačky, nosiče záznamov a záznamy na nich
Poistenie nečakaných výdavkov sa nevzťahuje na škody:
z pracovnoprávneho vzťahu, z vlastníctva alebo držby nehnuteľnosti
na ktoré je povinnosť uzatvoriť osobitné poistenie
z dôvodu zabavenia dokladov, kariet a kľúčov
Poistenie krádeže sa nevzťahuje na:
krádež alebo lúpež časti vozidla a vecí nachádzajúcich sa vo vozidle
vozidlá určené na prenájom tretím osobám

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Povinné zmluvné poistenie sa nevzťahuje na škody:
vzniknuté pri pretekoch
spôsobené činnosťou vozidla ako pracovného stroja
miniHavarijné poistenie sa nevzťahuje najmä na:
poškodenie v priamej súvislosti s technickým stavom vozidla
ak po zničení vozidla nie je predložené technické osvedčenie
škody súvisiace s vojnovými udalosťami, vnútorným nepokojom,
štrajkom, revolúciou, terorizmom a pod.
škody spôsobené vodičom poisteného vozidla pod vplyvom alkoholu
alebo iných návykových látok
škody spôsobené vodičom poisteného vozidla bez potrebného
vodičského oprávnenia
Poistenie nečakaných výdavkov sa nevzťahuje najmä na škody:
v dôsledku stavebných prác
v dôsledku požitia alkoholu alebo iných návykových látok
ak bolo miesto poistenia za posledných 10 rokov postihnuté záplavou alebo
povodňou
Poistenie krádeže sa nevzťahuje najmä na:
krádež vozidla, ak vozidlo nebolo v čase krádeže zabezpečené
predpísaným spôsobom
škody súvisiace s vojnovými udalosťami, vnútorným nepokojom,
štrajkom, revolúciou, terorizmom a pod.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie je platné a kryje škody, ktoré vzniknú na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty a sú
uvedené na zadnej strane Zelenej karty.
miniHavarijné poistenie a poistenie krádeže platí na území Európy (nepokrýva ázijské časti Turecka a Ruskej federácie).
Poistenie nečakaných výdavkov sa vzťahuje na udalosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky týkajúce sa prijateľnosti do poistenia
• Oboznámiť sa poistnými podmienkami
• Uhradiť poistné v deň splatnosti, ktorý je uvedený v poistnej zmluve
• Umožniť obhliadku vozidla, ak je potrebná a predložiť relevantné doklady potrebné na uzavretie poistenia
Povinnosti počas trvania poistenia a v prípade škodovej/poistnej udalosti
• Dbať, aby škodová udalosť nenastala a vykonať opatrenia, aby sa rozsah škody nezväčšoval
• Oznámiť poisťovni všetky zmeny na vozidle a jeho technickom stave
• Oznámiť poisťovni zmenu vlastníka, účelu použitia vozidla
• Bezodkladne oznámiť vznik škodovej udalosti (do 15 dní, ak vznikla na území SR a do 30 dní, ak vznikla mimo územia SR) a dodržiavať pokyny poisťovne
• Oznámiť na polícii škodovú udalosť prevyšujúcu zákonom stanovený limit (a v prípade poistenia krádeže oznámiť polícii krádež vozidla v každom prípade)
• Na požiadanie umožniť obhliadku vozidla po škodovej udalosti a po jeho oprave
• V prípade uzavretia poistenia krádeže zabezpečiť vozidlo proti krádeži spôsobom určeným v poistných podmienkach

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je splatné prvým dňom poistenia. Ak sa poistenie uzaviera na určitú dobu, platí sa poistné jednorazovo v plnej výške. Ak sa uzaviera na dobu neurčitú,
poistné sa platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnúť platenie poistného v polročných alebo štvrťročných splátkach. Poistné je možné
uhradiť bankovým prevodom, poštovým peňažným poukazom, inkasom z účtu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína dátumom uvedeným v poistnej zmluve ako „Začiatok poistenia“ a končí dátumom uvedeným v poistnej zmluve ako „Koniec poistenia“.
V prípade, že koniec poistenia nie je uvedený, poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Písomnou výpoveďou:
• do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy,
• najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia,
• do troch mesiacov od oznámenia škodovej udalosti.
Od poistnej zmluvy uzavretej na diaľku (napr. cez internet alebo telefón) môžete odstúpiť do 14 dní od jej uzavretia.

ZÁZNAM SAMOSTATNÉHO FINANČNÉHO AGENTA O ROKOVANÍ S KLIENTOM
PRED UZATVORENÍM POISTNEJ ZMLUVY
v zmysle § 32, 33, 35, 37b a 37d zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon")
Číslo návrhu poistnej zmluvy:

1. Základné informácie o samostatnom finančnom agentovi (ďalej len „SFA”)
a. Meno, priezvisko/obchodné meno, názov a právna forma:

b. Adresa/miesto podnikania, sídlo:
ulica

číslo

mesto/obec

PSČ

c. SFA je zapísaný v registri Národnej banky Slovenska, v podregistri pre poistenie a zaistenie v zozname samostatných finančných agentov.
Registračné číslo SFA:
Zápis je možné overiť na internetovej stránke NBS: http://regfap.nbs.sk/ alebo písomne na adrese poisťovne.
d. Meno a priezvisko osoby, ktorá koná v mene SFA:
e. Telefónne číslo:
SFA je oprávnený pri vykonávaní finančného sprostredkovania v rámci životného a neživotného poistenia konať v mene Groupama poisťovňa
a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C,
1146 Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-04107 1, DIČ: 4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej stolice pre hlavné mesto, číslo
registrácie: 01-10-041071 (ďalej len „poisťovateľ) na základe nevýhradnej zmluvy podľa § 7 zákona. SFA má za finančné sprostredkovanie nárok
na finančnú odmenu vo forme provízie.
Iná odmena:

áno

nie

Ak áno, uveďte aká:

Klient nežiada SFA o oznámenie výšky provízie na ktorú ma právo za sprostredkovanie poistenia, avšak je si vedomý, že si môže kedykoľvek v priebehu
poistného vzťahu túto informáciu od SFA vyžiadať.
SFA nemá na základnom imaní alebo na hlasovacích právach poisťovateľa kvalifikovanú účasť. Poisťovateľ alebo osoba ovládajúca poisťovateľa nemá
kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach SFA.

2. Základné informácie o klientovi/potenciálnom klientovi

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16348/1

a. Meno, priezvisko/obchodné meno, názov a právna forma:

b. Adresa/miesto podnikania, sídlo:
ulica

číslo

mesto/obec

PSČ

c. Dátum narodenia:

.

.

d. IČO:

Klient môže podať sťažnosť na vykonávanie finančného sprostredkovania SFA v rámci životného a neživotného poistenia písomnou formou
na adresu sídla SFA:
ulica

číslo

mesto/obec

PSČ

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia sťažnosti je 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodnených
prípadoch môže poisťovateľ túto lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia sťažnosti. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania
je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním (napr. z. č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní alebo z. č. 420/2004 Z.z.
o mediácii a o doplnení niektorých zákonov).
Klient vyhlasuje, že všetky ním uvedené informácie sú pravdivé a úplné a že bol SFA pri dojednávaní poistenia riadne informovaný v zmysle zákona.
Zároveň potvrdzuje, že súhlasí so všetkými informáciami uvedenými v tomto zázname a že prevzal kópiu tohto záznamu. Klient súhlasí s tým, aby
uvedené informácie boli spracované v informačnom systéme SFA, poisťovateľa a jeho zmluvnými partnermi pre účely vykonávania poisťovacej
činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve.

3. Analýza potrieb a požiadaviek klienta s ohľadom na povahu poistnej zmluvy
a. Potreby klienta:
a/1.

ochrana domova pre prípad nepredvídaných udalostí

a/6.

ochrana života a zdravia

a/2.

úver v kombinácii s poistením/vinkulácia

a/7.

dôchodok

a/3.

poistenie vozidla

a/8.

poistenie dieťaťa

a/4.

ochrana majetku

a/9.

ochrana pri ceste do zahraničia

a/5.

poistenie zodpovednosti

a/10.

životné poistenie

b. Na základe uvedených požiadaviek a potrieb bola klientovi doporučená nasledovná poistná zmluva:

c. Ďalšie dôležité informácie týkajúce sa vybratej poistnej zmluvy (poistná doba, výška poistného, poistná suma, a pod.) sú špecifikované
v jednom z nasledujúcich dokumentov (v závislosti od poistného produktu):
a) formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy,
b) informačný dokument o poistnom produkte,
c) dokument s kľúčovými informáciami.
Klient sa rozhodol pre uzatvorenie poistnej zmluvy:
Klient sa na základe vyhodnotenia poskytnutých informácií a odporúčaní SFA rozhodol pre uzatvorenie vyššie uvedenej poistnej zmluvy, nakoľko
táto najlepšie pokrýva jeho potreby, ciele a preferencie. Klient vyhlasuje, že si je vedomý, že v prípade poskytnutia nepravdivých, neúplných a
nepresných informácií, alebo ich zamlčania sa vystavuje riziku nesprávneho posúdenia a vyhodnotenia jeho rizikového profilu, cieľov a potrieb,
ktoré sú k sprostredkovaniu finančnej služby nevyhnutné a tým aj k odporúčaniu nesprávneho produktu alebo nesprávnej investičnej stratégie.
d. Skúsenosti a znalosti klienta týkajúce sa vybratej poistnej zmluvy:
d/1. Klient má/nemá (nehodiace sa prečiarknuť) skúsenosti s uzatváraním poistnej zmluvy vybraného druhu. Ak má, tak aké:

d/2. Klient má/nemá (nehodiace sa prečiarknuť) znalosti o vybratom druhu poistnej zmluvy. Ak má, tak aké:

V prípade, že si klient uzatvorí investičný produkt založený na poistení, bude mu poskytované pravidelné posúdenie vhodnosti jemu odporučených
investičných produktov založených na poistení.
Právnym následkom uzatvorenia poistnej zmluvy je povinnosť klienta platiť poistné za poskytovanie poistnej ochrany, plniť ďalšie povinnosti podľa
poistnej zmluvy a právo klienta na poistné plnenie za podmienok uvedených v poistnej zmluve. Nad činnosťou poisťovateľa vykonáva dohľad
dozorný orgán iného členského štátu – Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina körút 39.) a Národná banka Slovenska (Imricha Karvaša 1,
813 25 Bratislava). Činnosť poisťovne je osobitne regulovaná právnymi predpismi, v zmysle ktorých poisťovateľ vytvára osobitné rezervy a garančný
fond za účelom zabezpečenia solventnosti. V poistnom odvetví povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla, poisťovateľ prispieva do poistného garančného fondu, z ktorého sa poskytuje poistné plnenie za škodu v prípade platobnej neschopnosti.
Ak SFA nezistí od klienta údaje podľa časti 3 tohto záznamu (a príslušné údaje uvedené v prieskume záujmu v prípade životného poistenia), tak SFA
nesmie klientovi poskytnúť finančné sprostredkovanie.
Vyhlásenie klienta:
Klient vyhlasuje, že:
– pozná svoju finančnú situáciu a tá mu umožňuje plnenie si finančných záväzkov zo zmluvy o poskytovaní finančnej služby v zvolenom rozsahu;
– aj v prípade, ak samostatnému finančnému agentovi neposkytol úplné, aktuálne a pravdivé údaje podľa bodu 3 tohto záznamu (v prípade
životného poistenia podľa prieskumu záujmu), trvá na uzatvorení vybratej poistnej zmluvy;
– prevzal od SFA dokument o dôležitých zmluvných podmienkach (dokument s kľúčovými informáciami v prípade životného poistenia,
informačný dokument o poistnom produkte v prípade neživotného poistenia) a bol s nimi pred uzatvorením poistnej zmluvy riadne
oboznámený v dostatočnom časovom predstihu.
Klient potvrdzuje uzatvorením poistnej zmluvy, resp. zaplatením prvého poistného, všetky skutočnosti uvedené v tomto zázname. V prípade, ak
klient uzatvorí poistnú zmluvu aj napriek tomu, že niektorá skutočnosť uvedená v tomto zázname nie je pravdivá, prípadne sa s ňou nestotožňuje
alebo jej neporozumel, robí tak výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť.
SFA vyhlasuje, že vyššie odporúčaná poistná zmluva na základe vyhodnotenia informácií získaných od klienta podľa § 35 ods. 1 a § 37d ods.
1 zákona, zdokumentovaných v tomto zázname o rokovaní s klientom (neživotné poistenie), ako aj v prieskume záujmu klienta, dotazníku o miere
znášania rizika a finančnom resp. investičnom dotazníku v prípade rizikového životného poistenia a poistenia Oblúk života, je/nie je (nehodiace sa
vyčiarknite) pre klienta vhodná. V prípade odporúčania investičného produktu založeného na poistení tento dostatočne spÍňa klientove preferencie
a ciele, vzhľadom na zistenia a závery o rizikovom profile, finančnej situácii a potrebách klienta.

V

dňa

.

.

podpis SFA

podpis klienta

*V prípade záujmu a potreby klienta chrániť svoj život a zdravie (životné poistenie rizikové alebo investičné) sa analýza potrieb a požiadaviek klienta
vykonáva aj prostredníctvom formulárov: prieskum záujmu klienta, dotazník o miere znášania rizika a finančný resp. investičný dotazník.

BEZPEČNÝ DOMOV
KOMPLEXNÉ POISTENIE NEHNUTEĽNOSTÍ A DOMÁCNOSTÍ
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie
Bezpečný domov – komplexné poistenie nehnuteľností a domácnosti (VPP-BD)a v Osobitných poistných podmienkach pre poskytovanie
asistenčných služieb k poisteniu Bezpečný domov (OPPBD-AS).

O aký typ poistenia ide?
Poistenie pozostáva z poistenia nehnuteľností a z poistenia domácnosti – hnuteľného majetku, Účelom tohto komplexného poistenia, ktoré
ponúka poistenie budov a domácností na jednej poistnej zmluve, je chrániť Vás majetok pred živelnými pohromami a ostatnými poistnými
rizikami, ktoré môžu nastať v dôsledku neočakávaných situácií.

Čo je predmetom poistenia?
Základné poistenie v trvalo obývanej budove zahŕňa nasledovné poistné riziká a poistené veci a poistené náklady:
Poistné riziko, poistené veci, poistené náklady / limity plnenia
9požiar, výbuch, úder blesku, dym, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky,
zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, tiaž snehu,
námraza, zemetrasenie, lavína, prepad neznámej dutiny, náraz vozidla, pád lietajúceho telesa,
voda z vodovodného zariadenia, krádež, vandalizmus po vlámaní, lúpež, sklo
9prepätie
9škoda na podlahovom vykurovacom systéme
9Voda z akvária
9spätné vystúpenie vody bez povodne, záplavy
9zodpovednosť za škodu
9úrazové poistenie
9dočasné oslobodenie od platenia poistného
9právna ochrana
9vandalizmus na budove
9asistenčná služba

nepoistené

9stavebné súčasti budovy
9veci mimo miesta poistenia
9osobné doklady a platobná karta
9potraviny v chladničke, mrazničke
9peniaze v hotovosti
9pes a mačka
9kľúč od bytu
9elektromotory
9náhradné diely a príslušenstvo motorových vozidiel
9náklady na hasenie, záchranné a búracie práce
9náklady na vysťahovanie z dôvodu hrozby záplav

Basic

Komfort

Prémium

100%

100%

100%

1 200 €
400 €
100 €
100 €
30 000 €
100 €
3 mesiace
200 €
nepoistené

2 400 €
1 200 €
300 €
200 €
60 000 €
200 €
3 mesiace
500 €
1 200 €
120 €/škoda a
240 €/rok
2 000 €
1 200 €
100 %
400 €
200 €
400 €
nepoistené
nepoistené
nepoistené
10%
400 €

100%
2 400
400 €
1000 €
90 000 €
300 €
3 mesiace
1 000 €
2 400 €
240 €/škoda a
480€ /rok
4 000 €
2 400 €
100 %
1 200 €
400 €
800 €
120 €
800 €
800 €
15%
400 €

400 €
400 €
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
5%
400 €

9 Pri poistení budov sú v základnom poistení kryté okrem vyššie uvedeného v tabuľke aj riziko mráz na meračoch vody a škody
spôsobené voľne žijúcimi živočíchmi, ďalej náklady na náhradné ubytovanie do výšky max. 120 dní, max. 800 €.
9 Pri poistení domácnosti sú v základnom poistení okrem vyššie uvedeného v tabuľke poistené aj: elektronické a optické prístroje, veci v
garáži a veci vo vedľajšej stavbe, príslušenstve bytu, zvieratá, majetok mikropodnikateľa, záhradný nábytok a rastliny, cudzie veci,
a to do výšky limitov plnenia podľa dojednaného balíka poistenia.
9 K základnému poisteniu budov je možné dojednať pripoistenie: úrazové, špeciálnych skiel, pohrebných nákladov, rekonštrukcie
budovy a stavebného materiálu, náhrobného pomníka, ušlého zisku z nájmu.
9 K základnému poisteniu domácnosti je možné dojednať pripoistenie: úrazové, poľnohospodárskych malovýrobcov, špeciálnych skiel,
majetku mikropodnikateľa, pohrebných nákladov, vozidiel v garáži, bicykla, motocykla, štvorkolky, náhrobného pomníka, záhradného
nábytku a rastlín.

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
8 úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania
alebo nedbanlivosťou
8 vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov
8 vnútornými nepokojmi, štrajkom, teroristickým činom,
vojnovými udalosťami, povstaním, vzburou, štátnym alebo
vojenským prevratom, občianskou vojnou, demonštráciou,
sabotážou
8 následkom pôsobenia jadrovej energie, jadrového žiarenia,
ionizujúceho žiarenia
8 znečistením, kontamináciou vrátane presakovania a
zamorenia vôd, resp. životného prostredia
8 vadou alebo nedostatkom, ktorým trpela poistená vec

už v dobe uzatvorenia poistenia
8 následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, teplotných,
chemických, elektrických a mechanických vplyvov, korózie,
oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín všetkých druhov alebo
únavou materiálu, sadaním pôdy
8 prirodzeným opotrebovaním alebo starnutím, hubami,
plesňami, formaldehydom, azbestom, olovom, ortuťou
8 na akýchkoľvek nadzemných a podzemných vedeniach
8 usadzovaním vodného kameňa, hrdze, kalov alebo iných
sedimentov
8 Ďalej poistenie sa nevzťahuje na opustené, neobývané,
poškodené a neudržiavané budovy a stavby.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody:
na vonkajšom nátere budovy, na omietke, ak sú staršie
ako 15 rokov,
vzniknuté v príčinnej súvislosti s nedodržaním stavebných
predpisov, všeobecných záväzných právnych predpisov,
technologických postupov výstavby alebo montáže alebo
nesprávnou údržbou a/alebo opravou
na veciach nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve
prípade rizika krupobitie
v objektoch vybudovaných na vodných tokoch alebo na
veciach umiestnených v týchto objektoch v prípade rizika
povodeň a záplava

ktoré vznikli v dôsledku zanedbania údržby strechy alebo
nesprávneho konštrukčného vyhotovenia strechy - v
prípade rizika snehu a námraza
pôsobením úžitkového ohňa a/alebo tepla, tlením s
obmedzeným prístupom kyslíka, skratom elektrického
vedenia alebo zariadenia, pokiaľ sa plameň vzniknutý
skratom ďalej sám nerozšíril, samovznietením - v prípade
rizika požiar
atmosferickými zrážkami, vniknutými do miesta poistenia
cez neuzavreté okno, dvere alebo iné stavebné súčasti.
Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie znížiť alebo
odmietnuť za vedomé porušenie povinností v zmysle VPP-BD.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
9 pre poistenie budov je miesto poistenia: rodinný dom,
byt, rekreačná budova, vedľajšia stavba, garáž, prenajatý
byt, bytový dom a rozostavaná stavba. Miesto poistenia
je vymedzené adresou alebo katastrálnym číslom s číslom
parcely, nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky
9 pre poistenie hnuteľných vecí je miesto poistenia rodinný
dom, byt, rekreačná domácnosť, garáž, vedľajšia stavba,
príslušenstvo bytu

9 pre poistenie zodpovednosti za škodu sa poistenie vzťahuje
na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej
republiky pri poistení v Basic, štátov Európskej únie pri
poistení v Komfort, celého sveta pri poistení v Prémium
9 pre poistenie vecí mimo miesta poistenia je miestom
poistenia Slovenská republika
9 pre poistenie poľnohospodárskych plodín, úrody, zvierat,
záhradného nábytku je miesto poistenia aj voľné
priestranstvo, prislúchajúce k poistenej budove.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
– odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa
dojednávaného poistenia
– umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám
vstup do poistených objektov a umožniť im tým posúdiť
rozsah poistného rizika a vyhotoviť fotodokumentáciu
predmetu poistenia
Povinnosti počas trvania poistenia
– bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek
zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní
poistnej zmluvy
– oznámiť zvýšenie poistnej hodnoty veci alebo súboru, ak
došlo v dobe trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %

– udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave,
dodržiavať ustanovenia technických noriem a predpisov,
všeobecne záväzných právnych predpisov
– dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané
opatrenia na jej odvrátenie
– platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve
Povinnosti v prípade škodovej udalosti:
– čo najskôr oznámiť škodu poisťovateľovi, najneskôr však do
15 dní od jej zistenia a predložiť potrebné doklady
– bez zbytočného odkladu oznámiť polícii, ak je v súvislosti
s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k
trestnému činu
– umožniť poisťovateľovi vykonať obhliadku poškodeného
predmetu poistenia.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
– poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia a za
zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná
suma poistného resp. splátka poistného uvedená v poistnej

– zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa
poistné je možné zaplatiť ročne alebo v polročných splátkach
poštovou poukážkou, inkasom alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie?
– poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú
– poistenie vzniká a krytie začína od 00.00 hod. prvého dňa
nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie
je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum vzniku
poistenia, musí to však byť max. 6 mesiacov od dátumu

uzatvorenia poistenia
– krytie končí dňom platného zániku poistenia (výpoveď;
dohoda; nezaplatenie poistného; zánik predmetu poistenia,
zmena v osobe vlastníka poistenej veci).

Ako môžem zmluvu vypovedať?
– písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu
uzatvorenia poistnej zmluvy
– písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (musí
byť doručená aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím)

– výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku
škodovej udalosti poisťovateľovi alebo odo dňa poskytnutia
poistného plnenia alebo jeho zamietnutia
– výpoveďou do 15 dní od dňa oznámenia zvýšenia
poistného poisťovateľom.

BEZPEČNÁ JAZDA - HAVARIJNÉ POISTENIE
MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach (VPP).

O aké poistenie ide?
Havarijné poistenie motorových vozidiel má za úlohu poskytnúť poistné plnenie majiteľovi motorového vozidla v prípade poistnej udalosti,
t.j. v prípade poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

Škody vzniknuté v dôsledku:
9živelnej udalosti;
9havárie;
9krádeže, lúpeže, vandalizmu;
9dopravnej nehody spôsobenej akoukoľvek
udalosťou, vrátane nesprávneho konania vodiča
motorového vozidla.
Poistná suma (horná hranica poistného plnenia
poisťovateľa) sa stanovuje na základe vstupných
parametrov vozidla (značka, model, výkon vozidla).

8 škody spôsobené úmyselným konaním:
- poisteného/poistníka, resp. ich rodinného
príslušníka žijúceho s nimi v spoločnej
domácnosti;
- zamestnancov, poverených pracovníkov
poisteného zabezpečujúcich údržbu poisteného
vozidla;
- vedúcich zamestnancov a spoločníkov alebo
štatutárnych orgánov poistníka-právnickej osoby
zabezpečujúcich údržbu poisteného vozidla.
8 škody vozidla prevádzkované za účelom taxislužby;
8 škody vozidla dané zmluvne do prenájmu –
autopožičovňa, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak;
8 škody vzniknuté v dôsledku rádioaktívneho
žiarena, povstania, demonštrácie, nepokojov,
štrajku, teroristických činov, vojnových udalostí.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Právo na poistné plnenie nevznikne a poisťovateľ neposkytne
poistné plnenie:
ak boli na vozidle vykonané zmeny podliehajúce úradnému
povoleniu alebo potrebné povolenie nebolo pred škodovou
udalosťou zaobstarané a škodová udalosť súvisí s danou
zmenou;
ak v čase škodovej udalosti, ktorou bola havária, nemalo
vozidlo potvrdenie o platnej technickej kontrole;
ak vznikli škody na výbave vozidla, ktorá nie je povolená;
ak škody vznikli na demontovaných dieloch a príslušenstve
vozidla;
na škody vzniknuté na vozidle, ktoré sa používa aj ako
pracovný stroj, ak škoda vznikla pri výkone práce alebo
počas prípravy na jazdu;

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
9 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, pri ktorých
nastane škoda na geograﬁckom území Európy a Turecka,
ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak.

ak vznikli škody na mazivách a pohonných hmotách
vozidla;
ak škoda vznikla krádežou audio zariadenia alebo
navigácie vyberateľného z vozidla bez použitia náradia;
v prípade motorového vozidla s otvoreným priestorom pre
cestujúcich;
za škody na vozidle spôsobené pri súťažiach alebo
pretekoch každého druhu ako aj pri prípravných jazdách
na preteky a súťaže;
za škody vzniknuté počas a následkom nakladania vozidla,
na škody vzniknuté nesprávne uloženou a zabezpečenou
batožinou alebo nákladom.

Aké mám povinnosti?
Pred uzavretím poistenia:
• pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa
týkajúce sa dojednávaného havarijného poistenia;
Počas trvania poistenia:
• dbať na to, aby škodová udalosť nenastala;
• udržiavať vozidlo v dobrom technickom stave a využívať ho
výlučne na účely stanovené výrobcom;
• platiť poistné včas a v stanovenej výške;
• oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa údajov
uvedených v poistnej zmluve, najmä zmenu jeho osobných
údajov a údajov poisteného vozidla;

V prípade škodovej udalosti:

• bezodkladne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej
udalosti, najneskôr však do 15 dní po jej vzniku ak vznikla
na území Slovenskej republiky, do 30 dní ak vznikla mimo
územia Slovenskej republiky;
• účinne spolupracovať s poisťovateľom.

Kedy a ako uhrádzam platbu ?
– poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, ak nie
je v zmluve dohodnuté inak;
– za zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná
suma poistného resp. splátka poistného uvedená v poistnej
zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa;

– poistné je možné zaplatiť ročne, polročne alebo v
štvrťročných splátkach poštovou poukážkou, inkasom
alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie ?
– poistenie vznikne a krytie začína prvým dňom po
uzatvorení poistnej zmluvy, pokiaľ nebolo v zmluve
dohodnuté, že vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy
alebo nebol dohodnutý neskorší začiatok poistenia;
– poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v
poistnej zmluve dohodnuté inak;
– krytie končí dňom platného zániku poistenia (výpoveď;
dohoda; nezaplatenie poistného; zánik motorového
vozidla; zápis prevodu držby vozidla na inú osobu v

evidencii vozidiel; vyradenie vozidla z evidencie vozidiel;
prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla
príslušným orgánom; vrátenie dokladu o PZP poisťovateľovi
pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii
vozidiel; vyradenie motorového vozidla z premávky na
pozemných komunikáciách; zmenou nájomcu, ak je na
motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom
kúpy prenajatej veci).

Ako môžem zmluvu vypovedať ?
– riadnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia
doručenou poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred
koncom poistného obdobia;
– výpoveďou do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy;

– výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca
odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho
zamietnutia, resp. odmietnutia.

BEZPEČNÝ DOMOV
KOMPLEXNÉ POISTENIE NEHNUTEĽNOSTÍ A DOMÁCNOSTÍ
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie
Bezpečný domov – komplexné poistenie nehnuteľností a domácnosti (VPP-BD)a v Osobitných poistných podmienkach pre poskytovanie
asistenčných služieb k poisteniu Bezpečný domov (OPPBD-AS).

O aký typ poistenia ide?
Poistenie pozostáva z poistenia nehnuteľností a z poistenia domácnosti – hnuteľného majetku, Účelom tohto komplexného poistenia, ktoré
ponúka poistenie budov a domácností na jednej poistnej zmluve, je chrániť Vás majetok pred živelnými pohromami a ostatnými poistnými
rizikami, ktoré môžu nastať v dôsledku neočakávaných situácií.

Čo je predmetom poistenia?
Základné poistenie v trvalo obývanej budove zahŕňa nasledovné poistné riziká a poistené veci a poistené náklady:
Poistné riziko, poistené veci, poistené náklady / limity plnenia
9požiar, výbuch, úder blesku, dym, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, atmosférické zrážky,
zosuv pôdy, zrútenie skál a zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, tiaž snehu,
námraza, zemetrasenie, lavína, prepad neznámej dutiny, náraz vozidla, pád lietajúceho telesa,
voda z vodovodného zariadenia, krádež, vandalizmus po vlámaní, lúpež, sklo
9prepätie
9škoda na podlahovom vykurovacom systéme
9zodpovednosť za škodu
9úrazové poistenie
9dočasné oslobodenie od platenia poistného
9právna ochrana
9vandalizmus na budove
9asistenčná služba

nepoistené

9stavebné súčasti budovy
9veci mimo miesta poistenia
9osobné doklady a platobná karta
9potraviny v chladničke, mrazničke
9peniaze v hotovosti
9pes a mačka
9kľúč od bytu
9elektromotory
9náhradné diely a príslušenstvo motorových vozidiel
9náklady na hasenie, záchranné a búracie práce
9náklady na vysťahovanie z dôvodu hrozby záplav

Basic

Komfort

Prémium

100%

100%

100%

1 200 €
400 €
30 000 €
100 €
3 mesiace
nepoistené
nepoistené

2 400 €
1 200 €
60 000 €
200 €
3 mesiace
500 €
1 200 €
120 €/škoda a
240 €/rok
2 000 €
1 200 €
100 %
400 €
200 €
400 €
nepoistené
nepoistené
nepoistené
10%
400 €

100%
2 400
90 000 €
300 €
3 mesiace
1 000 €
2 400 €
240 €/škoda a
480€ /rok
4 000 €
2 400 €
100 %
1 200 €
400 €
800 €
120 €
800 €
800 €
15%
400 €

400 €
400 €
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
nepoistené
5%
400 €

9 Pri poistení budov sú v základnom poistení kryté okrem vyššie uvedeného v tabuľke aj náklady na náhradné ubytovanie do výšky max.
120 dní, max. 800 €.
9 Pri poistení domácnosti sú v základnom poistení okrem vyššie uvedeného v tabuľke poistené aj: elektronické a optické prístroje, veci
v garáži a veci vo vedľajšej stavbe, príslušenstve bytu, zvieratá, majetok mikropodnikateľa, záhradný nábytok a rastliny, cudzie veci, a
to do výšky limitov plnenia podľa dojednaného balíka poistenia.
9 K základnému poisteniu budov je možné dojednať pripoistenie: úrazové, špeciálnych skiel, pohrebných nákladov, rekonštrukcie
budovy a stavebného materiálu, náhrobného pomníka, ušlého zisku z nájmu.
9 K základnému poisteniu domácnosti je možné dojednať pripoistenie: úrazové, poľnohospodárskych malovýrobcov, špeciálnych skiel,
majetku mikropodnikateľa, pohrebných nákladov, vozidiel v garáži, bicykla, motocykla, štvorkolky, náhrobného pomníka, záhradného
nábytku a rastlín.

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
8 úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania
alebo nedbanlivosťou
8 vedomým požitím alkoholu, drog alebo zneužitím liekov
8 vnútornými nepokojmi, štrajkom, teroristickým činom,
vojnovými udalosťami, povstaním, vzburou, štátnym alebo
vojenským prevratom, občianskou vojnou, demonštráciou,
sabotážou
8 následkom pôsobenia jadrovej energie, jadrového žiarenia,
ionizujúceho žiarenia
8 znečistením, kontamináciou vrátane presakovania a
zamorenia vôd, resp. životného prostredia
8 vadou alebo nedostatkom, ktorým trpela poistená vec

už v dobe uzatvorenia poistenia
8 následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, teplotných,
chemických, elektrických a mechanických vplyvov, korózie,
oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín všetkých druhov alebo
únavou materiálu, sadaním pôdy
8 prirodzeným opotrebovaním alebo starnutím, hubami,
plesňami, formaldehydom, azbestom, olovom, ortuťou
8 na akýchkoľvek nadzemných a podzemných vedeniach
8 usadzovaním vodného kameňa, hrdze, kalov alebo iných
sedimentov
8 Ďalej poistenie sa nevzťahuje na opustené, neobývané,
poškodené a neudržiavané budovy a stavby.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za škody:
na vonkajšom nátere budovy, na omietke, ak sú staršie
ako 15 rokov,
vzniknuté v príčinnej súvislosti s nedodržaním stavebných
predpisov, všeobecných záväzných právnych predpisov,
technologických postupov výstavby alebo montáže alebo
nesprávnou údržbou a/alebo opravou
na veciach nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve
prípade rizika krupobitie
v objektoch vybudovaných na vodných tokoch alebo na
veciach umiestnených v týchto objektoch v prípade rizika
povodeň a záplava

ktoré vznikli v dôsledku zanedbania údržby strechy alebo
nesprávneho konštrukčného vyhotovenia strechy - v
prípade rizika snehu a námraza
pôsobením úžitkového ohňa a/alebo tepla, tlením s
obmedzeným prístupom kyslíka, skratom elektrického
vedenia alebo zariadenia, pokiaľ sa plameň vzniknutý
skratom ďalej sám nerozšíril, samovznietením - v prípade
rizika požiar
atmosferickými zrážkami, vniknutými do miesta poistenia
cez neuzavreté okno, dvere alebo iné stavebné súčasti.
Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie znížiť alebo
odmietnuť za vedomé porušenie povinností v zmysle VPP-BD.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
9 pre poistenie budov je miesto poistenia: rodinný dom,
byt, rekreačná budova, vedľajšia stavba, garáž, prenajatý
byt, bytový dom a rozostavaná stavba. Miesto poistenia
je vymedzené adresou alebo katastrálnym číslom s číslom
parcely, nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky
9 pre poistenie hnuteľných vecí je miesto poistenia rodinný
dom, byt, rekreačná domácnosť, garáž, vedľajšia tavba,
príslušenstvo bytu

9 pre poistenie zodpovednosti za škodu sa poistenie vzťahuje
na poistné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej
republiky pri poistení v Basic, štátov Európskej únie pri
poistení v Komfort, celého sveta pri poistení v Prémium
9 pre poistenie vecí mimo miesta poistenia je miestom
poistenia Slovenská republika
9 pre poistenie poľnohospodárskych plodín, úrody, zvierat,
záhradného nábytku je miesto poistenia aj voľné
priestranstvo, prislúchajúce k poistenej budove.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
– odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa
dojednávaného poistenia
– umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám
vstup do poistených objektov a umožniť im tým posúdiť
rozsah poistného rizika a vyhotoviť fotodokumentáciu
predmetu poistenia
Povinnosti počas trvania poistenia
– bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek
zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní
poistnej zmluvy
– oznámiť zvýšenie poistnej hodnoty veci alebo súboru, ak
došlo v dobe trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %

– udržiavať poistené veci v dobrom technickom stave,
dodržiavať ustanovenia technických noriem a predpisov,
všeobecne záväzných právnych predpisov
– dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané
opatrenia na jej odvrátenie
– platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve
Povinnosti v prípade škodovej udalosti:
– čo najskôr oznámiť škodu poisťovateľovi, najneskôr však do
15 dní od jej zistenia a predložiť potrebné doklady
– bez zbytočného odkladu oznámiť polícii, ak je v súvislosti
s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k
trestnému činu
– umožniť poisťovateľovi vykonať obhliadku poškodeného
predmetu poistenia.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
– poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia a za
zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná
suma poistného resp. splátka poistného uvedená v poistnej

– zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa
poistné je možné zaplatiť ročne alebo v polročných splátkach
poštovou poukážkou, inkasom alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie?
– poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú
– poistenie vzniká a krytie začína od 00.00 hod. prvého dňa
nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie
je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum vzniku
poistenia, musí to však byť max. 6 mesiacov od dátumu

uzatvorenia poistenia
– krytie končí dňom platného zániku poistenia (výpoveď;
dohoda; nezaplatenie poistného; zánik predmetu poistenia,
zmena v osobe vlastníka poistenej veci).

Ako môžem zmluvu vypovedať?
– písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu
uzatvorenia poistnej zmluvy
– písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia (musí
byť doručená aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím)

– výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku
škodovej udalosti poisťovateľovi alebo odo dňa poskytnutia
poistného plnenia alebo jeho zamietnutia
– výpoveďou do 15 dní od dňa oznámenia zvýšenia
poistného poisťovateľom.

CESTOVNÉ POISTENIE
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím poistnej
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie (VPP-CP).

O aké poistenie ide?
Ponúkame Vám komplexné poistenie na cestovanie a dovolenky do celého sveta pre jednotlivcov ako aj skupiny turistov na požadovaný
počet dní alebo celoročné poistenie bez podmienky návratu na Slovensko počas poistného roka. Máte možnosť si vybrať z troch balíkov
poistenia Optimum, Štandard, Exclusive a automatickou súčasťou každého balíka sú bezplatné asistenčné služby poskytované renomovanou
spoločnosťou EuroCross Assistance.

Čo je predmetom poistenia?
Cestovné poistenie sa uzatvára v zmysle jedného vybraného balíka poistenia, nižšie uvedeného v tabuľke, pričom v prípade
poistnej udalosti poisťovateľ poskytne poistné plnenie na jedného poisteného do výšky nižšie uvedených poistných súm.
V prípade, ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na rizikové športy - nevyhnutné náklady vzniknuté
ich vykonávaním (napr. v súvislosti s úrazom, smrťou) a na manuálnu prácu - nevyhnutné náklady vzniknuté jej vykonávaním.
Poistné riziko, poistené veci, poistené náklady / limity plnenia
Európa
9Liečebné náklady:
Svet okrem USA a Kanady, celý svet
Európa
9ambulantné lekárske ošetrenie
Svet okrem USA a Kanady, celý svet
Európa
9hospitalizácia
Svet okrem USA a Kanady, celý svet
Európa
9preprava poisteného
Svet okrem USA a Kanady, celý svet
Európa
9preprava dieťaťa a jeho doprovod
Svet okrem USA a Kanady, celý svet
Európa
9návšteva chorého príbuzným
Svet okrem USA a Kanady, celý svet
Európa
9predĺženého pobytu poisteného
Svet okrem USA a Kanady, celý svet
Európa
9prevoz telesných pozostatkov
Svet okrem USA a Kanady, celý svet
9zubné ošetrenie 2 zuby
9Zodpovednosť za škody:
9na majetku
9na zdraví
9Úraz:
9trvalé následky
9smrť úrazom
9Poistenie batožiny a strata dokladov:
9batožina
9optické a elektronické prístroje
9strata dokladov
9Neskoré dodanie batožiny:
9Storno objednanej služby a predčasný návrat:
9storno objednanej služby
9cestovné náklady
9nečerpané náklady na ubytovanie
9Meškanie odletu:
9Nepojazdné vozidlo:
9náklady na ubytovanie
9cestovné náklady
9Právne zastupovanie:
9náklady na zloženie kaucie
9náklady na právne zastúpenie

Optimum
50 000 €
50 000 €
1 660 €
3 300 €
50 000 €
50 000 €
10 000 €
14 940 €
665 €
995 €
665 €
995 €
332 €
500 €
6 640 €
9 960 €
300 €

Štandard
100 000 €
100 000 €
2 300 €
4 980 €
100 000 €
100 000 €
14 940 €
23 240 €
665 €
995 €
665 €
995 €
415 €
565 €
8 300 €
11 620 €
300 €

Exclusive
200 000 €
200 000 €
3 300 €
6 640 €
200 000 €
200 000 €
19 920 €
49 790 €
665 €
995 €
665 €
995 €
500 €
665 €
9 960 €
13 280 €
300 €

–

6 640 €
33 200 €

16 600 €
66 390 €

–

3 320 €
3 320 €

3 320 €
3 320 €

–

665 €
221 €
265 €

995 €
331 €
265 €

–

300 €/os.

300 €/os.

–

995 €
665 €
995 €

1 330 €
995 €
1 330 €

–

150 €/os.

150 €/os.

–

–

75 €/os.
150 €/os.

–

–

5 000 €
10 000 €

Čo nie je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia nie sú škody, ktoré vzniknú:
8 v súvislosti s vojnovou udalosťou, vzburou, občianskou
vojnou, násilnými nepokojmi, povstaním a inými
hromadnými násilnými nepokojmi, štrajkom, sabotážou,
teroristickými aktmi
8 pôsobením znečistením vôd a životného prostredia,
jadrovou energiou, formaldehydom a azbestom, vplyvom
rádioaktívneho žiarenia
8 protiprávnym konaním, úmyselným konaním alebo hrubou
nedbanlivosťou poisteného alebo jeho príbuzného
v priamom rade

8 pri plnení pracovných úloh v pracovnoprávnom vzťahu
(napr. pracovné úrazy, choroby z povolania)
8 požitím alkoholu, drog, liekov a iných omamných alebo
psychotropných látok
8 prevádzkou dopravných prostriedkov
8 v súvislosti s poľovačkami, manipuláciou so strelnými
zbraňami alebo výbušninou, prácou posádky lode, leteckej
spoločnosti alebo ozbrojených síl
8 v súvislosti s vykonávaním rizikovej športovej činnosti a
manuálnej práce, pokiaľ neboli v poistnej zmluve dojednané.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie za:
neodborne poskytnuté liečebné úkony (samoliečba,
alternatívna medicína), ako aj za liečbu rehabilitáciou,
chiropraktikom, kúpeľnú liečbu, plastické a estetické
operácie
náklady chorôb známych už pred vycestovaním,
chronických ochorení, opakujúcich sa ochorení,
preventívnych prehliadok, kontrolných vyšetrení, očkovaní,
infekčných chorôb
liečebné náklady, ktoré nie sú nevyhnutné na stabilizáciu
zdravotného stavu poisteného alebo ktoré neboli

schválené poisťovateľom / asistenčnou službou, alebo
ktoré vznikli po odmietnutí služieb poisťovateľa zo strany
poisteného.
Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie v prípade:
ak poistený nesplnil niektorú povinnosť uvedenú v
jednotlivých poistných rizikách, podľa toho, aký malo vplyv
toto porušenie na rozsah povinnosti poisťovateľa plniť.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
9 Môžete si vybrať miesto poistenia:
9 Európu (vrátane Alžírska, Cypru, Egypta, Maroka,
Tuniska, Turecka a európskej časti Ruskej federácie)
9 svet okrem USA a Kanady
9 celý svet (vrátane USA a Kanady),

s výnimkou Slovenskej republiky a krajiny trvalého pobytu
poisteného a krajiny, v ktorej si poistený platí
zákonné zdravotné alebo obdobné poistenie. Poistenie
sa nevzťahuje ani na poistné udalosti, ktoré vznikli na
území toho štátu, kde sa poistený zdržuje neoprávnene.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia:
– odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa,
týkajúce sa dojednávaného poistenia
Povinnosti počas trvania poistenia:
– bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek
zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní
poistnej zmluvy
– dbať, aby škodová udalosť nenastala
– dodržiavať právne predpisy a zmluvné povinnosti

Povinnosti v prípade škodovej udalosti:
– účinne spolupracovať s poisťovateľom a jeho asistenčnou
spoločnosťou, najmä oznámiť škodovú udalosť
poisťovateľovi alebo asistenčnej službe poisťovateľa bez
zbytočného odkladu,
– odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa
a predložiť potrebné doklady (napr. lekársku správu, doklad
o úhrade, cestovný lístok a pod.)
– dať súhlas ošetrujúcemu lekárovi na poskytnutie údajov o
zdravotnom stave poisteného
– oznámiť udalosť polícii, ak má v súvislosti s udalosťou
podozrenie na trestný čin alebo o jeho pokus.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
– poistné je jednorazové a je splatné prvého dňa poistného
obdobia
– poistné musí byť uhradené pred nástupom na cestu do
zahraničia

– poistné môže byť uhradené bankovým prevodom alebo
poštovou poukážkou.

Kedy začína a končí krytie?
– poistenie vzniká a krytie začína nultou hodinou dňa
uvedeného v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia,
pričom podmienkou platnosti poistenia je zaplatenie
poistného a končí 24. hodinou dňa uvedeného ako deň
konca poistenia

– v prípade poistného rizika storno objednanej služby
poistenie začína dňom nasledujúcim po uhradení poistného
a končí dňom nástupu na cestu do zahraničia
– poistenie sa uzatvára vždy na dobu určitú, na min. 1 deň a
na max. 365 dní.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená
poisťovateľovi najneskôr jeden deň pred začiatkom

dojednaného poistenia.

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU
MOTOROVÉHO VOZIDLA
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach (VPP PZP).

O aké poistenie ide?
Povinné zmluvné poistenie (skratkou PZP) je zákonné poistenie vozidla, ktoré sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

Náhrada škody spôsobenej prevádzkou motorového
vozidla:
9 škody na zdraví a náklady pri usmrtení;
9 škody vzniknuté poškodením, zničením;
odcudzením alebo stratou veci;
9 ušlý zisk;
9 účelne vynaložené náklady spojené s právnym
zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených
nárokov.
Limit poistného plnenia (najvyššia hranica poistného
plnenia poisťovateľa pri jednej poistnej udalosti)
je pri škodách na zdraví a nákladov pri usmrtení
5 000 000 €, v prípade ostatných nárokov 1 000 000 €.

8 škody ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s
poistnou udalosťou;
8 škody vzniknuté manipuláciou s nákladom
stojaceho vozidla;
8 škody vzniknuté prevádzkou motorového vozidla
pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti, ak
má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom
alebo udalosťou;
8 škody na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou
bola škoda spôsobená, ako aj na veciach
dopravovaných týmto motorovým vozidlom;
8 škody uhradené poisteným nad rámec ustanovený
predpismi alebo rozhodnutia súdu;
8 škody spôsobené pracovnou činnosťou
motorového vozidla ako pracovného stroja;
8 škody vzniknuté pretekárom alebo súťažiacim
účastníkom pri motoristických pretekoch a
súťažiach lebo pri prípravných jazdách k nim, ani
škody na motorových vozidlách pri nich použitých,
s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou
takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný
dodržiavať pravidlá cestnej premávky;
8 škody vzniknuté uhradením nákladov zdravotnej
starostlivosti a dávok poskytovaných z dôvodu
škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej
prevádzkou vozidla ak sa nezistila osoba
zodpovedná za škodu alebo ak boli poskytnuté
vodičovi vozidla, prevádzkou ktorého bola táto
škoda spôsobená.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na vzniknutú škodu:
ktorú utrpel vodič motorového vozidla, držiteľ, vlastník
alebo prevádzkovateľ motorového vozidla, ktorého
prevádzkou bola škoda spôsobená;
za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
9 Poistné krytie sa vzťahuje na členské štáty Systému zelenej
karty. Ich podrobný zoznam nájdete na tzv. zelenej karte
vydanej k Vášmu PZP.

osobám, ktoré s ním v čase vzniknutej škodovej udalosti
žili v domácnosti;
vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej
motorovým vozidlom a prípojným vozidlom.

Aké mám povinnosti?
Pred uzavretím poistenia:
• pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa,
týkajúce sa dojednávaného PZP;
Počas trvania poistenia:
• dbať na to, aby škodová udalosť nenastala;
• udržiavať vozidlo v dobrom technickom stave a využívať ho
výlučne na účely stanovené výrobcom;
• platiť poistné včas a v stanovenej výške;
• oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa údajov
uvedených v poistnej zmluve, najmä zmenu jeho osobných
údajov a zmeny týkajúce sa poisteného vozidla.

V prípade škodovej udalosti:

• písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti:
do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej
republiky a do 30 dní, ak vznikla mimo územia Slovenskej
republiky;
• účinne spolupracovať s poisťovateľom.

Kedy a ako uhrádzam platbu ?
– poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia a za
zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná
suma poistného, resp. splátka poistného uvedená v
poistnej zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa;

– poistné je možné zaplatiť ročne, polročne alebo v
štvrťročných splátkach poštovou poukážkou, inkasom
alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie ?
– krytie začína okamihom uzatvorenia poistnej zmluvy alebo
dátumom dohodnutým v zmluve;
– krytie končí dňom platného zániku poistenia (výpoveď;
dohoda; nezaplatenie poistného; zánik motorového
vozidla; zápis prevodu držby vozidla na inú osobu v
evidencii vozidiel; vyradenie vozidla z evidencie vozidiel;
prijatie oznámenia o krádeži motorového vozidla

príslušným orgánom; vrátenie dokladu o PZP poisťovateľovi
pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii
vozidiel; vyradenie motorového vozidla z premávky na
pozemných komunikáciách; zmenou nájomcu, ak je na
motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom
kúpy prenajatej veci)

Ako môžem zmluvu vypovedať ?
– riadnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia
doručenou poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred
koncom poistného obdobia;
– výpoveďou do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy;

– výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do jedného
mesiaca odo dňa jej oznámenia poisťovateľovi. V takomto
prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa
doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej
zmluvy poistiteľovi.

ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNANCA ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ ZAMESTNÁVATEĽOVI
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Groupama poisťovňa a. s.,
pobočka poisťovne z iného členského štátu, Slovenská republika
Informácie obsiahnuté v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia, nie sú kompletné, na
viacerých miestach boli zjednodušené a nenahrádzajú detailné preštudovanie poistných podmienok. Kompletné informácie pred uzavretím
poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi (VPPZZ).

O aký typ poistenia ide?
Predmetné poistenie sa uzatvára pre prípad vzniku škody, ktorú spôsobí zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením
povinností pri plnení svojich pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

9škody, ktoré spôsobí zamestnanec svojmu

Škody vzniknuté:
8 v súvislosti s vojnovou udalosťou, vzburou,
občianskou vojnou, násilnými nepokojmi,
povstaním a inými hromadnými násilnými nepokojmi,
8 v súvislosti so znečistením alebo zamorením
životného prostredia, živelnými udalosťami,
jadrovou energiou, formaldehydom a azbestom,
vplyvom rádioaktívneho žiarenia
8 protiprávnym konaním, úmyselným konaním alebo
hrubou nedbanlivosťou poisteného
8 po požití alkoholu, návykovej, omamnej alebo
psychotropnej látky alebo lieku označeného
varovným symbolom
8 činnosťou, pre ktorú právny predpis ukladá
povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu
8 na veciach dodaných poistníkom alebo na ktorých
poistený vykonal objednanú činnosť, pokiaľ ku
škode došlo preto, že dodané veci boli vadnej
akosti alebo objednaná činnosť bola chybne vykonaná
8 na veciach, pokiaľ ide o zodpovednosť vyplývajúcu
z prepravných zmlúv
8 podnikateľskému subjektu, v ktorom má poistený,
jeho manžel, manželka, súrodenec, príbuzný v
priamom rade, druh, družka alebo osoba, ktorá žije
s poisteným v spoločnej domácnosti majetkovú účasť.

zamestnávateľovi, pokiaľ za škodu zodpovedá,
v súvislosti s plnením svojich pracovných
povinností alebo v priamej súvislosti s nimi
Pokiaľ je v poistnej zmluve dohodnuté, poistenie sa
vzťahuje aj na škodu:
9spôsobenú poisteným na zverenom motorovom
vozidle zamestnávateľa počas prevádzky vozidla
(spoluúčasť)
9spôsobenú poisteným pri plnení svojich
pracovných povinností ako profesionálneho vodiča
motorového vozidla z povolania do 3,5 tony
9na dopravovaných veciach pri dopravnej nehode,
pri ktorej súčasne došlo k poškodeniu motorového
vozidla alebo prípojného vozidla, pokiaľ sú
tieto dopravované veci vo výlučnom vlastníctve
zamestnávateľa.
Poistnú sumu (najvyššia hranica poistného plnenia
poisťovateľa pri jednej poistnej udalosti) stanovuje
poistník/ poistený.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú
zamestnanec zodpovedá a ktorú spôsobil:
ako zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo
teleprácu, pri výkone práce na základe dohody o vykonaní
prác, dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o
pracovnej činnosti a pri výkone práce v štátnej službe
profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej
republiky
pri výkone verejnej moci, nezákonným rozhodnutím alebo
nesprávnym úradným postupom sudcu
na veciach prevzatých na hmotnú zodpovednosť

pri výkone niektorých profesií alebo činností (napr.
automechanik, kaskadér, požiarnik, sudca, taxikár,...)
chybným alebo duplicitným zaúčtovaním, chybou pri
platobnom styku, spreneverením veci alebo ﬁnančnej
hotovosti, stratou peňazí, cenných papierov a hodnotných
vecí
tým, že zamestnávateľovi bolo uložené zaplatenie
majetkovej sankcie (vrátane pokút, penále alebo iných
platieb) v dôsledku konania alebo opomenutia poisteného.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
9 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré boli
spôsobené a pri ktorých aj škoda nastane na území

Slovenskej republiky alebo Českej republiky, pokiaľ sa v
poistnej zmluve nedohodlo inak.

Aké mám povinnosti?
Pred uzavretím poistenia:
– pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa,
týkajúce sa dojednávaného poistenia;
Počas trvania poistenia:
– dbať na to, aby škodová udalosť nenastala, hlavne nesmie
porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo
zmenšeniu nebezpečenstva
– oznámiť každú zmenu v podkladoch, ktoré boli
rozhodujúce pre výpočet poistného, ako aj každé zvýšenie
poistného nebezpečenstva

V prípade škodovej udalosti:
– čo najskôr písomne oznámiť vznik škodovej udalosti
poisťovateľovi, poskytnúť všetky doklady potrebné na
vyšetrenie škody a oznámiť dôležité skutočnosti (napr.
začatie súdneho konania)
– bez zbytočného odkladu oznámiť polícii, ak je v súvislosti
s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k
trestnému činu alebo k jeho pokusu.

Kedy a ako uhrádzam platbu ?
– poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia, ak nie
je v zmluve dohodnuté inak;
– za zaplatenie poistného sa považuje deň, kedy je príslušná
suma poistného resp. splátka poistného uvedená v poistnej
zmluve pripísaná na bankový účet poisťovateľa;

– poistné je možné zaplatiť ročne, polročne alebo v
štvrťročných splátkach poštovou poukážkou, inkasom
alebo bankovým prevodom.

Kedy začína a končí krytie ?
– poistenie vznikne a krytie začína nultou hodinou prvého
dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum
vzniku poistenia
– poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v
poistnej zmluve dohodnuté inak;

– krytie končí platným zánikom poistenia (výpoveď;
dohoda; nezaplatenie poistného; skončením pracovného
vzťahu poisteného u poistníka, ktorý je totožný so
zamestnávateľom).

Ako môžem zmluvu vypovedať ?
– riadnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia
doručenou poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred
koncom poistného obdobia;
– výpoveďou do dvoch mesiacov po uzatvorení zmluvy;

– výpoveďou jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca
odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho
zamietnutia, resp. odmietnutia.

3=3

,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH


6SRORÿQRVģ*HQHUDOL3RLVģRYėDDV6ORYHQVNiUHSXEOLND

3URGXNW3RYLQQp]POXYQpSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL$8720$7,.



7HQWR GRNXPHQW
9iP Pi SRVN\WQ~Ģ VWUXþQê SUHKĐDG R]iNODGQêFK YODVWQRVWLDFK D SRGPLHQNDFK SRLVWHQLD ÓSOQp LQIRUPiFLH SUHG X]DYUHWtP
]POXY\D]POXYQpLQIRUPiFLHRSURGXNWHV~XYHGHQpY3RLVWQHM]POXYHDYR9äHREHFQëFKSRLVWQëFKSRGPLHQNDFKSUHSRYLQQp]POXYQp

SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL
]D äNRGX VS{VREHQ~ SUHYiG]NRX PRWRURYpKR YR]LGOD $8720$7,. ćDOHM OHQ ÄSRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL³ DOHER
Ä3=3³DSUtVOXãQêPLRVRELWQêPLSRLVWQêPLSRGPLHQNDPL$E\VWHEROLSOQHLQIRUPRYDQtSUHÿtWDMWHVLYäHWN\GRNXPHQW\


2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"


3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQDNDåGpKRNWR]RGSRYHGi]DãNRGXVS{VREHQ~SUHYiG]NRXPRWRURYpKRYR]LGODXYHGHQpKRYSRLVWQHM]POXYH



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

3RLVWHQpV~UL]LNiSRGĐD]YROHQpKREDOtND



=iNODGQëEDOtN²%DOtN0]DKĚĖD
 3RYLQQp ]POXYQp SRLVWHQLH SRNUêYD ãNRG\
VS{VREHQp WUHWtP RVREiP SUHYiG]NRX YR]LGOD
 XYHGHQpKRYSRLVWQHM]POXYH
äNRG\QD]GUDYtDQiNODG\SULXVPUWHQt

QiNODG\]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWLQHPRFHQVNp
GiYN\~UD]RYpGiYN\G{FKRGNRYpGiYN\
DSRGDNSRLVWHQêMHSRYLQQêLFKQDKUDGLĢ
VSOQHQtPGRYêãN\¼

äNRG\ QD PDMHWNX Y]QLNQXWHM SRãNRGHQtP
]QLþHQtPRGFXG]HQtPDOHERVWUDWRXYHFL

~þHOQp QiNODG\ SUiYQHKR ]DVW~SHQLD SUL
XSODWĖRYDQtQiURNRYSRãNRGHQpKR

XäOë]LVN
 VSOQHQtPGRYêãN\¼
DVLVWHQÿQpVOXæE\SUHYR]LGODGRFHONRYHMKPRWQRVWL
 NJ3RSLVVOXåLHEDOLPLW\V~XYHGHQp
Y3UHKĐDGHOLPLWRY

9ROLWHđQpUR]ätUHQpEDOtN\]DKěėDM~QDY\äH
%DOtN/]DKĚĖDQDGUiPHFNU\WLDYEDOtNX0DM

• ]YêãHQê OLPLW SRLVWQpKR SOQHQLD ]SRYLQQpKR
 ]POXYQpKRSRLVWHQLD
 SUHãNRG\QD]GUDYtDQiKUDG\GiYRN¼
  SUH ãNRG\ QD PDMHWNX QiNODG\ SUiYQHKR
]DVW~SHQLDDXãOê]LVN¼
•  3RLVWHQLHSUHSUtSDGæLYHOQHMXGDORVWLD
SRäNRGHQtKORGDYFRPVDY]ĢDKXMHQDSRãNRGHQLH
 DOHER]QLþHQLHYR]LGODSUtURGQêPMDYRP QDSUSRåLDU
~GHUEOHVNX]HPHWUDVHQLH]iSODYDSRYRGHĖ
 YtFKULFDSiGVWURPRY DSRãNRGHQLHKORGDYFRP
VSOQHQtPGRYêãN\¼6SROX~þDVĢMHYRYêãNH
 ]SOQHQLDSRLVĢRYQHPLQ¼
• 3RLVWHQLH]OpKRVWDYXYR]RYN\VDY]ĢDKXMHQD
 SRãNRGHQLHDOHER]QLþHQLHGLVNRYDSQHXPDWtNNROLHV
PRWRURYpKRYR]LGOD]DSUtþLQHQpQHR]QDþHQêP
 SRãNRGHQêPVWDYRPYR]RYN\VSOQHQtPGRYêãN\
¼6SROX~þDVĢMH]SOQHQLDSRLVĢRYQH
•  3RLVWHQLH~UD]XGRSUDYRYDQëFKRV{EVDY]ĢDKXMH
QD~UD]\Y]QLNQXWpSULSUHYiG]NHYR]LGODDSRNUêYD
  VPUĢQiVOHGNRP~UD]XVSOQHQtP¼
 WUYDOp QiVOHGN\ ~UD]X VSOQHQtP SRGĐD UR]VDKX
WUYDOêFKQiVOHGNRYDåGRYêãN\¼
 GREX QHY\KQXWQpKR OLHþHQLD VSOQHQtP SRGĐD GRE\
OLHþHQLDDåGRYêãN\¼



3RYLQQp]POXYQpSRLVWHQLHQHSRNUêYD
ãNRG\NWRUpXWUSHOYRGLþYR]LGODNWRUpVS{VRELOR
ãNRGX
PDMHWNRYpãNRG\Y]QLNQXWpGUåLWHĐRYLDOHER
YODVWQtNRYLYR]LGODNWRUêPERODVS{VREHQiãNRGD
ãNRG\QDYR]LGOiFKMD]GQHMV~SUDY\
ãNRG\QDYR]LGOHNWRUêPERODVS{VREHQiãNRGD
ãNRG\NWRUpSRLVWHQêXKUDGLOQDGUiPHF
XVWDQRYHQêFKRVRELWQêPSUHGSLVPL
3RLVWHQLHDVLVWHQÿQëFKVOXæLHEVDQHY]ĢDKXMH
QDYR]LGOiSRåLþRYQtWD[LVOXåE\KLVWRULFNpYR]LGOi
DSRG

9ROLWHđQpSULSRLVWHQLDYR]LGODVDQHY]ĢDKXM~QD
• ãNRG\QDYR]LGOHY]QLNQXWp~P\VHOQêFKNRQDQtP
SRLVWQtNDSRLVWHQpKR
• ãNRG\QDYR]LGOHNWRUpKRY]QLNOLSUHGY\NRQDQtP
REKOLDGN\YR]LGODQHY\KQXWQHMSUHX]DYUHWLHSRLVWQHM
]POXY\
3RLVWHQLH~UD]XGRSUDYRYDQëFKRV{EVD
QHY]ĢDKXMHVDQHY]ĢDKXMHQD~UD]\Y]QLNQXWpSUL
Y\NODGDQtDQDNODGDQtWRYDUX
3RLVWHQLHSQHXPDWtNVDQHY]ĢDKXMH
• QDSUDYLGHOQ~YêPHQXSQHXPDWtNDLQ~~GUåEX
SUHKOLDGN\V~YLVLDFHVEHåQRXSUHYiG]NRXYR]LGOD
• QDSQHXPDWLN\SRXåtYDQpSULSUHWHNRFK
3RLVWHQLHÿHOQpKRVNODVDQHY]ĢDKXMHQDVSlWQp
]UNDGOiQDYLJiFLH]DULDGHQLDSULSHYQHQpNþHOQpPX
VNOXãNRG\VS{VREHQpþUHSLQDPLGLDĐQLþQp]QiPN\


þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
%DOtN;/]DKĚĖDQDGUiPHFNU\WLDYEDOtNX/DM



• ]YêãHQê OLPLW SRLVWQpKR SOQHQLD ]SRYLQQpKR
]POXYQpKRSRLVWHQLD
ϭϰ
 SUHãNRG\QD]GUDYtDQiKUDGXGiYRN
¼

 SUHãNRG\QDPDMHWNXQiNODG\SUiYQHKR
]DVW~SHQLDDXãOê]LVN¼

• 3RLVWHQLHDVLVWHQÿQëFKVOXæLHE35(0,80
  UR]ãtUHQpNU\WLHDVLVWHQþQêFKVOXåLHEV
PD[LPiOQ\POLPLWRP¼
  VOXåE\MHPRåQpNRPELQRYDĢ
 SUHRVREQpD~åLWNRYpYR]LGOiGRFHONRYHM

KPRWQRVWLNJYUiWDQH
 SRSLVVOXåLHEDOLPLW\V~XYHGHQpY3UHKĐDGH

OLPLWRY
• 3RLVWHQLHVWUHWXVR]YHURXVDY]ĢDKXMHQD
 SRãNRGHQLHDOHER]QLþHQLHYR]LGODQiKRGQêPD
QHSUHGYtGDWHĐQêPVWUHWRPLG~FHKRYR]LGODVR]YHURX
 VSOQHQtPSRLVĢRYQHGRYêãN\¼6SROX~þDVĢMH
]SOQHQLDSRLVĢRYQHPLQ¼
•  3RLVWHQLH SQHXPDWtN VD Y]ĢDKXMH QD SRãNRGHQLH
SQHXPDWLN\PRWRURYpKR YR]LGODGHIHNWRPGHIHNWRP
 SUL GRSUDYQHM QHKRGH DOHER YDQGDOL]PRP V OLPLWRP
SOQHQLDGRYêãN\¼

.MHGQRWOLYêPEDOtNRPMHPRåQpGRMHGQDĢQDVOHGRYQp
SULSRLVWHQLD

• 3RLVWHQLHÿHOQpKRVNODVDY]ĢDKXMHQDSRãNRGHQLH
 þHOQpKRVNODYR]LGOD9êEHU]SRLVWQêFKV~PRG¼
GR¼6SROX~þDVĢMH]SOQHQLDSRLVĢRYQH
•  3RLVWHQLHNUiGHæHVDY]ĢDKXMHQD]PRFQHQLHVD
YR]LGODNUiGHåRXO~SHåRXDOHERSRãNRGHQtP
 YG{VOHGNXQHRSUiYQHQpKRXåtYDQLDYR]LGOD
VSOQHQtPGRYêãN\¼9êãNDVSROX~þDVWLMH
 XYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH6SROX~þDVĢMHPLQ
¼












7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RYLQQp]POXYQpSRLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\
Y]QLNQXWpSULSUHWHNRFK
VS{VREHQpþLQQRVĢRXYR]LGODDNRSUDFRYQpKRVWURMD
3RLVWHQLHDVLVWHQÿQëFKVOXæLHEVDQHY]ĢDKXMHQDMPl
QDSUtSDG\
DNãNRGRYiXGDORVĢQDVWDODPLPRSR]HPQHM
NRPXQLNiFLH
DNãNRGRYiXGDORVĢQHERODEH]SURVWUHGQHQDKOiVHQi
DVLVWHQþQHMVSRORþQRVWL
9ROLWHĐQpSULSRLVWHQLDVDQHY]ĢDKXM~QDãNRG\V~YLVLDFHV
YRMQRYêPLXGDORVĢDPLYQ~WRUQêPQHSRNRMRPãWUDMNRP
UHYRO~FLRXWHURUL]PRPDSRG
3RLVWHQLH]OpKRVWDYXYR]RYN\DSRLVWHQLHVWUHWXVR
]YHURXVDQHY]ĢDKXM~QDãNRG\NWRUpQHEROLãHWUHQpQD
SROtFLRXDQLEH]RGNODGQHQDKOiVHQpDVLVWHQþQHM
VSRORþQRVWL
3RLVWHQLH~UD]XGRSUDYRYDQëFKRV{EVDQHY]ĢDKXMH
QD~UD]\Y]QLNQXWp
• YG{VOHGNXHSLOHSWLFNpKR]iFKYDWXGXãHYQHM
SRUXFK\VDPRYUDåG\DSRG
• SULSUHSUDYHYþDVWLDFKYR]LGODNWRUpQLHV~XUþHQp
QDSUHSUDYXRV{E
• SULSUHSUDYHRV{E]DRGPHQX
3RLVWHQLHSQHXPDWtNQiURNQHY]QLNiDOHERP{åHE\Ģ
REPHG]HQê














• DNVDQDSRãNRGHQ~SQHXPDWLNXY]ĢDKXMH]iUXND
YêUREFXDOHERSUHGDMFX


• DNERODSQHXPDWLNDSRãNRGHQiQHVSUiYQ\P

SRXåtYDQtP

3RLVWHQLHNUiGHæHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\NWRUpQHEROL

KOiVHQpQDSROtFLL

8SR]RUQHQLHÓSOQë]R]QDPREPHG]HQtDYëOXNQiMGHWHYR
9äHREHFQëFKSRLVWQëFKSRGPLHQRNDSUtVOXäQëFK233



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"
 3RYLQQp]POXYQpSRLVWHQLHMHSODWQpDNU\MHãNRG\NWRUpY]QLNQ~QD~]HPtþOHQVNêFKãWiWRY(XUySVNHM~QLHDćDOãtFKãWiWRY
 ]DSRMHQêFKGRV\VWpPX=HOHQHMNDUW\NWRUpV~XYHGHQpQD]DGQHMVWUDQH=HOHQHMNDUW\

3RLVWHQLHSUHSUtSDGæLYHOQHMXGDORVWLDSRäNRGHQtKORGDYFRPSRLVWHQLH~UD]XGRSUDYRYDQëFKRV{EDSRLVWHQLH
 SQHXPDWtNSODWLDQD~]HPt(XUyS\ QHSRNUêYDi]LMVNpþDVWL5XVNHMIHGHUiFLH DQDFHORP~]HPt7XUHFND
3RLVWHQLH]OpKRVWDYXYR]RYN\DSRLVWHQLHVWUHWXVR]YHURXVDY]ĢDKXM~QDXGDORVWLNXNWRUêPGRãORQD~]HPt6ORYHQVNHM
 UHSXEOLN\



$NpPiPSRYLQQRVWL"


 2GSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\WêNDM~FHVDSULMDWHĐQRVWLGRSRLVWHQLD
  2ER]QiPLĢVDSRLVWQêPLSRGPLHQNDPL
 8KUDGLĢSRLVWQpYGHĖVSODWQRVWLNWRUêMHXYHGHQêYSRLVWQHM]POXYH
  8PRåQLĢREKOLDGNXYR]LGODDNMHSRWUHEQiDSUHGORåLĢUHOHYDQWQpGRNODG\SRWUHEQpQDX]DYUHWLHSRLVWHQLD

3RYLQQRVWLSRÿDVWUYDQLDSRLVWHQLDDYSUtSDGHäNRGRYHMSRLVWQHMXGDORVWL


 'EDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDY\NRQDĢRSDWUHQLDDE\VDUR]VDKãNRG\QH]YlþãRYDO
  2]QiPLĢSRLVĢRYQLYãHWN\]PHQ\QDYR]LGOHDMHKRWHFKQLFNRPVWDYH
 2]QiPLĢSRLVĢRYQL]PHQXYODVWQtND~þHOXSRXåLWLDYR]LGOD
  %H]RGNODGQH R]QiPLĢ Y]QLN ãNRGRYHM XGDORVWL GR  GQt DN Y]QLNOD QD ~]HPt 65 DGR  GQt DN Y]QLNOD PLPR ~]HPLD 65 
DGRGUåLDYDĢSRN\Q\SRLVĢRYQH
 2]QiPLĢQDSROtFLLãNRGRY~XGDORVĢ]SRYLQQpKR]POXYQpKRSRLVWHQLDSUHY\ãXM~FX]iNRQRPVWDQRYHQêOLPLW$N~NRĐYHNãNRGRY~
XGDORVĢ ]SRLVWHQLD SQHXPDWtN SRLVWHQLD NUiGHæHSRLVWHQLD VWUHWX VR ]YHURX DSRLVWHQLD DVLVWHQÿQëFK VOXæLHE R]QiPLĢ
DVLVWHQþQHMVOXåEHDOHERSROtFLL
 1DSRåLDGDQLHXPRåQLĢREKOLDGNXYR]LGODãNRGRYHMXGDORVWLDSRMHKRRSUDYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
3RLVWQpMHVSODWQpSUYêPGĖRPSRLVWHQLD$NVDSRLVWHQLHX]DYLHUDQDXUþLW~GREXSODWtVDSRLVWQpMHGQRUD]RYRYSOQHMYêãNH$NVD
X]DYLHUDQDGREXQHXUþLW~SRLVWQpVDSODWtSUDYLGHOQHNDåGêURN9SRLVWQHM]POXYHMHPRåQpGRKRGQ~ĢSODWHQLHSRLVWQpKRYSROURþQêFK

DOHERãWYUĢURþQêFKVSOiWNDFK3RLVWQpMHPRåQpXKUDGLĢEDQNRYêPSUHYRGRPSRãWRYêPSHĖDåQêPSRXND]RPLQNDVRP]~þWX 

.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"
3RLVWHQLH]DþtQDGiWXPRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNRÄ=DþLDWRNSRLVWHQLD³DNRQþtGiWXPRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR
Ä.RQLHFSRLVWHQLD³9SUtSDGHåHNRQLHFSRLVWHQLDQLHMHXYHGHQêSRLVWHQLHVDX]DWYiUDQDGREXQHXUþLW~

$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3tVRPQRXYêSRYHćRX
GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\
QDMPHQHMãHVĢWêåGĖRYSUHGNRQFRPURþQpKRSRLVWQpKRREGRELD
GRWURFKPHVLDFRYRGR]QiPHQLDãNRGRYHMXGDORVWL
2GSRLVWQHM]POXY\X]DYUHWHMQDGLDĐNX QDSUFH]LQWHUQHWDOHERWHOHIyQ P{åHWHRGVW~SLĢGRGQtRGMHMX]DYUHWLD

+DYDULMQpSRLVWHQLH

,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH


6SRORÿQRVģ*HQHUDOL3RLVģRYėDDV6ORYHQVNiUHSXEOLND

3URGXNW+DYDULMQpSRLVWHQLH$XWRPD[



7HQWR GRNXPHQW
9iP Pi SRVN\WQ~Ģ VWUXþQê SUHKĐDG R]iNODGQêFK YODVWQRVWLDFK D SRGPLHQNDFK SRLVWHQLD ÓSOQp LQIRUPiFLH SUHG X]DYUHWtP
]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH RSURGXNWH V~ XYHGHQp Y 3RLVWQHM ]POXYH DYR 9äHREHFQëFK SRLVWQëFK SRGPLHQNDFK SUH KDYDULMQp

SRLVWHQLHPRWRURYëFKYR]LGLHO933+$9DSUtVOXäQëFKRVRELWQëFKSRLVWQëFKSRGPLHQNDFK$E\VWHEROLSOQHLQIRUPRYDQtSUHÿtWDMWHVL
YäHWN\GRNXPHQW\


2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"


3RLVWHQLHNWRUpNU\MHãNRG\QDPRWRURYRPYR]LGOH1DYêEHUPiWHU{]Q\UR]VDKSRLVWQpKRNU\WLD



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

3UHGPHWRPSRLVWHQLDMHPRWRURYpYR]LGORDSRLVWHQpMHQD

UL]LNiXYHGHQpYSRLVWQHM]POXYH3RLVWHQLHVDGRMHGQiYD
VRVSROX~þDVĢRXNWRUiMHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH



+DYiULD±SRãNRGHQLHDOHER]QLþHQLHYR]LGODDOHER

MHKRþDVWLQiKRGQRXXGDORVĢRXY]QLNQXWRXQiUD]RP
 QHSRK\EOLYiSUHNiåNDQDSUVWHQDVWRMDFHYR]LGOR 

DOHERVWUHWRP SRK\EXM~FLVDREMHNWQDSUYR]LGOR
þORYHN]YLHUD 
$VLVWHQÿQpVOXæE\SUHYR]LGOiGRNJUR]VDK
DOLPLW\V~XYHGHQpY3UHKĐDGHOLPLWRY
åLYHO±XGDORVĢVS{VREHQiSUtURGQêPMDYRPQDSU

SRåLDU~GHUEOHVNX]HPHWUDVHQLH]iSODYDSRYRGHĖ
YtFKULFDSiGVWURPRYSRãNRGHQLHKORGDYFRP
9DQGDOL]PXV±~P\VHOQpSRãNRGHQLHYR]LGODWUHĢRX
RVRERX
.UiGHæ± ]PRFQHQLHVDYR]LGODNUiGHåRXO~SHåRX

DOHERQHRSUiYQHQpXåtYDQLHYR]LGOD
3RLVWQRX]POXYRXMHPRåQpXSUDYLĢSRLVWQpNU\WLHSUH

YR]LGOiGRNJQDVOHGRYQH



• 3RLVWHQLHILQDQÿQHMVWUDW\±SUHSUtSDGWRWiOQHM
ãNRG\DOHERNUiGHåHYR]LGODILQDQþQiVWUDWD
SUHGVWDYXMHUR]GLHOPHG]LREVWDUiYDFRXFHQRX
QRYpKRYR]LGODDKRGQRWRXYR]LGODYþDVHSRLVWQHM
XGDORVWL

• 2EPHG]HQpSRLVWQpNU\WLH±SUHSUtSDGSRãNRGHQLD
DOHER]QLþHQLDYR]LGODQiVOHGNRPQiKRGQHM
DQHSUHGYtGDWHĐQHMKDYiULH]DY]QLNNWRUHMSOQH
]RGSRYHGiYRGLþLQpKRYR]LGOD
• 3RLVWQpSOQHQLHYLD]DQpQDRSUDYXYRGSRU~ÿDQRP
VHUYLVHDOHERRSUDYXUR]SRþWRP
• 2SUDYDYR]LGODY]DKUDQLÿt±SUHSUtSDGþLDVWRþQHM
ãNRG\

'RSOQNRYpYROLWHđQpSRLVWHQLD
• 3RLVWHQLHQDGäWDQGDUGQHMYëEDY\²SUHGPHWRP
SRLVWHQLDMHQDGãWDQGDUGQiYêEDYDYR]LGOD
• SRLVWHQLHVNLHOSRNUêYDSRãNRGHQLHDOHER]QLþHQLH
]DVNOHQLDYR]LGODVSOQHQtPGRYêãN\¼
3RLVWHQLHVDGRMHGQiYDEH]VSROX~þDVWL



3UHGPHWRPSRLVWHQLDQLHV~
QDGãWDQGDUGQiYêEDYDEDWRåLQDRVRE\
SUHSUDYRYDQpYRYR]LGOHQiNODG\QDQiKUDGQp
YR]LGORDNQLHV~SULSRLVWHQp
WHOHIyQ\Y\VLHODþN\QRVLþH]i]QDPRYD]i]QDP\QD
QLFK
3RLVWHQLHVDQHY]ģDKXMHQD
ãNRG\QDYR]LGOHY]QLNQXWp~P\VHOQêFKNRQDQtP
SRLVWQtNDSRLVWHQpKR
ãNRG\QDYR]LGOHNWRUpKRY]QLNOLSUHGY\NRQDQtP
REKOLDGN\YR]LGODQHY\KQXWQHMSUHX]DYUHWLHSRLVWQHM
]POXY\
ãNRG\V~YLVLDFHVþLQQRVĢRXYR]LGODDNRSUDFRYQpKR
VWURMD
ãNRG\VS{VREHQpQHVSUiYQRXREVOXKRX QDSU
RWYRUHQLHGYHUt 
RSRWUHERYDQLH~QDYXPDWHULiOX
3RLVWHQLHDVLVWHQÿQëFKVOXæLHEVDQHY]ĢDKXMHQD
YR]LGOiSRåLþRYQtWD[LVOXåE\KLVWRULFNpYR]LGOi
DSRG
3RLVWHQLHQDGäWDQGDUGQHMYëEDY\VDQHY]ĢDKXMHQD
YêEDYXNWRUiQLHMHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH
3RLVWHQLH~UD]XGRSUDYRYDQëFKRV{EVDQHY]ĢDKXMH
QD~UD]\Y]QLNQXWpSULY\NODGDQtDQDNODGDQtWRYDUX
3RLVWHQLHQiKUDGQpKRYR]LGODVDQHY]ĢDKXMHQD
QiNODG\]DSRKRQQpKPRW\DLQpSUHYiG]NRYpOiWN\D
QiSOQHRSUDYXD~GUåEXXPêYDQLHDþLVWHQLH
]DSRåLþDQpKRYR]LGOD
3RLVWHQLHEDWRæLQ\VDQHY]ĢDKXMHQDPLQFHGUDKpNRY\
DSUHGPHW\]QLFKFHQQpSDSLHUHSODWREQpNDUW\
XPHOHFNpGLHODIRWRJUDILFNpDILOPRYDFLHSUtVWURMH
SRþtWDþHPRELOQpWHOHIyQ\]YLHUDWiãSRUWRYpQiUDGLH
QDSUO\åHELF\NOHDSRG
3RLVWHQLHSUHGďæHQHM]iUXN\VDQHY]ĢDKXMHQD
• SRUXFK\VS{VREHQpSRUXFKRXQHSRLVWHQpKRGLHOX
DOHERMHKRQHGRVWDWRþQRX~GUåERX
• QiNODG\]DEHåQ~~GUåEXSRGĐDRGSRU~þDQtYêUREFX
• GLDJQRVWLNXY\NRQDQ~]D~þHORP]LVWHQLDSUtþLQ\
SRUXFK\




þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
• SRLVWHQLH~UD]X GRSUDYRYDQëFK RV{E VD Y]ĢDKXMH
 QD~UD]\Y]QLNQXWpSULSUHYiG]NHYR]LGODDSRNUêYD
o VPUĢQiVOHGNRP~UD]XVSOQHQtP¼
ϭϰ
o WUYDOp QiVOHGN\ ~UD]X VSOQHQtP SRGĐD UR]VDKX
WUYDOêFKQiVOHGNRYDåGRYêãN\¼
 o GREX QHY\KQXWQpKR OLHþHQLD VSOQHQtP SRGĐD
GRE\OLHþHQLDDåGRYêãN\¼
 VPRåQRVĢRXQDYêãLĢLFKDåQDQiVRERN3RLVWHQLH
VDGRMHGQiYDEH]VSROX~þDVWL
•  SRLVWHQLHEDWRæLQ\DYHFtRVREQHMSRWUHE\VD
Y]ĢDKXMHQDSRãNRGHQLH]QLþHQLHDOHER]PRFQHQLH
 VDEDWRåLQ\GRSUDYRYDQHMYR]LGORPYV~YLVORVWL
VKDYiULRXåLYHOQRXXGDORVĢRXDOHERNUiGHåRX
 VSOQHQtPGRYêãN\GRKRGQXWHMYSRLVWQHM]POXYH
 0D[LPiOQHSOQHQLHQDMHGQXEDWRåLQXMH¼
• SRLVWHQLHQiKUDGQpKRYR]LGOD±QiKUDGDQiMRPQp
 KR]DQiKUDGQpPRWRURYpYR]LGORSRQHY\KQXWQ~
GREXRSUDY\YR]LGODDOHERYSUtSDGH]PRFQHQLDVD
 YR]LGOD3RGPLHQN\SUHQiMPXMHPRåQpYROLĢ
NRPELQiFLRXGRE\DYêãN\GHQQpKROLPLWX
•  DVLVWHQÿQpVOXæE\.$6.235(0,80²UR]ãtUHQp
NU\WLHDVLVWHQþQêFKVOXåLHEVPD[LPiOQ\POLPLWRP
 ¼VOXåE\MHPRåQpNRPELQRYDĢ
• SRLVWHQLHÿLQQRVWLYR]LGODDNRSUDFRYQpKRVWURMD
 SRNUêYDãNRG\QDYR]LGOHNWRUpY]QLNQ~YV~YLVORVWL
VMHKRSUDFRYQRXþLQQRVĢRX
•  6263DUWQHU±QDGãWDQGDUGQpDVLVWHQþQpVOXåE\D
SUHGQRVWQpVSRMHQLHVDVLVWHQþQRXVSRORþQRVĢRX
 %H]SODWQiLQãWDOiFLDWHOHPDWLFNpKR]DULDGHQLDGR
YR]LGODNWRUpXPRåĖXMHWHOHIRQLFNpVSRMHQLH
 DORNDOL]XMHYR]LGORSURVWUHGQtFWYRP*363UL
RGLQãWDOiFLLWHOHPDWLFNpKR]DULDGHQLD]SRLVĢRYDQpKR
 YR]LGODGRMHGQpKRURNDRG]DþLDWNXSRLVWHQLDMH
~þWRYDQêSRSODWRNYRYêãNH¼
•  SRLVWHQLHSUHGďæHQHM]iUXN\VDY]ĢDKXMHQD
SRUXFKXGLHORYYR]LGODGRNJYVWXSQêPYHNRP
 YR]LGODGRURNRYDPD[LPiOQ\PSRþWRP
QDMD]GHQêFKNP0D[LPiOQ\OLPLWSOQHQLDMH¼





7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"









•
•
•
•



•

3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDMPlQD
ãNRG\V~YLVLDFHVYRMQRYêPLXGDORVĢDPLYQ~WRUQêP
QHSRNRMRPãWUDMNRPUHYRO~FLRXWHURUL]PRPDSRG
RGĢDKYR]LGODQDGUiPHFOLPLWRYSRVN\WRYDQêFK
DVLVWHQþQRXVSRORþQRVĢRX
ãNRG\QDYR]LGOHY]QLNQXWpSULSUHWHNRFK
ãNRG\NWRUpVS{VREtYRGLþEH]SRWUHEQpKR
YRGLþVNpKRRSUiYQHQLD
3RLVWHQLHDVLVWHQÿQëFKVOXæLHEVDQHY]ĢDKXMH
QDMPlQDSUtSDG\
DNãNRGRYiXGDORVĢQDVWDODPLPRSR]HPQHM
NRPXQLNiFLH
DNãNRGRYiXGDORVĢQHERODEH]SURVWUHGQH
QDKOiVHQiDVLVWHQþQHMVSRORþQRVWL
3RLVWHQLHEDWRæLQ\VDQHY]ĢDKXMHQDSUtSDG\
]PRFQHQLDEDWRåLQ\DNQHERORR]QiPHQpSROtFLL
DNQHERODEDWRåLQDULDGQHXORåHQiDX]DPNQXWi
3RLVWHQLH~UD]XGRSUDYRYDQëFKRV{EVD
QHY]ĢDKXMHQD~UD]\Y]QLNQXWp
YG{VOHGNXHSLOHSWLFNpKR]iFKYDWXGXãHYQHM
SRUXFK\VDPRYUDåG\DSRG
SULSUHSUDYHYþDVWLDFKYR]LGODNWRUpQLHV~XUþHQp
QDSUHSUDYXRV{E
SULSUHSUDYHRV{E]DRGPHQX
3RLVWHQLHQiKUDGQpKRYR]LGOD
DNMHãNRGDOLNYLGRYDQiIRUPRXUR]SRþWXQHY]QLNi
QiURNQDSRLVWQpSOQHQLH
3RLVWHQLHSUHGďæHQHM]iUXN\VDQHY]ĢDKXMHQD
SRUXFK\GRGĖDRG]DþLDWNXSRLVWHQLD
YþDVHSRLVWQHMXGDORVWLYR]LGORQHDEVROYRYDOR
VHUYLVQ~SUHKOLDGNXSUHGStVDQ~YêUREFRP

•



•

•







8SR]RUQHQLHÓSOQë]R]QDPREPHG]HQtDYëOXNQiMGHWHYR
9äHREHFQëFKSRLVWQëFKSRGPLHQRNDSUtVOXäQëFK233



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"


3RLVWHQLHMHSODWQpDNU\MHãNRG\NWRUpY]QLNQ~QDJHRJUDILFNRP~]HPt(XUyS\DQDFHORP~]HPt7XUHFND$VLVWHQþQpVOXåE\MH
 PRåQpY\XåLĢQD~]HPtþOHQVNêFKãWiWRY(XUySVNHM~QLHDćDOãtFKãWiWRY]DSRMHQêFKGRV\VWpPX=HOHQHMNDUW\NWRUpV~XYHGHQp
QD]DGQHMVWUDQH=HOHQHMNDUW\
 3RLVWHQLHÿLQQRVWLYR]LGODDNRSUDFRYQpKRVWURMDSODWtLEDQD~]HPt65



$NpPiPSRYLQQRVWL"
  2GSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\WêNDM~FHVDSULMDWHĐQRVWLGRSRLVWHQLD
  2ER]QiPLĢVDSRLVWQêPLSRGPLHQNDPL
 8KUDGLĢSRLVWQpYGHĖVSODWQRVWLNWRUêMHXYHGHQêYSRLVWQHM]POXYH
  8PRåQLĢREKOLDGNXYR]LGODDSUHGORåLĢUHOHYDQWQpGRNODG\SRWUHEQpQDX]DYUHWLHSRLVWHQLD

3RYLQQRVWLSRÿDVWUYDQLDSRLVWHQLDDYSUtSDGHäNRGRYHMSRLVWQHMXGDORVWL

  'EDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDY\NRQDĢRSDWUHQLDDE\VDUR]VDKãNRG\QH]YlþãRYDO
 2]QiPLĢSRLVĢRYQLYãHWN\]PHQ\QDYR]LGOHDMHKRWHFKQLFNRPVWDYH

 2]QiPLĢSRLVĢRYQL]PHQXYODVWQtND~þHOXSRXåLWLDYR]LGOD
 %H]RGNODGQHR]QiPLĢSRLVĢRYQLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLDGRGUåLDYDĢMHMSRN\Q\
 2]QiPLĢQDSROtFLLãNRGRY~XGDORVĢSUHY\ãXM~FX]iNRQRPVWDQRYHQêOLPLW
 2GRY]GDĢSRLVĢRYQLRULJLQiO\GRNODGRYY\åLDGDQpSRLVĢRYĖRXSRWUHEQpQDSRV~GHQLHQiURNXDYêãN\SRLVWQpKRSOQHQLD
 1DSRåLDGDQLHXPRåQLĢREKOLDGNXYR]LGODSRãNRGRYHMXGDORVWLDSRMHKRRSUDYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
3RLVWQpMHVSODWQpSUYêPGĖRPSRLVWHQLD$NVDSRLVWHQLHX]DYLHUDQDXUþLW~GREXSODWtVDSRLVWQpMHGQRUD]RYRYSOQHMYêãNH$NVD

X]DYLHUDQDGREXQHXUþLW~SRLVWQpVDSODWtSUDYLGHOQHNDåGêURN9SRLVWQHM]POXYHMHPRåQpGRKRGQ~ĢSODWHQLHSRLVWQpKRYSROURþQêFK
DOHERãWYUĢURþQêFKVSOiWNDFK3RLVWQpMHPRåQpXKUDGLĢEDQNRYêPSUHYRGRPSRãWRYêPSHĖDåQêPSRXND]RPLQNDVRP]~þWX 




.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"


3RLVWHQLH]DþtQDGiWXPRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNRÄ=DþLDWRNSRLVWHQLD³DNRQþtGiWXPRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR
Ä.RQLHFSRLVWHQLD³9SUtSDGHåHNRQLHFSRLVWHQLDQLHMHXYHGHQêSRLVWHQLHVDX]DWYiUDQDGREXQHXUþLW~




$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"

3tVRPQRXYêSRYHćRX

GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\
QDMPHQHMãHVĢWêåGĖRYSUHGNRQFRPURþQpKRSRLVWQpKRREGRELD

GRWURFKPHVLDFRYRGR]QiPHQLDSRLVWQHMXGDORVWL
GRMHGQpKRPHVLDFDRGYêSODW\DOHER]DPLHWQXWLDSRLVWQpKRSOQHQLD

2GSRLVWQHM]POXY\X]DYUHWHMQDGLDĐNX QDSUFH]LQWHUQHWDOHERWHOHIyQ P{åHWHRGVW~SLĢGRGQtRGMHMX]DYUHWLD



















+DYDULMQpSRLVWHQLH

,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH


6SRORÿQRVģ*HQHUDOL3RLVģRYėDDV6ORYHQVNiUHSXEOLND

3URGXNW'RSOQNRYpSRLVWHQLH$8726(7


7HQWR GRNXPHQW 9iP Pi SRVN\WQ~Ģ VWUXþQê SUHKĐDG R]iNODGQêFK YODVWQRVWLDFK D SRGPLHQNDFK SRLVWHQLD ÓSOQp LQIRUPiFLH SUHG X]DYUHWtP

]POXY\ D]POXYQp LQIRUPiFLH RSURGXNWH V~ XYHGHQp Y 3RLVWQHM ]POXYH DYR 9äHREHFQëFK SRLVWQëFK SRGPLHQNDFK SUH KDYDULMQp
SRLVWHQLHPRWRURYëFKYR]LGLHO933'309DSUtVOXäQëFKRVRELWQëFKSRLVWQëFKSRGPLHQNDFK$E\VWHEROLSOQHLQIRUPRYDQtSUHÿtWDMWH

VLYäHWN\GRNXPHQW\

2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"

3RLVWHQLHNWRUpNU\MHãNRG\QDPRWRURYRPYR]LGOH1DYêEHUPiWHU{]Q\UR]VDKSRLVWQpKRNU\WLD




þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

3UHGPHWRPSRLVWHQLDMHPRWRURYpYR]LGORDSRLVWHQpMHQD

UL]LNiXYHGHQpYSRLVWQHM]POXYH3RLVWHQLHVDGRMHGQiYDVR
VSROX~þDVĢRXNWRUiMHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH

3RLVWHQLHVDQHY]ģDKXMHQD
ãNRG\QDYR]LGOHY]QLNQXWp~P\VHOQêFKNRQDQtP
SRLVWQtNDSRLVWHQpKR
ãNRG\QDYR]LGOHNWRUpKRY]QLNOLSUHGY\NRQDQtP
REKOLDGN\YR]LGODQHY\KQXWQHMSUHX]DYUHWLHSRLVWQHM
]POXY\
3RLVWHQLHÿHOQpKRVNODVDQHY]ĢDKXMHQDVSlWQp]UNDGOi
QDYLJiFLH]DULDGHQLDSULSHYQHQpNþHOQpPXVNOXãNRG\
VS{VREHQpþUHSLQDPLGLDĐQLþQp]QiPN\
3RLVWHQLH~UD]XGRSUDYRYDQëFKRV{EVDQHY]ĢDKXMHQD
~UD]\Y]QLNQXWpSULY\NODGDQtDQDNODGDQtWRYDUX



'RSOQNRYpSRLVWHQLDV~YROLWHđQp



• 3RLVWHQLH ÿHOQpKR VNOD SRNUêYD SRãNRGHQLH DOHER
]QLþHQLH þHOQpKR VNOD GR OLPLWX GRMHGQDQRP
YSRLVWQHM ]POXYH 3RLVWHQLH VD GRMHGQiYD VR
VSROX~þDVĢRX
• 3RLVWHQLHVWUHWXVR]YHURXVDY]ĢDKXMHQD
SRãNRGHQLHDOHER]QLþHQLHYR]LGODQiKRGQêPD
QHSUHGYtGDWHĐQêPVWUHWRPLG~FHKRYR]LGODVR]YHURX
VSOQHQtPSRLVĢRYQHGRYêãN\¼6SROX~þDVĢMH
]SOQHQLDSRLVĢRYQHPLQ¼

• 3RLVWHQLH]OpKRVWDYXYR]RYN\VDY]ĢDKXMHQD
SRãNRGHQLHDOHER]QLþHQLHGLVNRYDSQHXPDWtNNROLHV
PRWRURYpKRYR]LGOD]DSUtþLQHQpQHR]QDþHQêP
SRãNRGHQêPVWDYRPYR]RYN\VSOQHQtPGRYêãN\
¼6SROX~þDVĢMH]SOQHQLDSRLVĢRYQH
• 3RLVWHQLH~UD]XGRSUDYRYDQëFKRV{EVDY]ĢDKXMH
QD~UD]\Y]QLNQXWpSULSUHYiG]NHYR]LGODDSRNUêYD
 VPUĢQiVOHGNRP~UD]XVSOQHQtP¼
 WUYDOp QiVOHGN\ ~UD]X VSOQHQtP SRGĐD UR]VDKX
 WUYDOêFKQiVOHGNRYDåGRYêãN\¼
 GREXQHY\KQXWQpKROLHþHQLDVSOQHQtPSRGĐDGRE\
 OLHþHQLDDåGRYêãN\¼
• 3RLVWHQLHNUiGHæHVDY]ĢDKXMHQD]PRFQHQLHVD
YR]LGODNUiGHåRXO~SHåRXDOHERSRãNRGHQtP
YG{VOHGNXQHRSUiYQHQpKRXåtYDQLDYR]LGOD
VSOQHQtPGRYêãN\¼9êãNDVSROX~þDVWLMH
XYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH6SROX~þDVĢMHPLQ
¼
• 3RLVWHQLHSUHSUtSDGæLYHOQHMXGDORVWLVDY]ĢDKXMH
QDSRãNRGHQLHDOHER]QLþHQLHYR]LGODSUtURGQêP
MDYRP QDSUSRåLDU~GHUEOHVNX]HPHWUDVHQLH
]iSODYDSRYRGHĖYtFKULFDSiGVWURPRY VSOQHQtP
GRYêãN\¼6SROX~þDVĢMHYRYêãNH
]SOQHQLDSRLVĢRYQHPLQ¼
• 3RLVWHQLHDPRUWL]iFLHVDY]ĢDKXMHQDSRãNRGHQLH
DOHER]QLþHQLHYR]LGODQiVOHGNRPQHKRG\
VPD[LPiOQ\PSOQHQtP¼
• DVLVWHQÿQpVOXæE\.$6.235(0,80²UR]ãtUHQp
NU\WLHDVLVWHQþQêFKVOXåLHEVPD[LPiOQ\POLPLWRP
¼VOXåE\MHPRåQpNRPELQRYDĢ













7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHDVLVWHQÿQëFKVOXæLHEVDQHY]ĢDKXMHQDMPl
QDSUtSDG\
DNãNRGRYiXGDORVĢQDVWDODPLPRSR]HPQHM
NRPXQLNiFLH
DNãNRGRYiXGDORVĢQHERODEH]SURVWUHGQHQDKOiVHQi
DVLVWHQþQHMVSRORþQRVWL
9ROLWHĐQpSULSRLVWHQLDVDQHY]ĢDKXM~QDãNRG\V~YLVLDFHV
YRMQRYêPLXGDORVĢDPLYQ~WRUQêPQHSRNRMRPãWUDMNRP
UHYRO~FLRXWHURUL]PRPDSRG
3RLVWHQLH]OpKRVWDYXYR]RYN\DSRLVWHQLHVWUHWXVR
]YHURXVDQHY]ĢDKXM~QDãNRG\NWRUpQHEROLãHWUHQpQD
SROtFLRXDQLEH]RGNODGQHQDKOiVHQpDVLVWHQþQHM
VSRORþQRVWL
3RLVWHQLH~UD]XGRSUDYRYDQëFKRV{EVDQHY]ĢDKXMH
QD~UD]\Y]QLNQXWp
• YG{VOHGNXHSLOHSWLFNpKR]iFKYDWXGXãHYQHM
SRUXFK\VDPRYUDåG\DSRG
• SULSUHSUDYHYþDVWLDFKYR]LGODNWRUpQLHV~XUþHQp
QDSUHSUDYXRV{E
• SULSUHSUDYHRV{E]DRGPHQX
3RLVWHQLHSQHXPDWtNQiURNQHY]QLNiDOHERP{åHE\Ģ
REPHG]HQê
• DNVDQDSRãNRGHQ~SQHXPDWLNXY]ĢDKXMH]iUXND
YêUREFXDOHERSUHGDMFX
• DNERODSQHXPDWLNDSRãNRGHQiQHVSUiYQ\P
SRXåtYDQtP
3RLVWHQLHNUiGHæHVDQHY]ĢDKXMHQDãNRG\NWRUpQHEROL
KOiVHQpQDSROtFLL







8SR]RUQHQLHÓSOQë]R]QDPREPHG]HQtDYëOXNQiMGHWHYR
9äHREHFQëFKSRLVWQëFKSRGPLHQRNDSUtVOXäQëFK233



.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"


3RLVWHQLHMHSODWQpDNU\MHãNRG\NWRUpY]QLNQ~QDJHRJUDILFNRP~]HPt(XUyS\DQDFHORP~]HPt7XUHFND$VLVWHQþQpVOXåE\MH

 PRåQpY\XåLĢQD~]HPtþOHQVNêFKãWiWRY(XUySVNHM~QLHDćDOãtFKãWiWRY]DSRMHQêFKGRV\VWpPX=HOHQHMNDUW\NWRUpV~XYHGHQp


QD]DGQHMVWUDQH=HOHQHMNDUW\
3RLVWHQLHÿLQQRVWLYR]LGODDNRSUDFRYQpKRVWURMDSODWtLEDQD~]HPt65





$NpPiPSRYLQQRVWL"
  2GSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\WêNDM~FHVDSULMDWHĐQRVWLGRSRLVWHQLD
  2ER]QiPLĢVDSRLVWQêPLSRGPLHQNDPL
 8KUDGLĢSRLVWQpYGHĖVSODWQRVWLNWRUêMHXYHGHQêYSRLVWQHM]POXYH
  8PRåQLĢREKOLDGNXYR]LGODDSUHGORåLĢUHOHYDQWQpGRNODG\SRWUHEQpQDX]DYUHWLHSRLVWHQLD

3RYLQQRVWLSRÿDVWUYDQLDSRLVWHQLDDYSUtSDGHäNRGRYHMSRLVWQHMXGDORVWL








 'EDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDY\NRQDĢRSDWUHQLDDE\VDUR]VDKãNRG\QH]YlþãRYDO
2]QiPLĢSRLVĢRYQLYãHWN\]PHQ\QDYR]LGOHDMHKRWHFKQLFNRPVWDYH
2]QiPLĢSRLVĢRYQL]PHQXYODVWQtND~þHOXSRXåLWLDYR]LGOD
 %H]RGNODGQHR]QiPLĢSRLVĢRYQLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLDGRGUåLDYDĢMHMSRN\Q\
2]QiPLĢQDSROtFLLãNRGRY~XGDORVĢSUHY\ãXM~FX]iNRQRPVWDQRYHQêOLPLW
 2GRY]GDĢSRLVĢRYQLRULJLQiO\GRNODGRYY\åLDGDQpSRLVĢRYĖRXSRWUHEQpQDSRV~GHQLHQiURNXDYêãN\SRLVWQpKRSOQHQLD
1DSRåLDGDQLHXPRåQLĢREKOLDGNXYR]LGODSRãNRGRYHMXGDORVWLDSRMHKRRSUDYH






.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"


3RLVWQpMHVSODWQpSUYêPGĖRPSRLVWHQLD$NVDSRLVWHQLHX]DYLHUDQDXUþLW~GREXSODWtVDSRLVWQpMHGQRUD]RYRYSOQHMYêãNH$NVD

X]DYLHUDQDGREXQHXUþLW~SRLVWQpVDSODWtSUDYLGHOQHNDåGêURN9SRLVWQHM]POXYHMHPRåQpGRKRGQ~ĢSODWHQLHSRLVWQpKRYSROURþQêFK
DOHERãWYUĢURþQêFKVSOiWNDFK3RLVWQpMHPRåQpXKUDGLĢEDQNRYêPSUHYRGRPSRãWRYêPSHĖDåQêPSRXND]RPLQNDVRP]~þWX





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"


3RLVWHQLH]DþtQDGiWXPRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNRÄ=DþLDWRNSRLVWHQLD³DNRQþtGiWXPRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR
Ä.RQLHFSRLVWHQLD³9SUtSDGHåHNRQLHFSRLVWHQLDQLHMHXYHGHQêSRLVWHQLHVDX]DWYiUDQDGREXQHXUþLW~3RVWHQLHNRQþtDMXNRQþHQtP

SRLVWHQLDSRYLQQpKR]POXYQpKRSRLVWHQLD




$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"


3tVRPQRXYêSRYHćRX
GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\

QDMPHQHMãHVĢWêåGĖRYSUHGNRQFRPURþQpKRSRLVWQpKRREGRELD
GRWURFKPHVLDFRYRGR]QiPHQLDSRLVWQHMXGDORVWL

GRMHGQpKRPHVLDFDRGYêSODW\DOHER]DPLHWQXWLDSRLVWQpKRSOQHQLD
2GSRLVWQHM]POXY\X]DYUHWHMQDGLDĐNX
QDSUFH]LQWHUQHWDOHERWHOHIyQ P{åHWHRGVW~SLĢGRGQtRGMHMX]DYUHWLD




Poistenie domácnosti pre
fyzické osoby

Informaÿný dokument o poistnom produkte

Produkt: Komplexné poistenie
majetku DOMino Extra

Spoloÿnosģ: Generali Poisģovėa, a. s., Slovenská republika
Tento dokument Vám má poskytnúĢ struþný prehĐad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Návrhu poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia majetku pre
fyzické osoby 2016 (VPPMFO 2016). Aby ste boli plne informovaní, preÿítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Predmetom poistenia je súbor hnuteĐných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti a slúžiacich na jej prevádzku alebo na uspokojovanie potrieb þlenov
poistenej domácnosti. Poistenie je dokonale prispôsobené Vašim individuálnym potrebám. Poistnú ochranu je možné vyskladaĢ zo širokého rozsahu až
17 pripoistení, ktoré majú tri možné voĐby výberu výšky limitov poistného plnenia.

þo je predmetom poistenia?

þo nie je predmetom poistenia?

9

Poistenie zariadenia domácnosti sa nevzĢahuje najmä na:
8 nehnuteĐnosĢ alebo inú stavbu, v ktorej sa zariadenie
domácnosti nachádza,
8 na veci vyššej hodnoty v prechodne obývanej
domácnosti,
8 motorové vozidlá, prívesy, motocykle, mopedy,
malotraktory a obdobné zariadenia
s vlastným
pohonným motorom, lietadlá, rogalá, lode, plavidlá
s vlastným motorovým pohonom a to všetko vrátane
príslušenstva a súþastí ako aj náhradných dielov k nim,
8 náklady na bežnú údržbu, þistenie, nastavenie,
prehliadku
alebo
úpravu
veci
a
opravu
elektrospotrebiþov,
8 následky opotrebenia, trvalého vplyvu prevádzky,
8 poškodenie elektrospotrebiþa pri manipulácii s ohĖom,
8 škody spôsobené úmyselným konaním alebo vedomou
nedbanlivosĢou poisteného, jeho blízkej osoby a/alebo
inej osoby konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím,
8 poškodenie, zniþenie, stratu alebo odcudzenie veci
z nezasklených alebo inak neuzavretých balkónov, terás
a lodžií,
8 škody v súvislosti s výrobnou chybou elektrospotrebiþov,
8 škody na akomkoĐvek skle a sklenených þastiach
spôsobené v dôsledku zlého technického stavu skla
a/alebo zlého osadenia poisteného skla.
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v ÿasti A ÿl. 6
a ÿasti C ÿl. 5 Všeobecných poistných podmienok.

9

Poistenie zariadenia domácnosti poskytuje poistnú
ochranu hnuteĐným veciam Vašej domácnosti pre prípad
poškodenia alebo zniþenia veci:

9

požiarom, výbuchom, úderom blesku, prepätím,
pádom lietadla s posádkou, jeho þasti alebo jeho
nákladu,

9

náhlym únikom dymu v dôsledku poruchy zariadení
slúžiacich na vykurovanie, spaĐovanie alebo sušenie,

9

víchricou,
krupobitím,
výbuchom
zemetrasením, aerodynamickým treskom,

9

zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom
alebo zrútením lavín, pádom predmetov, nárazom
vozidla,

9

vodou unikajúcou z vodovodných zariadení, vodou
uniknutou z akvária, vírivých alebo masážnych vaní,

9

vandalizmom alebo náhodným rozbitím skla s plnením
do výšky 10% z poistnej sumy,

9

povodĖou alebo záplavou do výšky, ktorá je uvedená v
poistnej zmluve,

sopky,

Poistenie zariadenia domácnosti sa vzĢahuje aj na
krádež alebo lúpež vecí zariadenia Vašej domácnosti.
K základnému rozsahu si môžete zvoliĢ ćalšie pripoistenia:
Pripoistenie ZodpovednosĢ za škodu
Pripoistenie Živel Plus DomácnosĢ
Pripoistenie Elektro DomácnosĢ
Pripoistenie Mikro Úrazové poistenie
Pripoistenie Cestovné poistenie
Pripoistenie Náhrobný pomník
Pripoistenie Okrasná záhrada
Pripoistenie Podnikatelia
Pripoistenie PovodeĖ a záplava na 100% poistnej sumy
Pripoistenie Smart poistenie
Pripoistenie Domáce zviera
Pripoistenie Autopríslušenstvo
Pripoistenie Asistenþná služba Štandard/Premium/Právna
ochrana.

Úplné znenie predmetu poistenia a rozsahu rizík nájdete
v ÿasti C ÿl. 1. a ÿl. 3. Všeobecných poistných podmienok.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzĢahuje na škody, ktoré boli spôsobené:

!

vzájomne medzi poisteným a poistníkom a za ktorú
poistený zodpovedá blízkym osobám,

!

úmyselným poškodením poistenej veci, zneþistením,
rytím, poškriabaním, poleptaním alebo nalepením
predmetov,

!
!

v súvislosti s výrobnou chybou poistenej veci,
škody vzniknuté nárazom motorového vozidla poisteného,
poistníka alebo blízkej osoby,

následkom vojnových udalostí alebo vnútorných
nepokojov, terorizmu.
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v ÿasti A ÿl. 6
a ÿasti C ÿl. 5 Všeobecných poistných podmienok.

!

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie zariadenia domácnosti platí pre adresu miesta poistenia (domácnosti na území SR) uvedenú v poistnej zmluve. Na
Vaše osobné veci, ktoré máte na sebe alebo pri sebe, sa poistenie vzĢahuje aj mimo domácnosti, avšak vždy iba na území SR.
Úplné informácie nájdete v þasti C þl. 2 Všeobecných poistných podmienok.

Aké mám povinnosti?
Pred uzavretím poistnej zmluvy:
x umožniĢ povereným osobám poisĢovne vstup do poistených objektov, budov a umožniĢ im posúdiĢ možný vznik poistného
nebezpeþenstva a jeho predpokladaný rozsah,
x povereným osobám poisĢovne predložiĢ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úþtovnú a inú podobnú dokumentáciu
a umožniĢ preskúmanie þinnosti zariadení slúžiacich na ochranu poistených vecí.
Poÿas trvania poistenia:
x oznámiĢ poisĢovni bez zbytoþného odkladu, že ste uzavreli ćalšie poistenie pre poistené veci,
x oznámiĢ poisĢovni bez zbytoþného odkladu všetky zmeny v skutoþnostiach uvedené pri uzavieraní poistenia, a to vrátane zmeny
osobných údajov a trvalej adresy alebo sídla spoloþnosti,
x riadne sa staraĢ o poistené veci, udržiavaĢ ich v dobrom technickom stave a používaĢ ich len na výrobcom stanovené úþely a za
výrobcom stanovených podmienok,
x v dobe neprítomnosti zaistiĢ riadne uzatvorenie a uzamknutie miesta poistenia,
x zaistiĢ údržbu vodovodných zariadení, vodovodné zariadenia v doþasne nepoužívaných stavbách, þi ich þastiach, ak sú nimi vybavené,
vyprázdniĢ a udržiavaĢ vyprázdnené a prívody vody riadne uzavrieĢ,
x dbaĢ na to, aby škodová udalosĢ nenastala, predovšetkým dodržiavaĢ povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpeþenstva, ktoré sú uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo dohodnuté poistnou zmluvou, a zároveĖ nestrpieĢ
porušovanie týchto povinnosti zo strany tretích osôb.
V prípade škodovej udalosti:
x urobiĢ všetky potrebné opatrenia na zmiernenie následkov udalosti, podĐa možnosti vyžiadaĢ si k tomu pokyny od poisĢovne a
postupovaĢ v ich súlade,
x bez zbytoþného odkladu nahlásiĢ udalosĢ poisĢovni,
x ak je podozrenie zo spáchania trestného þinu, oznámiĢ udalosĢ na polícii,
x odovzdaĢ poisĢovni doklady vyžiadané poisĢovĖou potrebné na posúdenie nároku a výšky poistného plnenia.
Úplný zoznam povinností nájdete v þasti A þl.7. Všeobecných poistných podmienok.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je splatné prvým dĖom poistenia. Následne sa poistné platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnúĢ
platenie poistného v polroþných alebo štvrĢroþných splátkach. Poistné je možné uhradiĢ:
• bankovým prevodom,
• ePOUKAZOM,
• inkasom z úþtu po podpísaní mandátu na inkaso (nie je možné uhradiĢ prvé poistné).
Variabilný symbol je vždy þíslo poistnej zmluvy.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Zaþiatok poistenia je od 00.00 hod. dĖa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak si v poistnej zmluve nezvolíte neskorší zaþiatok
poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu neurþitú, þo znamená, že po 12 mesiacoch poistenie automaticky pokraþuje – nie je potrebné
uzatváraĢ každý rok novú zmluvu.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Písomnou výpovećou:
- do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy,
- najmenej šesĢ týždĖov pred koncom roþného (12-mesaþného) poistného obdobia,
- do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na diaĐku (napr. cez internet alebo telefón) môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ do 14 dní od jej uzavretia.

Poistenie nehnuteđnosti pre
fyzické osoby
Informaÿný dokument o poistnom produkte
Spoloÿnosģ: Generali Poisģovėa, a. s. , Slovenská republika

Produkt: Komplexné poistenie
majetku DOMino Extra

Tento dokument Vám má poskytnúĢ struþný prehĐad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Návrhu poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia majetku pre
fyzické osoby 2016 (VPPMFO 2016). Aby ste boli plne informovaní, preÿítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Predmetom poistenia môže byĢ rodinný dom, byt, rekreaþná budova alebo nebytový priestor. Poistenie je dokonale prispôsobené Vašim individuálnym
potrebám. Poistnú ochranu je možné vyskladaĢ zo širokého rozsahu 14 pripoistení, ktoré majú tri možné voĐby výberu výšky limitov poistného plnenia.

þo je predmetom poistenia?

þo nie je predmetom poistenia?

9

Poistenie nehnuteđnosti sa nevzĢahuje najmä na:
8 pozemky, fóliovníky, oporné múry,
8 samostatne stojace stavby prislúchajúce k bytovému
domu, v ktorom sa poistený byt nachádza,
8 zastrešenie vonkajšieho bazéna plátnom alebo fóliou
vrátane k tomu patriacej nosnej konštrukcie,
8 opustené, neudržiavané, neobývané a neužívané budovy
a stavby,
8 veci, zariadenia, ktoré si zaobstaral, umiestnil, zabudoval
do nehnuteĐnosti na vlastné náklady nájomca,
8 veci zariadenia domácnosti,
8 následky opotrebenia, trvalý vplyv prevádzky,
8 stratu umeleckej alebo historickej hodnoty,
8 škody spôsobené úmyselným konaním alebo vedomou
nedbanlivosĢou poisteného, jeho blízkej osoby a/alebo inej
osoby konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím.

9

9

Poistenie nehnuteđnosti poskytuje poistnú ochranu
rodinnému domu, bytu, rekreaþnej budove, nebytovému
priestoru pre prípad poškodenia alebo zniþenia:

9

požiarom, výbuchom, úderom blesku, pádom lietadla s
posádkou, jeho þasti alebo jeho nákladu,

9

náhlym únikom dymu v dôsledku poruchy zariadení
slúžiacich na vykurovanie, spaĐovanie alebo sušenie,

9

víchricou,
krupobitím,
výbuchom
sopky,
zemetrasením, aerodynamickým treskom, nárazom
vozidla,

9

zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom
alebo zrútením lavín, pádom predmetov, tiažou snehu
a námrazy, zosuvom nahromadenej masy snehu,

9
9

vodou unikajúcou z vodovodných zariadení,

9

vandalizmom s plnením do 5 % z poistnej sumy
nehnuteĐnosti, okrem sprejerstva, kde je plnenie do
300 EUR,

9

rozbitím skla s plnením do 10 % z poistnej sumy
nehnuteĐnosti,

9

prepätím s plnením do 2 % z poistnej sumy
nehnuteĐnosti,

9

deštruktívnou þinnosĢou hmyzu, divo žijúcich
hlodavcov a vtákov a lesnej zveri na vonkajšej fasáde
a/alebo vonkajšej izolácii budovy s plnením do 500
EUR.

povodĖou alebo záplavou do výšky, ktorá je uvedená v
poistnej zmluve,

Poistenie nehnuteđnosti sa vzĢahuje aj na odcudzenie
stavebných súþastí plnením do 5 % z poistnej sumy
nehnuteĐnosti a pri odcudzení vonkajších stavebných
súþastí do výšky 500 EUR.

Okrem základného krytia je tu možnosĢ výberu z 14
pripoistení viažucich sa k poisteniu nehnuteĐnosti a to:
Pripoistenie ZodpovednosĢ za škodu, Pripoistenie Živel
Plus NehnuteĐnosĢ, Pripoistenie Elektro NehnuteĐnosĢ,
Pripoistenie Mikro Úrazové poistenie, Pripoistenie
Cestovné poistenie, Pripoistenie Náhrobný pomník,
Pripoistenie Okrasná záhrada, Pripoistenie PovodeĖ
a záplava na 100% poistnej sumy, Pripoistenie Stavba,
Pripoistenie Domáce zviera, Pripoistenie Asistenþná
služba Štandard/Premium/Právna ochrana.
Úplné znenie predmetu poistenia a rozsahu rizík nájdete
v ÿasti B ÿl. 1. a ÿl. 3. Všeobecných poistných podmienok.

Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v ÿasti A ÿl. 6
a ÿasti B ÿl. 4 Všeobecných poistných podmienok.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzĢahuje na škody, ktoré boli spôsobené:

!

vzájomne medzi poisteným a poistníkom a za ktorú
poistený zodpovedá blízkym osobám,

!

úmyselným poškodením poistenej veci, zneþistením,
rytím, poškriabaním, poleptaním alebo nalepením
predmetov,

!
!

v súvislosti s výrobnou chybou poistenej veci,
následkom vojnových
nepokojov, terorizmu,

udalostí

alebo

vnútorných

nárazom motorového vozidla poisteného, poistníka alebo
blízkej osoby.
Poistenie sa tiež nevzĢahuje na:

!

!

zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, ak škoda nastala
v dôsledku objemových zmien základnej pôdy,

stavby v rekonštrukcii alebo vo výstavbe bez stavebného
povolenia alebo bez splnenia ohlasovacej povinnosti.
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v ÿasti A ÿl. 6
a ÿasti B ÿl. 4 Všeobecných poistných podmienok.

!

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie nehnuteđnosti platí pre adresu miesta poistenia (nehnuteĐnosĢ) na území SR a pre vedĐajšie budovy, ktoré sa
nachádzajú na bezprostredne nadväzujúcich parcelách.
Úplné informácie nájdete v þasti B þl. 2 Všeobecných poistných podmienok.

Aké mám povinnosti?
Pred uzavretím poistnej zmluvy:
x umožniĢ povereným osobám poisĢovne vstup do poistených objektov, budov a umožniĢ im posúdiĢ možný vznik poistného
nebezpeþenstva a jeho predpokladaný rozsah,
x povereným osobám poisĢovne predložiĢ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úþtovnú a inú podobnú dokumentáciu
a umožniĢ preskúmanie þinnosti zariadení slúžiacich na ochranu poistených vecí.
Poÿas trvania poistenia:
x oznámiĢ poisĢovni bez zbytoþného odkladu, že ste uzavreli ćalšie poistenie pre poistené veci,
x oznámiĢ poisĢovni bez zbytoþného odkladu všetky zmeny v skutoþnostiach uvedené pri uzavieraní poistenia, a to vrátane zmeny
osobných údajov a trvalej adresy alebo sídla spoloþnosti,
x riadne sa staraĢ o poistené veci, udržiavaĢ ich v dobrom technickom stave a používaĢ ich len na výrobcom stanovené úþely a za
výrobcom stanovených podmienok,
x v dobe neprítomnosti zaistiĢ riadne uzatvorenie a uzamknutie miesta poistenia,
x zaistiĢ údržbu vodovodných zariadení, vodovodné zariadenia v doþasne nepoužívaných stavbách, þi ich þastiach, ak sú nimi vybavené,
vyprázdniĢ a udržiavaĢ vyprázdnené a prívody vody riadne uzavrieĢ,
x dbaĢ na to, aby škodová udalosĢ nenastala, predovšetkým dodržiavaĢ povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpeþenstva, ktoré sú uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo dohodnuté poistnou zmluvou, a zároveĖ nestrpieĢ
porušovanie týchto povinnosti zo strany tretích osôb.
V prípade škodovej udalosti:
x urobiĢ všetky potrebné opatrenia na zmiernenie následkov udalosti, podĐa možnosti vyžiadaĢ si k tomu pokyny od poisĢovne a
postupovaĢ v ich súlade,
x bez zbytoþného odkladu nahlásiĢ udalosĢ poisĢovni,
x ak je podozrenie zo spáchania trestného þinu, oznámiĢ udalosĢ na polícii,
x odovzdaĢ poisĢovni doklady vyžiadané poisĢovĖou potrebné na posúdenie nároku a výšky poistného plnenia.
Úplný zoznam povinností nájdete v þasti A þl.7. Všeobecných poistných podmienok.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je splatné prvým dĖom poistenia. Následne sa poistné platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnúĢ
platenie poistného v polroþných alebo štvrĢroþných splátkach. Poistné je možné uhradiĢ:
• bankovým prevodom,
• ePOUKAZOM,
• inkasom z úþtu po podpísaní mandátu na inkaso (nie je možné uhradiĢ prvé poistné).
Variabilný symbol je vždy þíslo poistnej zmluvy.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Zaþiatok poistenia je od 00.00 hod. dĖa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak si v poistnej zmluve nezvolíte neskorší zaþiatok
poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu neurþitú, þo znamená, že po 12 mesiacoch poistenie automaticky pokraþuje – nie je potrebné
uzatváraĢ každý rok novú zmluvu.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Písomnou výpovećou:
- do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy,
- najmenej šesĢ týždĖov pred koncom roþného (12-mesaþného) poistného obdobia,
- do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na diaĐku (napr. cez internet alebo telefón) môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ do 14 dní od jej uzavretia.

Poistenie domácnosti
a zodpovednosti
za škodu
x

Informaÿný dokument o poistnom produkte

Produkt: Balíÿkové poistenie majetku

Spoloÿnosģ: Generali Poisģovėa, a. s., Slovenská republika

DOMino Trio

Tento dokument Vám má poskytnúĢ struþný prehĐad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Návrhu poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia majetku
a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby 2017 (VPPMaZFO 2017). Aby ste boli plne informovaní, preÿítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Predmetom poistenia je súbor hnuteĐných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti a slúžiacich na jej prevádzku alebo na uspokojovanie potrieb þlenov
poistenej domácnosti. StupeĖ poistnej ochrany si je možné zvoliĢ výberom z troch balíþkov (Klasik, Komfort, Exclusive). Všetky balíþky poskytnú poistnú
ochranu pred rovnakými rizikami a poskytujú ucelený rozsah najrozšírenejších poistných nebezpeþenstiev, líšia sa však v maximálnej výške plnenia
poisĢovne. SúþasĢou poistenia je aj poistenie obþianskej zodpovednosti a asistenþné služby.

þo je predmetom poistenia?
9 Poistenie zariadenia domácnosti poskytuje poistnú ochranu
hnuteĐným veciam Vašej domácnosti pre prípad:

9

x

9

9

9

9

poškodenia alebo zniþenia veci živelnou udalosĢou
(požiar, úder blesku, výbuch, výbuch sopky, víchrica,
krupobitie, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo
zemín),

9

poškodenia alebo zniþenia veci dymom, pádom lietadla s
posádkou, pádom predmetov, nárazom vozidla,
aerodynamickým treskom, prepätím,

9

poškodenia alebo zniþenia veci vodou unikajúcou
z vodovodných zariadení,

9

odcudzenia veci krádežou alebo lúpežou.

Poistenie zariadenia domácnosti sa v obmedzenom
rozsahu vzĢahuje aj na prípad:

9

poškodenia alebo zniþenia veci vodou spätne
vystupujúcou z odpadových potrubí a kanalizácie
v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo
nahromadených zrážkových vôd,

9

poškodenia alebo zniþenia veci vodou uniknutou
z akvária, alebo vírivých þi masážnych vaní,

9

poškodenia alebo zniþenia veci nepredvídateĐným
výpadkom elektrickej energie, skratom v motore
elektrospotrebiþov,

9
9
9

náhodného rozbitia skla,
vandalizmu,

vniknutím atmosférických zrážok.
Ak ste nemali opakované problémy so zaplavením, poistenie
sa môže vzĢahovaĢ aj na povodne a záplavy.
Poistenie predďženej záruky sa vzĢahuje na poškodenie
alebo zniþenie elektrospotrebiþov Vašej domácnosti po dobu
1 roka po skonþení zákonnej záruþnej doby. Poistné krytie sa
poskytuje v rovnakom rozsahu ako zákonná záruka.
Poistenie zodpovednosti za škodu pokrýva náhradu škody
spôsobenú v rámci þinností bežného obþianskeho života tretej
osobe na živote, zdraví alebo na veci, ak za Ėu zodpovedá þlen
poistenej domácnosti.

Poistenie asistenÿných služieb poskytuje nepretržitú pomoc
v prípade vzniku neoþakávaných a nepredvídateĐných situácií
spojených s poistenou domácnosĢou v rozsahu, s limitmi a za
podmienok definovaných v Asistenþnom liste.
Prehđad limitov poistného plnenia nájdete v dokumente
Poistné krytie – balíky. Úplné informácie o predmete
poistenia a rozsahu rizík nájdete v bodoch 224 a 225, 229 až
238 Všeobecných poistných podmienok.

þo nie je predmetom poistenia?

Poistenie zariadenia domácnosti sa nevzĢahuje najmä na:
8 nehnuteĐnosĢ alebo inú stavbu, v ktorej sa zariadenie
domácnosti nachádza,
8 na veci vyššej hodnoty v prechodne obývanej domácnosti,
8 motorové vozidlá, prívesy, motocykle, mopedy, malotraktory
a obdobné zariadenia a ich príslušenstvo,
8 náklady na bežnú údržbu, þistenie, nastavenie, prehliadku
alebo úpravu veci a opravu elektrospotrebiþov,
8 následky opotrebenia, trvalého vplyvu prevádzky,
8 poškodenie elektrospotrebiþa pri manipulácii s ohĖom,
8 škody spôsobené úmyselným konaním alebo vedomou
nedbanlivosĢou poisteného, jeho blízkej osoby a/alebo inej
osoby konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím,
8 poškodenie, zniþenie, stratu alebo odcudzenie veci
z nezasklených alebo inak neuzavretých balkónov, terás
a lodžií,
8 škody v súvislosti s výrobnou chybou elektrospotrebiþov,
8 škody na akomkoĐvek skle a sklenených þastiach
spôsobené v dôsledku zlého technického stavu skla a/alebo
zlého osadenia poisteného skla.
Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzĢahuje najmä na:
8 zodpovednosĢ vyplývajúcu z vlastníctva alebo držby
nehnuteĐnosti,
8 spôsobenú pri výkone povolania, alebo pri prevádzkovej
þinnosti, ak táto slúži k zárobkovým þinnostiam,
8 škodu spôsobenú úmyselne.
Poistenie asistenÿné služby sa nevzĢahuje najmä na:
8 bežné opravy, údržbu alebo preventívne opravy,
8 opravy predpísané úradmi.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzĢahuje na škody, ktoré boli spôsobené:

!

vzájomne medzi poisteným a poistníkom a za ktorú poistený
zodpovedá blízkym osobám,

!

úmyselným poškodením poistenej veci, zneþistením, rytím,
poškriabaním, poleptaním alebo nalepením predmetov,

!
!

v súvislosti s výrobnou chybou poistenej veci,
škody vzniknuté nárazom motorového vozidla poisteného,
poistníka alebo blízkej osoby,

následkom vojnových udalostí alebo vnútorných nepokojov,
terorizmu.
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v bodoch 73 až 78
a 239 a 240 Všeobecných poistných podmienok.

!

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie zariadenia domácnosti a poistenie asistenÿných služieb platí pre adresu miesta poistenia (domácnosti na území SR)
uvedenú v poistnej zmluve. Na Vaše osobné veci, ktoré máte na sebe alebo pri sebe, sa poistenie vzĢahuje aj mimo domácnosti,
avšak vždy iba na území SR.
9 Poistenie zodpovednosti za škodu platí na geografickom území Európy (nepokrýva ázijské þasti Turecka a Ruskej federácie).
9 Poistenie predďženej záruky sa vzĢahuje na udalosti vzniknuté na území SR.
Úplné informácie nájdete v bodoch 226 až 228 Všeobecných poistných podmienok.

Aké mám povinnosti?
Poÿas trvania poistenia:
x oznámiĢ poisĢovni bez zbytoþného odkladu, že ste uzavreli ćalšie poistenie pre poistené veci,
x oznámiĢ poisĢovni bez zbytoþného odkladu všetky zmeny v skutoþnostiach uvedené pri uzavieraní poistenia, a to vrátane zmeny
osobných údajov a trvalej adresy alebo sídla spoloþnosti,
x riadne sa staraĢ o poistené veci, udržiavaĢ ich v dobrom technickom stave a používaĢ ich len na výrobcom stanovené úþely a za
výrobcom stanovených podmienok,
x v dobe neprítomnosti zaistiĢ riadne uzatvorenie a uzamknutie miesta poistenia,
x zaistiĢ údržbu vodovodných zariadení, vodovodné zariadenia v doþasne nepoužívaných stavbách, þi ich þastiach, ak sú nimi vybavené,
vyprázdniĢ a udržiavaĢ vyprázdnené a prívody vody riadne uzavrieĢ,
x dbaĢ na to, aby škodová udalosĢ nenastala, predovšetkým dodržiavaĢ povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpeþenstva, ktoré sú uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo dohodnuté poistnou zmluvou, a zároveĖ nestrpieĢ
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb.
V prípade škodovej udalosti:
x urobiĢ všetky potrebné opatrenia na zmiernenie následkov udalosti, podĐa možnosti vyžiadaĢ si k tomu pokyny od poisĢovne a
postupovaĢ v ich súlade,
x bez zbytoþného odkladu nahlásiĢ udalosĢ poisĢovni,
x nezmeniĢ stav spôsobený škodovou udalosĢou, kým nie je zdokumentovaná poisĢovĖou (vrátane vykonania obhliadky poisĢovĖou)
alebo príslušnými orgánmi verejnej moci; to neplatí, ak je taká zmena nutná z bezpeþnostných, hygienických dôvodov alebo z dôvodov
verejného záujmu alebo za úþelom zmiernenia škody,
x ak je podozrenie zo spáchania trestného þinu, oznámiĢ udalosĢ na polícii,
x odovzdaĢ poisĢovni doklady vyžiadané poisĢovĖou potrebné na posúdenie nároku a výšky poistného plnenia.
Úplný zoznam povinností nájdete v bodoch 79 až 81 a Všeobecných poistných podmienok.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je splatné prvým dĖom poistenia. Následne sa poistné platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnúĢ
platenie poistného v polroþných alebo štvrĢroþných splátkach. Poistné je možné uhradiĢ:
x bankovým prevodom,
x ePOUKAZOM,
x inkasom z úþtu po podpísaní mandátu na inkaso (nie je možné uhradiĢ prvý predpis poistného).
Variabilný symbol je vždy þíslo poistnej zmluvy.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Zaþiatok poistenia je od 00.00 hod. dĖa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak si v poistnej zmluve nezvolíte neskorší zaþiatok
poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu neurþitú, þo znamená, že po 12 mesiacoch poistenie automaticky pokraþuje – nie je potrebné
uzatváraĢ každý rok novú zmluvu.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Písomnou výpovećou:
- do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy,
- najmenej šesĢ týždĖov pred koncom roþného (12-mesaþného) poistného obdobia,
- do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na diaĐku (napr. cez internet alebo telefón) môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ do 14 dní od jej uzavretia.

Poistenie nehnuteđnosti
a zodpovednosti za škodu

Informaÿný dokument o poistnom produkte

Produkt: Balíÿkové poistenie majetku

Spoloÿnosģ: Generali Poisģovėa, a. s., Slovenská republika

DOMino Trio

Tento dokument Vám má poskytnúĢ struþný prehĐad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Návrhu poistnej zmluvy a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia majetku
a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby 2017 (VPPMaZFO 2017). Aby ste boli plne informovaní, preÿítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?

Predmetom poistenia môže byĢ rodinný dom, byt, rekreaþná budova alebo nebytový priestor. Poistenie sa vzĢahuje aj na vedĐajšie stavby, stavebný
materiál, stavebné mechanizmy, stavebné náradie, pevné súþasti náhrobného pomníka a na okrasnú záhradu. StupeĖ poistnej ochrany si je možné
zvoliĢ výberom z troch balíþkov (Klasik, Komfort, Exclusive). Všetky balíþky poskytnú poistnú ochranu pred rovnakými rizikami a poskytujú ucelený
rozsah najrozšírenejších poistných nebezpeþenstiev, líšia sa však v maximálnej výške plnenia poisĢovne. SúþasĢou poistenia je aj poistenie
zodpovednosti z vlastníctva nehnuteĐnosti a asistenþné služby.

þo je predmetom poistenia?

þo nie je predmetom poistenia?

9

Poistenie nehnuteđnosti sa nevzĢahuje najmä na:
8 pozemky, fóliovníky, oporné múry,
8 samostatne stojace stavby prislúchajúce k bytovému domu,
v ktorom sa poistený byt nachádza,
8 zastrešenie vonkajšieho bazéna plátnom alebo fóliou,
vrátane k tomu patriacej nosnej konštrukcie,
8 opustené, neudržiavané, neobývané a neužívané budovy
a stavby,
8 veci zariadenia domácnosti,
8 veci, zariadenia, ktoré si zaobstaral, umiestnil, zabudoval
do nehnuteĐnosti na vlastné náklady nájomca,
8 následky opotrebenia, trvalý vplyv prevádzky,
8 stratu umeleckej alebo historickej hodnoty,
8 škody spôsobené úmyselným konaním alebo vedomou
nedbanlivosĢou poisteného, jeho blízkej osoby a/alebo inej
osoby konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím.
Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzĢahuje najmä na:
8 škody z titulu nájmu nehnuteĐnosti, ak nájomca (poistený)
obýva prenajímanú nehnuteĐnosĢ spolu s vlastníkom,
8 škodu spôsobenú úmyselne.
Poistenie asistenÿných služieb sa nevzĢahuje najmä na:
8 bežné opravy, údržbu alebo preventívne opravy,
8 opravy predpísané úradmi.

9

Poistenie nehnuteđnosti poskytuje poistnú ochranu
rodinnému domu, bytu, rekreaþnej budove, nebytovému
priestoru pre prípad poškodenia alebo zniþenia veci:

9

živelnou udalosĢou (požiar, úder blesku, výbuch, víchrica,
krupobitie, zemetrasenie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo
zemín, zosuv nahromadenej masy snehu a lavín, tiaž
snehu a námrazy, výbuch sopky),

9

dymom, pádom lietadla s posádkou, pádom predmetov,
nárazom vozidla, aerodynamickým treskom,

9

vodou unikajúcou z vodovodných zariadení.

Poistenie nehnuteđnosti sa v obmedzenom rozsahu
vzĢahuje aj na prípad:

9

poškodenia alebo zniþenia vodou spätne vystupujúcou
z odpadových potrubí a kanalizácie,

9

deštruktívnej þinnosti hmyzu, divo žijúcich hlodavcov
a vtákov a lesnej zveri na vonkajšej fasáde a/alebo
vonkajšej izolácii budovy,

9
9
9
9
9

náhodného rozbitia skla, prepätia,
odcudzenia veci krádežou alebo lúpežou,
straty nájmu z prenájmu,
vandalizmu, sprejerstva,
skratu na elektromotoroch slúžiacich na prevádzku
nehnuteĐnosti,

9
x

9

9

9

vniknutím atmosférických zrážok, mrazom na meraþoch,
búrlivým vetrom.
Ak ste nemali opakované problémy so zaplavením, poistenie
sa môže vzĢahovaĢ aj na povodne a záplavy.
Poistenie zodpovednosti za škodu pokrýva náhradu škody
spôsobenú tretej osobe na živote, zdraví alebo na veci, za
ktorú zodpovedáte z titulu vlastníctva, nájmu, držby alebo
správy nehnuteĐnosti.
Poistenie asistenÿných služieb sa vzĢahuje na nepretržitú
pomoc v prípade vzniku neoþakávaných a nepredvídateĐných
situácií spojených s poistenou nehnuteĐnosĢou v rozsahu, s
limitmi a za podmienok definovaných v Asistenþnom liste.

Poistenie náhrobného pomníka sa vzĢahuje na poškodenie
alebo zniþenia udalosĢami uvedenými v prvých troch
odsekoch a na krádež pevných súþastí náhrobného pomníka.
Prehđad limitov poistného plnenia nájdete v dokumente
Poistné krytie – balíky. Úplné informácie o predmete
poistenia a rozsahu rizík nájdete v bodoch 201 až 212
Všeobecných poistných podmienok.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzĢahuje na škody, ktoré boli spôsobené:

!

vzájomne medzi poisteným a poistníkom a za ktorú poistený
zodpovedá blízkym osobám,

!

úmyselným poškodením poistenej veci, zneþistením, rytím,
poškriabaním, poleptaním alebo nalepením predmetov,

!
!

v súvislosti s výrobnou chybou poistenej veci,
následkom vojnových udalostí alebo vnútorných nepokojov,
terorizmu,

nárazom motorového vozidla poisteného, poistníka alebo
blízkej osoby.
Poistenie sa tiež nevzĢahuje na:

!

!

zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, ak škoda nastala
v dôsledku objemových zmien základnej pôdy,

stavbu v rekonštrukcii alebo vo výstavbe bez stavebného
povolenia alebo bez splnenia ohlasovacej povinnosti
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v bodoch 73 až 78
a 213 až 219 Všeobecných poistných podmienok.

!

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie nehnuteđnosti, poistenie asistenÿných služieb a poistenie zodpovednosti za škodu platí pre adresu miesta
poistenia (nehnuteĐnosĢ) na území SR.
9 Poistenie náhrobného pomníka platí pre adresu a þíslo hrobového miesta uvedené v nájomnej zmluve k hrobovému miestu.
Úplné informácie nájdete v bodoch 196 až 200 Všeobecných poistných podmienok.

Aké mám povinnosti?
Poÿas trvania poistenia:
x oznámiĢ poisĢovni bez zbytoþného odkladu, že pre poistené nehnuteĐnosti uzavrel ćalšie poistenie,
x oznámiĢ poisĢovni bez zbytoþného odkladu všetky zmeny v skutoþnostiach, ktoré uviedol pri uzavieraní poistenia, a to vrátane zmeny
osobných údajov a trvalej adresy alebo sídla spoloþnosti,
x riadne sa staraĢ o poistené veci, udržiavaĢ ich v dobrom technickom stave a používaĢ ich len na výrobcom stanovené úþely a za
výrobcom stanovených podmienok,
x v dobe neprítomnosti zaistiĢ riadne uzatvorenie a uzamknutie miesta poistenia,
x zaistiĢ údržbu vodovodných zariadení, vodovodné zariadenia v doþasne nepoužívaných stavbách, þi ich þastiach, ak sú nimi vybavené,
vyprázdniĢ a udržiavaĢ vyprázdnené a prívody vody riadne uzavrieĢ,
x dbaĢ na to, aby škodová udalosĢ nenastala, predovšetkým dodržiavaĢ povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpeþenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo dohodnuté poistnou zmluvou, a zároveĖ nesmie
trpieĢ porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb.
V prípade škodovej udalosti:
x urobiĢ všetky potrebné opatrenia na zmiernenie následkov udalosti, podĐa možnosti vyžiadaĢ si k tomu pokyny od poisĢovne a
postupovaĢ v ich súlade,
x bez zbytoþného odkladu nahlásiĢ udalosĢ poisĢovni,
x nezmeniĢ stav spôsobený škodovou udalosĢou, kým nie je zdokumentovaná poisĢovĖou (vrátane vykonania obhliadky poisĢovĖou)
alebo príslušnými orgánmi verejnej moci; to neplatí, ak je taká zmena nutná z bezpeþnostných, hygienických dôvodov alebo z
dôvodov verejného záujmu alebo za úþelom zmiernenia škody,
x ak je podozrenie zo spáchania trestného þinu, oznámiĢ udalosĢ na polícii,
x odovzdaĢ poisĢovni doklady vyžiadané poisĢovĖou potrebné na posúdenie nároku a výšky poistného plnenia.
Úplný zoznam povinností nájdete v bodoch 79 až 81 Všeobecných poistných podmienok.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je splatné prvým dĖom poistenia. Následne sa poistné platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnúĢ
platenie poistného v polroþných alebo štvrĢroþných splátkach. Poistné je možné uhradiĢ:
x bankovým prevodom,
x ePOUKAZOM,
x inkasom z úþtu klienta po podpísaní mandátu na inkaso (nie je možné uhradiĢ prvý predpis poistného).
Variabilný symbol je vždy þíslo poistnej zmluvy.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Zaþiatok poistenia je od 00.00 hod. dĖa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy, ak si v poistnej zmluve nezvolíte neskorší zaþiatok
poistenia. Poistenie sa dojednáva na dobu neurþitú, þo znamená, že po 12 mesiacoch poistenie automaticky pokraþuje – nie je potrebné
uzatváraĢ každý rok novú zmluvu.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Písomnou výpovećou:
- do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy,
- najmenej šesĢ týždĖov pred koncom roþného (12-mesaþného) poistného obdobia,
- do jedného mesiaca od výplaty alebo zamietnutia poistného plnenia.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na diaĐku (napr. cez internet alebo telefón) môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ do 14 dní od jej uzavretia.
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SRLVWHQLHPRWRURYëFKYR]LGLHO933+$9DSUtVOXäQëFKRVRELWQëFKSRLVWQëFKSRGPLHQNDFK$E\VWHEROLSOQHLQIRUPRYDQtSUHÿtWDMWHVL
YäHWN\GRNXPHQW\


2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"


3RLVWHQLHNWRUpNU\MHãNRG\QDPRWRURYRPYR]LGOH1DYêEHUPiWHU{]Q\UR]VDKSRLVWQpKRNU\WLD



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

3UHGPHWRPSRLVWHQLDMHPRWRURYpYR]LGORDSRLVWHQpMHQD

UL]LNiXYHGHQpYSRLVWQHM]POXYH3RLVWHQLHVDGRMHGQiYD
VRVSROX~þDVĢRXNWRUiMHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH

3UHGPHWRPSRLVWHQLDQLHV~
QDGãWDQGDUGQiYêEDYDEDWRåLQDRVRE\
SUHSUDYRYDQpYRYR]LGOHQiNODG\QDQiKUDGQp
YR]LGORDNQLHV~SULSRLVWHQp
WHOHIyQ\Y\VLHODþN\QRVLþH]i]QDPRYD]i]QDP\QD
QLFK
3RLVWHQLHVDQHY]ģDKXMHQD
ãNRG\QDYR]LGOHY]QLNQXWp~P\VHOQêFKNRQDQtP
SRLVWQtNDSRLVWHQpKR
ãNRG\QDYR]LGOHNWRUpKRY]QLNOLSUHGY\NRQDQtP
REKOLDGN\YR]LGODQHY\KQXWQHMSUHX]DYUHWLHSRLVWQHM
]POXY\
ãNRG\V~YLVLDFHVþLQQRVĢRXYR]LGODDNRSUDFRYQpKR
VWURMD
ãNRG\VS{VREHQpQHVSUiYQRXREVOXKRX QDSU
RWYRUHQLHGYHUt 
RSRWUHERYDQLH~QDYXPDWHULiOX
3RLVWHQLHDVLVWHQÿQëFKVOXæLHEVDQHY]ĢDKXMHQD
YR]LGOiSRåLþRYQtWD[LVOXåE\KLVWRULFNpYR]LGOi
DSRG
3RLVWHQLHQDGäWDQGDUGQHMYëEDY\VDQHY]ĢDKXMHQD
YêEDYXNWRUiQLHMHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH
3RLVWHQLH~UD]XGRSUDYRYDQëFKRV{EVDQHY]ĢDKXMH
QD~UD]\Y]QLNQXWpSULY\NODGDQtDQDNODGDQtWRYDUX
3RLVWHQLHQiKUDGQpKRYR]LGODVDQHY]ĢDKXMHQD
QiNODG\]DSRKRQQpKPRW\DLQpSUHYiG]NRYpOiWN\D
QiSOQHRSUDYXD~GUåEXXPêYDQLHDþLVWHQLH
]DSRåLþDQpKRYR]LGOD
3RLVWHQLHEDWRæLQ\VDQHY]ĢDKXMHQDPLQFHGUDKpNRY\
DSUHGPHW\]QLFKFHQQpSDSLHUHSODWREQpNDUW\
XPHOHFNpGLHODIRWRJUDILFNpDILOPRYDFLHSUtVWURMH
SRþtWDþHPRELOQpWHOHIyQ\]YLHUDWiãSRUWRYpQiUDGLH
QDSUO\åHELF\NOHDSRG



+DYiULD±SRãNRGHQLHDOHER]QLþHQLHYR]LGODDOHER

MHKRþDVWLQiKRGQRXXGDORVĢRXY]QLNQXWRXQiUD]RP
 QHSRK\EOLYiSUHNiåNDQDSUVWHQDVWRMDFHYR]LGOR 

DOHERVWUHWRP SRK\EXM~FLVDREMHNWQDSUYR]LGOR
þORYHN]YLHUD 
$VLVWHQÿQpVOXæE\SUHYR]LGOiGRNJUR]VDK
DOLPLW\V~XYHGHQpY3UHKĐDGHOLPLWRY
åLYHO±XGDORVĢVS{VREHQiSUtURGQêPMDYRPQDSU

SRåLDU~GHUEOHVNX]HPHWUDVHQLH]iSODYDSRYRGHĖ
YtFKULFDSiGVWURPRYSRãNRGHQLHKORGDYFRP
9DQGDOL]PXV±~P\VHOQpSRãNRGHQLHYR]LGODWUHĢRX
RVRERX
.UiGHæ± ]PRFQHQLHVDYR]LGODNUiGHåRXO~SHåRX

DOHERQHRSUiYQHQpXåtYDQLHYR]LGOD
3RLVWQRX]POXYRXMHPRåQpXSUDYLĢSRLVWQpNU\WLHSUH

YR]LGOiGRNJQDVOHGRYQH





• 3RLVWHQLHILQDQÿQHMVWUDW\±SUHSUtSDGWRWiOQHM
ãNRG\DOHERNUiGHåHYR]LGODILQDQþQiVWUDWD
SUHGVWDYXMHUR]GLHOPHG]LREVWDUiYDFRXFHQRX
QRYpKRYR]LGODDKRGQRWRXYR]LGODYþDVHSRLVWQHM
XGDORVWL

• 2SUDYDYR]LGODY]DKUDQLÿt±SUHSUtSDGþLDVWRþQHM
ãNRG\
'RSOQNRYpYROLWHđQpSRLVWHQLD



• 3RLVWHQLHQDGäWDQGDUGQHMYëEDY\²SUHGPHWRP
SRLVWHQLDMHQDGãWDQGDUGQiYêEDYDYR]LGOD
• SRLVWHQLH VNLHO SRNUêYD SRãNRGHQLH DOHER ]QLþHQLH
]DVNOHQLD YR]LGOD V SOQHQtP GR YêãN\  ¼
3RLVWHQLHVDGRMHGQiYDEH]VSROX~þDVWL
• SRLVWHQLH~UD]X GRSUDYRYDQëFK RV{E VD Y]ĢDKXMH
QD~UD]\Y]QLNQXWpSULSUHYiG]NHYR]LGODDSRNUêYD
o VPUĢQiVOHGNRP~UD]XVSOQHQtP¼
o WUYDOp QiVOHGN\ ~UD]X VSOQHQtP SRGĐD UR]VDKX
 WUYDOêFKQiVOHGNRYDåGRYêãN\¼
o GREX QHY\KQXWQpKR OLHþHQLD VSOQHQtP SRGĐD
GRE\OLHþHQLDDåGRYêãN\¼
VPRåQRVĢRXQDYêãLĢLFKDåQDQiVRERN3RLVWHQLH
VDGRMHGQiYDEH]VSROX~þDVWL








7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDMPlQD
ãNRG\V~YLVLDFHVYRMQRYêPLXGDORVĢDPL
YQ~WRUQêPQHSRNRMRPãWUDMNRPUHYRO~FLRX
WHURUL]PRPDSRG
RGĢDKYR]LGODQDGUiPHFOLPLWRYSRVN\WRYDQêFK
DVLVWHQþQRXVSRORþQRVĢRX

þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
• SRLVWHQLHEDWRæLQ\DYHFtRVREQHMSRWUHE\VD
 Y]ĢDKXMHQDSRãNRGHQLH]QLþHQLHDOHER]PRFQHQLH
VDEDWRåLQ\GRSUDYRYDQHMYR]LGORPYV~YLVORVWL
ϭϰ
VKDYiULRXåLYHOQRXXGDORVĢRXDOHERNUiGHåRX
VSOQHQtPGRYêãN\GRKRGQXWHMYSRLVWQHM]POXYH
 0D[LPiOQHSOQHQLHQDMHGQXEDWRåLQXMH¼
• SRLVWHQLHQiKUDGQpKRYR]LGOD±QiKUDGDQiMRPQp
 KR]DQiKUDGQpPRWRURYpYR]LGORSRQHY\KQXWQ~
GREXRSUDY\YR]LGODDOHERYSUtSDGH]PRFQHQLDVD
 YR]LGOD3RGPLHQN\SUHQiMPXMHPRåQpYROLĢ
NRPELQiFLRXGRE\DYêãN\GHQQpKROLPLWX
•  DVLVWHQÿQpVOXæE\.$6.235(0,80²UR]ãtUHQp
NU\WLHDVLVWHQþQêFKVOXåLHEVPD[LPiOQ\POLPLWRP
 ¼VOXåE\MHPRåQpNRPELQRYDĢ
• DVLVWHQÿQpVOXæE\.$6.2758&.±SUHYR]LGOi
 QDGNJVPD[LPiOQ\POLPLWRPSOQHQLDMHSRGĐD
]YROHQHMYDULDQW\NU\WLDDMHXYHGHQêY3UHKĐDGH

OLPLWRY
•  SRLVWHQLHÿLQQRVWLYR]LGODDNRSUDFRYQpKRVWURMD
SRNUêYDãNRG\QDYR]LGOHNWRUpY]QLNQ~YV~YLVORVWL
 VMHKRSUDFRYQRXþLQQRVĢRX



7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"









•
•
•
•
•
•

ãNRG\QDYR]LGOHY]QLNQXWpSULSUHWHNRFK
ãNRG\NWRUpVS{VREtYRGLþEH]SRWUHEQpKR
YRGLþVNpKRRSUiYQHQLD
3RLVWHQLHDVLVWHQÿQëFKVOXæLHEVDQHY]ĢDKXMH
QDMPlQDSUtSDG\
DNãNRGRYiXGDORVĢQDVWDODPLPRSR]HPQHM
NRPXQLNiFLH
DNãNRGRYiXGDORVĢQHERODEH]SURVWUHGQH
QDKOiVHQiDVLVWHQþQHMVSRORþQRVWL
3RLVWHQLHEDWRæLQ\VDQHY]ĢDKXMHQDSUtSDG\
]PRFQHQLDEDWRåLQ\DNQHERORR]QiPHQpSROtFLL
DNQHERODEDWRåLQDULDGQHXORåHQiDX]DPNQXWi
3RLVWHQLH~UD]XGRSUDYRYDQëFKRV{EVD
QHY]ĢDKXMHQD~UD]\Y]QLNQXWp
YG{VOHGNXHSLOHSWLFNpKR]iFKYDWXGXãHYQHM
SRUXFK\VDPRYUDåG\DSRG
SULSUHSUDYHYþDVWLDFKYR]LGODNWRUpQLHV~XUþHQp
QDSUHSUDYXRV{E
SULSUHSUDYHRV{E]DRGPHQX
3RLVWHQLHQiKUDGQpKRYR]LGOD
DNMHãNRGDOLNYLGRYDQiIRUPRXUR]SRþWXQHY]QLNi
QiURNQDSRLVWQpSOQHQLH


8SR]RUQHQLHÓSOQë]R]QDPREPHG]HQtDYëOXNQiMGHWHYR
9äHREHFQëFKSRLVWQëFKSRGPLHQRNDSUtVOXäQëFK233





.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"

 3RLVWHQLHMHSODWQpDNU\MHãNRG\NWRUpY]QLNQ~QDJHRJUDILFNRP~]HPt(XUyS\DQDFHORP~]HPt7XUHFND$VLVWHQþQpVOXåE\MH
PRåQpY\XåLĢQD~]HPtþOHQVNêFKãWiWRY(XUySVNHM~QLHDćDOãtFKãWiWRY]DSRMHQêFKGRV\VWpPX=HOHQHMNDUW\NWRUpV~XYHGHQp

 QD]DGQHMVWUDQH=HOHQHMNDUW\


3RLVWHQLHÿLQQRVWLYR]LGODDNRSUDFRYQpKRVWURMDSODWtLEDQD~]HPt65



$NpPiPSRYLQQRVWL"

  2GSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\WêNDM~FHVDSULMDWHĐQRVWLGRSRLVWHQLD
 2ER]QiPLĢVDSRLVWQêPLSRGPLHQNDPL
  8KUDGLĢSRLVWQpYGHĖVSODWQRVWLNWRUêMHXYHGHQêYSRLVWQHM]POXYH
 8PRåQLĢREKOLDGNXYR]LGODDSUHGORåLĢUHOHYDQWQpGRNODG\SRWUHEQpQDX]DYUHWLHSRLVWHQLD



3RYLQQRVWLSRÿDVWUYDQLDSRLVWHQLDDYSUtSDGHäNRGRYHMSRLVWQHMXGDORVWL








 'EDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDY\NRQDĢRSDWUHQLDDE\VDUR]VDKãNRG\QH]YlþãRYDO
2]QiPLĢSRLVĢRYQLYãHWN\]PHQ\QDYR]LGOHDMHKRWHFKQLFNRPVWDYH

 2]QiPLĢSRLVĢRYQL]PHQXYODVWQtND~þHOXSRXåLWLDYR]LGOD
%H]RGNODGQHR]QiPLĢSRLVĢRYQLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLDGRGUåLDYDĢMHMSRN\Q\

 2]QiPLĢQDSROtFLLãNRGRY~XGDORVĢSUHY\ãXM~FX]iNRQRPVWDQRYHQêOLPLW

 2GRY]GDĢSRLVĢRYQLRULJLQiO\GRNODGRYY\åLDGDQpSRLVĢRYĖRXSRWUHEQpQDSRV~GHQLHQiURNXDYêãN\SRLVWQpKRSOQHQLD
1DSRåLDGDQLHXPRåQLĢREKOLDGNXYR]LGODSRãNRGRYHMXGDORVWLDSRMHKRRSUDYH




.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"


3RLVWQpMHVSODWQpSUYêPGĖRPSRLVWHQLD$NVDSRLVWHQLHX]DYLHUDQDXUþLW~GREXSODWtVDSRLVWQpMHGQRUD]RYRYSOQHMYêãNH$NVD

X]DYLHUDQDGREXQHXUþLW~SRLVWQpVDSODWtSUDYLGHOQHNDåGêURN9SRLVWQHM]POXYHMHPRåQpGRKRGQ~ĢSODWHQLHSRLVWQpKRYSROURþQêFK
DOHERãWYUĢURþQêFKVSOiWNDFK3RLVWQpMHPRåQpXKUDGLĢEDQNRYêPSUHYRGRPSRãWRYêPSHĖDåQêPSRXND]RPLQNDVRP]~þWX 



.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"

3RLVWHQLH]DþtQDGiWXPRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNRÄ=DþLDWRNSRLVWHQLD³DNRQþtGiWXPRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR

Ä.RQLHFSRLVWHQLD³9SUtSDGHåHNRQLHFSRLVWHQLDQLHMHXYHGHQêSRLVWHQLHVDX]DWYiUDQDGREXQHXUþLW~



$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3tVRPQRXYêSRYHćRX
GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\
QDMPHQHMãHVĢWêåGĖRYSUHGNRQFRPURþQpKRSRLVWQpKRREGRELD
GRWURFKPHVLDFRYRGR]QiPHQLDSRLVWQHMXGDORVWL
GRMHGQpKRPHVLDFDRGYêSODW\DOHER]DPLHWQXWLDSRLVWQpKRSOQHQLD

3=3

,QIRUPDÿQëGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH


6SRORÿQRVģ*HQHUDOL3RLVģRYėDDV6ORYHQVNiUHSXEOLND
VS{VREHQ~SUHYiG]NRXPRWRURYpKRYR]LGOD)ORWLOD

3URGXNW3RYLQQp]POXYQpSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGX




7HQWR GRNXPHQW
9iP Pi SRVN\WQ~Ģ VWUXþQê SUHKĐDG R]iNODGQêFK YODVWQRVWLDFK D SRGPLHQNDFK SRLVWHQLD ÓSOQp LQIRUPiFLH SUHG X]DYUHWtP
]POXY\D]POXYQpLQIRUPiFLHRSURGXNWHV~XYHGHQpY3RLVWQHM]POXYHDYR9äHREHFQëFKSRLVWQëFKSRGPLHQNDFKSUHSRYLQQp]POXYQp

SRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DäNRGXVS{VREHQ~SUHYiG]NRXPRWRURYpKRYR]LGOD9333=3
ćDOHMOHQÄSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL³DOHERÄ3=3³
DSUtVOXãQêPLRVRELWQêPLSRLVWQêPLSRGPLHQNDPL$E\VWHEROLSOQHLQIRUPRYDQtSUHÿtWDMWHVLYäHWN\GRNXPHQW\


2DNëW\SSRLVWHQLDLGH"


3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQDNDåGpKRNWR]RGSRYHGi]DãNRGXVS{VREHQ~SUHYiG]NRXPRWRURYpKRYR]LGODXYHGHQpKRYSRLVWQHM]POXYH



þRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"


þRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3RYLQQp]POXYQpSRLVWHQLHQHSRNUêYD
ãNRG\NWRUpXWUSHOYRGLþYR]LGODNWRUpVS{VRELOR
ãNRGX
PDMHWNRYpãNRG\Y]QLNQXWpGUåLWHĐRYLDOHER
YODVWQtNRYLYR]LGODNWRUêPERODVS{VREHQiãNRGD
ãNRG\QDYR]LGOiFKMD]GQHMV~SUDY\
ãNRG\QDYR]LGOHNWRUêPERODVS{VREHQiãNRGD
ãNRG\NWRUpSRLVWHQêXKUDGLOQDGUiPHF
XVWDQRYHQêFKRVRELWQêPSUHGSLVPL
3RLVWHQLHDVLVWHQÿQëFKVOXæLHEVDQHY]ĢDKXMH
QDYR]LGOiSRåLþRYQtWD[LVOXåE\KLVWRULFNpYR]LGOi
DSRG
QDYR]LGOiQDGNJ



3RLVWHQpV~UL]LNiSRGĐD]YROHQpKREDOtND
3RLVWHQLHSRNUêYDQiKUDGXãNRG\VS{VREHQ~WUHWtP

RVREiPSUHYiG]NRXYR]LGODXYHGHQpKRYSRLVWQHM]POXYH


=iNODGQpNU\WLHãWDQGDUG]DKĚĖD

3RYLQQp ]POXYQp SRLVWHQLH ]DKĚĖD QiKUDGX
QiURNRYSRãNRGHQpKR]D
äNRG\QD]GUDYtDQiNODGRYSULXVPUWHQt
QiKUDGX QiNODGRY ]GUDYRWQHM VWDURVWOLYRVWL

QHPRFHQVNêFK ~UD]RYêFK D G{FKRGNRYêFK
GiYRNDSRGDNMHSRLVWHQêSRYLQQêLFKQDKUDGLĢ

VSOQHQtPGRYêãN\¼

äNRG\ QD PDMHWNX Y]QLNQXWHM SRãNRGHQtP
]QLþHQtPRGFXG]HQtPDOHERVWUDWRXYHFL

~þHOQp QiNODG\ SUiYQHKR ]DVW~SHQLD SUL
XSODWĖRYDQtQiURNRYSRãNRGHQpKR

XäOë]LVN
VSOQHQtPGRYêãN\¼



DVLVWHQÿQpVOXæE\SUHYR]LGODGRFHONRYHMKPRWQRVWL
   NJ 3RSLV VOXåLHE D OLPLW\ V~ XYHGHQp
Y3UHKĐDGHOLPLWRY
1DGäWDQGDUGQpNU\WLH3/86]DKĚĖDDM

• ]YêãHQp SRLVWQp NU\WLH ]SRYLQQpKR ]POXYQpKR
 SRLVWHQLD
 SUHãNRG\QD]GUDYtDQiKUDGXGiYRN

¼
 SUH ãNRG\ QD PDMHWNX QiNODG\ SUiYQHKR

]DVW~SHQLDDXãOê]LVN¼











7ëNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
3RYLQQp]POXYQpSRLVWHQLHVDQHY]ģDKXMHQDMPlQD
ãNRG\
Y]QLNQXWpSULSUHWHNRFK
VS{VREHQpþLQQRVĢRXYR]LGODDNRSUDFRYQpKRVWURMD
3RLVWHQLHDVLVWHQÿQëFKVOXæLHEVDQHY]ĢDKXMHQDMPl
QDSUtSDG\
DNãNRGRYiXGDORVĢQDVWDODPLPRSR]HPQHM
NRPXQLNiFLH
DNãNRGRYiXGDORVĢQHERODEH]SURVWUHGQHQDKOiVHQi
DVLVWHQþQHMVSRORþQRVWL



8SR]RUQHQLHÓSOQë]R]QDPREPHG]HQtDYëOXNQiMGHWHYR
9äHREHFQëFKSRLVWQëFKSRGPLHQRNDSUtVOXäQëFK233






.GHVDQDPėDY]ģDKXMHNU\WLH"



3RLVWHQLHMHSODWQpDNU\MHãNRG\NWRUpY]QLNQ~QD~]HPtþOHQVNêFKãWiWRY(XUySVNHM~QLHDćDOãtFKãWiWRY]DSRMHQêFKGRV\VWpPX
=HOHQHMNDUW\DV~XYHGHQpQD]DGQHMVWUDQH=HOHQHMNDUW\



$NpPiPSRYLQQRVWL"








2GSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\WêNDM~FHVDSULMDWHĐQRVWLGRSRLVWHQLD
2ER]QiPLĢVDSRLVWQêPLSRGPLHQNDPL
8KUDGLĢSRLVWQpYGHĖVSODWQRVWLNWRUêMHXYHGHQêYSRLVWQHM]POXYH
8PRåQLĢREKOLDGNXYR]LGODDNMHSRWUHEQiDSUHGORåLĢUHOHYDQWQpGRNODG\SRWUHEQpQDX]DYUHWLHSRLVWHQLD

3RYLQQRVWLSRÿDVWUYDQLDSRLVWHQLDDYSUtSDGHäNRGRYHMSRLVWQHMXGDORVWL





'EDĢDE\ãNRGRYiXGDORVĢQHQDVWDODDY\NRQDĢRSDWUHQLDDE\VDUR]VDKãNRG\QH]YlþãRYDO
2]QiPLĢSRLVĢRYQLYãHWN\]PHQ\QDYR]LGOHDMHKRWHFKQLFNRPVWDYH
2]QiPLĢSRLVĢRYQL]PHQXYODVWQtND~þHOXSRXåLWLDYR]LGOD
%H]RGNODGQHR]QiPLĢY]QLNãNRGRYHMXGDORVWL GRGQtDNY]QLNODQD~]HPt~]HPLH65DGRGQtDNY]QLNODPLPR~]HPLD65 

DGRGUåLDYDĢSRN\Q\SRLVĢRYQL
 2]QiPLĢQDSROtFLLãNRGRY~XGDORVĢSUHY\ãXM~FX]iNRQRPVWDQRYHQêOLPLW
 1DSRåLDGDQLHXPRåQLĢREKOLDGNXYR]LGODSRãNRGRYHMXGDORVWLDSRMHKRRSUDYH




.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"


3RLVWQpMHVSODWQpSUYêPGĖRPSRLVWHQLD9SRLVWQHM]POXYHMHPRåQpGRKRGQ~ĢSODWHQLHSRLVWQpKRYSROURþQêFKDOHER

ãWYUĢURþQêFKVSOiWNDFK3RLVWQpMHPRåQpXKUDGLĢEDQNRYêPSUHYRGRPSRãWRYêPSHĖDåQêPSRXND]RPLQNDVRP]~þWX





.HG\]DÿtQDDNRQÿtNU\WLH"

3RLVWHQLH]DþtQDGiWXPRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNRÄ=DþLDWRNSRLVWHQLD³DNRQþtGiWXPRPXYHGHQêPYSRLVWQHM]POXYHDNR

Ä.RQLHFSRLVWHQLD³9SUtSDGHåHNRQLHFSRLVWHQLDQLHMHXYHGHQêSRLVWHQLHVDX]DWYiUDQDGREXQHXUþLW~




$NRP{æHP]POXYXY\SRYHGDģ"
3tVRPQRXYêSRYHćRX

GRGYRFKPHVLDFRYRGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\
QDMPHQHMãHVĢWêåGĖRYSUHGNRQFRPURþQpKRSRLVWQpKRREGRELD

GRWURFKPHVLDFRYRGR]QiPHQLDãNRGRYHMXGDORVWL




Cestovné poistenie
Informaÿný dokument o poistnom produkte
Spoloÿnosģ: Generali Poisģovėa, a. s., Slovenská republika

Produkt: Cestovné poistenie

Tento dokument Vám má poskytnúĢ struþný prehĐad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach VPP CP 16 a v Osobitných
poistných podmienkach pre cestovné poistenie OPP CP 16. Aby ste boli plne informovaní, preÿítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Cestovné poistenie, ktoré kryje neoþakávané udalosti spojené s cestovaním. Na výber máte viaceré balíky, ktorými môžete pokryĢ svoje potreby.
þo je predmetom poistenia?
Poistené sú riziká podĐa zvoleného balíka.
Základný balík Klasik zahĚĖa:
9 Poistenie lieÿebných nákladov – nevyhnutné neodkladné
ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici, prevoz liekov,
návšteva chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby do
vlasti, doprava detí do vlasti, prevoz do nemocnice alebo do
vlasti podĐa rozhodnutia lekára, repatriácia v prípade smrti
9 Asistenÿné služby – nepretržitá pomoc v naliehavých
situáciách
Rozšírené balíky zahĚĖajú navyše:
Balík Plus zahĚĖa aj :
x
Úrazové poistenie – odškodnenie v prípade trvalých
následkov úrazu od 10% a v prípade smrti úrazom
x
Poistenie pátrania a záchrany (vrátane Horskej služby na
Slovensku)
x
Poistenie zodpovednosti – náhrada škody na majetku alebo
zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe
Balík Komfort zahĚĖa navyše aj:
Poistenie batožiny – náhrada pri poškodení, krádeži, zniþení
alebo strate, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní, pomoc pri
znovuzískaní cestovných dokladov
x
Asistenÿné služby nadštandard – pomoc pri zadržaní
políciou, zabezpeþenie právnej pomoci, preddavok na
advokáta/kauciu, okamžitá pomoc pri finanþnej núdzi
x

x

Balík Storno zahĚĖa :
Poistenie storna – náhrada storno poplatkov pri nenastúpení
na cestu pri odpoþítaní 5% spoluúþasti, poistenie pre prípad
prerušenia cesty (zaplatené a nevyužité služby), poistenie
nezavineného zmeškania dopravného prostriedku v prípade
oneskoreného príchodu na miesto odchodu dopravného
prostriedku (uhradené budú preukázané náklady na cestu na
iné miesto odchodu a prípadné dodatoþné náklady na
prenocovanie a stravovanie) a v prípade oneskoreného
návratu do vlasti pri návrate (uhradené budú nevyhnutné
náklady na prenocovanie, stravu alebo taxík)
Balík Komplet zahĚĖa :
všetky krytia balíka Komfort a balíka Storno
Ak je v poistnej zmluve dojednaná riziková þinnosĢ „Manuálna
práca“, vzĢahuje sa poistná ochrana aj na poistné udalosti, ktoré
vzniknú v súvislosti s výkonom manuálnej práce . Automaticky je
zahrnutá v poistení vodiÿov kamiónovej / nákladnej a autobusovej
dopravy.
Ak je v poistnej zmluve dojednané rozšírené krytie „Šport“, vzĢahuje
sa poistná ochrana aj na rekreaþný výkon rizikových športov skupiny
1 uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach.
Voliteđné pripoistenia:
Pripoistenie – Poistenie opustenej domácnosti zahĚĖa:
Poistenie vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia poistenej domácnosti a
asistenþné služby (technická asistencia, právna asistencia,
všeobecné informácie a poradenstvo a zdravotná asistencia).
Pripoistenie – Poistenie asistencie k vozidlu zahĚĖa:
Poistenie asistencie k viacstopovému motorovému vozidlu do 3,5t,
ktorého vlastníkom alebo držiteĐom je poistený (telefonické
informaþné služby, technická pomoc, náklady na náhradné
ubytovanie alebo náhradnú dopravu, náklady na repatriáciu vozidla,
náklady na vyzdvihnutie vozidla).

þo nie je predmetom poistenia?
UdalosĢ, ktorej vznik bolo možné dôvodne predpokladaĢ alebo o ktorej bolo známe už pri uzavretí
poistnej zmluvy, že nastane.
8 Udalosti, ktoré súvisia s vojnovými udalosĢami, vnútorným nepokojom, štrajkom alebo sa vyskytnú
v oblastiach, pre ktoré bolo vydané varovanie Ministerstva zahraniþných vecí SR.
8 Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo Vaše blízke osoby) úmyselne alebo z nedbanlivosti.
8 Udalosti, ktoré sú dôsledkom existujúcej duševnej choroby alebo poruchy a AIDS.
8 Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo rodinní príslušníci) v dôsledku požitia alkoholu, drog alebo liekov.
8 Manuálna práca sa nevzĢahuje na povolania: tunelár, baník, speleológ, záchranár, pyrotechnik, lovci,
jednotky ozbrojených síl . Pre profesiu vodiþ kamiónovej alebo autobusovej dopravy je nutné dojednaĢ
poistenie pre vodiþov kamiónovej / nákladnej a autobusovej dopravy.
Poistenie lieÿebných nákladov sa nevzĢahuje na:
8 svojvoĐný nákup liekov bez lekárskeho predpisu, náklady za telefonáty,
8 náklady za prevoz taxíkom, resp. inou verejnou dopravou pre úþely návštevy lekárskeho zariadenia,
8 akúkoĐvek komplikáciu po 24. týždni tehotenstva vrátane pôrodu,
8 repatriáciu cudzieho štátneho príslušníka mimo územia Slovenskej republiky.
Poistenie batožiny sa nevzĢahuje na:
8 peniaze, šeky, platobné karty, cestovné lístky, šperky, zvieratá, ceniny, veci zberateĐského záujmu,
starožitnosti, motorové vozidlá, lietadlá, rogalá, lode, zvieratá, zbrane,
8 udalosti zapríþinené vlastným zavinením: zabudnutie, strata, odloženie.
Poistenie zodpovednosti za škodu nepokrýva:
8 škodové udalosti zapríþinené protiprávne, úmyselne alebo opomenutím,
8 þisto finanþné škody,
8 podnikovú, profesijnú alebo remeselnú þinnosĢ, ani manuálnu prácu.
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevzĢahuje na:
8 nenastúpenie na cestu alebo prerušenie cesty z dôvodu strachu/obavy klienta, ak nebolo vydané
oficiálne odporúþanie Ministerstva zahraniþných vecí Slovenskej republiky necestovaĢ do danej krajiny
8 meškanie alebo zrušenie letu z akýchkoĐvek príþin alebo zrušenie cesty cestovnou kanceláriou.
8

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie na dobu neurþitú a poistenie pre študijný pobyt a au-pair sa vzĢahuje iba na osoby, ktoré majú
trvalý pobyt na Slovensku.
!
Kryté sú iba rekreaþné športové výkony skupiny 1 podĐa VPP, ak boli dojednané. Rizikové športy skupiny
2 podĐa VPP a tiež profesionálne športové výkony, súĢaže a prípravy na ne, nie sú kryté.
!
Pri poistení na dobu neurþitú sa poistenie vzĢahuje iba na prvých 45 dní každého pobytu v zahraniþí.
Ak dĎžka Vášho pobytu v zahraniþí presiahne 45 dní, môžete sa na obdobie, ktoré presahuje 45 dní
poistiĢ krátkodobým poistením. V takomto prípade sa celkové poistenie vzĢahuje maximálne na jeden
rok pobytu v zahraniþí. V poistných zmluvách pre vodiþov kamiónovej / nákladnej a autobusovej dopravy
– poistná ochrana platí prvých 90 dní každého pobytu a nie je možné ju predlžovaĢ.
Poistenie lieÿebných nákladov sa nevzĢahuje najmä na:
!
zhoršenie chronického ochorenia alebo existujúceho ochorenia ak v priebehu 12 mesiacoch vyžadovalo
hospitalizáciu, malo progresívny charakter, zmenu v lieþbe alebo recidívu,
!
konzervaþné alebo protetické zubné ošetrenia, dôsledky zanedbanej starostlivosti o chrup,
nedokonþená lieþba zubov.
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevzĢahuje najmä na:
!
srdcové ochorenia, mozgovú porážku, nádorové ochorenia, cukrovku typu I., epilepsiu, sklerózu
multiplex, ak si toto ochorenie v priebehu 12 mesiacoch vyžadovalo hospitalizáciu,
!
dialýzu, transplantáciu, schizofréniu, zhoršenie existujúceho a chronického ochorenia.
Úrazové poistenie sa vzĢahuje:
!

!
!

pri trvalých následkov iba na úrazy, ktoré spôsobili najmenej 10 % trvalé následky,
pri smrti v dôsledku úrazu iba ak poistený zomrie do jedného roku od úrazu.

Poistenie batožiny sa nevzĢahuje najmä na:
!
škody neovplyvĖujúce funkþnosĢ zariadenia, ani vzniknuté opotrebením,
!
udalosti zapríþinené vlastným zavinením alebo nedostatoþným strážením,
!
hodinky, cenné veci, technické prístroje, športové náradie, hudobné nástroje a koþíky sú kryté iba ak ich
vezú v osobnej starostlivosti bezpeþne so sebou, aby odcudzenie bez prekonania prekážky
nebolo možné, boli odovzdané do úschovy, sú využité všetky bezpeþnostné opatrenia (sejfy,
uzamknuté skrine atć.) a používajú sa podĐa urþenia.

þo je predmetom poistenia?
(pokraþovanie)
Aké je výška poistného krytia?
Poistenie lieÿebných nákladov je kryté
x
v krátkodobom poistení a poistení na dobu neurþitú do sumy
200.000 €
x
v poistení pre študijný a au-pair pobyt do sumy 100.000€
x
v poistení pre vodiþov do sumy 120.000€
Upozornenie: Prehđad poistného plnenia pre každé riziko a
každý balík poistenia je uvedený v osobitných poistných
podmienkach pre cestovné poistenie.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
(pokraþovanie)
Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzĢahuje na:

!
!
!
!

škodu spôsobenú osobám blízkym poistenému,
škody spôsobené na zapožiþaných a prenajatých veciach alebo pri používaní športového náradia,
zodpovednosĢ vyplývajúcu z držby lietadla, motorového plavidla alebo pozemného vozidla.
Pripoistenie asistencie k vozidlu sa nevzĢahuje na vozidlo, ktoré bolo pri nenastúpení na cestu v
stave nespôsobilom na cestnú premávku.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach
a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území uvedenom v poistnej zmluve (Európa alebo Svet) s výnimkou Slovenskej republiky a krajín, do ktorých
Ministerstvo zahraniþných vecí SR vyhlásením varovalo cestovaĢ.
9 Poistenie pátrania a záchrany, Úrazové poistenie a Poistenie batožiny a dokladov platí aj na území Slovenskej republiky.
9 Poistenie lieþebných nákladov sa nevzĢahuje na územie toho štátu, v ktorom vzniká poistenému povinnosĢ odvodov na zákonné zdravotné alebo obdobné poistenie.
9 Pripoistenie Asistencia - technická pomoc k motorovému vozidlu v zahraniþí platí iba na území Európy.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
x
OdpovedaĢ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa prijateĐnosti do poistenia.
x
OboznámiĢ sa s poistnými podmienkami.
x
Poistenie uzatvoriĢ pred nástupom na cestu.
x
UhradiĢ poistné najneskôr v deĖ zaþiatku poistenia podĐa poistnej zmluvy.
Povinnosti poÿas trvania poistenia a v prípade poistnej udalosti
x
OdvrátiĢ vznik alebo následky poistnej udalosti a pritom dodržiavaĢ pokyny poisĢovne.
x
ýo najskôr písomne informovaĢ poisĢovĖu o vzniku poistnej udalosti a vyžiadaĢ si súhlas v prípade nároþnejších a opakovaných lekárskych výkonoch, pri
úhradách nad 300€, pri hospitalizácii, pri poistných udalostiach mimo Európy a pri nutnosti zabezpeþenia prevozu na Slovensko.
x
Po prevzatí formulárov, ktoré slúžia na likvidáciu škody, ich úplne vyplnené þo najskôr zaslaĢ do poisĢovne.
x
SplnomocniĢ všetky úrady a ošetrujúcich lekárov/nemocnice ako aj zdravotnú poisĢovĖu a súkromné poisĢovne a požiadaĢ ich o požadované informácie.
x
Škody spôsobené trestnými þinmi bezodkladne oznámiĢ príslušnému orgánu a daĢ si toto oznámenie potvrdiĢ.
x
OdovzdaĢ poisĢovni originály dôkazov, ktoré preukazujú dôvod a výšku nároku na poistné plnenie, ako sú policajné protokoly, potvrdenia leteckých spoloþností,
spísanie skutkovej podstaty, lekárske a nemocniþné správy a úþty, doklady o kúpe atć..
x
ZabezpeþiĢ úradný preklad všetkých požadovaných dokladov, ak nie sú vystavené v anglickom alebo þeskom jazyku.
x
Pri poskytnutí zálohy na právneho zástupcu, prípadne na kauciu vrátiĢ poskytnutú zálohu do 30 dní odo dĖa obdržania zálohy.
x
Pri prerušení cesty zo zdravotných dôvodov musím doložiĢ poisĢovateĐovi potvrdenie od miestneho ošetrujúceho lekára z miesta pobytu v zahraniþí.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné musíte uhradiĢ tak, aby bolo zaplatené najneskôr v deĖ zaþiatku poistenia podĐa poistnej zmluvy.
V poistení na dobu neurþitú platíte poistné roþne poþas celej poistnej doby a so splatnosĢou ku dĖu zaþiatku poistného obdobia (k výroþiu zmluvy).
Spôsob platenia je voliteĐný: inkaso z úþtu alebo bankový prevod alebo poštová poukážka.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistné krytie vznikne prekroþením hraníc Slovenskej republiky, najskôr však dĖom uvedeným v poistnej zmluve ako zaþiatok poistenia.
Poistné krytie konþí prechodom štátnej hranice poisteným pri jeho návrate späĢ na územie Slovenskej republiky, najneskôr však o 24:00 hod. dĖa, ktorý je uvedený v poistnej
zmluve ako koniec poistenia.
PoisĢovĖa môže poistenie predĎžiĢ, pokiaĐ pobyt v zahraniþí bezprostredne þasovo nadväzuje na zánik pôvodnej zmluvy v Generali, a to tak, že musí byĢ uzavretá nová poistná
zmluva, najneskôr 1 deĖ pred zánikom pôvodnej. Ak nové poistenie bezprostredne nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia, poistné krytie zaþne najskôr 6.deĖ po dátume
uzavretia novej poistnej zmluvy.
V prípade, že sa v þase dojednania poistnej zmluvy nenachádzate na území Slovenskej republiky alebo nie ste schopný túto skutoþnosĢ preukázaĢ a poistenie bezprostredne
nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia v Generali, Vaša poistná ochrana zaþne najskôr 6. deĖ po dátume uzavretia poistnej zmluvy.
Osobitné pravidlá pre poistenie storna a prerušenia cesty: Pre cesty, ktoré boli dojednané pred uzavretím poistenia, sa poistné krytie zaþína až 10. dĖom po
uzavretí poistenia (s výnimkou úmrtia poistenej osoby alebo živelnej pohromy v mieste bydliska poistenej osoby). Pri poistení storna zaniká poistná krytie nastúpením na
cestu. Pri prerušení cesty sa poistné krytie zaþína nástupom na cestu a konþí dojednaným koncom cesty alebo skorším uplynutím poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Krátkodobé cestovné poistenie môžete vypovedaĢ najneskôr jeden deĖ pred dátumom zaþiatku poistenia za predpokladu, že súþasĢou poistenia nie je poistenie storno
alebo poistné nebolo zaplatené.
Cestovné poistenie na dobu neurÿitú môžete vypovedaĢ v nasledovných prípadoch:
a) za predpokladu, že súþasĢou poistenia nie je poistenie storno alebo poistné nebolo zaplatené, môžete poistnú zmluvu vypovedaĢ najneskôr jeden deĖ pred dátumom
zaþiatku poistenia,
b) do 2 mesiacov po jej uzavretí. Výpovedná lehota je 8 dní a zaþína plynúĢ od nasledujúceho dĖa po doruþení výpovede. Po jej uplynutí poistenie zaniká. V tomto prípade
má poisĢovĖa nárok na pomernú þasĢ poistného do zániku poistenia,
c) písomnou výpovećou ku koncu poistného obdobia, priþom výpoveć musí byĢ doruþená do poisĢovne aspoĖ 6 týždĖov pred výroþím zmluvy.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na diaĐku (napr. cez internet, alebo telefón) na dobu minimálne jedného mesiaca, môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ do 14 dní od jej uzavretia.

Cestovné poistenie
Informaÿný dokument o poistnom produkte
Spoloÿnosģ: Generali Poisģovėa, a. s., Slovenská republika

Produkt: Cestovné poistenie

Tento dokument Vám má poskytnúĢ struþný prehĐad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach VPP CP 16 a v Osobitných
poistných podmienkach pre cestovné poistenie OPP CP 16. Aby ste boli plne informovaní, preÿítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Cestovné poistenie, ktoré kryje neoþakávané udalosti spojené s cestovaním. Na výber máte viaceré balíky, ktorými môžete pokryĢ svoje potreby.
þo je predmetom poistenia?
Poistené sú riziká podĐa zvoleného balíka.
Základný balík Klasik zahĚĖa:
9 Poistenie lieÿebných nákladov – nevyhnutné neodkladné
ambulantné ošetrenie, pobyt v nemocnici, prevoz liekov,
návšteva chorého v nemocnici, návrat spolupoistenej osoby do
vlasti, doprava detí do vlasti, prevoz do nemocnice alebo do
vlasti podĐa rozhodnutia lekára, repatriácia v prípade smrti
9 Asistenÿné služby – nepretržitá pomoc v naliehavých
situáciách
Rozšírené balíky zahĚĖajú navyše:
Balík Plus zahĚĖa aj :
x
Úrazové poistenie – odškodnenie v prípade trvalých
následkov úrazu od 10% a v prípade smrti úrazom
x
Poistenie pátrania a záchrany (vrátane Horskej služby na
Slovensku)
x
Poistenie zodpovednosti – náhrada škody na majetku alebo
zdraví, ktorú spôsobíte tretej osobe
Balík Komfort zahĚĖa navyše aj:
Poistenie batožiny – náhrada pri poškodení, krádeži, zniþení
alebo strate, nutné nákupy pri oneskorenom dodaní, pomoc pri
znovuzískaní cestovných dokladov
x
Asistenÿné služby nadštandard – pomoc pri zadržaní
políciou, zabezpeþenie právnej pomoci, preddavok na
advokáta/kauciu, okamžitá pomoc pri finanþnej núdzi
x

x

Balík Storno zahĚĖa :
Poistenie storna – náhrada storno poplatkov pri nenastúpení
na cestu pri odpoþítaní 5% spoluúþasti, poistenie pre prípad
prerušenia cesty (zaplatené a nevyužité služby), poistenie
nezavineného zmeškania dopravného prostriedku v prípade
oneskoreného príchodu na miesto odchodu dopravného
prostriedku (uhradené budú preukázané náklady na cestu na
iné miesto odchodu a prípadné dodatoþné náklady na
prenocovanie a stravovanie) a v prípade oneskoreného
návratu do vlasti pri návrate (uhradené budú nevyhnutné
náklady na prenocovanie, stravu alebo taxík)
Balík Komplet zahĚĖa :
všetky krytia balíka Komfort a balíka Storno
Ak je v poistnej zmluve dojednaná riziková þinnosĢ „Manuálna
práca“, vzĢahuje sa poistná ochrana aj na poistné udalosti, ktoré
vzniknú v súvislosti s výkonom manuálnej práce . Automaticky je
zahrnutá v poistení vodiÿov kamiónovej / nákladnej a autobusovej
dopravy.
Ak je v poistnej zmluve dojednané rozšírené krytie „Šport“, vzĢahuje
sa poistná ochrana aj na rekreaþný výkon rizikových športov skupiny
1 uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach.
Voliteđné pripoistenia:
Pripoistenie – Poistenie opustenej domácnosti zahĚĖa:
Poistenie vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia poistenej domácnosti a
asistenþné služby (technická asistencia, právna asistencia,
všeobecné informácie a poradenstvo a zdravotná asistencia).
Pripoistenie – Poistenie asistencie k vozidlu zahĚĖa:
Poistenie asistencie k viacstopovému motorovému vozidlu do 3,5t,
ktorého vlastníkom alebo držiteĐom je poistený (telefonické
informaþné služby, technická pomoc, náklady na náhradné
ubytovanie alebo náhradnú dopravu, náklady na repatriáciu vozidla,
náklady na vyzdvihnutie vozidla).

þo nie je predmetom poistenia?
UdalosĢ, ktorej vznik bolo možné dôvodne predpokladaĢ alebo o ktorej bolo známe už pri uzavretí
poistnej zmluvy, že nastane.
8 Udalosti, ktoré súvisia s vojnovými udalosĢami, vnútorným nepokojom, štrajkom alebo sa vyskytnú
v oblastiach, pre ktoré bolo vydané varovanie Ministerstva zahraniþných vecí SR.
8 Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo Vaše blízke osoby) úmyselne alebo z nedbanlivosti.
8 Udalosti, ktoré sú dôsledkom existujúcej duševnej choroby alebo poruchy a AIDS.
8 Udalosti, ktoré spôsobíte (alebo rodinní príslušníci) v dôsledku požitia alkoholu, drog alebo liekov.
8 Manuálna práca sa nevzĢahuje na povolania: tunelár, baník, speleológ, záchranár, pyrotechnik, lovci,
jednotky ozbrojených síl . Pre profesiu vodiþ kamiónovej alebo autobusovej dopravy je nutné dojednaĢ
poistenie pre vodiþov kamiónovej / nákladnej a autobusovej dopravy.
Poistenie lieÿebných nákladov sa nevzĢahuje na:
8 svojvoĐný nákup liekov bez lekárskeho predpisu, náklady za telefonáty,
8 náklady za prevoz taxíkom, resp. inou verejnou dopravou pre úþely návštevy lekárskeho zariadenia,
8 akúkoĐvek komplikáciu po 24. týždni tehotenstva vrátane pôrodu,
8 repatriáciu cudzieho štátneho príslušníka mimo územia Slovenskej republiky.
Poistenie batožiny sa nevzĢahuje na:
8 peniaze, šeky, platobné karty, cestovné lístky, šperky, zvieratá, ceniny, veci zberateĐského záujmu,
starožitnosti, motorové vozidlá, lietadlá, rogalá, lode, zvieratá, zbrane,
8 udalosti zapríþinené vlastným zavinením: zabudnutie, strata, odloženie.
Poistenie zodpovednosti za škodu nepokrýva:
8 škodové udalosti zapríþinené protiprávne, úmyselne alebo opomenutím,
8 þisto finanþné škody,
8 podnikovú, profesijnú alebo remeselnú þinnosĢ, ani manuálnu prácu.
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevzĢahuje na:
8 nenastúpenie na cestu alebo prerušenie cesty z dôvodu strachu/obavy klienta, ak nebolo vydané
oficiálne odporúþanie Ministerstva zahraniþných vecí Slovenskej republiky necestovaĢ do danej krajiny
8 meškanie alebo zrušenie letu z akýchkoĐvek príþin alebo zrušenie cesty cestovnou kanceláriou.
8

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie na dobu neurþitú a poistenie pre študijný pobyt a au-pair sa vzĢahuje iba na osoby, ktoré majú
trvalý pobyt na Slovensku.
!
Kryté sú iba rekreaþné športové výkony skupiny 1 podĐa VPP, ak boli dojednané. Rizikové športy skupiny
2 podĐa VPP a tiež profesionálne športové výkony, súĢaže a prípravy na ne, nie sú kryté.
!
Pri poistení na dobu neurþitú sa poistenie vzĢahuje iba na prvých 45 dní každého pobytu v zahraniþí.
Ak dĎžka Vášho pobytu v zahraniþí presiahne 45 dní, môžete sa na obdobie, ktoré presahuje 45 dní
poistiĢ krátkodobým poistením. V takomto prípade sa celkové poistenie vzĢahuje maximálne na jeden
rok pobytu v zahraniþí. V poistných zmluvách pre vodiþov kamiónovej / nákladnej a autobusovej dopravy
– poistná ochrana platí prvých 90 dní každého pobytu a nie je možné ju predlžovaĢ.
Poistenie lieÿebných nákladov sa nevzĢahuje najmä na:
!
zhoršenie chronického ochorenia alebo existujúceho ochorenia ak v priebehu 12 mesiacoch vyžadovalo
hospitalizáciu, malo progresívny charakter, zmenu v lieþbe alebo recidívu,
!
konzervaþné alebo protetické zubné ošetrenia, dôsledky zanedbanej starostlivosti o chrup,
nedokonþená lieþba zubov.
Poistenie storna a prerušenia cesty sa nevzĢahuje najmä na:
!
srdcové ochorenia, mozgovú porážku, nádorové ochorenia, cukrovku typu I., epilepsiu, sklerózu
multiplex, ak si toto ochorenie v priebehu 12 mesiacoch vyžadovalo hospitalizáciu,
!
dialýzu, transplantáciu, schizofréniu, zhoršenie existujúceho a chronického ochorenia.
Úrazové poistenie sa vzĢahuje:
!

!
!

pri trvalých následkov iba na úrazy, ktoré spôsobili najmenej 10 % trvalé následky,
pri smrti v dôsledku úrazu iba ak poistený zomrie do jedného roku od úrazu.

Poistenie batožiny sa nevzĢahuje najmä na:
!
škody neovplyvĖujúce funkþnosĢ zariadenia, ani vzniknuté opotrebením,
!
udalosti zapríþinené vlastným zavinením alebo nedostatoþným strážením,
!
hodinky, cenné veci, technické prístroje, športové náradie, hudobné nástroje a koþíky sú kryté iba ak ich
vezú v osobnej starostlivosti bezpeþne so sebou, aby odcudzenie bez prekonania prekážky
nebolo možné, boli odovzdané do úschovy, sú využité všetky bezpeþnostné opatrenia (sejfy,
uzamknuté skrine atć.) a používajú sa podĐa urþenia.

þo je predmetom poistenia?
(pokraþovanie)
Aké je výška poistného krytia?
Poistenie lieÿebných nákladov je kryté
x
v krátkodobom poistení a poistení na dobu neurþitú do sumy
200.000 €
x
v poistení pre študijný a au-pair pobyt do sumy 100.000€
x
v poistení pre vodiþov do sumy 120.000€
Upozornenie: Prehđad poistného plnenia pre každé riziko a
každý balík poistenia je uvedený v osobitných poistných
podmienkach pre cestovné poistenie.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
(pokraþovanie)
Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzĢahuje na:

!
!
!
!

škodu spôsobenú osobám blízkym poistenému,
škody spôsobené na zapožiþaných a prenajatých veciach alebo pri používaní športového náradia,
zodpovednosĢ vyplývajúcu z držby lietadla, motorového plavidla alebo pozemného vozidla.
Pripoistenie asistencie k vozidlu sa nevzĢahuje na vozidlo, ktoré bolo pri nenastúpení na cestu v
stave nespôsobilom na cestnú premávku.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach
a Osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na území uvedenom v poistnej zmluve (Európa alebo Svet) s výnimkou Slovenskej republiky a krajín, do ktorých
Ministerstvo zahraniþných vecí SR vyhlásením varovalo cestovaĢ.
9 Poistenie pátrania a záchrany, Úrazové poistenie a Poistenie batožiny a dokladov platí aj na území Slovenskej republiky.
9 Poistenie lieþebných nákladov sa nevzĢahuje na územie toho štátu, v ktorom vzniká poistenému povinnosĢ odvodov na zákonné zdravotné alebo obdobné poistenie.
9 Pripoistenie Asistencia - technická pomoc k motorovému vozidlu v zahraniþí platí iba na území Európy.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
x
OdpovedaĢ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa prijateĐnosti do poistenia.
x
OboznámiĢ sa s poistnými podmienkami.
x
Poistenie uzatvoriĢ pred nástupom na cestu.
x
UhradiĢ poistné najneskôr v deĖ zaþiatku poistenia podĐa poistnej zmluvy.
Povinnosti poÿas trvania poistenia a v prípade poistnej udalosti
x
OdvrátiĢ vznik alebo následky poistnej udalosti a pritom dodržiavaĢ pokyny poisĢovne.
x
ýo najskôr písomne informovaĢ poisĢovĖu o vzniku poistnej udalosti a vyžiadaĢ si súhlas v prípade nároþnejších a opakovaných lekárskych výkonoch, pri
úhradách nad 300€, pri hospitalizácii, pri poistných udalostiach mimo Európy a pri nutnosti zabezpeþenia prevozu na Slovensko.
x
Po prevzatí formulárov, ktoré slúžia na likvidáciu škody, ich úplne vyplnené þo najskôr zaslaĢ do poisĢovne.
x
SplnomocniĢ všetky úrady a ošetrujúcich lekárov/nemocnice ako aj zdravotnú poisĢovĖu a súkromné poisĢovne a požiadaĢ ich o požadované informácie.
x
Škody spôsobené trestnými þinmi bezodkladne oznámiĢ príslušnému orgánu a daĢ si toto oznámenie potvrdiĢ.
x
OdovzdaĢ poisĢovni originály dôkazov, ktoré preukazujú dôvod a výšku nároku na poistné plnenie, ako sú policajné protokoly, potvrdenia leteckých spoloþností,
spísanie skutkovej podstaty, lekárske a nemocniþné správy a úþty, doklady o kúpe atć..
x
ZabezpeþiĢ úradný preklad všetkých požadovaných dokladov, ak nie sú vystavené v anglickom alebo þeskom jazyku.
x
Pri poskytnutí zálohy na právneho zástupcu, prípadne na kauciu vrátiĢ poskytnutú zálohu do 30 dní odo dĖa obdržania zálohy.
x
Pri prerušení cesty zo zdravotných dôvodov musím doložiĢ poisĢovateĐovi potvrdenie od miestneho ošetrujúceho lekára z miesta pobytu v zahraniþí.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné musíte uhradiĢ tak, aby bolo zaplatené najneskôr v deĖ zaþiatku poistenia podĐa poistnej zmluvy.
V poistení na dobu neurþitú platíte poistné roþne poþas celej poistnej doby a so splatnosĢou ku dĖu zaþiatku poistného obdobia (k výroþiu zmluvy).
Spôsob platenia je voliteĐný: inkaso z úþtu alebo bankový prevod alebo poštová poukážka.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistné krytie vznikne prekroþením hraníc Slovenskej republiky, najskôr však dĖom uvedeným v poistnej zmluve ako zaþiatok poistenia.
Poistné krytie konþí prechodom štátnej hranice poisteným pri jeho návrate späĢ na územie Slovenskej republiky, najneskôr však o 24:00 hod. dĖa, ktorý je uvedený v poistnej
zmluve ako koniec poistenia.
PoisĢovĖa môže poistenie predĎžiĢ, pokiaĐ pobyt v zahraniþí bezprostredne þasovo nadväzuje na zánik pôvodnej zmluvy v Generali, a to tak, že musí byĢ uzavretá nová poistná
zmluva, najneskôr 1 deĖ pred zánikom pôvodnej. Ak nové poistenie bezprostredne nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia, poistné krytie zaþne najskôr 6.deĖ po dátume
uzavretia novej poistnej zmluvy.
V prípade, že sa v þase dojednania poistnej zmluvy nenachádzate na území Slovenskej republiky alebo nie ste schopný túto skutoþnosĢ preukázaĢ a poistenie bezprostredne
nenadväzuje na zánik pôvodného poistenia v Generali, Vaša poistná ochrana zaþne najskôr 6. deĖ po dátume uzavretia poistnej zmluvy.
Osobitné pravidlá pre poistenie storna a prerušenia cesty: Pre cesty, ktoré boli dojednané pred uzavretím poistenia, sa poistné krytie zaþína až 10. dĖom po
uzavretí poistenia (s výnimkou úmrtia poistenej osoby alebo živelnej pohromy v mieste bydliska poistenej osoby). Pri poistení storna zaniká poistná krytie nastúpením na
cestu. Pri prerušení cesty sa poistné krytie zaþína nástupom na cestu a konþí dojednaným koncom cesty alebo skorším uplynutím poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Krátkodobé cestovné poistenie môžete vypovedaĢ najneskôr jeden deĖ pred dátumom zaþiatku poistenia za predpokladu, že súþasĢou poistenia nie je poistenie storno
alebo poistné nebolo zaplatené.
Cestovné poistenie na dobu neurÿitú môžete vypovedaĢ v nasledovných prípadoch:
a) za predpokladu, že súþasĢou poistenia nie je poistenie storno alebo poistné nebolo zaplatené, môžete poistnú zmluvu vypovedaĢ najneskôr jeden deĖ pred dátumom
zaþiatku poistenia,
b) do 2 mesiacov po jej uzavretí. Výpovedná lehota je 8 dní a zaþína plynúĢ od nasledujúceho dĖa po doruþení výpovede. Po jej uplynutí poistenie zaniká. V tomto prípade
má poisĢovĖa nárok na pomernú þasĢ poistného do zániku poistenia,
c) písomnou výpovećou ku koncu poistného obdobia, priþom výpoveć musí byĢ doruþená do poisĢovne aspoĖ 6 týždĖov pred výroþím zmluvy.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na diaĐku (napr. cez internet, alebo telefón) na dobu minimálne jedného mesiaca, môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ do 14 dní od jej uzavretia.

Cestovné poistenie
Informaÿný dokument o poistnom produkte
Spoloÿnosģ: Generali Poisģovėa, a. s., Slovenská republika

Produkt: Poistenie záchrany v horách SR

Tento dokument Vám má poskytnúĢ struþný prehĐad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie
pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných
podmienkach pre poistenie záchrany v horách v Slovenskej republike VPP ZH16. Aby ste boli plne informovaní,
preÿítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie, ktoré kryje záchranársku þinnosĢ v slovenských horách. Na výber máte 2 varianty podĐa Vašej aktivity v horách.
þo je predmetom poistenia?

þo nie je predmetom poistenia?

9 Predmetom poistenia je záchranná
ÿinnosģ: vyhĐadávanie a vyslobodzovanie
poisteného v tiesni, poskytovanie prvej
pomoci poistenému v tiesni a jeho preprava
k najbližšiemu dopravnému prostriedku
zdravotníckeho zariadenia, prípadne do
zdravotníckeho zariadenia. Preplatené sú
skutoþne vynaložené, preukázané a
nevyhnutné náklady pri záchranných
prácach.

8

Poistené sú aktivity podĐa zvoleného variantu:
Základný variant poistenia:
x Základ je urþený pre aktivity: pešia turistika –
vychádzková a horská, zjazdové a bežecké
lyžovanie
na
vyznaþených
tratiach,
snowbording a sánkovanie na vyznaþených
tratiach, jazda na boboch;
Rozšírený variant poistenia:
x Extrém urþený navyše aj pre aktivity:
lyžovanie a snowbording mimo zjazdovej trate
alebo vo voĐnom teréne, paragliding, jazda na
horskom bicykli, horolezectvo, lezenie na
cviþných skalách, jaskyniarstvo, jazda na
snežných vozidlách.
Aké je poistné plnenie?
Poistenie je kryté vo výške poistnej sumy
16.500€ na všetky poistné udalosti spolu.
Poistná suma predstavuje hornú hranicu
poistného plnenia za všetky poistné udalosti
vzniknuté poþas platnosti poistenia.

8

8

Poistenie sa nevzĢahuje na náklady na záchranu, ktoré
vznikli zneužitím linky tiesĖového volania tým, že poistený
úmyselne vyžiadal pomoc, ktorá nebola potrebná.
Poistenie sa nevzĢahuje na náklady v súvislosti s pokusom
poisteného o samovraždu alebo vedomým poškodením
zdravia a ani v þase, keć bol poistený pod vplyvom alkoholu
(hladina alkoholu v krvi 0,3 ‰ a viac), narkotík alebo iných
omamných látok.
Poistenie sa nevzĢahuje na náklady na zabezpeþenie prvej
pomoci a odbornej lekárskej pomoci v ubytovacom a
stravovacom zariadení.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nekryje náklady na záchranu v súvislosti s pohybom
poisteného v horskom teréne, ak bol vyhlásený 4. a vyšší
stupeĖ
lavínového
nebezpeþenstva
alebo
iné
nebezpeþenstvo.
! Poistenie nekryje náklady na záchranu zásahom na
vyznaþených lyžiarskych tratiach poþas prevádzkového þasu
(tieto náklady hradia prevádzkovatelia horských dopravných
zariadení).
!

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo
Všeobecných poistných podmienkach.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na poistné udalosti, ktoré nastali na Slovensku v horských oblastiach vrátane priepastí a jaskýĖ.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
x OdpovedaĢ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa prijateĐnosti do poistenia.
x OboznámiĢ sa s poistnými podmienkami.
x UhradiĢ poistné najneskôr v deĖ zaþiatku poistenia podĐa poistnej zmluvy.
Povinnosti poÿas trvania poistenia a v prípade poistnej udalosti
x OdvrátiĢ vznik alebo následky poistnej udalosti a pritom dodržiavaĢ pokyny poisĢovne.
x V tiesĖovej situácii, ktorá ohrozuje život alebo zdravie, urýchlene kontaktovaĢ nonstop tiesĖovú linku Horskej
záchrannej služby 18 300.
x Po prevzatí formulárov, ktoré slúžia na likvidáciu škody, ich úplne vyplnené þo najskôr zaslaĢ do poisĢovne.
x UmožniĢ poisĢovni prístup k lekárskym záznamom o svojom zdravotnom stave a oslobodiĢ lekára od povinnosti
zachovávaĢ mlþanlivosĢ.
x OdovzdaĢ poisĢovni originály dôkazov, ktoré preukazujú dôvod a výšku nároku na poistné plnenie.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné musíte uhradiĢ tak, aby bolo zaplatené najneskôr v deĖ zaþiatku poistenia podĐa poistnej zmluvy.
Spôsob platenia je bankový prevod.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie zaþína dátumom uvedeným na poistnej zmluve ako „Zaþiatok poistenia“ a konþí dátumom uvedeným v poistnej
zmluve ako „Koniec poistenia“.
Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Zmluvu môžete vypovedaĢ najneskôr jeden deĖ pred dátumom zaþiatku poistenia.
Ak ste poistnú zmluvu uzavreli na diaĐku (napr. cez internet, alebo telefón) na dobu minimálne jedného mesiaca, môžete od
poistnej zmluvy odstúpiĢ do 14 dní od jej uzavretia.

Poistenie podnikateđov



Informaÿný dokument o poistnom produkte
Spoloÿnosģ: Generali Poisģovėa, a. s., Slovenská republika

Produkt: ProFi 

Tento dokument Vám má poskytnúĢ struþný prehĐad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím
zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a v príslušných Všeobecných poistných podmienkach produktu
ProFi. Aby ste boli plne informovaní, preÿítajte si všetky dokumenty. 

O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu malých a stredných podnikateĐov


þo je predmetom poistenia?

þo nie je predmetom poistenia?

V poistení stavieb a hnuteđných vecí sú predmetom
poistenia stavby a hnuteĐné veci pre prípad poškodenia
alebo zniþenia:

V poistení stavieb, hnuteđných vecí a prerušenia
prevádzky sa poistenie nevzĢahuje na:

x požiarom – ohĖom v podobe plameĖa,
x priamym úderom blesku – bezprostredným
prechodom blesku poistenou vecou,
x výbuchom – náhlym niþivým prejavom tlakovej sily
spoþívajúcej v rozpínavosti plynov a pár,
x nárazom alebo zrútením lietadla, jeho þasti alebo
nákladu.
Ćalej si môžete dojednaĢ doplnkové poistenie pre
prípad poškodenia alebo zniþenia poistenej veci:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

záplavou, povodĖou,
víchricou, krupobitím,
zemetrasením,
zosuvom pôdy, zrútením skál, zemín, lavín,
pádom stromov a stožiarov,
nárazom cudzieho vozidla do poistenej veci,
vodou vytekajúcou z vodovodného potrubia,
krádežou vlámaním alebo lúpežou,
haváriou poþas vnútroštátnej prepravy.

V poistení prerušenia prevádzky je predmetom
poistenia strata ušlého zisku a stále náklady ako
následok škôd na poistených veciach spôsobených:
x požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku,
x nárazom alebo zrútením lietadla s posádkou, jeho
þasti alebo jeho nákladu,
x hasením, búraním alebo odprataním zvyškov po
poistnej udalosti.
Ćalej si môžete dojednaĢ doplnkové rozšírenie krytia
o škody spôsobené:
x vodou vytekajúcou z vodovodného potrubia,
x víchricou a krupobitím,
x nárazom cudzieho vozidla do poistenej veci.



x porasty a rastliny,
x vybrané veci zamestnancov – napr. peniaze, vkladné
a šekové knižky, platobné karty, motorové vozidlá,
motorky.
Na niektoré veci sa poistenie vzĢahuje iba v prípade, ak
sú osobitne uvedené v poistnej zmluve, napr.:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

peniaze, drahé kovy, perly a drahokamy,
vkladné a šekové knižky, platobné karty,
cenné papiere a ceniny,
nosiþe dát a záznamy na nich uchované,
vzorky, modely, prototypy a veci na výstave,
motorové vozidlá, prívesy, motorky, štvorkolky,
lietadlá a lietajúce zariadenia, plavidlá, lodné motory,
stavby nespojené so zemou pevným základom,
umelecké diela a zbierky,
sochy, fresky ako súþasĢ stavieb.

V poistení strojov a elektroniky sa poistenie nevzĢahuje
na:
x chyby, ktorú mala poistená vec už v þase uzatvárania
poistnej zmluvy,
x škody spôsobené bezprostredným následkom
korózie, erózie, kavitácie, oxidácie, opotrebovania,
trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia,
únavy materiálu,
x škody, za ktoré je dodávateĐ poistenej veci, zmluvný
partner poisteného alebo opravca poistenej veci
zodpovedný podĐa príslušných právnych predpisov
alebo na základe zmluvy,
x škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymieĖajú pri
zmene pracovného úkonu na poistenej veci alebo pri
opotrebovaní poistenej veci, alebo na þinných
médiách,
x škody všetkého druhu na zvukových, obrazových,
dátových a iných záznamoch.

þo je predmetom poistenia?

þo nie je predmetom poistenia?

V poistení strojov a elektroniky sú predmetom poistenia
stroje a elektronika pre prípad poškodenia alebo zniþenia
najmä:

V poistení zodpovednosti za škodu nie je predmetom
poistenia škoda:

x chybou konštrukcie, vadou materiálu alebo výrobnou
vadou poistenej veci, pretlakom pary, plynu alebo
kvapaliny þi podtlakom, nedostatkom vody v kotle,
nevyváženosĢou alebo roztrhnutím odstredivou silou,
pádom alebo vniknutím cudzieho predmetu skratom
alebo iným pôsobením elektrického prúdu (napr.
prepätím, chybou izolácie, korónou, mechanickým
namáhaním spôsobeným elektrickým prúdom,
indukþným úþinkom blesku), zlyhaním meracích,
regulaþných alebo zabezpeþovacích zariadení,
neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou,
úmyselným poškodením, nešikovnosĢou,
nepozornosĢou, nedbalosĢou, víchricou, mrazom,
plávajúcim Đadom.
Ćalej si môžete dojednaĢ doplnkové rozšírenie krytia:
x o škody spôsobené krádežou vlámaním alebo
lúpežou,
x o krytie nákladov za prácu nadþas,
x o krytie nákladov za expresné príplatky.

x spôsobená úmyselne, alebo prevzatá nad rámec
stanovený právnymi predpismi, alebo prevzatá v
zmluve medzi poisteným a treĢou osobou nad rámec
stanovený právnymi predpismi,
x vzniknutá na veciach, ktoré poistený užíva,
x vzniknutá na vadnom výrobku dodanom poisteným.
Z poistenia ćalej nevzniká nárok na plnenie:
x za pokuty, penále þi iné sankcie uložené poistenému
príslušným orgánom, za iné platby, ktoré majú
represívny, alebo sankþný charakter (okrem
profesijných zodpovedností),
x za straty, náklady alebo iné výdavky, ktoré vzniknú
iným v súvislosti so stiahnutím výrobku,
x za akékoĐvek platby, náhrady alebo náklady
požadované v súvislosti s uplatnením práva na
ochranu osobnosti, alebo inej nemajetkovej ujmy.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
ÿinnosģou poisteného je predmetom poistenia:

Poistenie stavieb, hnuteđných vecí a prerušenia
prevádzky sa nevzĢahuje na škody spôsobené:

x právnym predpisom stanovená zodpovednosĢ
poisteného za škodu vzniknutú inej osobe úrazom
alebo chorobou tejto osoby, poškodením alebo
zniþením veci, ktorú má táto osoba vo vlastníctve
alebo v užívaní.

x žeravením a tlením s obmedzeným prístupom kyslíka,
pôsobením úžitkového ohĖa a jeho tepla, pôsobením
tepla pri skrate v elektrickom vedení (zariadení) bez
vzniku plameĖa, ktorý sa ćalej rozšíril,
x vyrovnaním podtlaku, výbuchom v spaĐovacom
priestore motorov, v hlavniach strelných zbraní,
x prepätím alebo indukciou následkom úderu blesku,
x záplavou, ak výška súvislej vodnej plochy je menšia
ako 5 cm,
x zemetrasením, ktoré nedosiahlo aspoĖ 6. stupeĖ
medzinárodnej stupnice (MCS),
x vodou spätne vystupujúcou z odpadových potrubí
a kanalizácie.

V poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
v súvislosti s výkonom vybraných ÿinností
poisteného je predmetom poistenia:
x právnym predpisom stanovená zodpovednosĢ za
škodu vzniknutú tretej osobe v súvislosti s výkonom
þinnosti, ktorá je uvedená v poistnej zmluve.
V poistení zodpovednosti za škodu cestného
dopravcu je predmetom poistenia:
x právnym predpisom stanovená zodpovednosĢ
poisteného za škodu vyplývajúcu zo zmluvy o
preprave veci, ktorá vznikla inému na zásielke v
dôsledku poistnej udalosti, ku ktorej došlo v dobe
trvania poistenia pri vnútroštátnej cestnej nákladnej
doprave a/alebo zodpovednosĢ poisteného za škodu
vyplývajúcu z Dohovoru o prepravnej zmluve v
medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR),
ktorá vznikla inému na zásielke v dôsledku poistnej
udalosti, ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia pri
medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.

Pri poistení zodpovednosti za škodu nie sú kryté škody:
x v súvislosti s þinnosĢou poisteného vykonávanou bez
príslušného oprávnenia,
x v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla alebo z úrazového poistenia, ktoré
je súþasĢou sociálneho poistenia v zmysle príslušných
právnych predpisov,
x vzniknuté následkom vojnových udalostí, vzbury,
povstania, terorizmu, pôsobenia jadrovej energie,
x vzniknuté na veciach, na ktorých poistený vykonával
objednanú þinnosĢ, pokiaĐ ku škode došlo preto, že
táto þinnosĢ bola chybne vykonaná,
x v prípade akejkoĐvek náhrady škody prisúdenej súdom
Spojených štátov amerických alebo Kanady.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
Na území Slovenskej republiky na mieste uvedenom v poistnej zmluve. V prípade rozšírenia územnej platnosti je tento údaj
uvedený v poistnej zmluve.

Aké mám povinnosti?
• odpovedaĢ pravdivo na všetky otázky poisĢovne a oznámiĢ všetky zmeny v skutoþnostiach, na ktoré bol opýtaný,
• umožniĢ poisĢovni vstup do poistených nehnuteĐností a poskytnúĢ mu projektovú, požiarnotechnickú, úþtovnú a inú vyžiadanú
dokumentáciu,

• platiĢ poistné vþas a v správnej výške,
• riadne sa staraĢ o poistené veci,
• dodržiavaĢ povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieĢ porušovanie týchto
•
•
•

povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby považujú aj všetky fyzické a právnické osoby pre
poisteného þinné),
dbaĢ, aby nenastala poistná udalosĢ,
zabezpeþiĢ poistené priestory spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve,
ak nastala poistná udalosĢ, bezodkladne ju nahlásiĢ poisĢovni a urobiĢ všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá
škoda už nezväþšovala. ZároveĖ daĢ pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiĢ doklady
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniĢ poisĢovateĐovi
šetrenia poistnej udalosti.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
SplatnosĢ poistného je uvedená v poistnej zmluve. Vo všeobecnosti je poistné splatné dĖom zaþiatku poistenia. Nezabudnite však
zaplatiĢ poistné za prvé poistné obdobie vþas a v správnej výške. Ak tak neurobíte do 3 mesiacov od jeho splatnosti, poistenie zanikne.
Ak sa poistná zmluva uzavrela na dobu neurþitú, následné platby poistného sú splatné vždy ku dĖu zhodného s dĖom zaþiatku
poistenia. V poistnej zmluve je možné dohodnúĢ aj platenie poistného v polroþných alebo štvrĢroþných splátkach.
Poistné môžete platiĢ prostredníctvom pošty alebo finanþnej inštitúcie. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesĢ správny variabilný symbol,
ktorým je þíslo poistnej zmluvy.
Poistné sa považuje za zaplatené v deĖ pripísania úhrady poistného na úþet poisĢovateĐa uvedený v poistnej zmluve v plnej výške so
správne uvedeným variabilným symbolom.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie zaþína dĖom uvedeným v poistnej zmluve.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neurþitú.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ do dvoch mesiacov od jej uzavretia.
V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedaĢ ku koncu roþného poistného obdobia, priþom výpoveć musí byĢ
doruþená poisĢovni aspoĖ 6 týždĖov pred jeho uplynutím.
Poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti.

Poistenie zodpovednosti za škodu
zamestnanca
Informaÿný dokument o poistnom produkte

Spoloÿnosģ: Generali Poisģovėa, a. s.,
Slovenská republika

Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu
zamestnanca spôsobenú zamestnávateđovi

Tento dokument Vám má poskytnúĢ struþný prehĐad o základných vlastnostiach a podmienkach poistenia. Úplné informácie pred uzavretím zmluvy
a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia zodpovednosti za
škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateđovi VPP ZZ 14. Aby ste boli plne informovaní, preÿítajte si všetky dokumenty.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca spôsobenú zamestnávateĐovi.

þo je predmetom poistenia?
všeobecná zodpovednosĢ za škodu, ktorú ako
zamestnanec spôsobíte svojmu zamestnávateĐovi,
ktorý má sídlo alebo miesto podnikania
v Slovenskej republike zavineným porušením
povinností pri plnení pracovných úloh alebo
v súvislosti s ním
všeobecná zodpovednosĢ za škodu, ktorá vznikla
poþas trvania poistenia a za ktorú zodpovedáte ako
zamestnanec podĐa ustanovení Zákonníka práce
alebo iného právneho predpisu upravujúceho
pracovnoprávny vzĢah
V poistnej zmluve si môžete zvoliĢ ćalšie pripoistenia,
ktorými pokryjete Vašu zodpovednosti za škodu
spôsobenú zamestnávateĐovi aj pre prípad:
- straty zverených predmetov (pracovných pomôcok,
nástrojov, náradia a pod).
- škody spôsobenej držbou alebo používaním
motorových vozidiel zamestnávateĐa (s výnimkou
škody spôsobenej vodiþom z povolania).
- škody vzniknutej na prepravovaných veciach (s
výnimkou škôd vzniknutých pri dopravnej nehode).
- inej škody ako škody na zdraví, živote, alebo na veci.
- škody spôsobenej vadným výrobkom, chybne
vykonanou prácou alebo chybne vykonanou službou.
Tieto pripoistenia sa uzatvárajú na dohodnutú výšku
(limit) plnenia a so spoluúþasĢou vo výške 165 EUR.

þo nie je predmetom poistenia?
škody spôsobené úmyselne, hrubou
nedbanlivosĢou
zodpovednosĢ prevzatá nad rámec stanovený
právnymi predpismi,
škody vzniknuté þinnosĢou, pri ktorej je povinnosĢ
uzavrieĢ poistenie zodpovednosti za škodu,
pokuty, penále, sankcie þi iné platby, ktoré majú
represívny alebo sankþný charakter,
platby, náhrady alebo náklady požadované v
súvislosti s ochranou osobnosti alebo inej
nemajetkovej ujmy.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistením nie sú kryté najmä škody:
spôsobené nezákonným rozhodnutím a nesprávnym
úradným postupom,
spôsobené schodkom na zverených finanþných
hodnotách (hmotná zodpovednosĢ),
spôsobené nedodržaním predpísanej obsluhy alebo
údržby veci,
ktoré ste spôsobili v súvislosti s trestným þinom
ktoré ste spôsobili akýmkoĐvek nepoctivým alebo
podvodným konaním,
spôsobené nenastúpením do práce,
pri výkone práce na základe dohody o vykonaní prác,
dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody
o pracovnej þinnosti,.
spôsobené po požití alkoholu, iných psychotropných
alebo omamných látok, alebo liekov s varovným
symbolom,
spôsobené neoprávneným prisvojením (krádežou)
vecí, ktoré Vám zamestnávateĐ zveril,
v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie z
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla.
Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete v ÿlánku III.
VPP ZZ 14.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
Poistenie platí pre udalosti, ktoré nastanú na geografickom území Európy.

Aké mám povinnosti?
x odpovedaĢ pravdivo na všetky otázky poisĢovne a oznámiĢ všetky zmeny v skutoþnostiach, ktoré uviedol pri uzatváraní poistnej
zmluvy,
x platiĢ poistné vþas a v správnej výške,
x dodržiavaĢ povinnosti uložené právnymi predpismi ako aj prevzaté na seba poistnou zmluvou a ani netrpieĢ porušovanie týchto
povinností zo strany tretích osôb
x dbaĢ, aby nenastala poistná udalosĢ,
x ak nastala poistná udalosĢ, bezodkladne ju nahlásiĢ poisĢovni a urobiĢ všetky možné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá
škoda už nezväþšovala. ZároveĖ daĢ pravdivé vysvetlenie o vzniku poistnej udalosti a rozsahu jej následkov a predložiĢ doklady
potrebné na zistenie okolností na posúdenie nároku na poistné plnenie z poistenia a jeho výšky ako aj umožniĢ poisĢovni šetrenie
poistnej udalosti.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Prvé poistné je splatné prvým dĖom poistenia. Ak sa poistenie uzaviera na urþitú dobu, platí sa poistné jednorazovo v plnej výške. Ak sa
uzaviera na dobu neurþitú, poistné sa platí pravidelne, každý rok. V poistnej zmluve je možné dohodnúĢ platenie poistného v polroþných
alebo štvrĢroþných splátkach.
Poistné je možné uhradiĢ bankovým prevodom, ePOUKAZOM alebo inkasom z úþtu klienta po podpísaní mandátu na inkaso (nie je
možné uhradiĢ prvý predpis poistného). Variabilný symbol je vždy þíslo poistnej zmluvy.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie zaþína dĖom uvedeným v poistnej zmluve.
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neurþitú.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Uzavretú poistnú zmluvu môžete vypovedaĢ do dvoch mesiacov od jej uzavretia.
V priebehu trvania poistenia môžete poistnú zmluvu vypovedaĢ ku koncu roþného poistného obdobia (ktorým sa myslí 12 mesiacov
trvania poistenia), priþom výpoveć musí byĢ doruþená poisĢovni aspoĖ 6 týždĖov pred jeho uplynutím.
ZároveĖ môžete poistnú zmluvu vypovedaĢ aj do 3 mesiacov od oznámenia poistnej udalosti.

$66,67&$5'&/$66,&
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 637 - ASSIST-CARD CLASSIC

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach ASSIST- CARD CLASSIC (ualej len „VPP“).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoné poistenie obmanov v prípade nemakaných udalostí v zahranimí.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia je balík uvedených rizík:
3 Poistenie liemebných nákladov v zahranimí
3 Úrazové poistenie
3 Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
3 Poistenie zodpovednosti za škodu
3 Poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spolomnosÊou
Poistenie sa vzÊahuje na:
3 3RLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRY
• Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
• Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení
• Preprava do najbližšej nemocnice
• Liemebné náklady v prípade teroristického útoku
• Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže
zo zdravotných dôvodov použiÊ predpokladaný dopravný prostriedok
• Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prípade úmrtia
3 ÒUD]RYpSRLVWHQLH
• Pre prípad smrti následkom úrazu
• Pre prípad trvalých následkov úrazu
3 3RLVWHQLHEDWRåLQ\
• Náhrada za poškodenie, znimenie, stratu, krádež alebo lúpež batožiny a vecí osobnej potreby
3 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s minnosÊou alebo vzÊahom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením,
znimením alebo stratou veci
3 3RLVWHQLHQHVNRUpKRGRGDQLDEDWRåLQ\OHWHFNRXVSRORþQRVĢRX
• Nevyhnutné náklady na hygienické potreby, oblemenie.
K poisteniu môžu byÊ dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekreamných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových súÊaží,
• pripoistenie manuálnej práce.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 Poistenie nezah»¬a iné ako menované riziká
2 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti
2 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách
2 Náklady na liemenie choroby a úrazu spôsobené úmyselným požitím alkoholu, drog a návykových látok
2 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy
2 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV
2 Komplikácie v Êarchavosti po 24 týždni tehotenstva
2 Estetické a plastické operácie
2 Preventívne prehliadky a omkovanie proti cudzokrajným chorobám
ako aj následky nepodrobenia sa povinného omkovania
2 Samovražda alebo pokus o samovraždu
2 Udalosti obmianskej alebo intervenmnej vojny, vzbury a povstania
2 Škody na veciach prevzatých a vypožimaných.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 3RLVWQHM ]POXYH
DYR933$66,67&$5'&/$66,&

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"






Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri súÊažiach
a prípravách na súÊaže alebo manuálne pracovné minnosti, ak to
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté a súmasne zaplatené zvýšené
poistné.
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti.
Poistenie sa uzatvára na dobu urmitú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov»ši vek 70 rokov môže uzatvoriÊ poistnú zmluvu
max. na 90 dní.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POX
YHDYR933$66,67&$5'&/$66,&

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky.
3 Ak je poisteným obman iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vzÊahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej
zmluve, s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie.
637_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
najmä odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky poisÊovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• Poistený je povinný dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala.
• salšie povinnosti poistníka, môžu byÊ bližšie upravené v poistnej zmluve.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• V prípade potreby vyhadania lekárskej pomoci v zahranimí sa obráÊte vopred na asistenmnú službu na tel. m. uvedených na asistenmnej kartimke alebo
na tel. m.+421 257 299 275, +421 905 710 033
• Hroziacej škode zabrániÊ spôsobom primeraným okolnostiam.
• DbaÊ, aby sa následky poistnej udalosti zbytomne nezvämšovali.
• RiadiÊ sa pokynmi Informamného listu AKO POSTUPOVAÉ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
• Škodovú udalosÊ oznámiÊ bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na urmenom tlamive poisÊovni, dostupnom na internetovej stránke
http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•

Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového úmtu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom QR
kódu, alebo poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•

•

Poistenie zamína nultou hodinou v de¬ oznameným ako zamiatok poistenia, ak sa nedohodlo že zamína už od masu jeho uzavretia, po zaplatení príslušného poistného. Poistenie sa uzatvára na dobu urmitú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov»ši vek 70 rokov môže uzatvoriÊ poistnú zmluvu
max. na 90 dní.
Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
- o 24 hodine v posledný de¬ platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
- neuhradenie poistného najneskôr v de¬ oznamený ako zamiatok poistenia.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•

Poistnú zmluvu nie je možné vypovedaÊ.

637_20180223_1

$66,67&$5'&/$66,&â3(&,È/
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 635,642,643 - ASSIST-CARD CLASSIC ŠPECIÁL

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach ASSIST- CARD CLASSIC ŠPECIÁL (ualej len „VPP“).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoné poistenie obmanov v prípade nemakaných udalostí v zahranimí.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia je balík uvedených rizík:
3 3RLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRY
• Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
• Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení
• Preprava do najbližšej nemocnice
• Liemebné náklady v prípade teroristického útoku
• Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže
zo zdravotných dôvodov použiÊ predpokladaný dopravný prostriedok
• Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prípade úmrtia
3 ÒUD]RYpSRLVWHQLH
• Pre prípad smrti následkom úrazu
• Pre prípad trvalých následkov úrazu
3 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s minnosÊou alebo vzÊahom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením,
znimením alebo stratou veci
3 3RLVWHQLHEDWRåLQ\
• Náhrada za poškodenie, znimenie, stratu, krádež alebo lúpež batožiny a vecí osobnej potreby
3 3RLVWHQLHQHVNRUpKRGRGDQLDEDWRåLQ\OHWHFNRXVSRORþQRVĢRX
• Nevyhnutné náklady na hygienické potreby, oblemenie
3 3RLVWHQLHPHãNDQLDKURPDGQpKRGRSUDYQpKRSURVWULHGNX
• Odškodné v prípade meškania z dôvodu mimoriadnej udalosti
viac ako 6 hodín.
3 3RLVWHQLHVWRUQD]iMD]GX
• Storno poplatky, ktoré poistený musí uhradiÊ cestovnej kancelárii
v súvislosti so zrušením úmasti na zájazde pri náhlej chorobe,
hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej udalosti, alebo vlámaní do bytu poisteného.
3 3RLVWHQLHQHþHUSDQêFKVOXåLHE
• Odškodné za už uhradené a nevymerpané služby pri náhlej chorobe, hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej
udalosti v byte poisteného alebo vlámaní do bytu poisteného.
K poisteniu môžu byÊ dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekreamných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových súÊaží,
• pripoistenie manuálnej práce.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 Poistenie nezah»¬a iné ako menované riziká
2 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti
2 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách
2 Náklady na liemenie choroby a úrazu spôsobené úmyselným požitím alkoholu, drog a návykových látok
2 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy
2 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV
2 Komplikácie v Êarchavosti po 24 týždni tehotenstva
2 Estetické a plastické operácie
2 Preventívne prehliadky a omkovanie proti cudzokrajným chorobám
ako aj následky nepodrobenia sa povinného omkovania
2 Samovražda alebo pokus o samovraždu
2 Udalosti obmianskej alebo intervenmnej vojny, vzbury a povstania
2 Škody na veciach prevzatých a vypožimaných
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 3RLVWQHM ]POXYH
DYR933$66,67&$5'&/$66,&â3(&,È/

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"






Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri súÊažiach
a prípravách na súÊaže alebo manuálne pracovné minnosti, ak to
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté a súmasne zaplatené zvýšené
poistné.
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti.
Poistenie sa uzatvára na dobu urmitú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov»ši vek 70 rokov môže uzatvoriÊ poistnú zmluvu max.
na 90 dní.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POX
YHDYR933$66,67&$5'&/$66,&â3(&,È/.

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky.
3 Ak je poisteným obman iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vzÊahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej
zmluve, s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie.
635,642,643_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
najmä odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky poisÊovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• Poistený je povinný dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala.
• salšie povinnosti poistníka sú bližšie upravené v poistnej zmluve.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• V prípade potreby vyhadania lekárskej pomoci v zahranimí sa obráÊte vopred na asistenmnú službu na tel. m. uvedených na asistenmnej kartimke alebo
na tel. m.+421 257 299 275, +421 905 710 033.
• Hroziacej škode zabrániÊ spôsobom primeraným okolnostiam.
• DbaÊ, aby sa následky poistnej udalosti zbytomne nezvämšovali.
• RiadiÊ sa pokynmi Informamného listu AKO POSTUPOVAÉ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
• Škodovú udalosÊ oznámte bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na urmenom tlamive poisÊovni, dostupnom na internetovej stránke
http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•

Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového úmtu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom QR
kódu, alebo poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•

•

Poistenie zamína nultou hodinou v de¬ oznameným ako zamiatok poistenia, ak sa nedohodlo že zamína už od masu jeho uzavretia, po zaplatení príslušného poistného. Poistenie sa uzatvára na dobu urmitú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov»ši vek 70 rokov môže uzatvoriÊ poistnú zmluvu
max. na 90 dní.
Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
- o 24 hodine v posledný de¬ platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
- neuhradenie poistného najneskôr v de¬ oznamený ako zamiatok poistenia.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•

Poistnú zmluvu nie je možné vypovedaÊ.

635,642,643_20180223_1

$66,67&$5'35(0,80
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 639 - ASSIST-CARD PREMIUM

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach ASSIST- CARD PREMIUM (ualej len „VPP“).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoné poistenie obmanov v prípade nemakaných udalostí v zahranimí.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia je balík uvedených rizík:
3 Poistenie liemebných nákladov v zahranimí
3 Úrazové poistenie
3 Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
3 Poistenie zodpovednosti za škodu
3 Poistenie právnej ochrany
3 Poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spolomnosÊou
Poistenie sa vzÊahuje na:
3 3RLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRY
• Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
• Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení
• Preprava do najbližšej nemocnice
• Liemebné náklady v prípade teroristického útoku
• Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže
zo zdravotných dôvodov použiÊ predpokladaný dopravný prostriedok
• Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prípade úmrtia
3 ÒUD]RYpSRLVWHQLH
• Pre prípad smrti následkom úrazu
• Pre prípad trvalých následkov úrazu
3 3RLVWHQLHEDWRåLQ\
• Náhrada za poškodenie, znimenie, stratu, krádež alebo lúpež batožiny a vecí osobnej potreby
3 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s minnosÊou alebo vzÊahom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením,
znimením alebo stratou veci
3 3RLVWHQLHSUiYQHMSRPRFL
• Právna ochrana a úhrada s tým spojených nákladov, vrátane
kaucie
3 3RLVWHQLHQHVNRUpKRGRGDQLDEDWRåLQ\OHWHFNRXVSRORþQRVĢRX
• Nevyhnutné náklady na hygienické potreby, oblemenie.
K poisteniu môžu byÊ dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekreamných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových súÊaží,
• pripoistenie manuálnej práce.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 Poistenie nezah»¬a iné ako menované riziká
2 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti
2 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách
2 Náklady na liemenie choroby a úrazu spôsobené úmyselným požitím alkoholu, drog a návykových látok
2 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy
2 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV
2 Komplikácie v Êarchavosti po 24 týždni tehotenstva
2 Estetické a plastické operácie
2 Preventívne prehliadky a omkovanie proti cudzokrajným chorobám
ako aj následky nepodrobenia sa povinného omkovania
2 Samovražda alebo pokus o samovraždu
2 Udalosti obmianskej alebo intervenmnej vojny, vzbury a povstania
2 Škody na veciach prevzatých a vypožimaných.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 3RLVWQHM ]POXYH
DYR933$66,67&$5'35(0,80

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"






Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri súÊažiach
a prípravách na súÊaže alebo manuálne pracovné minnosti, ak to
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté a súmasne zaplatené zvýšené
poistné.
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti.
Poistenie sa uzatvára na dobu urmitú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov»ši vek 70 rokov môže uzatvoriÊ poistnú zmluvu
max. na 90 dní.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POX
YHDYR933$66,67&$5'35(0,80

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky.
3 Ak je poisteným obman iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vzÊahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej
zmluve, s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie.
639_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
najmä odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky poisÊovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• Poistený je povinný dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala.
• salšie povinnosti poistníka, môžu byÊ bližšie upravené v poistnej zmluve.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• V prípade potreby vyhadania lekárskej pomoci v zahranimí sa obráÊte vopred na asistenmnú službu na tel. m. uvedených na asistenmnej kartimke alebo
na tel. m.+421 257 299 275, +421 905 710 033
• Hroziacej škode zabrániÊ spôsobom primeraným okolnostiam.
• DbaÊ, aby sa následky poistnej udalosti zbytomne nezvämšovali.
• RiadiÊ sa pokynmi Informamného listu AKO POSTUPOVAÉ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI
• Škodovú udalosÊ oznámiÊ bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na urmenom tlamive poisÊovni, dostupnom na internetovej stránke
http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•

Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového úmtu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom
QR kódu, alebo poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•

•

Poistenie zamína nultou hodinou v de¬ oznameným ako zamiatok poistenia, ak sa nedohodlo že zamína už od masu jeho uzavretia, po zaplatení príslušného poistného. Poistenie sa uzatvára na dobu urmitú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov»ši vek 70 rokov môže uzatvoriÊ poistnú zmluvu
max. na 90 dní.
Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
- o 24 hodine v posledný de¬ platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
- neuhradenie poistného najneskôr v de¬ oznamený ako zamiatok poistenia.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•

Poistnú zmluvu nie je možné vypovedaÊ.

639_20180223_1

$66,67&$5'35(0,80&25325$7(
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 36 - ASSIST-CARD PREMIUM CORPORATE

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach ASSIST-CARD PREMIUM CORPORATE (ualej len „VPP“).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Cestovné poistenie dojednáva fyzická alebo právnická osoba (podnikate a pod.), ktorá má sídlo v Slovenskej republike, v prospech poistených osôb nahlásených na zahranimnú cestu pre prípad nemakaných udalostí v zahranimí.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia je balík uvedených rizík:
3 Poistenie liemebných nákladov v zahranimí
3 Úrazové poistenie
3 Poistenie batožiny a vecí osobnej potreby
3 Poistenie zodpovednosti za škodu
3 Poistenie právnej ochrany
3 Poistenie neskorého dodania batožiny leteckou spolomnosÊou
Poistenie sa vzÊahuje na:
3 3RLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRY
• Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
• Hospitalizácia v zdravotníckom zariadení
• Preprava do najbližšej nemocnice
• Liemebné náklady v prípade teroristického útoku
• Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže
zo zdravotných dôvodov použiÊ predpokladaný dopravný prostriedok
• Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prípade úmrtia
3 ÒUD]RYpSRLVWHQLH
• Pre prípad smrti následkom úrazu
• Pre prípad trvalých následkov úrazu
3 3RLVWHQLHEDWRåLQ\
• Náhrada za poškodenie, znimenie, stratu, krádež alebo lúpež batožiny a vecí osobnej potreby
3 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s minnosÊou alebo vzÊahom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením,
znimením alebo stratou veci
3 3RLVWHQLHSUiYQHMSRPRFL
• Právna ochrana a úhrada s tým spojených nákladov, vrátane
kaucie
3 3RLVWHQLHQHVNRUpKRGRGDQLDEDWRåLQ\OHWHFNRXVSRORþQRVĢRX
• Nevyhnutné náklady na hygienické potreby, oblemenie.
K poisteniu môžu byÊ dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekreamných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových súÊaží,
• pripoistenie manuálnej práce.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 Poistenie nezah»¬a iné ako menované riziká
2 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti
2 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách
2 Náklady na liemenie choroby a úrazu spôsobené úmyselným požitím alkoholu, drog a návykových látok
2 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy
2 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV
2 Komplikácie v Êarchavosti po 24 týždni tehotenstva
2 Estetické a plastické operácie
2 Preventívne prehliadky a omkovanie proti cudzokrajným chorobám
ako aj následky nepodrobenia sa povinného omkovania
2 Samovražda alebo pokus o samovraždu
2 Udalosti obmianskej alebo intervenmnej vojny, vzbury, povstania,
štrajky
2 Škody na veciach prevzatých a vypožimaných.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 3RLVWQHM ]POXYH
DYR933$66,67&$5'35(0,80&25325$7(

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri súÊažiach
a prípravách na súÊaže alebo manuálne pracovné minnosti, ak to
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté a súmasne zaplatené zvýšené
poistné.
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POXYH
DYR933$66,67&$5'35(0,80&25325$7(

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky.
3 Ak je poisteným obman iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vzÊahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej
zmluve, s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie.
36_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
najmä odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky poisÊovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• Poistník je povinný oznámiÊ poisÊovni najneskôr v de¬ odchodu poisteného na zahranimnú cestu na tlamive poisÊovne „Nahlásenie zahranimnej cesty“
údaje o poistenom a trvaní zahranimnej cesty.
• Pred nahlásením poisteného na zahranimnú cestu poistník musí maÊ predplatený potrebný pomet osobodní na uzavretej platnej poistnej zmluve.
• Poistený je povinný dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala.
• salšie povinnosti poistníka sú bližšie upravené v poistnej zmluve.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• V prípade potreby vyhadania lekárskej pomoci v zahranimí sa obráÊte vopred na asistenmnú službu na tel. m. uvedených na asistenmnej kartimke alebo
na tel. m.+421 257 299 275, +421 905 710 033
• DbaÊ, aby sa následky poistnej udalosti zbytomne nezvämšovali.
• Hroziacej škode zabrániÊ spôsobom primeraným okolnostiam.
• Škodovú udalosÊ oznámte bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na urmenom tlamive poisÊovni, dostupnom na internetovej stránke
http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•

Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom na úmet. Po vymerpaní zakúpených osobodní je možné znova doobjednaÊ. Poistné sa platí jednorazovo pri doobjednávke. Nový pomet zakúpených osobodní sa s doterajším pomtom kumuluje.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•
•
•

Poistná zmluva sa uzatvára nezávisle na pomte zakúpených osobodní na dobu neurmitú s poistným obdobím jeden rok od dátumu uzavretia poistnej
zmluvy.
Poistenie zamína d¬om nástupu poisteného na poistníkom vopred nahlásenú zahranimnú cestu. Poistenie konmí d¬om, ktorý bol stanovený ako posledný de¬ cesty.
Ak je poistné zaplatené alebo poukázané na úhradu až po nástupe na cestu, nevzniká nárok na plnenie zo zmluvy.
Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
- zánik organizácie,
- vymerpanie zakúpeného množstva osobodní,
- výpoveu poistníka v lehote stanovenej zákonom.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.

36_20180223_1

&HORURþQpSRLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRY
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 391 - Celoromné poistenie liemebných nákladov

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahranimí (ualej len „VPP“).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoné poistenie obmanov v prípade nemakaných udalostí v zahranimí.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa vzÊahuje na liemebné náklady, ktoré vzniknú v prípade
náhleho ochorenia alebo úrazu poisteného v zahranimí.
3 Poistenie liemebných nákladov zah»¬a:
3 Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
3 Hospitalizáciu v zahranimí
3 Prepravu do najbližšej nemocnice
3 Liemebné náklady v prípade teroristického útoku
3 Náklady záchrannej akcie v horách
3 Spätnú prepravu do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže zo
zdravotných dôvodov použiÊ predpokladaný dopravný prostriedok
3 Prepravu telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prípade úmrtia.
Poistenie je možné dojednaÊ ako:
3 Individuálne
3 Poistenie skupiny osôb (minimálne 20 osôb)
3 Poistenie rodiny – poistenými sú manžel (manželka), druh (družka)
a ich deti do 18 rokov žijúce v spolomnej domácnosti.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 Poistenie nezah»¬a iné ako menované riziko
2 Náklady na liemenie choroby a úrazu spôsobené úmyselným požitím alkoholu, drog, a návykových látok
2 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy.
2 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
2 Komplikácie v Êarchavosti po 24 týždni tehotenstva.
2 Estetické a plastické operácie.
2 Preventívne prehliadky a omkovanie proti cudzokrajným chorobám
ako aj následky nepodrobenia sa povinného omkovania.
2 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
2 Udalosti obmianskej alebo intervenmnej vojny, vzbury a povstania.
2 Rizikové športy.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 3RLVWQHM ]POXYH
DYR933SUHFHVWRYQpSRLVWHQLHY]DKUDQLþt

V poistení je možné dojednaÊ uvedené druhy pobytu:
3 1.1 Turistika, rekreamný šport bez zimných športov
3 1.2. Rekreamný šport vrátane zimných športov
3 1.3. Organizovaný a súÊažný šport, okrem rizikových športov
3 2.1. Pracovné cesty a pobyty bez rizikovej práce,
3 2.2. Pracovné cesty a pobyty s rizikovou prácou I.
3 2.3. Pracovné cesty a pobyty s rizikovou prácou II.

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"







Zimné, organizované a súÊažné športy alebo pracovné cesty a pobyty, ak nebol uvedený druh pobytu v poistnej zmluve dohodnutý
a súmasne zaplatené zvýšené poistné.
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti.
Poistenie je možné uzatvoriÊ pre osoby, ktorých vek v mase uzatvorenia poistenia nie je viac ako 70 rokov.
Predmetom poistenia je pobyt v zahranimí, ktorý nepresiahne 42 dní
nepretržitého trvania.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POX
YHDYR933SUHFHVWRYQpSRLVWHQLHY]DKUDQLþt

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky.
3 Ak je poisteným obman iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vzÊahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej
zmluve, s výnimkou štátu, kde má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie.
391_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
najmä odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky poisÊovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• Poistený je povinný dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala.
• salšie povinnosti poistníka sú bližšie upravené v poistnej zmluve.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• V prípade potreby vyhadania lekárskej pomoci v zahranimí sa obráÊte vopred na asistenmnú službu CORIS, na tel. m. +421 2 5341 6371
• Hroziacej škode zabrániÊ spôsobom primeraným okolnostiam.
• DbaÊ, aby sa následky poistnej udalosti zbytomne nezvämšovali.
• RiadiÊ sa pokynmi Informamného listu AKO POSTUPOVAÉ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
• Škodovú udalosÊ oznámte bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na urmenom tlamive poisÊovni, dostupnom na internetovej stránke
http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•

Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového úmtu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom QR
kódu, alebo poštovou poukážkou.
Náklady na poistenie na ualšie poistné obdobie platíte pri každom výromí poistnej zmluvy.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•
•

•

Poistenie zamína nultou hodinou v de¬ oznameným ako zamiatok poistenia, ak sa nedohodlo že zamína už od masu jeho uzavretia. Poistenie sa dojednáva na dobu urmitú, alebo na dobu neurmitú, poistným obdobím je jeden rok.
ÚminnosÊ poistenia sa vzÊahuje na prvých 42 dní pobytu v zahranimí ubovone masto po celé obdobie poistenia.
V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy na diaku, poistenie nadobúda úminnosÊ úhradou poistného, t.j. dátumom a masom vykonania úhrady poistného
zo strany klienta. Úhrada poistného musí byt vykonaná do 7 kalendárnych dní odo d¬a uzavretia poistnej zmluvy (nie však neskôr ako v de¬ oznamený
ako zamiatok poistenia), inak poistenie nevznikne.
Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
- ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov od jeho splatnosti,
- ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca od d¬a dorumenia výzvy poistitea na jeho zaplatenie, ak nebolo zaplatené pred jej dorumením,
- o 24 hodine v posledný de¬ platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.
V prípade uzatvorenia poistenia na diaku je poistník do 14 kalendárnych dní oprávnený odstúpiÊ od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

391_20180223_1

&HVWRYQpSRLVWHQLHY]DKUDQLþt(85275$9(/
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 390, 490 - Cestovné poistenie v zahranimí EUROTRAVEL

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahranimí - EUROTRAVEL (ualej len „VPP“).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoné poistenie obmanov v prípade nemakaných udalostí v zahranimí.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie je možné dojednaÊ výberom z nasledovných rizík:
3 3RLVWHQLH OLHþHEQêFK QiNODGRY SRYLQQH SRLVWHQp UL]LNR  VD
Y]ĢDKXMHQD
• Lekárske ošetrenie a predpísané lieky
• Hospitalizácia v zahranimí
• Preprava do najbližšej nemocnice
• Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže
zo zdravotných dôvodov použiÊ predpokladaný dopravný prostriedok
• Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prípade úmrtia
3 ÒUD]RYpSRLVWHQLH
• Pre prípad smrti následkom úrazu
• Pre prípad trvalých následkov úrazu
3 3RLVWHQLHEDWRåLQ\
• Náhrada za poškodenie, znimenie, stratu, krádež alebo lúpež batožiny a vecí osobnej potreby
3 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s minnosÊou alebo vzÊahom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením,
znimením alebo stratou veci
3 3RLVWHQLHQHSRMD]GQpKRPRWRURYpKRYR]LGOD
• Náklady na odtiahnutie nepojazdného MV do opravovne a náklady na náhradné ubytovanie posádky vozidla
3 3RLVWHQLHVWRUQD]iMD]GX
• Storno poplatky, ktoré poistený musí uhradiÊ cestovnej kancelárii
v súvislosti so zrušením úmasti na zájazde pri náhlej chorobe,
hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej udalosti, alebo vlámaní do bytu poisteného.
3 3RLVWHQLHSUHGþDVQpKRQiYUDWX]R]iMD]GX
• Odškodnenie za nemerpané služby pri náhlej chorobe, hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej udalosti v byte
poisteného alebo vlámaní do bytu poisteného.
K poisteniu môžu byÊ dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekreamných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových súÊaží
• pripoistenie manuálnej práce.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 Poistenie nezah»¬a iné ako menované riziká.
2 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
2 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách.
2 Náklady na liemenie choroby a úrazu spôsobené úmyselným požitím alkoholu, drog, a návykových látok
2 Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy.
2 Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
2 Komplikácie v Êarchavosti po 24 týždni tehotenstva.
2 Estetické a plastické operácie.
2 Preventívne prehliadky a omkovanie proti cudzokrajným chorobám
ako aj následky nepodrobenia sa povinného omkovania.
2 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
2 Udalosti obmianskej alebo intervenmnej vojny, vzbury a povstania.
2 Škody na veciach prevzatých a vypožimaných.
2 Ak bolo vozidlo staršie ako 10 rokov a poistený ho použil na cestu
do zahranimia.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHY3RLVWQHM]POXYHDYR
933SUHFHVWRYQpSRLVWHQLHY]DKUDQLþt(85275$9(/

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"






Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri súÊažiach
a prípravách na súÊaže alebo manuálne pracovné minnosti, ak to
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté a súmasne zaplatené zvýšené
poistné.
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti.
Poistenie sa uzatvára na dobu urmitú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov»ši vek 70 rokov môže uzatvoriÊ poistnú zmluvu max.
na 90 dní.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POX
YHDYR933SUHFHVWRYQpSRLVWHQLHY]DKUDQLþt(85275$9(/

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie platí na území všetkých štátov sveta okrem Slovenskej republiky. Poistenie nepojazdného motorového vozidla sa vzÊahuje na teritoriálne
územie Európy okrem SR.
3 Ak je poisteným obman iného štátu zdržujúci sa na území Slovenskej republiky legálne, vzÊahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej
zmluve, s výnimkou krajiny, v ktorej má poistený trvalý pobyt, krajiny štátnej príslušnosti poisteného a krajiny v ktorej si platí zdravotného poistenie.
390, 490_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
najmä odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky poisÊovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• Poistený je povinný dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala.
• salšie povinnosti poistníka sú bližšie upravené v poistnej zmluve.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• V prípade potreby vyhadania lekárskej pomoci v zahranimí sa obráÊte vopred na asistenmnú službu CORIS, na tel. m. +421 2 5341 6371.
• Hroziacej škode zabrániÊ spôsobom primeraným okolnostiam.
• DbaÊ, aby sa následky poistnej udalosti zbytomne nezvämšovali.
• RiadiÊ sa pokynmi Informamného listu AKO POSTUPOVAÉ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
• Škodovú udalosÊ oznámte bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na urmenom tlamive poisÊovni, dostupnom na internetovej stránke
http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•

Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového úmtu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom QR
kódu, alebo poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•

•

•

Poistenie zamína nultou hodinou v de¬ oznameným ako zamiatok poistenia, ak sa nedohodlo že zamína už od masu jeho uzavretia, po zaplatení príslušného poistného. Poistenie sa uzatvára na dobu urmitú, maximálne na 365 dní. Poistený, ktorý dov»ši vek 70 rokov môže uzatvoriÊ poistnú zmluvu
max. na 90 dní.
V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy na diaku, poistenie nadobúda úminnosÊ úhradou poistného, t.j. dátumom a masom vykonania úhrady poistného
zo strany klienta. Úhrada poistného musí byt vykonaná do 7 kalendárnych dní odo d¬a uzavretia poistnej zmluvy (nie však neskôr ako v de¬ oznamený
ako zamiatok poistenia), inak poistenie nevznikne.
Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
- o 24 hodine v posledný de¬ platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
- neuhradenie poistného najneskôr v de¬ oznamený ako zamiatok poistenia.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

V prípade uzatvorenia poistenia na diaku je poistník do 14 kalendárnych dní oprávnený odstúpiÊ od zmluvy bez uvedenia dôvodu. MožnosÊ odstúpenia sa nevzÊahuje na poistnú zmluvu uzatvorenú na dobu kratšiu ako jeden mesiac.
Poistnú zmluvu nie je možné vypovedaÊ.

390, 490_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DPHVWQDQFD]DãNRGXVS{VREHQ~
SULYêNRQHSRYRODQLD
,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORþQRVĢ .223(5$7,9$SRLVĢRYĖDDV

9LHQQD,QVXUDQFH*URXS

6ORYHQVNiUHSXEOLND,ý2

3URGXNW 9êNRQSRYRODQLDEH]VWDURVWL


,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLDÒSOQêUR]VDKSUiYDSRYLQQRVWtNWRUp9iP]SRLVWHQLD
Y\SOêYDM~MHXYHGHQêY3RLVWQHM]POXYHYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DPHVWQDQFD]DãNRGXþ933B93B
2DNpSRLVWHQLHLGH"
=SRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXSULYêNRQHSRYRODQLDPiSRLVWHQê]DPHVWQDQHFSUiYRDE\SRLVĢRYĖD]DQHKRQDKUDGLODãNRGXNWRU~VS{VREtVYRMPX
]DPHVWQiYDWHĐRYLSULSOQHQtSUDFRYQêFK~ORKSRGĐD=iNRQQtNDSUiFHDOHERREGREQpKRSUiYQHKRSUHGSLVX65XSUDYXM~FHKRSUDFRYQpY]ĢDK\

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQDãNRGXNWRU~SRLVWHQê]DPHVWQDQHF]RG
SRYHGiVYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYLDWR
 QDåLYRWHD]GUDYt
 SRãNRGHQtPD]QLþHQtPYHFL

9QiYUKXSRLVWQHM]POXY\MHPRåQpGRMHGQDĢSULSRLVWHQLD]RGSRYHG
QRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~
 QDPRWRURYRPYR]LGOH]DPHVWQiYDWHĐD
 QDSUHSUDYRYDQêFKYHFLDFK
 QD~]HPt(XUySVNHM~QLH

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDMPlQD]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~
2 ~P\VHOQHDOHERYHGRPRXQHGEDQOLYRVĢRX
2 SRSRåLWtDONRKROLFNpKRQiSRMD
2 VWUDWRX]YHUHQêFKSUHGPHWRY
2 VFKRGNRPQD]YHUHQêFKKRGQRWiFK
2 FK\EQêP]D~þWRYDQtP
2 QHGRGUåDQtPSUHGStVDQHMREVOXK\DOHER~GUåE\YHFL
2 QHGRGUåDQtPSUHGStVDQpKRWHFKQRORJLFNpKRSRVWXSX
2 Y\UREHQtPQHSRGDUNX
2 FK\EQRXPDQXiOQRXSUiFRX
2 QHVSOQHQtPSRYLQQRVWLQDRGYUiWHQLHãNRG\
2 ]DPHVWQiYDWHĐRYL]DSODWHQtPSRNXW\SHQiOHDOHERLQHMVDQNFLH
2 VSRORþQtNRP NRQDWHĐRP DOHER þOHQRP SUHGVWDYHQVWYD UHVS
GR]RUQHMUDG\VSRORþQRVWLSURNXULVWRP
2 ]DPHVWQiYDWHĐRYL]DSODWHQtPSRNXW\SHQiOHDOHERLQHMVDQNFLH
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX  9ãHREHF
QêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DPHVW
QDQFD]DãNRGXþ933B93B

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
 3RLVWQpSOQHQLH]DNDåG~SRLVWQ~XGDORVĢVD]QLåXMHRVSROX~þDVĢ
XYHGHQ~YQiYUKXSRLVWQHM]POXY\
 3RUXãHQLHSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRPi]DQiVOHGRNXSODWQHQLHQiUR
NXSRLVĢRYQHQDQiKUDGXSRLVWQpKRSOQHQLDDOHERMHKRþDVWL
 3RLVĢRYĖDSRVN\WQHSRLVWQpSOQHQLHGRYêãN\NWRU~MHSRLVWHQêSR
YLQQêQDKUDGLĢ]DPHVWQiYDWHĐRYLSRGĐD=iNRQQtNDSUiFHDOHERRE
GREQpKRSUiYQHKRSUHGSLVX65XSUDYXM~FHKRSUDFRYQpY]ĢDK\

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHYR9ãHREHFQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DPHVWQDQ
FD]DãNRGXþ933B93B

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 3RLVWHQLHVDWêNDSRLVWQêFKXGDORVWtNWRUpEROLVS{VREHQpDSULNWRUêFKãNRGDY]QLNODQD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\SRNLDĐVDYSRLVWQHM]POXYH
QHGRKRGORLQDN




BB

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
 2GSRYHGDĢSUDYGLYRQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\NWRUpVDWêNDM~GRMHGQDQpKRSRLVWHQLDDPDM~YSO\YQDX]DYUHWLHSRLVWQHM]POXY\
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
 3RþDVWUYDQLDSRLVWHQLDMHSRWUHEQpQDMPlSUDYLGHOQHXKUiG]DĢSRLVWQp
 2]QiPLĢNDåG~]PHQXYSRGNODGRFKNWRUpEROLUR]KRGXM~FHSUHYêSRþHWSRLVWQpKR
 2]QiPLĢåHX]DYUHOSRLVWQ~]POXYXQDWRLVWpSRLVWHQpUL]LNRVLQRXSRLVĢRYĖRXSULþRPMH]iURYHĖSRYLQQêR]QiPLĢDMREFKRGQpPHQRWDNHMWRSRLV
ĢRYQHDYêãNXSRLVWQHMVXP\
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHãNRGRYHMXGDORVWL
 %H]RGNODGQHR]QiPLĢQD&HQWUiOQ\GLVSHþLQJãN{G  Y]QLNDNHMNRĐYHNãNRGRYHMXGDORVWLYþDVHNHG\MHPRåQp]LVWLĢUR]VDKSUtþLQX
DYêãNXãNRG\QDMQHVN{UGRNDOHQGiUQ\FKGQtRGMHMY]QLNXDOHERGRNDOHQGiUQ\FKGQtRGNHG\VDRQHMGR]YHGHO
 3RLVWHQêQLHMHRSUiYQHQêEH]SUHGFKiG]DM~FHKRV~KODVXSRLVĢRYQH~SOQHDOHERþLDVWRþQHX]QDĢDOHERXVSRNRMLĢQiURNQDQiKUDGXãNRG\
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP SRYLQQRVWt QiMGHWH YR 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX þ 933B
93B

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"





3RLVWQpMHPRåQpSODWLĢãWYUĢURþQHSROURþQHDOHERURþQHSRGĐD]YROHQHMIUHNYHQFLHSODWHQLDSRLVWQpKRYSRLVWQHM]POXYH
6SODWQRVĢDPRåQRVWLSODWE\SRLVWQpKRV~URYQDNpSRþDVFHOHMSODWQRVWLSRLVWQHM]POXY\
3RLVWQpPRåQRSODWLĢQDMPlSUHYRGRP]EDQNRYpKR~þWXDOHERSRãWRYRXSRXNiåNRX
3RLVWQpVDSRYDåXMH]DXKUDGHQpSRMHKRSULStVDQtQD~þHWSRLVĢRYQHDWRYUiWDQHGDQH]SRLVWHQLD

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
3RLVWHQLHY]QLNQHSUYêPGĖRPQDVOHGXM~FLPSRGQLX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\DNQHERORGRKRGQXWpåHY]QLNQHXåX]DYUHWtPSRLVWQHM]POXY\DOHERQH
VN{U3RLVWHQLH]DQLNi]G{YRGRYXYHGHQêFKYSRLVWQHM]POXYHSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDY2EþLDQVNRP]iNRQQtNX+ODYQpG{YRG\]iQLNXSRLVWHQLDV~
 XSO\QXWLHGRE\GRKRGQXWHMYSRLVWQHM]POXYH
 XNRQþHQtPþLQQRVWLSRLVWHQpKR
 DNSRLVWQp]DSUYpSRLVWQpREGRELHDOHERMHGQRUD]RYpSRLVWQpQHEROR]DSODWHQpGRWURFKPHVLDFRYRGRGĖDMHKRVSODWQRVWL
 DNSRLVWQp]DćDOãLHSRLVWQpREGRELHQHEROR]DSODWHQpGRMHGQpKRPHVLDFDRGRGĖDGRUXþHQLDYê]Y\SRLVĢRYĖRXQDMHKR]DSODWHQLHDNQHERORSR
LVWQp]DSODWHQpSUHGGRUXþHQtPWHMWRYê]Y\WRLVWpSODWtDNEROD]DSODWHQiOHQþDVĢSRLVWQpKR3RLVĢRYĖDMHSRYLQQiGRUXþLĢYê]YXSRGĐDSUYHMYHW\
GRMHGQpKRPHVLDFDRGRGĖDVSODWQRVWLSRLVWQpKR$NQHERODYê]YDGRUXþHQiSRLVWHQLH]DQLNQHDNSRLVWQpQHEROR]DSODWHQpGRWURFKPHVLDFRYRGR
GĖDMHKRVSODWQRVWL
 DNRGSDGODPRåQRVĢåHSRLVWQiXGDORVĢQDVWDQH

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
3RLVWHQLHMHPRåQpY\SRYHGDĢ
 StVRPQRXYêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDSULþRPYêSRYHćPXVtE\ĢGRUXþHQiSRLVĢRYQLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGNRQFRPSRLVWQpKRRE
GRELD$NGRãORN]PHQHYêãN\SRLVWQpKRDSRLVĢRYĖDYêãNXSRLVWQpKRQHR]QiPLODWRPXNWRVĖRXX]DYUHOSRLVWQ~]POXYXQDMQHVN{UGHVDĢWêåGĖRY
SUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELDQHXSODWQtVDOHKRWDSRGĐDSUYHMYHW\
 StVRPQRXYêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGGiWXPXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\YêSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiD]DþtQDSO\Q~ĢQXOWRXKRGLQRXGĖD
QDVOHGXM~FHKRSRGQLGRUXþHQLDYêSRYHGHSRLVĢRYQLXSO\QXWtPYêSRYHGQHMOHKRW\SRLVWHQLH]DQLNQHSULþRPSRLVĢRYĖDPiSUiYRQDSRPHUQ~þDVĢ
SRLVWQpKR]RGSRYHGDM~FXGĎåNHWUYDQLDSRLVWHQLD
 StVRPQRXYêSRYHćRXGRMHGQpKRPHVLDFDRGRGĖDSRVN\WQXWLDSRLVWQpKRSOQHQLDDOHERMHKR]DPLHWQXWLDSULþRPYêSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQi
DMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH





BB

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DPHVWQDQFD]DãNRGXVS{VREHQ~
SULYêNRQHSRYRODQLD
,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORþQRVĢ .223(5$7,9$SRLVĢRYĖDDV

9LHQQD,QVXUDQFH*URXS

6ORYHQVNiUHSXEOLND,ý2

3URGXNW 9êNRQSRYRODQLDEH]VWDURVWL


,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLDÒSOQêUR]VDKSUiYDSRYLQQRVWtNWRUp9iP]SRLVWHQLD
Y\SOêYDM~MHXYHGHQêY3RLVWQHM]POXYHYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DPHVWQDQFD]DãNRGXþ933B93B
2DNpSRLVWHQLHLGH"
=SRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXSULYêNRQHSRYRODQLDPiSRLVWHQê]DPHVWQDQHFSUiYRDE\SRLVĢRYĖD]DQHKRQDKUDGLODãNRGXNWRU~VS{VREtVYRMPX
]DPHVWQiYDWHĐRYLSULSOQHQtSUDFRYQêFK~ORKSRGĐD=iNRQQtNDSUiFHDOHERREGREQpKRSUiYQHKRSUHGSLVX65XSUDYXM~FHKRSUDFRYQpY]ĢDK\

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQDãNRGXNWRU~SRLVWHQê]DPHVWQDQHF]RG
SRYHGiVYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYLDWR
 QDåLYRWHD]GUDYt
 SRãNRGHQtPD]QLþHQtPYHFL

9QiYUKXSRLVWQHM]POXY\MHPRåQpGRMHGQDĢSULSRLVWHQLD]RGSRYHG
QRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~
 QDPRWRURYRPYR]LGOH]DPHVWQiYDWHĐD
 QDSUHSUDYRYDQêFKYHFLDFK
 QD~]HPt(XUySVNHM~QLH

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDMPlQD]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~
2 ~P\VHOQHDOHERYHGRPRXQHGEDQOLYRVĢRX
2 SRSRåLWtDONRKROLFNpKRQiSRMD
2 VWUDWRX]YHUHQêFKSUHGPHWRY
2 VFKRGNRPQD]YHUHQêFKKRGQRWiFK
2 FK\EQêP]D~þWRYDQtP
2 QHGRGUåDQtPSUHGStVDQHMREVOXK\DOHER~GUåE\YHFL
2 QHGRGUåDQtPSUHGStVDQpKRWHFKQRORJLFNpKRSRVWXSX
2 Y\UREHQtPQHSRGDUNX
2 FK\EQRXPDQXiOQRXSUiFRX
2 QHVSOQHQtPSRYLQQRVWLQDRGYUiWHQLHãNRG\
2 ]DPHVWQiYDWHĐRYL]DSODWHQtPSRNXW\SHQiOHDOHERLQHMVDQNFLH
2 VSRORþQtNRP NRQDWHĐRP DOHER þOHQRP SUHGVWDYHQVWYD UHVS
GR]RUQHMUDG\VSRORþQRVWLSURNXULVWRP
2 ]DPHVWQiYDWHĐRYL]DSODWHQtPSRNXW\SHQiOHDOHERLQHMVDQNFLH
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX  9ãHREHF
QêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DPHVW
QDQFD]DãNRGXþ933B93B

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
 3RLVWQpSOQHQLH]DNDåG~SRLVWQ~XGDORVĢVD]QLåXMHRVSROX~þDVĢ
XYHGHQ~YQiYUKXSRLVWQHM]POXY\
 3RUXãHQLHSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRPi]DQiVOHGRNXSODWQHQLHQiUR
NXSRLVĢRYQHQDQiKUDGXSRLVWQpKRSOQHQLDDOHERMHKRþDVWL
 3RLVĢRYĖDSRVN\WQHSRLVWQpSOQHQLHGRYêãN\NWRU~MHSRLVWHQêSR
YLQQêQDKUDGLĢ]DPHVWQiYDWHĐRYLSRGĐD=iNRQQtNDSUiFHDOHERRE
GREQpKRSUiYQHKRSUHGSLVX65XSUDYXM~FHKRSUDFRYQpY]ĢDK\
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHYR9ãHREHFQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DPHVWQDQ
FD]DãNRGXþ933B93BDY233B63B

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 3RLVWHQLHVDWêNDSRLVWQêFKXGDORVWtNWRUpEROLVS{VREHQpDSULNWRUêFKãNRGDY]QLNODQD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\SRNLDĐVDYSRLVWQHM]POXYH
QHGRKRGORLQDN




BB

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
 2GSRYHGDĢSUDYGLYRQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\NWRUpVDWêNDM~GRMHGQDQpKRSRLVWHQLDDPDM~YSO\YQDX]DYUHWLHSRLVWQHM]POXY\
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
 3RþDVWUYDQLDSRLVWHQLDMHSRWUHEQpQDMPlSUDYLGHOQHXKUiG]DĢSRLVWQp
 2]QiPLĢNDåG~]PHQXYSRGNODGRFKNWRUpEROLUR]KRGXM~FHSUHYêSRþHWSRLVWQpKR
 2]QiPLĢåHX]DYUHOSRLVWQ~]POXYXQDWRLVWpSRLVWHQpUL]LNRVLQRXSRLVĢRYĖRXSULþRPMH]iURYHĖSRYLQQêR]QiPLĢDMREFKRGQpPHQRWDNHMWRSRLV
ĢRYQHDYêãNXSRLVWQHMVXP\
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHãNRGRYHMXGDORVWL
 %H]RGNODGQHR]QiPLĢQD&HQWUiOQ\GLVSHþLQJãN{G  Y]QLNDNHMNRĐYHNãNRGRYHMXGDORVWLYþDVHNHG\MHPRåQp]LVWLĢUR]VDKSUtþLQX
DYêãNXãNRG\QDMQHVN{UGRNDOHQGiUQ\FKGQtRGMHMY]QLNXDOHERGRNDOHQGiUQ\FKGQtRGNHG\VDRQHMGR]YHGHO
 3RLVWHQêQLHMHRSUiYQHQêEH]SUHGFKiG]DM~FHKRV~KODVXSRLVĢRYQH~SOQHDOHERþLDVWRþQHX]QDĢDOHERXVSRNRMLĢQiURNQDQiKUDGXãNRG\
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP SRYLQQRVWt QiMGHWH YR 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX þ 933B
93BDY233B63B

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"





3RLVWQpMHPRåQpSODWLĢãWYUĢURþQHSROURþQHDOHERURþQHSRGĐD]YROHQHMIUHNYHQFLHSODWHQLDSRLVWQpKRYSRLVWQHM]POXYH
6SODWQRVĢDPRåQRVWLSODWE\SRLVWQpKRV~URYQDNpSRþDVFHOHMSODWQRVWLSRLVWQHM]POXY\
3RLVWQpPRåQRSODWLĢQDMPlSUHYRGRP]EDQNRYpKR~þWXDOHERSRãWRYRXSRXNiåNRX
3RLVWQpVDSRYDåXMH]DXKUDGHQpSRMHKRSULStVDQtQD~þHWSRLVĢRYQHDWRYUiWDQHGDQH]SRLVWHQLD

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
3RLVWHQLHY]QLNQHSUYêPGĖRPQDVOHGXM~FLPSRGQLX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\DNQHERORGRKRGQXWpåHY]QLNQHXåX]DYUHWtPSRLVWQHM]POXY\DOHERQH
VN{U3RLVWHQLH]DQLNi]G{YRGRYXYHGHQêFKYSRLVWQHM]POXYHSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDY2EþLDQVNRP]iNRQQtNX+ODYQpG{YRG\]iQLNXSRLVWHQLDV~
 XSO\QXWLHGRE\GRKRGQXWHMYSRLVWQHM]POXYH
 XNRQþHQtPþLQQRVWLSRLVWHQpKR
 DNSRLVWQp]DSUYpSRLVWQpREGRELHDOHERMHGQRUD]RYpSRLVWQpQHEROR]DSODWHQpGRWURFKPHVLDFRYRGRGĖDMHKRVSODWQRVWL
 DNSRLVWQp]DćDOãLHSRLVWQpREGRELHQHEROR]DSODWHQpGRMHGQpKRPHVLDFDRGRGĖDGRUXþHQLDYê]Y\SRLVĢRYĖRXQDMHKR]DSODWHQLHDNQHERORSR
LVWQp]DSODWHQpSUHGGRUXþHQtPWHMWRYê]Y\WRLVWpSODWtDNEROD]DSODWHQiOHQþDVĢSRLVWQpKR3RLVĢRYĖDMHSRYLQQiGRUXþLĢYê]YXSRGĐDSUYHMYHW\
GRMHGQpKRPHVLDFDRGRGĖDVSODWQRVWLSRLVWQpKR$NQHERODYê]YDGRUXþHQiSRLVWHQLH]DQLNQHDNSRLVWQpQHEROR]DSODWHQpGRWURFKPHVLDFRYRGR
GĖDMHKRVSODWQRVWL
 DNRGSDGODPRåQRVĢåHSRLVWQiXGDORVĢQDVWDQH

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
3RLVWHQLHMHPRåQpY\SRYHGDĢ
 StVRPQRXYêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDSULþRPYêSRYHćPXVtE\ĢGRUXþHQiSRLVĢRYQLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGNRQFRPSRLVWQpKRRE
GRELD$NGRãORN]PHQHYêãN\SRLVWQpKRDSRLVĢRYĖDYêãNXSRLVWQpKRQHR]QiPLODWRPXNWRVĖRXX]DYUHOSRLVWQ~]POXYXQDMQHVN{UGHVDĢWêåGĖRY
SUHGXSO\QXWtPSRLVWQpKRREGRELDQHXSODWQtVDOHKRWDSRGĐDSUYHMYHW\
 StVRPQRXYêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGGiWXPXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\YêSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiD]DþtQDSO\Q~ĢQXOWRXKRGLQRXGĖD
QDVOHGXM~FHKRSRGQLGRUXþHQLDYêSRYHGHSRLVĢRYQLXSO\QXWtPYêSRYHGQHMOHKRW\SRLVWHQLH]DQLNQHSULþRPSRLVĢRYĖDPiSUiYRQDSRPHUQ~þDVĢ
SRLVWQpKR]RGSRYHGDM~FXGĎåNHWUYDQLDSRLVWHQLD
 StVRPQRXYêSRYHćRXGRMHGQpKRPHVLDFDRGRGĖDSRVN\WQXWLDSRLVWQpKRSOQHQLDDOHERMHKR]DPLHWQXWLDSULþRPYêSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQi
DMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
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3RLVWHQLHE\WRYpKRGRPX
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 451 - Poistenie bytového domu

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre
prípad živelných udalostí (OPP Z 156), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach
pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpemenia (ZD SZ-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie strojov
a elektroniky (OPP SE 307), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla (OPP SK 256), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie budov
a stavieb – indexácia (OZD-I), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie bytových domov (OZD-BD).

2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie bytových domov ponúka moderné riešenia ochrany majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Týmto poskytuje vlastníkom bytových domov
optimálnu poistnú ochranu.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia sú bytové domy vrátane ich stavebných súmastí
a príslušenstva, ktoré je možné poistiÊ na riziká:
3 =iNODGQp åLYHOQp SRLVWHQLH ktoré sa dojednáva zvolením balíka
krytia:
3 )/(;$požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie lietadla, jeho mastí alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov,
3 =GUXåHQêåLYHO±%$6,& obsahuje riziká v balíku krytia FLEXA,
povode¬ alebo záplava, víchrica alebo krupobitie, zosuv pôdy,
zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny, zemetrasenie, a ak je poistenou vecou budova, tiež Êarcha snehu alebo
námrazy, kvapalina unikajúca z vodovodných zariadení a média
vytekajúcim z hasiacich zariadení,
3 =GUXåHQêåLYHO±3/86obsahuje riziká v balíku krytia Združený živel – BASIC, náraz dopravného prostriedku, dym, nárazová vlna pri prelete nadzvukového lietadla, atmosférické zrážky,
domasné prepätie alebo podpätie v elektrorozvodnej alebo komunikamnej sieti, únik vody v dôsledku poistnej udalosti spôsobenej vodovodnou škodou, mechanické poškodenie zateplenia
vonkajšieho plášÊa BD zvieraÊom, úhrada nákladov úmelne vynaložených v súvislosti s opravou alebo výmenou rozvodov, vypratávacie náklady, demontáž, remontáž nepoškodených vecí,
spätné vystúpenie vody z kanalizamného potrubia, búrlivý vietor.
3 2GFXG]HQLH
3 9DQGDOL]PXV
3 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXvlastníkov bytov a nebytových priestorov

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 Pozemky, porasty a plodiny,
2 oporné múry,
2 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby,
v zlom technickom stave,
2 motorové a prípojné vozidlá s EkV,
2 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené
okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory spôsobené obnovami rekonštrukciami alebo inými prácami,
2 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsledku povodne alebo záplavy,
2 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
2 prostá krádež,
2 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosÊou,
2 v prípade poistenia rizika lom stroja škody spôsobené používaním
poistenej veci v rozpore s predpismi výrobcu, v rozpore s technickými podmienkami alebo normami, trvalým vplyvom prevádzky alebo
prirodzeným opotrebením.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
2332='='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

Pripoistenie k zodpovednosti za škodu:
 3RLVWHQLHNUtåRYHM]RGSRYHGQRVWL
 3RLVWHQLHþOHQRYRUJiQRYVSRORþHQVWYD
Pripoistenie rizika:
 /RPVWURMD
 6NOR
 6SUHMHUVWYR
 $WPRVIpULFNpUL]LNi
 3UHSlWLHDSRGSlWLH
 ÒQLNYRG\ YRGQpVWRþQp
 3RãNRGHQLH]DWHSOHQLDYRQNDMãLHKRSOiãĢD]YLHUDĢRP
 +DYiULDUR]YRGRY RSUDYDYêPHQD
 'HPRQWiåUHPRQWiåQHSRãNRGHQêFKYHFt
Pripoistenie predmetu poistenia:
 +QXWHĐQpYHFL
 1HKQXWHĐQRVWL±YHGĐDMãLHREMHNW\

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"






Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Pripoistenie rizík a predmetov poistenia nie je možné dojednaÊ bez
základného živelného poistenia.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.
Pripoistenie poistných rizík: atmosférické zrážky, prepätie a podpätie, únik vody (vodné/stomné), poškodenie zateplenia vonkajšieho
plášÊa zvieraÊom, havária rozvodov (oprava/výmena), demontáž,
remontáž nepoškodených vecí je možné dojednaÊ len k balíku krytia
Združený živel – PLUS.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt MH XYHGHQê Y SUtVOXã
QêFK9332332='='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH
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.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa vzÊahuje len na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve
dojednaných viac miest poistenia, vzÊahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie rizika,
• predložiÊ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úmtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniÊ preskúmaÊ minnosÊ zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za úmelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniÊ vstup do poistených objektov.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej minnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v mase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má poisÊovate právo uplatniÊ podpoistenie,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• zabezpemiÊ poistený majetok vomi odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zárove¬ však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený, resp. poistník povinný oznámiÊ škodu príslušným orgánom polície.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK9332332='='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•

Náklady na poistenie je možné platiÊ v štvrÊromných, polromných alebo romných splátkach, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platobnou kartou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou prvého d¬a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok zamína d¬om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurmitú, pokia nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Písomnou výpoveuou do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, primom výpovedná lehota je osemdenná
a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom
poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
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*/2%$/WXULVW
,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORþQRVĢ .223(5$7,9$SRLVĢRYĖDDV

9LHQQD,QVXUDQFH*URXS

6ORYHQVNiUHSXEOLND,ý2

3URGXNW ±*/2%$/WXULVW


,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLDÒSOQêUR]VDKSUiYDSRYLQQRVWtNWRUp9iP]SRLVWHQLD
Y\SOêYDM~MHXYHGHQêY3RLVWQHM]POXYHYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKFHVWRYQpKRSRLVWHQLD*/2%$/WXULVW ćDOHMOHQÄ933*/2%$/³ 
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
&HVWRYQpSRLVWHQLHMHGUXKSRLVWHQLDNWRUpVDGRMHGQiYDDNRGREURYRĐQpSRLVWHQLHREþDQRYYSUtSDGHQHþDNDQêFKXGDORVWtY]DKUDQLþt

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3UHGPHWRPSRLVWHQLDMHEDOtNXYHGHQêFKUL]tN
P 3RLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRYY]DKUDQLþt
P ÒUD]RYpSRLVWHQLH
P 3RLVWHQLHEDWRåLQ\DYHFtRVREQHMSRWUHE\
P 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
P 3RLVWHQLHSUiYQHMRFKUDQ\
P 3RLVWHQLHQHVNRUpKRGRGDQLDEDWRåLQ\OHWHFNRXVSRORþQRVĢRX
.EDOtNXUL]tNMHPRåQpGRMHGQDĢSRLVWHQLHVWRUQD]iMD]GXDNRGRGDW
NRYpSRLVWHQLH
3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQD
P 3RLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRY
 /HNiUVNHRãHWUHQLHDSUHGStVDQpOLHN\
 +RVSLWDOL]iFLDY]GUDYRWQtFNRP]DULDGHQt
 3UHSUDYDGRQDMEOLåãHMQHPRFQLFH
 /LHþHEQpQiNODG\YSUtSDGHWHURULVWLFNpKR~WRNX
 6SlWQiSUHSUDYDGRNUDMLQ\WUYDOpKRSRE\WXDNSRLVWHQêQHP{åH
]R ]GUDYRWQêFK G{YRGRY SRXåLĢ SUHGSRNODGDQê GRSUDYQê SUR
VWULHGRN
 3UHSUDYDWHOHVQêFKSR]RVWDWNRYGRNUDMLQ\WUYDOpKRSRE\WXYSUt
SDGH~PUWLD
P ÒUD]RYpSRLVWHQLH
 3UHSUtSDGVPUWLQiVOHGNRP~UD]X
 3UHSUtSDGWUYDOêFKQiVOHGNRY~UD]X
P 3RLVWHQLHEDWRåLQ\
 1iKUDGD]DSRãNRGHQLH]QLþHQLHVWUDWXNUiGHåDOHERO~SHåED
WRåLQ\DYHFtRVREQHMSRWUHE\
P 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
 âNRG\VS{VREHQpSRLVWHQêPYV~YLVORVWLVþLQQRVĢRXDOHERY]ĢD
KRP N LQHM RVREH QD ]GUDYt DOHER XVPUWHQtP D SRãNRGHQtP
]QLþHQtPDOHERVWUDWRXYHFL
P 3RLVWHQLHSUiYQHMSRPRFL
 3UiYQD RFKUDQD D ~KUDGD V WêP VSRMHQêFK QiNODGRY YUiWDQH
NDXFLH
P 3RLVWHQLHQHVNRUpKRGRGDQLDEDWRåLQ\OHWHFNRXVSRORþQRVĢRX
 1HY\KQXWQpQiNODG\QDK\JLHQLFNpSRWUHE\REOHþHQLH
P 3RLVWHQLHVWRUQD]iMD]GX
 6WRUQRSRSODWN\NWRUpSRLVWHQêPXVtXKUDGLĢFHVWRYQHMNDQFHOiULL
Y V~YLVORVWL VR ]UXãHQtP ~þDVWL QD ]iMD]GH SUL QiKOHM FKRUREH
KRVSLWDOL]iFLLEOt]NHMRVRE\VPUWLEOt]NHMRVRE\SULåLYHOQHMXGD
ORVWLDOHERYOiPDQtGRE\WXSRLVWHQpKR
.SRLVWHQLXP{åXE\ĢGRMHGQDQpQDVOHGRYQpSULSRLVWHQLD
 SULSRLVWHQLHUL]LNRYêFKãSRUWRYDãSRUWRYêFKV~ĢDåt
 SULSRLVWHQLHPDQXiOQHMSUiFH

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

O 3RLVWHQLHQH]DKĚĖDLQpDNRPHQRYDQpUL]LNi
O âNRG\VS{VREHQp~P\VHOQHD]KUXEHMQHGEDQOLYRVWL
O âNRG\QDPRWRURYêFKYR]LGOiFKYHFLDFKXPHOHFNHMKRGQRW\SH
QLD]RFKãHNRFKãSHUNRFKYNODGQêFKNQLåNiFKFHQLQiFK
O 1iNODG\QDOLHþHQLHFKRURE\D~UD]XVS{VREHQp~P\VHOQêPSRåL
WtPDONRKROXGURJDQiY\NRYêFKOiWRN
O &KRURE\XåH[LVWXM~FHFKURQLFNpDOHERRSDNXM~FHVDDNRDMSV\
FKLFNpSRUXFK\
O 3UHQRVQpSRKODYQpFKRURE\DYtUXV+,9
O .RPSOLNiFLHYĢDUFKDYRVWLSRWêåGQLWHKRWHQVWYD
O (VWHWLFNpDSODVWLFNpRSHUiFLH
O 3UHYHQWtYQHSUHKOLDGN\DRþNRYDQLHSURWLFXG]RNUDMQêPFKRUREiP
DNRDMQiVOHGN\QHSRGUREHQLDVDSRYLQQpKRRþNRYDQLD
O 6DPRYUDåGDDOHERSRNXVRVDPRYUDåGX
O 8GDORVWLREþLDQVNHMDOHERLQWHUYHQþQHMYRMQ\Y]EXU\DSRYVWDQLD
O âNRG\QDYHFLDFKSUHY]DWêFKDY\SRåLþDQêFK
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 3RLVWQHM ]POXYH
DYR933*/2%$/WXULVW

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"

 5L]LNRYpSURIHVLRQiOQHDDPDWpUVNHãSRUW\SULV~ĢDåLDFKDSUtSUD
YiFKQDV~ĢDåHDOHERPDQXiOQHSUDFRYQpþLQQRVWLDNWRQHERORY
SRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWpDV~þDVQH]DSODWHQp]YêãHQpSRLVWQp
 3RUXãHQLHSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRPi]DQiVOHGRNXSODWQHQLHQiUR
NXSRLVĢRYDWHĐDQDQiKUDGXSRLVWQpKRSOQHQLDDOHERMHKRþDVWL
 3RLVWHQLHVDX]DWYiUDQDGREXXUþLW~PD[LPiOQHQD  GQt
3RLVWHQêNWRUêGRYĚãLYHNURNRYP{åHX]DWYRULĢSRLVWQ~]POXYX
PD[QDGQt
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POX
YHDYR933*/2%$/WXULVW
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.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
P 3RLVWHQLHSODWtQD~]HPtGRKRGQXWRPYSRLVWQHM]POXYH (XUySDDOHER6YHW RNUHP6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
P $NMHSRLVWHQêPREþDQLQpKRãWiWXNWRUêPiY65Y\GDQêGRNODGRSRE\WHSUHFXG]LQFRYDOHERLGHRI\]LFN~RVREXNWRUiMHSRYLQQHYHUHMQH
]GUDYRWQHSRLVWHQiQD~]HPt65 DOHERYQLHNWRURP]þOHQVNêFKãWiWRY(XUySVNHM~QLH Y]ĢDKXMHVDSRLVWQpNU\WLHQD~]HPLHGRKRGQXWpYSRLVWQHM
]POXYHVYêQLPNRXNUDMLQ\YNWRUHMPiSRLVWHQêWUYDOpE\GOLVNRDOHERYNWRUHMMH~þDVWQtNRPYHUHMQpKRDOHERREGREQpKR]GUDYRWQpKRSRLVWHQLD

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
 2NUHPYãHWNêFKSRYLQQRVWtVWDQRYHQêFKSUiYQ\PLSUHGSLVPLWYRULDFLFKSUiYQ\SRULDGRN6ORYHQVNHMUHSXEOLN\MHSRLVWQtNUHVSSRLVWHQêSRYLQQê
QDMPlRGSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\SRLVĢRYQHWêNDM~FHVDGRMHGQiYDQpKRSRLVWHQLD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
 3RLVWHQêMHSRYLQQêGEDĢDE\SRLVWQiXGDORVĢQHQDVWDOD
 ĆDOãLHSRYLQQRVWLSRLVWQtNDP{åXE\ĢEOLåãLHXSUDYHQpYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
 9SUtSDGHSRWUHE\Y\KĐDGDQLDOHNiUVNHMSRPRFLY]DKUDQLþtVDREUiĢWHYRSUHGQDDVLVWHQþQ~VOXåEX*/2%$/$66,67$1&(6/29$.,$QDWHO
XYHGHQRPQDDVLVWHQþQHMNDUWLþNH
 +UR]LDFHMãNRGH]DEUiQLĢVS{VRERPSULPHUDQêPRNROQRVWLDP
 'EDĢDE\VDQiVOHGN\SRLVWQHMXGDORVWL]E\WRþQHQH]YlþãRYDOL
 5LDGLĢVDSRN\QPL,QIRUPDþQpKROLVWX$.232678329$ġ935Ë3$'(32,671(-8'$/267,
 âNRGRY~ XGDORVĢ R]QiPLĢ EH]RGNODGQH SR QiYUDWH QD 6ORYHQVNR StVRPQH QD XUþHQRP WODþLYH SRLVĢRYQL GRVWXSQRP QD LQWHUQHWRYHM VWUiQNH
KWWSZZZNRRSVNQDKODVLWVNRGX

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
 1iNODG\ QD SRLVWHQLH SODWtWH MHGQRUD]RYR SR SRGSLVH SRLVWQHM ]POXY\ SUHYRGRP ] EDQNRYpKR ~þWX SODWREQRX NDUWRX SODWERX SURVWUHGQtFWYRP
45NyGXDOHERSRãWRYRXSRXNiåNRX

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
 3RLVWHQLH]DþtQDQXOWRXKRGLQRXYGHĖR]QDþHQêPDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNVDQHGRKRGORåH]DþtQDXåRGþDVXMHKRX]DYUHWLDSR]DSODWHQt
SUtVOXãQpKRSRLVWQpKR3RLVWHQLHVDX]DWYiUDQDGREXXUþLW~PD[LPiOQHQD  GQt3RLVWHQêNWRUêGRYĚãLYHNURNRYP{åHX]DWYRULĢ
SRLVWQ~]POXYXPD[QDGQt
 9SUtSDGHSRLVWHQLDSURGXNWXÄ*/2%$/URþQê³VD~þLQQRVĢSRLVWHQLDY]ĢDKXMHQDSUYêFKGQtSRE\WXY]DKUDQLþtĐXERYRĐQHþDVWRSRFHOpREGRELH
SRLVWHQLD
 3RLVWHQLH]DQLNi]G{YRGRYXYHGHQêFKYSRLVWQHM]POXYHSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDY2EþLDQVNRP]iNRQQtNX+ODYQpG{YRG\]iQLNXSRLVWHQLDV~
 RKRGLQHYSRVOHGQêGHĖSODWQRVWLSRLVWQHM]POXY\
 DNRGSDGODPRåQRVĢåHSRLVWQiXGDORVĢQDVWDQH
 QHXKUDGHQLHSRLVWQpKRQDMQHVN{UYGHĖR]QDþHQêDNR]DþLDWRNSRLVWHQLD
 3RLVWHQLHVWRUQD]iMD]GXDNMHYSRLVWQHM]POXYHGRMHGQDQp]DþtQDQDVOHGXM~FLPGĖRPSRGQLXKUDGHQLDSRLVWQpKRDNRQþtGĖRPQiVWXSXQD
]iMD]G

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
 3tVRPQRXYêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGGiWXPXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\YêSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
SULþRPSRLVĢRYĖDPiSUiYRQDSRPHUQ~þDVĢSRLVWQpKR]RGSRYHGDM~FHKRGĎåNHWUYDQLDSRLVWHQLD
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*/2%$/SOXV
,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORþQRVĢ .223(5$7,9$SRLVĢRYĖDDV

9LHQQD,QVXUDQFH*URXS

6ORYHQVNiUHSXEOLND,ý2

3URGXNW ±*/2%$/SOXV


,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLDÒSOQêUR]VDKSUiYDSRYLQQRVWtNWRUp9iP]SRLVWHQLD
Y\SOêYDM~MHXYHGHQêY3RLVWQHM]POXYHYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKFHVWRYQpKRSRLVWHQLD*/2%$/SOXV ćDOHMOHQÄ933SOXV³ 
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
&HVWRYQpSRLVWHQLHMHGUXKSRLVWHQLDNWRUpVDGRMHGQiYDDNRGREURYRĐQpSRLVWHQLHREþDQRYYSUtSDGHQHþDNDQêFKXGDORVWtY]DKUDQLþt

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3UHGPHWRPSRLVWHQLDMHEDOtNXYHGHQêFKUL]tN
P 3RLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRY
 /HNiUVNHRãHWUHQLHDSUHGStVDQpOLHN\
 +RVSLWDOL]iFLDY]GUDYRWQtFNRP]DULDGHQt
 3UHSUDYDGRQDMEOLåãHMQHPRFQLFH
 /LHþHEQpQiNODG\YSUtSDGHWHURULVWLFNpKR~WRNX
 6SlWQiSUHSUDYDGRNUDMLQ\WUYDOpKRSRE\WXDNSRLVWHQêQHP{åH
]R ]GUDYRWQêFK G{YRGRY SRXåLĢ SUHGSRNODGDQê GRSUDYQê SUR
VWULHGRN
 3UHSUDYDWHOHVQêFKSR]RVWDWNRYGRNUDMLQ\WUYDOpKRSRE\WXYSUt
SDGH~PUWLD
P ÒUD]RYpSRLVWHQLH
 3UHSUtSDGVPUWLQiVOHGNRP~UD]X
 3UHSUtSDGWUYDOêFKQiVOHGNRY~UD]X
P 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
 âNRG\VS{VREHQpSRLVWHQêPYV~YLVORVWLVþLQQRVĢRXDOHERY]ĢD
KRP N LQHM RVREH QD ]GUDYt DOHER XVPUWHQtP D SRãNRGHQtP
]QLþHQtPDOHERVWUDWRXYHFL
P 3RLVWHQLHEDWRåLQ\
 1iKUDGD]DSRãNRGHQLH]QLþHQLHVWUDWXNUiGHåDOHERO~SHåED
WRåLQ\DYHFtRVREQHMSRWUHE\
P 3RLVWHQLHQHVNRUpKRGRGDQLDEDWRåLQ\OHWHFNRXVSRORþQRVĢRX
 1HY\KQXWQpQiNODG\QDK\JLHQLFNpSRWUHE\REOHþHQLH
P 3RLVWHQLHPHãNDQLDKURPDGQpKRGRSUDYQpKRSURVWULHGNX
 2GãNRGQpYSUtSDGHPHãNDQLD]G{YRGXPLPRULDGQHMXGDORVWL
YLDFDNRKRGtQ
P 3RLVWHQLHVWRUQD]iMD]GX
 6WRUQRSRSODWN\NWRUpSRLVWHQêPXVtXKUDGLĢFHVWRYQHMNDQFHOiULL
Y V~YLVORVWL VR ]UXãHQtP ~þDVWL QD ]iMD]GH SUL QiKOHM FKRUREH
KRVSLWDOL]iFLLEOt]NHMRVRE\VPUWLEOt]NHMRVRE\SULåLYHOQHMXGD
ORVWLDOHERYOiPDQtGRE\WXSRLVWHQpKR
P 3RLVWHQLHQHþHUSDQêFKVOXåLHE
 2GãNRGQp]DXåXKUDGHQpDQHY\þHUSDQpVOXåE\SULQiKOHMFKR
UREHKRVSLWDOL]iFLLEOt]NHMRVRE\VPUWLEOt]NHMRVRE\SULåLYHOQHM
XGDORVWLYE\WHSRLVWHQpKRDOHERYOiPDQtGRE\WXSRLVWHQpKR
3RLVWHQLHVWRUQD]iMD]GXMHPRåQpGRMHGQDĢDMVDPRVWDWQH
.SRLVWHQLXP{åXE\ĢGRMHGQDQpQDVOHGRYQpSULSRLVWHQLD
 SULSRLVWHQLHUL]LNRYêFKãSRUWRYDãSRUWRYêFKV~ĢDåt
 SULSRLVWHQLHPDQXiOQHMSUiFH

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

O 3RLVWHQLHQH]DKĚĖDLQpDNRPHQRYDQpUL]LNi
O âNRG\VS{VREHQp~P\VHOQHD]KUXEHMQHGEDQOLYRVWL
O âNRG\QDPRWRURYêFKYR]LGOiFKYHFLDFKXPHOHFNHMKRGQRW\SH
QLD]RFKãHNRFKãSHUNRFKYNODGQêFKNQLåNiFKFHQLQiFK
O 1iNODG\QDOLHþHQLHFKRURE\D~UD]XVS{VREHQp~P\VHOQêPSRåL
WtPDONRKROXGURJDQiY\NRYêFKOiWRN
O &KRURE\XåH[LVWXM~FHFKURQLFNpDOHERRSDNXM~FHVDDNRDMSV\
FKLFNpSRUXFK\
O 3UHQRVQpSRKODYQpFKRURE\DYtUXV+,9
O .RPSOLNiFLHYĢDUFKDYRVWLSRWêåGQLWHKRWHQVWYD
O (VWHWLFNpDSODVWLFNpRSHUiFLH
O 3UHYHQWtYQHSUHKOLDGN\DRþNRYDQLHSURWLFXG]RNUDMQêPFKRUREiP
DNRDMQiVOHGN\QHSRGUREHQLDVDSRYLQQpKRRþNRYDQLD
O 6DPRYUDåGDDOHERSRNXVRVDPRYUDåGX
O 8GDORVWLREþLDQVNHMDOHERLQWHUYHQþQHMYRMQ\Y]EXU\DSRYVWDQLD
O âNRG\QDYHFLDFKSUHY]DWêFKDY\SRåLþDQêFK
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 3RLVWQHM ]POXYH
DYR933*/2%$/SOXV

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"

 5L]LNRYpSURIHVLRQiOQHDDPDWpUVNHãSRUW\SULV~ĢDåLDFKDSUtSUD
YiFKQDV~ĢDåHDOHERPDQXiOQHSUDFRYQp þLQQRVWLDNWRQHEROR
Y SRLVWQHM ]POXYH GRKRGQXWp D V~þDVQH ]DSODWHQp ]YêãHQp SR
LVWQp
 3RUXãHQLHSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRPi]DQiVOHGRNXSODWQHQLHQiUR
NXSRLVĢRYDWHĐDQDQiKUDGXSRLVWQpKRSOQHQLDDOHERMHKRþDVWL
 3RLVWHQLHVDX]DWYiUDQDGREXXUþLW~PD[LPiOQHQD  GQt
3RLVWHQêNWRUêGRYĚãLYHNURNRYP{åHX]DWYRULĢSRLVWQ~]POXYX
PD[QDGQt
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POX
YHDYR933*/2%$/SOXV

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
P 3RLVWHQLHSODWtQD~]HPtGRKRGQXWRPYSRLVWQHM]POXYH (XUySDDOHER6YHW RNUHP6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
P $NMHSRLVWHQêPREþDQLQpKRãWiWXNWRUêPiY65Y\GDQêGRNODGRSRE\WHSUHFXG]LQFRYDOHERLGHRI\]LFN~RVREXNWRUiMHSRYLQQHYHUHMQH
]GUDYRWQHSRLVWHQiQD~]HPt65 DOHERYQLHNWRURP]þOHQVNêFKãWiWRY(XUySVNHM~QLH Y]ĢDKXMHVDSRLVWQpNU\WLHQD~]HPLHGRKRGQXWpYSRLVWQHM
]POXYHVYêQLPNRXNUDMLQ\YNWRUHMPiSRLVWHQêWUYDOpE\GOLVNRDOHERYNWRUHMMH~þDVWQtNRPYHUHMQpKRDOHERREGREQpKR]GUDYRWQpKRSRLVWHQLD
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
 2NUHPYãHWNêFKSRYLQQRVWtVWDQRYHQêFKSUiYQ\PLSUHGSLVPLWYRULDFLFKSUiYQ\SRULDGRN6ORYHQVNHMUHSXEOLN\MHSRLVWQtNUHVSSRLVWHQêSRYLQQê
QDMPlRGSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\SRLVĢRYQHWêNDM~FHVDGRMHGQiYDQpKRSRLVWHQLD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
 3RLVWHQêMHSRYLQQêGEDĢDE\SRLVWQiXGDORVĢQHQDVWDOD
 ĆDOãLHSRYLQQRVWLSRLVWQtNDV~EOLåãLHXSUDYHQpYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
 9SUtSDGHSRWUHE\Y\KĐDGDQLDOHNiUVNHMSRPRFLY]DKUDQLþtVDREUiĢWHYRSUHGQDDVLVWHQþQ~VOXåEX*/2%$/$66,67$1&(6/29$.,$QDWHO
þXYHGHQRPQDDVLVWHQþQHMNDUWLþNH
 +UR]LDFHMãNRGH]DEUiQLĢVS{VRERPSULPHUDQêPRNROQRVWLDP
 'EDĢDE\VDQiVOHGN\SRLVWQHMXGDORVWL]E\WRþQHQH]YlþãRYDOL
 5LDGLĢVDSRN\QPL,QIRUPDþQpKROLVWX$.232678329$ġ935Ë3$'(32,671(-8'$/267,
 âNRGRY~ XGDORVĢ R]QiPWH EH]RGNODGQH SR QiYUDWH QD 6ORYHQVNR StVRPQH QD XUþHQRP WODþLYH SRLVĢRYQL GRVWXSQRP QD LQWHUQHWRYHM VWUiQNH
KWWSZZZNRRSVNQDKODVLWVNRGX

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
 1iNODG\ QD SRLVWHQLH SODWtWH MHGQRUD]RYR SR SRGSLVH SRLVWQHM ]POXY\ SUHYRGRP ] EDQNRYpKR ~þWX SODWREQRX NDUWRX SODWERX SURVWUHGQtFWYRP
45NyGXDOHERSRãWRYRXSRXNiåNRX

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
 3RLVWHQLH]DþtQDQXOWRXKRGLQRXYGHĖR]QDþHQêPDNR]DþLDWRNSRLVWHQLDDNVDQHGRKRGORåH]DþtQDXåRGþDVXMHKRX]DYUHWLDSR]DSODWHQt
SUtVOXãQpKRSRLVWQpKR3RLVWHQLHVDX]DWYiUDQDGREXXUþLW~PD[LPiOQHQD  GQt3RLVWHQêNWRUêGRYĚãLYHNURNRYP{åHX]DWYRULĢ
SRLVWQ~]POXYXPD[QDGQt
 3RLVWHQLH]DQLNi]G{YRGRYXYHGHQêFKYSRLVWQHM]POXYHSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDY2EþLDQVNRP]iNRQQtNX+ODYQpG{YRG\]iQLNXSRLVWHQLDV~
 RKRGLQHYSRVOHGQêGHĖSODWQRVWLSRLVWQHM]POXY\
 DNRGSDGODPRåQRVĢåHSRLVWQiXGDORVĢQDVWDQH
 QHXKUDGHQLHSRLVWQpKRQDMQHVN{UYGHĖR]QDþHQêDNR]DþLDWRNSRLVWHQLD
 3RLVWHQLHVWRUQD]iMD]GX]DþtQDQDVOHGXM~FLPGĖRPSRGQLXKUDGHQLDSRLVWQpKRDNRQþtGĖRPQiVWXSXQD]iMD]G

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
 3tVRPQRXYêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGGiWXPXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\YêSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
SULþRPSRLVĢRYĖDPiSUiYRQDSRPHUQ~þDVĢSRLVWQpKR]RGSRYHGDM~FHKRGĎåNHWUYDQLDSRLVWHQLD





BB

*/2%$/EL]QLV
,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORþQRVĢ .223(5$7,9$SRLVĢRYĖDDV

9LHQQD,QVXUDQFH*URXS

6ORYHQVNiUHSXEOLND,ý2

3URGXNW±*/2%$/EL]QLV


,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLDÒSOQêUR]VDKSUiYDSRYLQQRVWtNWRUp9iP]SRLVWHQLD
Y\SOêYDM~MHXYHGHQêY3RLVWQHM]POXYHYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHFHVWRYQpSRLVWHQLH*/2%$/EL]QLV ćDOHMOHQÄ933*/2%$/EL]QLV³ 
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
&HVWRYQpSRLVWHQLHGRMHGQiYDI\]LFNiDOHERSUiYQLFNiRVRED SRGQLNDWHĐDSRG NWRUiPiVtGORY6ORYHQVNHMUHSXEOLNHYSURVSHFKSRLVWHQêFKRV{EQDKOiVH
QêFKQD]DKUDQLþQ~FHVWXSUHSUtSDGQHþDNDQêFKXGDORVWtY]DKUDQLþt

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3UHGPHWRPSRLVWHQLDMHEDOtNXYHGHQêFKUL]tN
P 3RLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRYY]DKUDQLþt
P ÒUD]RYpSRLVWHQLH
P 3RLVWHQLHEDWRåLQ\DYHFtRVREQHMSRWUHE\
P 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
P 3RLVWHQLHSUiYQHMRFKUDQ\
P 3RLVWHQLHQHVNRUpKRGRGDQLDEDWRåLQ\OHWHFNRXVSRORþQRVĢRX
3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQD
P 3RLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRY
 /HNiUVNHRãHWUHQLHDSUHGStVDQpOLHN\
 +RVSLWDOL]iFLDY]GUDYRWQtFNRP]DULDGHQt
 3UHSUDYDGRQDMEOLåãHMQHPRFQLFH
 /LHþHEQpQiNODG\YSUtSDGHWHURULVWLFNpKR~WRNX
 6SlWQiSUHSUDYDGRNUDMLQ\WUYDOpKRSRE\WXDNSRLVWHQêQHP{åH
]R ]GUDYRWQêFK G{YRGRY SRXåLĢ SUHGSRNODGDQê GRSUDYQê SUR
VWULHGRN
 3UHSUDYDWHOHVQêFKSR]RVWDWNRYGRNUDMLQ\WUYDOpKRSRE\WXYSUt
SDGH~PUWLD
P ÒUD]RYpSRLVWHQLH
 3UHSUtSDGVPUWLQiVOHGNRP~UD]X
 3UHSUtSDGWUYDOêFKQiVOHGNRY~UD]X
P 3RLVWHQLHEDWRåLQ\
 1iKUDGD]DSRãNRGHQLH]QLþHQLHVWUDWXNUiGHåDOHERO~SHåED
WRåLQ\DYHFtRVREQHMSRWUHE\
P 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
 âNRG\VS{VREHQpSRLVWHQêPYV~YLVORVWLVþLQQRVĢRXDOHERY]ĢD
KRP N LQHM RVREH QD ]GUDYt DOHER XVPUWHQtP D SRãNRGHQtP
]QLþHQtPDOHERVWUDWRXYHFL
P 3RLVWHQLHSUiYQHMSRPRFL
 3UiYQD RFKUDQD D ~KUDGD V WêP VSRMHQêFK QiNODGRY YUiWDQH
NDXFLH
P 3RLVWHQLHQHVNRUpKRGRGDQLDEDWRåLQ\OHWHFNRXVSRORþQRVĢRX
 1HY\KQXWQpQiNODG\QDK\JLHQLFNpSRWUHE\REOHþHQLH
.SRLVWHQLXP{åXE\ĢGRMHGQDQpQDVOHGRYQpSULSRLVWHQLD
 SULSRLVWHQLHUL]LNRYêFKãSRUWRYDãSRUWRYêFKV~ĢDåt
 SULSRLVWHQLHPDQXiOQHMSUiFH

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

O 3RLVWHQLHQH]DKĚĖDLQpDNRPHQRYDQpUL]LNi
O âNRG\VS{VREHQp~P\VHOQHD]KUXEHMQHGEDQOLYRVWL
O âNRG\QDPRWRURYêFKYR]LGOiFKYHFLDFKXPHOHFNHMKRGQRW\SH
QLD]RFKãHNRFKãSHUNRFKYNODGQêFKNQLåNiFKFHQLQiFK
O 1iNODG\QDOLHþHQLHFKRURE\D~UD]XVS{VREHQp~P\VHOQêPSRåL
WtPDONRKROXGURJDQiY\NRYêFKOiWRN
O &KRURE\XåH[LVWXM~FHFKURQLFNpDOHERRSDNXM~FHVDDNRDMSV\
FKLFNpSRUXFK\
O 3UHQRVQpSRKODYQpFKRURE\DYtUXV+,9
O .RPSOLNiFLHYĢDUFKDYRVWLSRWêåGQLWHKRWHQVWYD
O (VWHWLFNpDSODVWLFNpRSHUiFLH
O 3UHYHQWtYQHSUHKOLDGN\DRþNRYDQLHSURWLFXG]RNUDMQêPFKRUREiP
DNRDMQiVOHGN\QHSRGUREHQLDVDSRYLQQpKRRþNRYDQLD
O 6DPRYUDåGDDOHERSRNXVRVDPRYUDåGX
O 8GDORVWL REþLDQVNHM DOHER LQWHUYHQþQHM YRMQ\ Y]EXU\ SRYVWDQLD
ãWUDMN\
O âNRG\QDYHFLDFKSUHY]DWêFKDY\SRåLþDQêFK
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 3RLVWQHM ]POXYH
DYR933*/2%$/EL]QLV

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"

 5L]LNRYpSURIHVLRQiOQHDDPDWpUVNHãSRUW\SULV~ĢDåLDFKDSUtSUD
YiFKQDV~ĢDåHDOHERPDQXiOQHSUDFRYQpþLQQRVWLDNWRQHERORY
SRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWpDV~þDVQH]DSODWHQp]YêãHQpSRLVWQp
 3RUXãHQLHSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRPi]DQiVOHGRNXSODWQHQLHQiUR
NXSRLVĢRYDWHĐDQDQiKUDGXSRLVWQpKRSOQHQLDDOHERMHKRþDVWL
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POX
YHDYR933*/2%$/EL]QLV

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
P 3RLVWHQLHSODWtQD~]HPtGRKRGQXWRPYSRLVWQHM]POXYH (XUySDDOHER6YHW RNUHP6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
P $NMHSRLVWHQêPREþDQLQpKRãWiWXNWRUêPiY65Y\GDQêGRNODGRSRE\WHSUHFXG]LQFRYDOHERLGHRI\]LFN~RVREXNWRUiMHSRYLQQHYHUHMQH
]GUDYRWQHSRLVWHQiQD~]HPt65 DOHERYQLHNWRURP]þOHQVNêFKãWiWRY(XUySVNHM~QLH Y]ĢDKXMHVDSRLVWQpNU\WLHQD~]HPLHGRKRGQXWpYSRLVWQHM
]POXYHVYêQLPNRXNUDMLQ\YNWRUHMPiSRLVWHQêWUYDOpE\GOLVNRDOHERYNWRUHMMH~þDVWQtNRPYHUHMQpKRDOHERREGREQpKR]GUDYRWQpKRSRLVWHQLD
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
 2NUHPYãHWNêFKSRYLQQRVWtVWDQRYHQêFKSUiYQ\PLSUHGSLVPLWYRULDFLFKSUiYQ\SRULDGRN6ORYHQVNHMUHSXEOLN\MHSRLVWQtNUHVSSRLVWHQêSRYLQQê
QDMPlRGSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\SRLVĢRYQHWêNDM~FHVDGRMHGQiYDQpKRSRLVWHQLD
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
 3RLVWQtNMHSRYLQQêR]QiPLĢSRLVĢRYQLQDMQHVN{UYGHĖRGFKRGXSRLVWHQpKRQD]DKUDQLþQ~FHVWXQDWODþLYHSRLVĢRYQHÄ1DKOiVHQLH]DKUDQLþQHM
FHVW\³~GDMHRSRLVWHQRPDWUYDQt]DKUDQLþQHMFHVW\
 3UHGQDKOiVHQtPSRLVWHQpKRQD]DKUDQLþQ~FHVWXSRLVWQtNPXVtPDĢSUHGSODWHQêSRWUHEQêSRþHWRVRERGQtQDX]DYUHWHMSODWQHMSRLVWQHM]POXYH
 3RLVWHQêMHSRYLQQêGEDĢDE\SRLVWQiXGDORVĢQHQDVWDOD
 ĆDOãLHSRYLQQRVWLSRLVWQtNDV~EOLåãLHXSUDYHQpYSRLVWQHM]POXYH
3RYLQQRVWLYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
 9SUtSDGHSRWUHE\Y\KĐDGDQLDOHNiUVNHMSRPRFLY]DKUDQLþtVDREUiĢWHYRSUHGQDDVLVWHQþQ~VOXåEX*/2%$/$66,67$1&(6/29$.,$QDWHO
þXYHGHQRPQDDVLVWHQþQHMNDUWLþNH
 'EDĢDE\VDQiVOHGN\SRLVWQHMXGDORVWL]E\WRþQHQH]YlþãRYDOL
 +UR]LDFHMãNRGH]DEUiQLĢVS{VRERPSULPHUDQêPRNROQRVWLDP
 âNRGRY~ XGDORVĢ R]QiPWH EH]RGNODGQH SR QiYUDWH QD 6ORYHQVNR StVRPQH QD XUþHQRP WODþLYH SRLVĢRYQL GRVWXSQRP QD LQWHUQHWRYHM VWUiQNH
KWWSZZZNRRSVNQDKODVLWVNRGX

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
 1iNODG\ QD SRLVWHQLH SODWtWH MHGQRUD]RYR SR SRGSLVH SRLVWQHM ]POXY\ SUHYRGRP QD ~þHW 3R Y\þHUSDQt ]DN~SHQêFK RVRERGQt MH PRåQp ]QRYD
GRREMHGQDĢ3RLVWQpVDSODWtMHGQRUD]RYRSULGRREMHGQiYNH1RYêSRþHW]DN~SHQêFKRVRERGQtVDVGRWHUDMãtPSRþWRPNXPXOXMH

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
 3RLVWQi]POXYDVDX]DWYiUDQH]iYLVOHQDSRþWH]DN~SHQêFKRVRERGQtQDGREXQHXUþLW~VSRLVWQêPREGREtPMHGHQURNRGGiWXPXX]DYUHWLDSRLVW
QHM]POXY\
 3RLVWHQLH]DþtQDGĖRPQiVWXSXSRLVWHQpKRQDSRLVWQtNRPYRSUHGQDKOiVHQ~]DKUDQLþQ~FHVWX3RLVWHQLHNRQþtGĖRPNWRUêEROVWDQRYHQêDNR
SRVOHGQêGHĖFHVW\
 $NMHSRLVWQp]DSODWHQpDOHERSRXNi]DQpQD~KUDGXDåSRQiVWXSHQDFHVWXQHY]QLNiQiURNQDSOQHQLH]R]POXY\
 3RLVWHQLH]DQLNi]G{YRGRYXYHGHQêFKYSRLVWQHM]POXYHSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKDY2EþLDQVNRP]iNRQQtNX+ODYQpG{YRG\]iQLNXSRLVWHQLDV~
 ]iQLNRUJDQL]iFLH
 Y\þHUSDQLH]DN~SHQpKRPQRåVWYDRVRERGQt
 YêSRYHćSRLVWQtNDYOHKRWHVWDQRYHQHM]iNRQRP

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
 3tVRPQRXYêSRYHćRXGRGYRFKPHVLDFRYRGGiWXPXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\YêSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
SULþRPSRLVĢRYĖDPiSUiYRQDSRPHUQ~þDVĢSRLVWQpKR]RGSRYHGDM~FHKRGĎåNHWUYDQLDSRLVWHQLD
 3tVRPQRXYêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELD9êSRYHćPXVtE\ĢGRUXþHQiSRLVĢRYQLQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGNRQFRPSRLVWQpKRREGRELD
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+DYDULMQkSRLVWHQLH)/27,/$
,QIRUPDmQÚGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORmQRVÊ .223(5$7,9$SRLVÊRY¬DDV

9LHQQD,QVXUDQFH*URXS

6ORYHQVNiUHSXEOLND,k2

3URGXNW+DYDULMQpSRLVWHQLH)/27,/$

,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FÊSRFKRSLÊ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLD8SR]RU¬XMHPH9iVÍH~SOQÚUR]VDKSUiYDSRYLQQRVWt
NWRUp9iP]SRLVWHQLDY\SOÚYDM~MHXYHGHQÚY3RLVWQHM]POXYHYR9ÅHREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFK2VRELWQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFK
D]POXYQÚFKGRMHGQDQLDFKSUH+DYDULMQHSRLVWHQLH)/27,/$m uDOHMOHQÄ3RGPLHQN\³ 
2DNW\SSRLVWHQLDLGH"
+DYDULMQpSRLVWHQLHMHGUXKPDMHWNRYpKRSRLVWHQLDSRVN\WXM~FLSRLVWQ~RFKUDQX)ORWLOHSRLVWHQÚFKPRWRURYÚFKYR]LGLHOYSUtSDGHKDYiULHSRÅNRGHQLD]QLmHQLD
DOHERNUiGHÍH±WMNU\MHÅNRG\VS{VREHQpY\PHQRYDQÚPLUL]LNDPLGRKRGQXWÚPLYSRLVWQHM]POXYH KDYiULDÍLYHOQpXGDORVWLNUiGHÍYDQGDOL]PXVDSRG 

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3RLVWHQLHNU\MHÅNRGXQDIORWLOHSRLVWHQÚFKYR]LGLHONWRUiY]QLNQH
QiKRGQRXXGDORVÊRX]G{YRGX
3 KDYiULH
3 NUiGHÍHO~SHÍH
3 YDQGDOL]PX
3 S{VREHQLDÍLYHOQHMXGDORVWL
 %218629e32,67(1,( VYSO\YRPQDFHQXDUR]KRGQ~GREX]D
DN~NRYHNSRLVWQ~XGDORVÊ
 1(%218629e 32,67(1,(  EH] YSO\YX QD FHQX D UR]KRGQ~
GREX]DDN~NRYHNSRLVWQ~XGDORVÊ
3RLVWHQLHSRQ~NDPRÍQRVÊYÚEHUXGRGDWNRYÚFKSRLVWHQt
 'RGDWNRYpSRVWHQLHSUDFRYQHMmLQQRVWL
 'RGDWNRYpSRLVWHQLHEDWRÍLQ\
 'RGDWNRYpSRLVWHQLH~UD]X
 'RGDWNRYpSRLVWHQLH]DSRÍLmDQLDQiKUDGQpKRYR]LGOD
 'RGDWNRYpSRLVWHQLHY\SURVWHQLHDRGÊDKXPRWRURYpKRYR]LGOD
 'RGDWNRYpSRLVWHQLHmHOQpKRVNOD
 'RGDWNRYpSRLVWHQLHWHURUL]PX
 'RGDWNRYpSRLVWHQLHSROHSRY

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 ÂNRG\Y]QLNQXWpSULRSUDYHDOHER~GUÍEDYR]LGODYUiWDQHVN~ÅRE
QÚFKMi]G
2 ÂNRG\ QD YR]LGOH ]D NWRUp ]RGSRYHGi WUHWLD RVRED DNR GRGiYDWH
YR]LGODDOHERRVRED]RGSRYHGQi]DRSUDYXYR]LGOD
2 ÂNRG\NWRUpY]QLNOLYmDVHNHG\RVREDQHPDODSUHGStVDQpRSUiY
QHQLHQDYHGHQLHYR]LGOD
2 ÂNRG\VS{VREHQpQHREY\NORXDOHERQHVSUiYQHXORÍHQRXEDWRÍLQRX
DOHERQiNODGRP
2 ÂNRG\VS{VREHQpQDHOHNWULFNÚFKSUtVWURMRFKNWRUpVDQHQDFKiG]D
M~ YQ~WUL YR]LGOD QLH V~ V YR]LGORP SHYQH VSRMHQp D QLH V~ WUYDOH
QDSRMHQpQD]GURMYR]LGOD
2 GRGDWRmQiYÚEDYDYR]LGODNWRUiQLHMHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH
2 QiVOHGQpÅNRG\YÅHWNÚFKGUXKRY QHPRÍQRVÊSRXÍtYDÊYR]LGORXÅOÚ
]LVNDSRG
2 ÓSOQÚ]R]QDPYÚOXNQiMGHWHY]POXYQÚFKGRMHGQDQLDFKSUH+DYD
ULMQpSRLVWHQLH)/27,/$mSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7NDMrVDNU\WLDQHMDNkREPHG]HQLD"
 3RUXÅHQLHSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRPi]DQiVOHGRNXSODWQHQLHQiUR
NXSRLVÊRYDWHDQDQiKUDGXSRLVWQpKRSOQHQLDDOHERMHKRmDVWL
 =POXYQpSRNXW\
 3UHPRWRURYpYR]LGOiMHPRÍQpGRMHGQDÊU{]QHVSROX~mDVWL
 ÓSOQÚ]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY]POXYQÚFKGRMHGQDQLDFKSUH
+DYDULMQpSRLVWHQLH)/27,/$mSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 3RLVWHQLHVDY]ÊDKXMHQDJHRJUDILFNp~]HPLH(XUyS\SRNLDQHERORYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWpLQDN
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$NkPgPSRYLQQRVWL"
=YÚSRmWXSRYLQQRVWLXYHGHQÚFKYSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFKXYiG]DPHQDVOHGRYQpSUtNODG\
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWmPSRLVWHQLD
 2GSRYHGDÊSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\SRLVÊRYQHWÚNDM~FHVDSRLVWHQLD
 3UHG]DmLDWNRPSRLVWHQLDRMD]GHQpKRYR]LGODSRGURELÊVDREKOLDGNHSRLVWHQpKRRMD]GHQpKRYR]LGOD
 2]QiPLÊSRLVÊRYQLÍHQHGLVSRQXMHYÅHWNÚPLRULJLQiOQ\PLN~mPLDDOHERRYOiGDmPLDDOHERÅWtWNDPLVNyGPLRGN~mRYDDOHERRYOiGDmRYRG09
DDOHER]DEH]SHmRYDFtFK]DULDGHQt09DY\NRQDÊSUHNyGRYDQLHN~mRYDRYOiGDmRYYDXWRUL]RYDQHMRSUDYRYQL
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLDSRLVWHQLD
 %H]RGNODGQHStVRPQHR]QiPLÊSRLVÊRYDWHRYLVWUDWXDSUHNyGRYDQLHN~mRYDRYOiGDmRYDY\NRQDÊSUtSDGQpRSDWUHQLDSRGDSRÍLDGDYLHNSRLVÊRYDWHD
 3RmDVWUYDQLDSRLVWHQLDMHSRWUHEQpQDMPlSUDYLGHOQHXKUiG]DÊQiNODG\VSRMHQpVSRLVWHQtP
 3UHGFKiG]DÊSRLVWQHMXGDORVWLGRGUÍLDYDQtPSUtVOXÅQÚFKSUiYQ\FKSUHGSLVRYDVSRORmHQVNÚFKQRULHP
 'RGUÍLDYDQLHXVWDQRYHQtXYHGHQÚFKYRYÅHREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFKD]POXYQÚFKGRMHGQDQLDFK
 8GUÍLDYDÊYR]LGORYULDGQRPSUHYiG]N\VFKRSQRPVWDYHDQHSRÅNRGHQp
3RYLQQRVWLYSUmSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚEH]RGNODGQHSRLVÊRYQLR]QiPLÊY]QLNDNHMNRYHNSRLVWQHMXGDORVWLQDMQHVN{UGRSUDFRYQÚFKGQtRGY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚQDKOiVLÊSROtFLLNDÍG~GRSUDYQ~QHKRGXSULNWRUHMVDXVPUWtDOHER]UDQtRVREDDOHERVDSRÅNRGtFHVWDDOHERYÅHREHFQHSURVSHÅ
Qp]DULDGHQLHXQLNQ~QHEH]SHmQpYHFLDOHERDNQDQLHNWRURP]R]~mDVWQHQÚFKYR]LGLHOYUiWDQHSUHSUDYRYDQÚFKYHFtDOHERQDLQRPPDMHWNXY]QLNQH
KPRWQiÅNRGD]UHMPHSUHY\ÅXM~FDMHGHQDSROQiVRERNYlmÅHMÅNRG\SRGD]iNRQDm=]7UHVWQÚ]iNRQY]QHQtQHVNRUÅtFKSUHGSLVRY
 $NGRÅORNXNUiGHÍLYR]LGODSRLVWHQÚMHSRYLQQÚSRR]QiPHQtY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWLRGRY]GDÊRSUiYQHQpPXSUDFRYQtNRYLSRLVÊRYQH
 9ÅHWN\RULJLQiOQHN~mHSULQiOHÍLDFHNSUHGPHWXSRLVWHQLDYUiWDQHQiKUDGQÚFKSUtSDGQHLFKNySLHDRYOiGDmHRG]DEH]SHmRYDFLHKR]DULDGHQLDRG
YR]LGOD DNRQDSUN~mHRG08/7/2&.X&RQVWUXFWXNDUW\LPRELOL]pUXNyGRYÚÅWtWRNN~mRYDSRG 
 2VYHGmHQLHRHYLGHQFLLYR]LGODVY\]QDmHQRXEORNiFLRXYR]LGODYHYLGHQFLLSUtVOXÅQpKRGRSUDYQpKRLQÅSHNWRUiWX6ORYHQVNHMUHSXEOLN\G{YRGXRGFX
G]HQLD
 6HUYLVQpNQLÍN\SURWRNRO]R6WDQLFHWHFKQLFNHMNRQWURO\ 67. GRNODGNRQWURO\RULJLQDOLW\DGRNODG\RRGERUQHMPRQWiÍL]DEH]SHmRYDFLHKR]DULDGHQLD
RGYÚUREFXDOHERRGFHUWLILNRYDQpKRVXEMHNWXDLQpGRNODG\NWRUpVLSRLVÊRY¬DY\ÍLDGD
3RYLQQRVWLYSUmSDGH´HUSDQLDDVLVWHQ´QFKVOX©LHE
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚYSUtSDGHDVLVWHQmQHMXGDORVWLNRQWDNWRYDÊSRVN\WRYDWHDDVLVWHQmQÚFKVOXÍLHEQDmtVOH ]R65  PLPR65

.HG\DDNRXKUgG]DPSODWEX"
 1iNODG\QDSRLVWHQLHSODWtWHÅWYUÊURmQHSROURmQHDOHERURmQHSRGD]YROHQHMIUHNYHQFLHSODWHQLDSRLVWQpKRYSRLVWQHM]POXYH
 3ODWE\SRLVWQpKRMHPRÍQpUHDOL]RYDÊSUHYRGRPQD~mHWSRLVÊRYQHSRÅWRYÚPSRXND]RPLQNDVRP]~mWXDOHERSODWERXNDUWRX
 6SODWQRVÊDPRÍQRVWLSODWE\SRLVWQpKRV~URYQDNpSRmDVFHOHMSODWQRVWLSRLVWQHM]POXY\

.HG\]D´mQDDNRQ´mNU\WLH"
 3RLVWHQLHVD]DmtQDG¬RPXYHGHQÚPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DmLDWRNSRLVWHQLD
 3RLVWHQLHNRQmtYÚSRYHuRXMHGQHM]R]POXYQÚFKVWUiQNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYÚSRYHuPXVtE\ÊGRUXmHQiDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHGMHMXSO\QX
WtPXSO\QXWtPSRLVWQHMGRE\~PUWtPSRLVWHQpKRGRKRGRXPHG]LSRLVWQtNRPDSRLVÊRY¬RXQH]DSODWHQtPSRLVWQpKRYOHKRWHVWDQRYHQHMREmLDQVN\P
]iNRQQtNRPYÚSRYHuRXMHGQHM]R]POXYQÚFKVWUiQGRGQtRGYÚSODW\]DPLHWQXWLDSRLVWQpKRSOQHQLD



$NRPp©HP]POXYXY\SRYHGDÕ"

 3RLVWHQLHSULNWRURPMHGRMHGQDQpEHÍQpSRLVWQp]DQLNQHYÚSRYHuRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYÚSRYHuVDPXVtGDÊDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHG
MHKRXSO\QXWtP
 3RLVWHQLHP{ÍHY\SRYHGDÊNDÍGÚ]~mDVWQtNRYGRGYRFKPHVLDFRYSRX]DYUHWtSRLVWQHM]POXY\Y]P\VOHRGV2EmLDQVNHKR]iNRQQtND9ÚSR
YHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
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+DYDULMQkSRLVWHQLH$XWRNRPSOHW
,QIRUPDmQÚGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORmQRVÊ .223(5$7,9$SRLVÊRY¬DDV

9LHQQD,QVXUDQFH*URXS

6ORYHQVNiUHSXEOLND,k2

3URGXNW+DYDULMQpSRLVWHQLH$XWRNRPSOHW

,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FÊSRFKRSLÊ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLD8SR]RU¬XMHPH9iVÍH~SOQÚUR]VDKSUiYDSRYLQQRVWt
NWRUp9iP]SRLVWHQLDY\SOÚYDM~MHXYHGHQÚY3RLVWQHM]POXYHYR9ÅHREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFK2VRELWQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFK
D]POXYQÚFKGRMHGQDQLDFKSUH+DYDULMQHSRLVWHQLH$XWRNRPSOHWmD uDOHMOHQÄ3RGPLHQN\³ 
2DNW\SSRLVWHQLDLGH"
+DYDULMQpSRLVWHQLHMHGUXKPDMHWNRYpKRSRLVWHQLDSRVN\WXM~FLSRLVWQ~RFKUDQXSRLVWHQpKRPRWRURYpKRYR]LGODYSUtSDGHKDYiULHSRÅNRGHQLD]QLmHQLDDOHER
NUiGHÍH±WMNU\MHÅNRG\VS{VREHQpY\PHQRYDQÚPLUL]LNDPLGRKRGQXWÚPLYSRLVWQHM]POXYH KDYiULDÍLYHOQpXGDORVWLNUiGHÍYDQGDOL]PXVDSRG 

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3RLVWHQLHNU\MHÅNRGXQDSRLVWHQRPYR]LGOHNWRUiY]QLNQHQiKRGQRX
XGDORVÊRX]G{YRGX
3 KDYiULH
3 NUiGHÍHO~SHÍH
3 YDQGDOL]PX
3 S{VREHQLDÍLYHOQHMXGDORVWL
 %218629e32,67(1,( VYSO\YRPQDSRLVWQpDUR]KRGQ~GREX
]DDN~NRYHNSRLVWQ~XGDORVÊ
 1(%218629e 32,67(1,(  EH] YSO\YX QD SRLVWQp D UR]KRGQ~
GREX]DDN~NRYHNSRLVWQ~XGDORVÊ
3RLVWHQLH SRQ~ND PRÍQRVÊ YÚEHUX GRGDWNRYÚFK SULSRLVWHQt SURVWUHG
QtFWYRPGYRFKEDOtNRY
%DVLF
 3RLVWHQLHEDWRÍLQ\SUHSUDYRYDQHMSRLVWHQÚPYR]LGORP
 ÓUD]RYpSRLVWHQLHRV{ESUHSUDYRYDQÚFKSRLVWHQÚPYR]LGORP
 3RLVWHQLHSRÅNRGHQLDSQHXPDWtN
 3RLVWHQLHSUHSUtSDG]iPHQ\SDOLYDSULWDQNRYDQt
 3RLVWHQLH]DSRÍLmDQLDQiKUDGQpKRYR]LGOD
2SWLPXP
 2EVDKXMHYÅHWN\SULSRLVWHQLDEDOtND%DVLF
 3RLVWHQLHQiNODGRYSUL]iPHQHSDOLYD
 3RLVWHQLHmHOQpKRVNODPRWRURYpKRYR]LGOD
 3RLVWHQLHÅN{GY]QLNQXWÚFKQiVOHGNRPWHURULVWLFNÚFKDNFLt
 3RLVWHQLHÅN{GY]QLNQXWÚFKQDSROHSRFKPRWRURYpKRYR]LGOD
 3RLVWHQLHQDVDWLDYRG\GRPRWRUD
)LQDQ´QHM VWUDW\ uDOHM OHQ ÄSRLVWHQLH *$3³  SUH RVREQp D ~ÍLWNRYp
09VFHONRYRXKPRWQRVÊRXGRNJYUiWHQH

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 ÂNRG\Y]QLNQXWpSULRSUDYHDOHER~GUÍEHYR]LGODYUiWDQHVN~ÅRE
QÚFKMi]G
2 ÂNRG\ QD YR]LGOH ]D NWRUp ]RGSRYHGi WUHWLD RVRED DNR GRGiYDWH
YR]LGODDOHERRVRED]RGSRYHGQi]DRSUDYXYR]LGOD
2 ÂNRG\NWRUpY]QLNOLYmDVHNHG\RVREDQHPDODSUHGStVDQpRSUiY
QHQLHQDYHGHQLHYR]LGOD
2 ÂNRG\VS{VREHQpQHREY\NORXDOHERQHVSUiYQHXORÍHQRXEDWRÍLQRX
DOHERQiNODGRP
2 ÂNRG\VS{VREHQpQDHOHNWULFNÚFKSUtVWURMRFKNWRUpVDQHQDFKiG]D
M~ YQ~WUL YR]LGOD QLH V~ V YR]LGORP SHYQH VSRMHQp D QLH V~ WUYDOH
QDSRMHQpQD]GURMYR]LGOD
2 GRGDWRmQiYÚEDYDYR]LGODNWRUiQLHMHXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYH
2 ÓSOQÚ]R]QDPYÚOXNQiMGHWHY]POXYQÚFKGRMHGQDQLDFKSUH+DYDULM
QpSRLVWHQLH$XWRNRPSOHWmSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7NDMrVDNU\WLDQHMDNkREPHG]HQLD"
 3RUXÅHQLHSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRPi]DQiVOHGRNXSODWQHQLHQiUR
NXSRLVÊRYDWHDQDQiKUDGXSRLVWQpKRSOQHQLDDOHERMHKRmDVWL
 =POXYQpSRNXW\DNGRÅORNSRUXÅHQLXSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRXSODW
QtSRLVÊRYDWH]POXYQ~SRNXWX
 3UHPRWRURYpYR]LGOiMHPRÍQpGRMHGQDÊU{]QHVSROX~mDVWL SRGLHO
SRLVWHQpKRQDSRLVWQRPSOQHQt 
 'RGDWNRYpSULSRLVWHQLDQLHMHPRÍQpGRMHGQDÊVDPRVWDWQHEH]=i
NODGQpKRSRLVWHQLD
 ÓSOQÚ ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y ]POXYQÚFK GRMHGQDQLDFK SUH
+DYDULMQp SRLVWHQLH $XWR NRPSOHW m  SUtSDGQH Y SRLVWQHM
]POXYH

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 3RLVWHQLHVDY]ÊDKXMHQDJHRJUDILFNp~]HPLH(XUyS\SRNLDQHERORYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWpLQDN
BB

$NkPgPSRYLQQRVWL"
=YÚSRmWXSRYLQQRVWLXYHGHQÚFKYSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFKXYiG]DPHQDVOHGRYQpSUtNODG\
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWmPSRLVWHQLD
 2GSRYHGDÊSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\SRLVÊRYQHWÚNDM~FHVDSRLVWHQLD
 3UHG]DmLDWNRPSRLVWHQLDRMD]GHQpKRYR]LGODSRGURELÊVDREKOLDGNHSRLVWHQpKRRMD]GHQpKRYR]LGOD
 2]QiPLÊSRLVÊRYQLÍHQHGLVSRQXMHYÅHWNÚPLRULJLQiOQ\PLN~mPLDDOHERRYOiGDmPLDDOHERÅWtWNDPLVNyGPLRGN~mRYDDOHERRYOiGDmRYRG09
DDOHER]DEH]SHmRYDFtFK]DULDGHQt09DY\NRQDÊSUHNyGRYDQLHN~mRYDRYOiGDmRYYDXWRUL]RYDQHMRSUDYRYQL
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLDSRLVWHQLD
 %H]RGNODGQHStVRPQHR]QiPLÊSRLVÊRYDWHRYLVWUDWXDSUHNyGRYDQLHN~mRYDRYOiGDmRYDY\NRQDÊSUtSDGQpRSDWUHQLDSRGDSRÍLDGDYLHNSRLVÊRYDWHD
 3RmDVWUYDQLDSRLVWHQLDMHSRWUHEQpQDMPlSUDYLGHOQHXKUiG]DÊQiNODG\VSRMHQpVSRLVWHQtP
 3UHGFKiG]DÊSRLVWQHMXGDORVWLGRGUÍLDYDQtPSUtVOXÅQÚFKSUiYQ\FKSUHGSLVRYDVSRORmHQVNÚFKQRULHP
 'RGUÍLDYDQLHXVWDQRYHQtXYHGHQÚFKYRYÅHREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFKD]POXYQÚFKGRMHGQDQLDFK
 8GUÍLDYDÊYR]LGORYULDGQRPSUHYiG]N\VFKRSQRPVWDYHDQHSRÅNRGHQp
3RYLQQRVWLYSUmSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚEH]RGNODGQHSRLVÊRYQLR]QiPLÊY]QLNDNHMNRYHNSRLVWQHMXGDORVWLQDMQHVN{UGRSUDFRYQÚFKGQtRGY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚQDKOiVLÊSROtFLLNDÍG~GRSUDYQ~QHKRGXSULNWRUHMVDXVPUWtDOHER]UDQtRVREDDOHERVDSRÅNRGtFHVWDDOHERYÅHREHFQHSURVSHÅ
Qp]DULDGHQLHXQLNQ~QHEH]SHmQpYHFLDOHERDNQDQLHNWRURP]R]~mDVWQHQÚFKYR]LGLHOYUiWDQHSUHSUDYRYDQÚFKYHFtDOHERQDLQRPPDMHWNXY]QLNQH
KPRWQiÅNRGD]UHMPHSUHY\ÅXM~FDMHGHQDSROQiVRERNYlmÅHMÅNRG\SRGD]iNRQDm=]7UHVWQÚ]iNRQY]QHQtQHVNRUÅtFKSUHGSLVRY
 $NGRÅORNXNUiGHÍLYR]LGODSRLVWHQÚMHSRYLQQÚSRR]QiPHQtY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWLRGRY]GDÊRSUiYQHQpPXSUDFRYQtNRYLSRLVÊRYQH
 9ÅHWN\ RULJLQiOQH N~mH SULQiOHÍLDFH N SUHGPHWX SRLVWHQLD YUiWDQH QiKUDGQÚFK SUtSDGQH LFK NySLH D RYOiGDmH RG ]DEH]SHmRYDFLHKR ]DULDGHQLD
RGYR]LGODNDUW\LPRELOL]pUXNyGRYÚÅWtWRNN~mRYDSRG 
 2VYHGmHQLHRHYLGHQFLLYR]LGODVY\]QDmHQRXEORNiFLRXYR]LGODYHYLGHQFLLSUtVOXÅQpKRGRSUDYQpKRLQÅSHNWRUiWX6ORYHQVNHMUHSXEOLN\G{YRGXRGFX
G]HQLD
 6HUYLVQpNQLÍN\SURWRNRO]R6WDQLFHWHFKQLFNHMNRQWURO\ 67. GRNODGNRQWURO\RULJLQDOLW\DGRNODG\RRGERUQHMPRQWiÍL]DEH]SHmRYDFLHKR]DULDGHQLD
RGYÚUREFXDOHERRGFHUWLILNRYDQpKRVXEMHNWXDLQpGRNODG\NWRUpVLSRLVÊRY¬DY\ÍLDGD
3RYLQQRVWLYSUmSDGH´HUSDQLDDVLVWHQ´QFKVOX©LHE
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚYSUtSDGHDVLVWHQmQHMXGDORVWLNRQWDNWRYDÊSRVN\WRYDWHDDVLVWHQmQÚFKVOXÍLHEQDmtVOH ]R65  PLPR65

.HG\DDNRXKUgG]DPSODWEX"
 1iNODG\QDSRLVWHQLHSODWtWHÅWYUÊURmQHSROURmQHDOHERURmQHSRGD]YROHQHMIUHNYHQFLHSODWHQLDSRLVWQpKRYSRLVWQHM]POXYH
 3ODWE\SRLVWQpKRMHPRÍQpUHDOL]RYDÊSUHYRGRPQD~mHWSRLVÊRYQHSRÅWRYÚPSRXND]RPLQNDVRP]~mWXDOHERSODWERXNDUWRX
 6SODWQRVÊDPRÍQRVWLSODWE\SRLVWQpKRV~URYQDNpSRmDVFHOHMSODWQRVWLSRLVWQHM]POXY\

.HG\]D´mQDDNRQ´mNU\WLH"
 3RLVWHQLHVD]DmtQDG¬RPXYHGHQÚPYSRLVWQHM]POXYHDNRSUHGSRNODGDQÚ]DmLDWRNSRLVWHQLDDOHERQHVN{UYGH¬XYHGHQÚYSRLVWNH StVRPQpSRWYU
GHQLHSRLVÊRYQHRX]DYUHWtSRLVWQHM]POXY\ 
 3RLVWHQLHNRQmt
 XSO\QXWtPGRE\GRKRGQXWHMYSRLVWQHM]POXYH
 YÚSRYHuRXMHGQHM]R]POXYQÚFKVWUiQNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYÚSRYHuPXVtE\ÊGRUXmHQiDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQHMGRE\
~PUWtPSRLVWHQpKR
 GRKRGRXPHG]LSRLVWQtNRPDSRLVÊRY¬RX
 QH]DSODWHQtPSRLVWQpKRYVWDQRYHQHMOHKRWH
 DNRGSDGODPRÍQRVÊÍHSRLVWQiXGDORVÊQDVWDQH



$NRPp©HP]POXYXY\SRYHGDÕ"

 3RLVWHQLHSULNWRURPMHGRMHGQDQpEHÍQpSRLVWQp]DQLNQHYÚSRYHuRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELD9ÚSRYHuVDPXVtGDÊDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHG
MHKRXSO\QXWtP
 3RLVWHQLHP{ÍHY\SRYHGDÊNDÍGÚ]~mDVWQtNRYGRGYRFKPHVLDFRYRGGiWXPXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\9ÚSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiMHMXSO\
QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
 3RLVWHQLHP{ÍHY\SRYHGDÊNDÍGÚ]~mDVWQtNRYGRMHGQpKRPHVLDFDRGRG¬DSRVN\WQXWLDSRLVWQpKRSOQHQLDDOHERMHKR]DPLHWQXWLD9ÚSRYHGQiOHKRWD
MHRVHPGHQQiMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH

BB

+DYDULMQpSRLVWHQLHSODYLGOD
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 116 - Havarijné poistenie plavidla

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie zodpovednosti za škodu (VPP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu (OPP OV
206), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (OPP Ž 156), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel – CK1
a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel – CK2.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Havarijné poistenie plavidla poskytuje poistnú ochranu poisteného plavidla v prípade havárie, poškodenia, znimenia alebo krádeže.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa vzÊahuje na poškodenie, znimenie alebo krádež plavidla,
vrátane jeho strojného zariadenia, príslušenstva a vybavenia.
Poistenie kryje škody na poistenom plavidle z dôsledku:
3 Havárie
3 Živelného rizika - požiar, víchrica a zosuv
3 Odcudzením
Poistením sú kryté aj škody na poistenom plavidle kotviacom v doku,
pri móle, prístavnej hrádzi alebo vo vhodnom uzamknutom objekte.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 strata alebo poškodenie lode, ktoré boli spôsobené zámerným správaní poisteného (správanie posádky lode a lodivoda)
2 škody spôsobené opotrebením, bežným užívaním, starnutím, koróziou, škodou vzniknutou chybnou konštrukciou, zhotovením a chybným materiálom,
2 škody spôsobené pri pretekoch a súÊažiach každého druhu, ako aj
pri oficiálnych prípravných jazdách k pretekom a súÊažiam,
2 škody spôsobené na hriadeli, hviezdicovej upchávke a na lodnej
skrutke adom
2 škody spôsobené víchricou, ak ku škode došlo v dobe, keu bolo
plavidlo v zálohe, domasne vyradené z prevádzky alebo mimosezónne odstavené a ponechané na vode; ak škoda vznikla na rahnách, sÊaž¬och, pohyblivom alebo pevnom lanoví a plachtách
2 nepriame škody všetkého druhu a akékovek finanmné škody,
2 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosÊou.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
233]POXYQêFKGRMHGQDQLDFKSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"



Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
933233]POXYQêFKGRMHGQDQLDFKSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na územie Európy.
3 Poistenie platí pre príslušnú oblasÊ povolenej platby, uvedenú v lodnom technickom preukaze alebo ateste lode.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej minnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho
druha rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• zabezpemiÊ plavidlo vomi odcudzeniu v zmysle príslušných zmluvných dojednaní,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej krádežou je poistený, resp. poistník povinný oznámiÊ škodu príslušným orgánom polície,
• všetky doklady, ktoré súvisia s opravou poškodeného plavidla a sú nevyhnutné pre vymíslenie výšky škody (rozpis prevedenej práce, použitý materiál),
• kópie oprávnení k riadeniu plavidla osoby, ktorá plavidlo riadila.
• v prípade poškodenia cudzieho majetku, stretu dvoch plavidiel alebo krádeže zápis prístavnej polície vrátane zápisu o prehliadke plavidla (na území
SR: Štátna plavebná správa a polícia),
• nevyhnutná je fotodokumentácia alebo videozáznam a uschovanie vymenených, poškodených dielov do ukonmenia likvidácie poistnej udalosti.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933233]POXYQêFKGRMHGQDQLDFKSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•

Náklady na poistenie je možné platiÊ v štvrÊromných, polromných alebo romných splátkach, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej
zmluve.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platobnou kartou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou prvého d¬a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurmitú, pokia nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Písomnou výpoveuou do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, primom výpovedná lehota je osemdenná
a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom
poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
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3RLVWHQLHPDMHWNXDYãHREHFQHM]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXSUiYQLFNêFK
RV{EDSRGQLNDM~FLFKI\]LFNêFKRV{EÄ3URIHVLRQiO³
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 100 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti
za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických
osôb

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad
živelných udalostí (OPP Z 156), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206),v Zmluvných dojednaniach pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpemenia (ZD SZ-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla (OPP SK 256), v
Osobitných poistných podmienkach pre poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie pojazdných strojov a zariadení
(ZD PST-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zásielky (OPP PZ 407), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – pripoistenie (OZD-P), vo Všeobecných poistných podmienkach doplnková masÊ k živelnému poisteniu-poistenie pre prípad prerušenia
prevádzky živelnou udalosÊou a v Zmluvných dojednaniach doplnková masÊ k poistenku strojov-poistenie strojného prerušenia prevádzky, v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie budov a stavieb – indexácia (OZD-I), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
vadným výrobkom (OPP ZVV 656) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných a stredných škôl (ZD-Š).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie poskytuje komplexné a variabilné poistenie majetku a zodpovednosti za škodu na jednej zmluve.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia môže byÊ:
$1HKQXWHĐQêPDMHWRNbudovy, stavby, haly, ostatné stavby, stavebné súmasti, veci vybudované poistníkom na cudzej budove, príslušenstvo budovy
%+QXWHĐQêPDMHWRNzásoby, ostatné hnutené veci, cudzie veci prevzaté
&&HQQRVWL peniaze, cenné veci, platobné karty, ceniny, veci zvláštnej hodnoty, písomnosti
Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednaÊ nasledovné
poistné krytie:
3 Flexa / Združený živel
3 Odcudzenie
3 Vandalizmus
3 Sklo
3 Lom stroja a elektroniky
3 Prerušenie prevádzky
3 Preprava zásielky
3 ZodpovednosÊ za škodu
Pripoistenie k poisteniu majetku:
• Atmosférické zrážky
• Prepätie alebo podpätie
• Únik vody (vodné/stomné)
• Demontáž, remontáž nepoškodených vecí
• Spätné vystúpenie vody z kanalizamného potrubie
• Búrlivý vietor
• Havária rozvodov (oprava/výmena)
• Poškodenie zateplenia vonkajšieho plášÊa zvieraÊom
• Sprejerstvo
• Vypratávacie náklady

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 Pozemky, rastliny a porasty,
2 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby,
v zlom technickom stave,
2 živé zvieratá, mikroorganizmy,
2 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené
okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory spôsobené rekonštrukciami
alebo inými prácami,
2 škody spôsobené následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických, teplotných, mechanických a elektrických vplyvom, prirodzeným opotrebením, predmasným opotrebovaním, nedostatomným
používaním, dlhodobým uskladnením,
2 v prípade poistenie prepravy zásielky aj škody spôsobené nedostatomným, chybným, nevhodným alebo neobvyklým spôsobom
balenia prepravovaných vecí, použitím nevhodného dopravného
prostriedku,
2 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsledku povodne alebo záplavy,
2 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
2 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosÊou,
2 sprenevera, prostá krádež.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
233='2='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"
Pripoistenie k zodpovednosti za škodu:
• ZodpovednosÊ za vadu výrobku
• Cudzie veci prevzaté/vnesené
• Regresy sociálnej a zdravotných poisÊovní
• Cudzie veci prenajaté, požimané, užívané
• kistá finanmná škoda
• Škody spôsobené na nadzemných alebo podzemných vedeniach
• Škody spôsobené búracími prácami




Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
933233='2='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH
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.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve dojednaných viac miest poistenia, vzÊahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie rizika,
• predložiÊ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úmtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniÊ preskúmaÊ minnosÊ zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za úmelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniÊ vstup do poistených objektov.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej minnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v mase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení má poisÊovate právo uplatniÊ podpoistenie,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• zabezpemiÊ poistený majetok vomi odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zárove¬ však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený resp. poistník povinný oznámiÊ škodu príslušným orgánom polície.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933233='2='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie je možné platiÊ v štvrÊromných, polromných alebo romných splátkach, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
Pri krátkodobom poistení do jedného roka sa poistné uhradí naraz za celú dobu, na ktorú bolo dojednané.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platobnou kartou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou prvého d¬a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok zamína d¬om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurmitú, pokia nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Písomnou výpoveuou do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, primom výpovedná lehota je osemdenná
a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom
poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
100_20180223_1

3RLVWHQLHPDMHWNXDYãHREHFQHM]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXSUiYQLFNêFK
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Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 461 - Poistenie majetku a všeobecnej zodpovednosti
za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických
osôb

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad živelných udalostí (OPP Z 156), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie
veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpemenia (ZD SZ-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla (OPP SK 256), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – pripoistenie (OZD-P), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie
budov a stavieb – indexácia (OZD-I), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom (OPP ZVV 656)
a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných a stredných škôl (ZD-Š).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie „Profesionál“ poskytuje komplexné a variabilné poistenie majetku a zodpovednosti za škodu na jednej zmluve.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia môže byÊ:
$1HKQXWHĐQêPDMHWRNbudovy, stavby, haly, ostatné stavby, stavebné súmasti, veci vybudované poistníkom na cudzej budove, príslušenstvo budovy.
%+QXWHĐQêPDMHWRNzásoby, ostatné hnutené veci, cudzie veci prevzaté.
&&HQQRVWLpeniaze, cenné veci, platobné karty, ceniny, veci zvláštnej hodnoty, písomnosti.
Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednaÊ nasledovné
poistné krytie:
3 )OH[D=GUXåHQêåLYHO
3 2GFXG]HQLH
3 9DQGDOL]PXV
3 6NOR
3 =RGSRYHGQRVĢ]DãNRGX
Pripoistenie k poisteniu majetku:
• Atmosférické zrážky
• Prepätie alebo podpätie
• Únik vody (vodné/stomné)
• Demontáž, remontáž nepoškodených vecí
• Spätné vystúpenie vody z kanalizamného potrubie
• Búrlivý vietor
• Havária rozvodov (oprava/výmena)
• Poškodenie zateplenia vonkajšieho plášÊa zvieraÊom
• Sprejerstvo
• Vypratávacie náklady
Pripoistenie k zodpovednosti za škodu:
• ZodpovednosÊ za vadu výrobku
• Cudzie veci prevzaté/vnesené
• Regresy sociálnej a zdravotných poisÊovní
• Cudzie veci prenajaté, požimané, užívané
• kistá finanmná škoda
• Škody spôsobené na nadzemných alebo podzemných vedeniach
• Škody spôsobené búracími prácami

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 Pozemky, rastliny a porasty,
2 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby,
v zlom technickom stave,
2 živé zvieratá, mikroorganizmy,
2 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené
okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory spôsobené obnovami rekonštrukciami alebo inými prácami,
2 škody spôsobené následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických, teplotných, mechanických a elektrických vplyvom, prirodzeným opotrebením, predmasným opotrebovaním, nedostatomným
používaním, dlhodobým uskladnením,
2 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsledku povodne alebo záplavy,
2 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
2 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosÊou,
2 sprenevera, prostá krádež.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
233='2='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"



Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
933233='2='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve dojednaných viac miest poistenia, vzÊahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia
461_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,
• predložiÊ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úmtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniÊ preskúmaÊ minnosÊ zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za úmelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniÊ vstup do poistených objektov.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej minnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v mase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má poisÊovate právo uplatniÊ podpoistenie,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• zabezpemiÊ poistený majetok vomi odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zárove¬ však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený, resp. poistník povinný oznámiÊ škodu príslušným orgánom polície.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933233='2='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie je možné platiÊ v štvrÊromných, polromných alebo romných splátkach, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej
zmluve.
Pri krátkodobom poistení do jedného roka sa poistné uhradí naraz za celú dobu, na ktorú bolo dojednané.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platobnou kartou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou prvého d¬a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok zamína d¬om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurmitú, pokia nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Písomnou výpoveuou do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, primom výpovedná lehota je osemdenná
a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom
poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

461_20180223_1

3RLVWHQLH$8723/86´
,QIRUPDmQÚGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORmQRVÊ .223(5$7,9$SRLVÊRY¬DDV

9LHQQD,QVXUDQFH*URXS

6ORYHQVNiUHSXEOLND,k2

3URGXNW 3RLVWHQLH$8723/86+DYDULMQpSRLVWHQLH

SULQH]DYLQHQHMQHKRGHm

,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FÊSRFKRSLÊ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLDÓSOQÚUR]VDKSUiYDSRYLQQRVWtNWRUp9iP]SRLVWHQLD
Y\SOÚYDM~MHXYHGHQÚY3RLVWQHM]POXYHDY2VRELWQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQRNSRLVWQÚFKSRGPLHQRNm±3RLVWHQLH$8723/86
2DNW\SSRLVWHQLDLGH"
8]DWYRUHQtPSURGXNWX$8723/86P{ÍHWH]UHGXNRYDÊVYRMHILQDQmQpUL]LNiNWRUpP{ÍXQDVWDÊYV~YLVORVWLVSUHYiG]NRXPRWRURYpKRYR]LGODÓmHORPWRKWR
MHGQRGXFKpKRDGRVWXSQpKRSRLVWHQLDMHFKUiQLÊ9iVD9DÅHYR]LGORSUHGSUtSDGQÚPLILQDQmQÚPLSUREOpPDPLNWRUpP{ÍXQDVWDÊYG{VOHGNXQHRmDNiYDQÚFK
VLWXiFLt

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 3RLVWHQLHVDY]ÊDKXMHQDSRÅNRGHQLHD]QLmHQLHYG{VOHGNXGRSUDY
QHMQHKRG\
3 9\QDORÍHQLHQiNODGRYQDQiMRPQiKUDGQpKRYR]LGOD
3 ÅNRG\VS{VREHQpÍLYHOQRXXGDORVÊRXY]P\VOH233kO,,ERG
RGVERGRGVStVPD E F 0D[LPiOQ\OLPLW
SOQHQLDQDMHGQXDYÅHWN\SRLVWQpXGDORVWLQDÅNRG\VS{VREHQpÍL
YHOQRXXGDORVÊRXSRmDVMHGQpKRSRLVWQpKRREGRELDMH(85

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 ÓP\VHOQÚP VS{VREHQtP ÅNRG\ SRLVWQtNRP SRLVWHQÚP DOHER
RSUiYQHQÚPXÍtYDWHRP
2 5LDGHQtP09RVRERXNWRUiQLHMHGUÍLWHRPSUtVOXÅQpKRYRGLmVNp
KRRSUiYQHQLD
2 ULDGHQtP 09 RVRERX NWRUi EROD SRG YSO\YRP DONRKROX RPDPQHM
DOHERSV\FKRWURSQHMOiWN\DOHERSRGYSO\YRPOLHNX
2 ÅNRG\DNVDSRSRLVWQHMXGDORVWLSUHXNiÍHÍH09SRFKiG]D]WUHVW
QHMmLQQRVWLDOHERERORSRXÍLWpQDWUHVWQ~mLQQRVÊ
2 SUL RUJDQL]RYDQÚFK SUHWHNRFK YÅHWNpKR GUXKX D SUL RVWDWQÚFK SUt
SUDYQÚFKMD]GiFKNWÚPWRSUHWHNRPDV~ÊDÍLDP
2 ÓSOQÚ]R]QDPYÚOXNQiMGHWHY2VRELWQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFK
SUHKDYDULMQpSRLVWHQLHSULQH]DYLQHQHMQHKRGHm±32,67(1,(
$8723/86

7NDMrVDNU\WLDQHMDNkREPHG]HQLD"
 3RUXÅHQLHSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRPi]DQiVOHGRNXSODWQHQLHQiUR
NX UHJUHVX SRLVÊRYDWHDQDQiKUDGXSRLVWQpKRSOQHQLDmR]DQHKR
SOQLOD SRGDWRKRDNÚYSO\YPDORWRWRSRUXÅHQLHQDUR]VDKDYÚÅNX
MHMSRYLQQRVWLSOQLÊ 
 ÓSOQÚ]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY2VRELWQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLH
QRNDFK SUH KDYDULMQp SRLVWHQLH SUL QH]DYLQHQHM QHKRGH m  ±
32,67(1,($8723/86

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 3RLVWHQLHVDY]ÊDKXMHQDSRLVWQpXGDORVWLNXNWRUÚPG{MGHQD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
BB

$NkPgPSRYLQQRVWL"
=YÚSRmWXSRYLQQRVWLXYHGHQÚFKYSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFKXYiG]DPHQDVOHGRYQpSUtNODG\
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWmPSRLVWHQLD
 2GSRYHGDÊSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\SRLVÊRYQHWÚNDM~FHVDSRLVWHQLD
 3UHG]DmLDWNRPSRLVWHQLDRMD]GHQpKRYR]LGODSRGURELÊVDREKOLDGNHSRLVWHQpKRRMD]GHQpKRYR]LGOD
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLDSRLVWHQLD
 3RmDVWUYDQLDSRLVWHQLDMHSRWUHEQpQDMPlSUDYLGHOQHXKUiG]DÊQiNODG\VSRMHQpVSRLVWHQtP
 3UHGFKiG]DÊSRLVWQHMXGDORVWLGRGUÍLDYDQtPSUtVOXÅQÚFKSUiYQ\FKSUHGSLVRYDVSRORmHQVNÚFKQRULHP
 'RGUÍLDYDQLHXVWDQRYHQtXYHGHQÚFKYRYÅHREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFKD]POXYQÚFKGRMHGQDQLDFK
 8GUÍLDYDÊYR]LGORYULDGQRPSUHYiG]N\VFKRSQRPVWDYHDQHSRÅNRGHQp
3RYLQQRVWLYSUmSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚEH]RGNODGQHSRLVÊRYQLR]QiPLÊY]QLNDNHMNRYHNSRLVWQHMXGDORVWLQDMQHVN{UGRSUDFRYQÚFKGQtRGY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL
DNQDVWDODQD~]HPt65DY]DKUDQLmt
 SOQHQtGRKRGQXWRXVSROX~mDVÊRX$NQLHMHGRKRGQXWpLQDNGRMHGQiYDVDEH]VSROX~mDVWL

.HG\DDNRXKUgG]DPSODWEX"

 1iNODG\QDSRLVWHQLHSODWtWHÅWYUÊURmQHSROURmQHDOHERURmQHSRGD]YROHQHMIUHNYHQFLHSODWHQLDSRLVWQpKRYSRLVWQHM]POXYH
 3ODWE\SRLVWQpKRMHPRÍQpUHDOL]RYDÊSUHYRGRPQD~mHWSRLVÊRYQHSRÅWRYÚPSRXND]RPLQNDVRP]~mWXDOHERSODWERXNDUWRX
 6SODWQRVÊDPRÍQRVWLSODWE\SRLVWQpKRV~URYQDNpSRmDVFHOHMSODWQRVWLSRLVWQHM]POXY\

.HG\]D´mQDDNRQ´mNU\WLH"
 3RLVWHQLHVD]DmtQDG¬RPXYHGHQÚPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DmLDWRNSRLVWHQLD
 3RLVWHQLHNRQmtYÚSRYHuRXMHGQHM]R]POXYQÚFKVWUiQNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYÚSRYHuPXVtE\ÊGRUXmHQiDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHGMHMXSO\QX
WtPXSO\QXWtPSRLVWQHMGRE\~PUWtPSRLVWHQpKRGRKRGRXPHG]LSRLVWQtNRPDSRLVÊRY¬RXQH]DSODWHQtPSRLVWQpKRYOHKRWHVWDQRYHQHMREmLDQVN\P
]iNRQQtNRPYÚSRYHuRXMHGQHM]R]POXYQÚFKVWUiQGRGQtRGYÚSODW\]DPLHWQXWLDSRLVWQpKRSOQHQLD


$NRPp©HP]POXYXY\SRYHGDÕ"

 3RLVWHQLHSULNWRURPMHGRMHGQDQpEHÍQpSRLVWQp]DQLNQHYÚSRYHuRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELD9ÚSRYHuVDPXVtGDÊDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHG
MHKRXSO\QXWtP
 3RLVWHQLHP{ÍHY\SRYHGDÊNDÍGÚ]~mDVWQtNRYGRGYRFKPHVLDFRYRGGiWXPXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\9ÚSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiMHMXSO\
QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
 3RLVWHQLHP{ÍHY\SRYHGDÊNDÍGÚ]~mDVWQtNRYGRMHGQpKRPHVLDFDRGRG¬DR]QiPHQLDY]QLNXÅNRGRYHMXGDORVWLSRLVÊRYDWHRYL9ÚSRYHGQiOHKRWD
MHPHVLDFMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH

BB

3RLVWHQLHE\WRYpKRGRPX
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 451 - Poistenie bytového domu

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad živelných
udalostí (OPP Z 156), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie veci pre
prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpemenia (ZD SZ-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307),
v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla (OPP SK 256), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie budov a stavieb – indexácia (OZD-I),
v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie bytových domov (OZD-BD) a v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch - krížová zodpovednosÊ (OZD k BD-KZ).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie bytových domov ponúka moderné riešenia ochrany majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Týmto poskytuje vlastníkom bytových domov optimálnu
poistnú ochranu.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia sú bytové domy vrátane ich stavebných súmastí
a príslušenstva, ktoré je možné poistiÊ na riziká:
3 =iNODGQp åLYHOQp SRLVWHQLH ktoré sa dojednáva zvolením balíka
krytia:
3 )/(;$požiar, výbuch, priamy úder blesku, náraz alebo zrútenie
lietadla, jeho mastí alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov a
iných predmetov,
3 =GUXåHQê åLYHO ± %$6,& obsahuje riziká v balíku krytia FLEXA,
povode¬ alebo záplava, víchrica alebo krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavíny, zemetrasenie,
a ak je poistenou vecou budova, tiež Êarcha snehu alebo námrazy,
kvapalina unikajúca z vodovodných zariadení a média vytekajúcim
z hasiacich zariadení,
3 =GUXåHQêåLYHO±3/86obsahuje riziká v balíku krytia Združený
živel – BASIC, náraz dopravného prostriedku, dym, nárazová vlna
pri prelete nadzvukového lietadla, atmosférické zrážky, domasné
prepätie alebo podpätie v elektrorozvodnej alebo komunikamnej
sieti, únik vody v dôsledku poistnej udalosti spôsobenej vodovodnou škodou, mechanické poškodenie zateplenia vonkajšieho plášÊa
BD zvieraÊom, úhrada nákladov úmelne vynaložených v súvislosti s
opravou alebo výmenou rozvodov, vypratávacie náklady, demontáž, remontáž nepoškodených vecí, spätné vystúpenie vody z kanalizamného potrubia, búrlivý vietor.
3 2GFXG]HQLH
3 9DQGDOL]PXV
3=RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXvlastníkov bytov a nebytových priestorov

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 Pozemky, porasty a plodiny,
2 oporné múry,
2 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby,
v zlom technickom stave,
2 motorové a prípojné vozidlá s EkV,
2 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené
okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory spôsobené obnovami rekonštrukciami alebo inými prácami,
2 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsledku povodne alebo záplavy,
2 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
2 prostá krádež,
2 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosÊou,
2 v prípade poistenia rizika lom stroja škody spôsobené používaním
poistenej veci v rozpore s predpismi výrobcu, v rozpore s technickými podmienkami alebo normami, trvalým vplyvom prevádzky alebo
prirodzeným opotrebením.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
2332='='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

Pripoistenie k zodpovednosti za škodu:
• Poistenie krížovej zodpovednosti
• Poistenie mlenov orgánov spolomenstva
Pripoistenie rizika:
• Lom stroja
• Sklo
• Sprejerstvo
Pripoistenie predmetu poistenia:
• Hnutené veci
• Nehnutenosti – vedajšie objekty

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Pripoistenie rizík a predmetov poistenia nie je možné dojednaÊ bez
základného živelného poistenia.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
9332332='='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH
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.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa vzÊahuje len na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve
dojednaných viac miest poistenia, vzÊahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie rizika,
• predložiÊ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úmtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniÊ preskúmaÊ minnosÊ zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za úmelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniÊ vstup do poistených objektov.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej minnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v mase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má poisÊovate právo uplatniÊ podpoistenie,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• zabezpemiÊ poistený majetok vomi odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zárove¬ však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený, resp. poistník povinný oznámiÊ škodu príslušným orgánom polície.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK9332332='='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•

Náklady na poistenie je možné platiÊ v štvrÊromných, polromných alebo romných splátkach, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platobnou kartou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou prvého d¬a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok zamína d¬om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurmitú, pokia nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Písomnou výpoveuou do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, primom výpovedná lehota je osemdenná
a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom
poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
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3RLVWHQLH´HOQkKRVNOD´
,QIRUPDmQÚGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORmQRVÊ .223(5$7,9$SRLVÊRY¬DDV

9LHQQD,QVXUDQFH*URXS

6ORYHQVNiUHSXEOLND,k2

3URGXNW3RLVWHQLHmHOQpKRVNODm

,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FÊSRFKRSLÊ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLDÓSOQÚUR]VDKSUiYDSRYLQQRVWtNWRUp9iP]SRLVWHQLD
Y\SOÚYDM~MHXYHGHQÚY3RLVWQHM]POXYHDYR9ÅHREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQRNmHOQpKRVNODm
2DNW\SSRLVWHQLDLGH"
8]DWYRUHQtPSURGXNWXmHOQpKRVNODP{ÍHWH]UHGXNRYDÊVYRMHILQDQmQpUL]LNiNWRUpP{ÍXQDVWDÊYV~YLVORVWLVSUHYiG]NRXPRWRURYpKRYR]LGODÓmHORPWRKWR
MHGQRGXFKpKRDGRVWXSQpKRSRLVWHQLDMHFKUiQLÊ9iVD9DÅHYR]LGORSUHGSUtSDGQÚPLILQDQmQÚPLSUREOpPDPLNWRUpP{ÍXQDVWDÊYG{VOHGNXQHRmDNiYDQÚFK
VLWXiFLt

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 3RLVWHQLH VD Y]ÊDKXMH QD mHOQp VNOR PRWRURYpKR YR]LGOD NWRUpKR
mtVORPRWRURYpKRYR]LGOD 9,1 MHXYHGHQpYSRLVWQHM]POXYH
3 3RLVWHQLHmHOQpKRVNODPRWRURYpKRYR]LGODP{ÍHGRMHGQDÊI\]LFNi
DOHERSUiYQLFNiRVRED
3 3RLVWHQLHVDGRMHGQiYDQDSUYpUL]LNR
3 3RLVWQÚPUL]LNRPMHSRÅNRGHQLHDOHER]QLmHQLHSRLVWHQpKRmHOQpKR
VNODY]QLNQXWpYG{VOHGNXS{VREHQLDYRQNDMÅtFKPHFKDQLFNÚFKVtO
QDSUNROt]LDQiUD]SiGSUHGPHWRYNUXSRELWLHYÚEXFKDYDQGDOL]
PXV

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 ÅNRG\V~YLVLDFHVSRÅNRGHQtPmHOQpKRVNOD QDSUGLDQLmQpDOHER
REGREQp]QiPN\RFKUDQQpIyOLH]QDmHQLHVNLHOOHSWDQtPSLHVNR
YDQtPDOHERREGREQHuDOÅLHSRÅNRGHQLH09mUHSLQDPLVNODmLVWH
QLH09
2 ÅNRG\QDmHOQRPVNOHDNVD09SRXÍtYDQDLQp~mHO\DNRMHXYHGH
QpYSRLVWQHM]POXYH
2 ÅNRG\QDmHOQRPVNOH]DNWRUp]RGSRYHGiWUHWLDRVRED
2 ÅNRG\DNVDSRSRLVWQHMXGDORVWLSUHXNiÍHÍH09SRFKiG]D
2 ÅNRG\QDSRLVWHQRPmHOQRPVNOHVS{VREHQp~P\VHOQÚPNRQDQtP
DOHERYHGRPRXQHGEDQOLYRVÊRXSRLVWQtND
2 ÓSOQÚ]R]QDPYÚOXNQiMGHWHYR9ÅHREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQ
NDFKmHOQpKRVNODm

7NDMrVDNU\WLDQHMDNkREPHG]HQLD"
 3RUXÅHQLHSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRPi]DQiVOHGRNXSODWQHQLHQiUR
NX UHJUHVX SRLVÊRYDWHDQDQiKUDGXSRLVWQpKRSOQHQLDmR]DQHKR
SOQLOD SRGDWRKRDNÚYSO\YPDORWRWRSRUXÅHQLHQDUR]VDKDYÚÅNX
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 ÓSOQÚ]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHYR9ÅHREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRG
PLHQNDFKmHOQpKRVNODm

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 3RLVWHQLHVDY]ÊDKXMHQDSRLVWQpXGDORVWLNXNWRUÚPG{MGHQDJHRJUDILFNRP~]HPt(XUyS\
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$NkPgPSRYLQQRVWL"
=YÚSRmWXSRYLQQRVWLXYHGHQÚFKYSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFKXYiG]DPHQDVOHGRYQpSUtNODG\
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWmPSRLVWHQLD
 2GSRYHGDÊSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\SRLVÊRYQHWÚNDM~FHVDSRLVWHQLD
 3UHG]DmLDWNRPSRLVWHQLDRMD]GHQpKRYR]LGODSRGURELÊVDREKOLDGNHSRLVWHQpKRRMD]GHQpKRYR]LGOD
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLDSRLVWHQLD
 3RmDVWUYDQLDSRLVWHQLDMHSRWUHEQpQDMPlSUDYLGHOQHXKUiG]DÊQiNODG\VSRMHQpVSRLVWHQtP
 3UHGFKiG]DÊSRLVWQHMXGDORVWLGRGUÍLDYDQtPSUtVOXÅQÚFKSUiYQ\FKSUHGSLVRYDVSRORmHQVNÚFKQRULHP
 'RGUÍLDYDQLHXVWDQRYHQtXYHGHQÚFKYRYÅHREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFKD]POXYQÚFKGRMHGQDQLDFK
 8GUÍLDYDÊYR]LGORYULDGQRPSUHYiG]N\VFKRSQRPVWDYHDQHSRÅNRGHQp
3RYLQQRVWLYSUmSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚEH]RGNODGQHSRLVÊRYQLR]QiPLÊY]QLNDNHMNRYHNSRLVWQHMXGDORVWLQDMQHVN{UGRSUDFRYQÚFKGQtRGY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL
DNQDVWDODQD~]HPt65DY]DKUDQLmt
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚR]QiPLÊEH]]E\WRmQpKRRGNODGXSROtFLtY]QLNÅNRG\QDmHOQRPVNOHY]QLNQXWHMYG{VOHGNXYDQGDOL]PXSULÅNRGHY\ÅÅHMDNR
(85
 3RLVWHQÚVDSRGLHDQDSRLVWQRPSOQHQtGRKRGQXWRXVSROX~mDVÊRX$NQLHMHGRKRGQXWpLQDNGRMHGQiYDVDVSROX~mDVÊYRYÚÅNH]SRLVWQpKR
SOQHQLD

.HG\DDNRXKUgG]DPSODWEX"

 3ODWE\MHPRÍQpUHDOL]RYDÊSUHYRGRPQD~mHWSRLVÊRYQHSRÅWRYÚPSRXND]RPLQNDVRP]~mWXDOHERSODWERXNDUWRX
 6SODWQRVÊDPRÍQRVWLSODWE\V~URYQDNpSRmDVFHOHMSODWQRVWLSRLVWQHM]POXY\
 1iNODG\QDSRLVWHQLHSODWtWHURmQHSRGD]YROHQpKRYDULDQWXDSRLVWQHMVXP\YSRLVWQHM]POXYH

.HG\]D´mQDDNRQ´mNU\WLH"
 3RLVWHQLHVD]DmtQDG¬RPXYHGHQÚPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DmLDWRNSRLVWHQLD
 3RLVWHQLHNRQmtYÚSRYHuRXMHGQHM]R]POXYQÚFKVWUiQNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYÚSRYHuPXVtE\ÊGRUXmHQiDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHGMHMXSO\QX
WtPXSO\QXWtPSRLVWQHMGRE\~PUWtPSRLVWHQpKRGRKRGRXPHG]LSRLVWQtNRPDSRLVÊRY¬RXQH]DSODWHQtPSRLVWQpKRYOHKRWHVWDQRYHQHMREmLDQVN\P
]iNRQQtNRPYÚSRYHuRXMHGQHM]R]POXYQÚFKVWUiQGRGQtRGYÚSODW\]DPLHWQXWLDSRLVWQpKRSOQHQLD


$NRPp©HP]POXYXY\SRYHGDÕ"

 3RLVWHQLHSULNWRURPMHGRMHGQDQpEHÍQpSRLVWQp]DQLNQHYÚSRYHuRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELD9ÚSRYHuVDPXVtGDÊDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHG
MHKRXSO\QXWtP
 3RLVWHQLHP{ÍHY\SRYHGDÊNDÍGÚ]~mDVWQtNRYGRGYRFKPHVLDFRYRGGiWXPXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\9ÚSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiMHMXSO\
QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
 3RLVWHQLHP{ÍHY\SRYHGDÊNDÍGÚ]~mDVWQtNRYGRMHGQpKRPHVLDFDRGRG¬DR]QiPHQLDY]QLNXÅNRGRYHMXGDORVWLSRLVÊRYDWHRYL9ÚSRYHGQiOHKRWD
MHPHVLDFMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH

BB

3RLVWHQLHQHKQXWHĐQRVWLDGRPiFQRVWLÄ%(=67$52671é'2029³
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 455 - Poistenie rodinného domu, bytu v osobnom
vlastníctve, rekreamného domu, chaty, domu vo výstavbe
a poistenie domácnosti „BEZSTAROSTNÝ DOMOV

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku obmanov (VPPMO 108-2), vo Všeobecných poistných
podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu (VPP ZP 606-2), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie rodinného domu a bytu v osobnom vlastníctve,
rekreamného domu, rekreamnej chaty alebo domu vo výstavbe (ZD-RB/B DOMOV-2) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie domácnosti (ZD-DC DOMOV-2).
2DNpSRLVWHQLHLGH"
Poistenie „BEZSTAROSTNÝ DOMOV“ Vám zabezpemí ochranu majetku pred nemakanými situáciami spôsobenými živelnou pohromou, krádežou, vandalizmom
mi škodou spôsobenou nechtiac inému, napr. susedovi. Jednou zmluvou je možné dojednaÊ poistenie nehnutenosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia môže byÊ:
$1HKQXWHĐQRVĢ - poistenie rodinného domu, bytu, rekreamného
domu, chaty, domu vo výstavbe, garáže, vedajších stavieb.
%'RPiFQRVĢ- poistenie súboru zariadenia domácnosti.
Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednaÊ nasledujúce balíky poistného krytia:
$1HKQXWHĐQRVĢ
3 35,0$združený živel, atmosférické zrážky,
3 237,080 združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus – zistený páchate, zodpovednosÊ z vlastníctva nehnutenosti,
3 (;&(/(17združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus, krádež/lúpež, nepriamy úder blesku, skrat elektromotorov, zodpovednosÊ z vlastníctva nehnutenosti.
V rámci rozšírenej poistnej ochrany sú poistením kryté aj ploty a ohradové múry do 100 m d žky, stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy (max. 332 EUR).
%'RPiFQRVĢ
3 237,080združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus – zistený páchate, krádež/lúpež, skrat elektromotorov, zodpovednosÊ
príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú inému,
3 (;&(/(17 združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus, krádež/lúpež, skrat elektromotorov, nepriamy úder blesku, zodpovednosÊ príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú inému.
V rámci poistenia je možné uzatvoriÊ nasledovné pripoistenia nehnutenosti / domácnosti:
• Stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy (poistenie sa
dojednáva na riziká: Združený živel, odcudzenie, vandalizmus)
• Pripoistenie menovite urmených stavieb (poistenie sa dojednáva na
riziká: Združený živel, vandalizmus)
• Prámka/sušimka/umývamka riadu a iné elektromotory nad 20 W
• Sklo
• Pripoistenie majetku k základnému poisteniu domácnosti na vyššie
poistné sumy:
- veci umeleckej hodnoty, veci historickej hodnoty, starožitnosti,
klenoty a šperky, zbierky, spotrebná elektronika a optické prístroje, stavebné súmasti a príslušenstva.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 Pozemky, porasty a plodiny,
2 oporné múry, skleníky, udiarne, záhradné krby, firemné štítky, reklamné tabule,
2 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby,
v zlom technickom stave,
2 motorové a pripojené vozidla s prideleným EkV, lode,
2 veci podnájomníkov,
2 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené
okná, dvere alebo iné otvory, cez otvory spôsobené obnovami rekonštrukciami alebo inými prácami,
2 škody spôsobené nepriamym úderom blesku na poistnej veci staršej ako 5 rokov spôsobené prepätím,
2 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsledku povodne alebo záplavy,
2 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
2 prostá krádež,
2 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosÊou.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Poistenie nehnutenosti nezah»¬a poistenie domácnosti a naopak.
Pripoistenia nehnutenosti a domácnosti nie je možné dojednaÊ samostatne bez poistenia hlavnej budovy alebo domácnosti.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
933='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.GHVDQDPĖDNU\WLHY]ĢDKXMH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve dojednaných viac miest poistenia, vzÊahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.
455_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,
• predložiÊ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úmtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniÊ preskúmaÊ minnosÊ zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za úmelom posúdenia poistného rizika umožniÊ vstup do poistených objektov,
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie
nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• zabezpemiÊ poistený majetok vomi odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne poisÊovni oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti najneskôr do 15 kalendárnych dní od
vzniku poistnej udalosti alebo do 15 kalendárnych dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti ktorá už nastala,
• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený, resp. poistník povinný oznámiÊ škodu príslušným orgánom polície.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie je možné platiÊ v štvrÊromných, polromných alebo romných splátkach, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej
zmluve. Odporúmame platenie v romných splátkach, nakoko je zvýhodnené zavou z poistného.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platbou kartou.

.HG\]DþtQDDNHG\VDNRQþtNU\WLH"
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou prvého d¬a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie sa dojednáva na dobu stanovenú v poistnej zmluve. Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok zamína d¬om uvedenom v poistnej
zmluve, najskôr však zaplatením poistného.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

455_20180223_1

3RLVWHQLHQHKQXWHĐQRVWLDGRPiFQRVWLÄ%(=67$52671é'2029³
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 460 - Poistenie rodinného domu, bytu v osobnom vlastníctve, rekreamného domu, chaty, domu vo výstavbe a
poistenie domácnosti „BEZSTAROSTNÝ DOMOV“

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku obmanov (VPPMO 108-3), vo Všeobecných poistných
podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu (VPP 606-3), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie rodinného domu a bytu v osobnom vlastníctve, rekreamného domu, chaty alebo domu vo výstavbe (ZD-RB/B– 3), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie domácnosti (ZD-DC-3), v Zmluvných dojednaniach pre
poistenie pomníkov (ZD-Pomníky), v Osobitných zmluvných dojednaniach pre poistenie asistenmných služieb (OZD-AS) a v Osobitných zmluvných dojednaniach
pre pred ženie záruky k domácim elektrospotrebimom (OZD-PZ).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie „BEZSTAROSTNÝ DOMOV“ Vám zabezpemí ochranu majetku pred nemakanými situáciami spôsobenými živelnou pohromou, krádežou, vandalizmom mi
škodou spôsobenou nechtiac inému, napr. susedovi. Jednou zmluvou je možné dojednaÊ poistenie nehnutenosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia môže byÊ:
$1HKQXWHĐQRVĢ - poistenie rodinného domu, bytu, rekreamného
domu, chaty, garáže, domu vo výstavbe, vedajších stavieb a ostatných stavieb
%'RPiFQRVĢ- poistenie súboru zariadenia domácnosti
Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednaÊ nasledovné
balíky poistného krytia:
$1HKQXWHĐQRVĢ
3 35,0$združený živel, atmosférické zrážky,
3 237,080združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus – zistený páchate, zodpovednosÊ z vlastníctva nehnutenosti,
3 (;&(/(17združený živel, atmosférické zrážky, vandalizmus, krádež/lúpež, nepriamy úder blesku, skrat elektromotorov, sprejerstvo,
spätné vystúpenie vody z kanalizamného potrubia, búrlivý vietor,
znehodnotenie stavebného pozemku na základe úradného zásahu,
zodpovednosÊ z vlastníctva nehnutenosti, asistenmné služby + pred ženie záruky.
V rámci rozšírenej poistnej ochrany sú poistením kryté aj ploty a ohradové múry do 100m d žky, stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy (max. 332 EUR).

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 Pozemky, porasty a plodiny,
2 oporné múry, skleníky, udiarne, firemné štítky,
2 opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby,
v zlom technickom stave,
2 motorové a pripojené vozidla s prideleným EkV, lode,
2 veci podnájomníkov,
2 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez otvorené
okná, dvere, iné otvory, cez otvory spôsobené obnovami rekonštrukciami alebo inými prácami,
2 škody spôsobené nepriamym úderom blesku na poistenej veci staršej ako 5 rokov spôsobené prepätím,
2 škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsledku povodne alebo záplavy,
2 škody na elektrospotrebimoch vzniknuté skratom pomas zárumnej
doby,
2 vandalizmus spôsobený sprejerstvom,
2 prostá krádež,
2 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosÊou.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
='2='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

%'RPiFQRVĢ

3 237,080združený živel, atmosférické zrážky, krádež/lúpež, van-

dalizmus – zistený páchate, skrat elektromotorov, zodpovednosÊ
príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú inému,
3 (;&(/(17 združený živel, atmosférické zrážky, krádež/lúpež,
vandalizmus, skrat elektromotorov, nepriamy úder blesku, poškodenie skla, druhá adresa rizika – prechodné bývanie, zodpovednosÊ
príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú inému, asistenmné
služby + pred ženie záruky.
Pripoistenie k poistenie nehnutenosti / domácnosti:
• Stavebný materiál a drobné stavebné mechanizmy
• Prámka/sušimka/umývamka riadu
• Elektromotory nad 20 W
• Sklo
• Asistenmné služby + pred ženie záruky
• ZodpovednosÊ z vlastníctva nehnutenosti / zodpovednosÊ príslušníkov domácnosti za škodu vzniknutú inému
• Poistenie pomníkov:
- ZÁKLADNÉ krytie: združený živel
- ROZŠÍRENÉ krytie: združený živel, krádež, lúpež a vandalizmus

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"






Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Poistenie nehnutenosti nezah»¬a poistenie domácnosti a naopak.
Pripoistenia nehnutenosti a domácnosti nie je možné dojednaÊ samostatne bez poistenia hlavnej budovy alebo domácnosti.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.
Asistenmné služby + pred ženie záruky sú poistením kryté bez platenia poistného za podmienky, že nehnutenosÊ aj domácnosÊ sú
súmasne poistená na balík EXCELENT, alebo domácnosÊ je poistená na balík EXCELENT s výškou poistnej sumy minimálne 10 000
EUR.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
933='2='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH
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.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve dojednaných viac miest poistenia, vzÊahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie rizika,
• predložiÊ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úmtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniÊ preskúmaÊ minnosÊ zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za úmelom posúdenia poistného rizika umožniÊ vstup do poistených objektov.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie
nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• zabezpemiÊ poistený majetok vomi odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne poisÊovni oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti najneskôr do 15 kalendárnych dní od
vzniku poistnej udalosti alebo do 15 kalendárnych dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti ktorá už nastala,
• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom alebo krádežou je poistený, resp. poistník povinný oznámiÊ škodu príslušným orgánom polície,
• v prípade asistenmnej udalosti bezodkladne kontaktovaÊ stredisko asistenmnej služby poskytovatea na mísle: 18118, zo zahranimia: +421 18118 alebo
+421 2 63 532 236.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933='2='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie je možné platiÊ v štvrÊromných, polromných alebo romných splátkach, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej
zmluve. Odporúmame platenie v romných splátkach, nakoko je zvýhodnené zavou z poistného.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platbou kartou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou prvého d¬a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie sa dojednáva na dobu stanovenú v poistnej zmluve. Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok zamína d¬om uvedenom v poistnej
zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
V prípade uzatvorenia poistnej zmluvy na diaku, poistenie nadobúda úminnosÊ úhradou poistného, t.j. dátumom a masom vykonania úhrady poistného
zo strany klienta. Úhrada poistného musí byt vykonaná do 7 kalendárnych dní od zamiatku poistenia, inak poistenie zanikne.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaku, môže zmluva zaniknúÊ výpoveuou zo strany klienta. Výpoveu musí byÊ podaná v lehote 14 dní odo d¬a
uzatvorenia poistnej zmluvy.
460_20180223_1

3RLVWHQLHSRGQLNDWHĐVNêFKUL]tNÄ3RGQLNDWHĐ³
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 442 - Poistenie podnikateských rizík

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad živelných
udalostí (OPP Z 156), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie veci
pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpemenia (ZD SZ-2), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie skla (OPP SK 256), v Osobitných
poistných podmienkach pre poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie pojazdných strojov a zariadení (ZD PST-2), v
Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zásielky (OPP PZ 407), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
vadným výrobkom (OPP ZVV 656) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie podnikateských rizík (ZD-P).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie „Podnikate“ je urmené najmä malým podnikateom a poskytuje komplexné poistné riešenie poistenia majetku a zodpovednosti za škodu na jednej zmluve.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia môže byÊ:
$+QXWHĐQêPDMHWRNzásoby, materiál, ostatné hnutené veci, cudzie
veci prevzaté, užívané, cennosti, umelecké diela, písomnosti, stroje
a elektronické zariadenia, prenosná elektronika.
%1HKQXWHĐQêPDMHWRNbudovy, haly, ostatné stavby, bytové mi nebytové jednotky vrátane stavebných súmastí a príslušenstva.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2
2
2
2
2
2

Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednaÊ nasledovné poistné krytie:
$6~ERU+QXWHĐQpKRPDMHWNX
3 Balíkové poistenie, ktoré obsahuje riziká : združený živel, odcudzenie, vandalizmus, sklo, pe¬ažný posol.
3 Lom stroja a elektroniky
3 ZodpovednosÊ za škodu, zah»¬a: cudzie veci prevzaté/vnesené,
regresy sociálnej a zdravotných poisÊovní, cudzie veci prenajaté,
požimané, užívané
%1HKQXWHĐQêPDMHWRN
3 Balíkové poistenie, ktoré obsahuje riziká: združený živel, odcudzenie, vandalizmus.
Pripoistenie k hnutenému majetku:
• Lom stroja (zvýšenie limitu)
• ZodpovednosÊ za škodu (zvýšenie limitu)
• ZodpovednosÊ za vadu výrobku
• Preprava zásielky
• Živelné prerušenie prevádzky

2
2
2
2
2

Pozemky, rastliny a porasty,
opustené, neobývané, poškodené a neudržiavané budovy a stavby,
neštandardné budovy alebo stavby a veci v nich uložené,
živé zvieratá, mikroorganizmy,
škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nemistôt
do budovy, ak k nemu neprišlo následkom živelnej udalosti,
škody spôsobené spätným vystúpením vody z kanalizamného potrubia, okrem prípadov, keu bolo toto vystúpenie spôsobené povod¬ou
alebo záplavou alebo atmosférickými zrážkami,
nedostatomným používaním, dlhodobým uskladnením,
škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsledku povodne alebo záplavy,
estetické poškodenie,
škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosÊou,
sprenevera, prostá krádež.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
233='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"







Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Spolomný limit plnenia pre nehnutenosti a hnutenosti vo výške
3 300 EUR za jednu a všetky škody vzniknuté v priebehu jedného
poistného obdobia v dôsledku vandalizmu.
Limit plnenia vo výške 20 % , maximálne však do výšky 7 000 EUR
za poistnú udalosÊ na hnutenostiach, pokia sa v okamžiku vzniku
poistnej udalosti nachádzajú mimo miesta poistenia v priamej súvislosti s realizáciou zákazky poisteného v rámci výkonu minnosti
uvedenej v tejto poistnej zmluve.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
933233='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia.
442_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,
• predložiÊ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úmtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniÊ preskúmaÊ minnosÊ zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za úmelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniÊ vstup do poistených objektov.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej minnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho
druha rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v mase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení má poisÊovate právo uplatniÊ podpoistenie,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• zabezpemiÊ poistený majetok vomi odcudzeniu v zmysle príslušných ZD,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zárove¬ však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• v prípade vzniku poistnej udalosti spôsobenej vandalizmom je poistený, resp. poistník povinný oznámiÊ škodu príslušným orgánom polície.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933233='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•

Náklady na poistenie je možné platiÊ v štvrÊromných, polromných alebo romných splátkach, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej
zmluve. Odporúmame platenie v romných splátkach, nakoko je zvýhodnené zavou z poistného.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platobnou kartou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou prvého d¬a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurmitú, pokia nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Písomnou výpoveuou do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, primom výpovedná lehota je osemdenná
a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom
poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

442_20180223_1

3RLVWHQLHSUiYQHMRFKUDQ\
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 352 – Poistenie právnej ochrany

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie právnej ochrany pre klientov Slovenskej sporitene a.s.
2DNpSRLVWHQLHLGH"
PoisÊovate sa zaväzuje uhradiÊ náklady poisteného spojené s uplatnením jeho práva v rozsahu vymedzenom v poistnej zmluve.

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Predmetom poistenia je ochrana oprávnených záujmov poistenej
osoby v oblasti záväzkových právnych vzÊahov, na ktoré sa poistenie vzÊahuje poda dojednaného variantu poistenia, ak dôjde bez
jej priminenia k porušeniu zmluvných povinností zo strany fyzickej
alebo právnickej osoby, s ktorou poistená osoba uzavrela zmluvu.
3 V rámci produktu je možné dojednaÊ poistenie proti nasledovným
rizikám:
• ochranu oprávnených právnych záujmov poistenej osoby ako
kupujúceho v právnych vzÊahoch vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
k hnutenej veci,
• ochranu oprávnených právnych záujmov poistenej osoby v záväzkových právnych vzÊahoch, ktorých predmetom je hnutená
alebo nehnutená vec alebo služba využívaná poistenou osobou
ako spotrebiteom.
Poistenie zah»¬a v závislosti na dojednanom variante právnu ochranu
v rozsahu právnej rady alebo komplexnej právnej ochrany.
Poistenými osobami sú:
• klient Slovenskej sporitene (ualej len „banka“),
• manžel (manželka), druh (družka) žijúci s klientom banky v spolomnej domácnosti,
• deti klienta banky do 26. roku života, pokia sú slobodné a nezamali
vykonávaÊ pravidelnú zárobkovú minnosÊ.

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa nevzÊahuje na právnu ochranu:
2 v oblasti colného a da¬ového práva,
2 v sporoch medzi spolupoistenými osobami,
2 pri uplatnení nárokov, ktoré boli na poistenú osobu prevedené alebo
ktoré uplat¬uje poistená osoba menom tretej osoby,
2 ktorá má priamu alebo nepriamu súvislosÊ s vojnovými udalosÊami,
vzburami, povstaniami alebo inými hromadnými násilnými nepokojmi, štrajkmi, výlukami, teroristickými aktmi (t.j. násilnými konaniami
motivovanými politicky, sociálne, rasovo, ideologicky alebo nábožensky) alebo rozhodnutiami štátneho orgánu alebo inými úradnými
opatreniami,
2 v sporoch, ktoré vznikli v dôsledku aktívnej úmasti na športových
závodoch a súÊažiach (vrátane tréningov),
2 v oblasti sociálneho zabezpemenia, nemocenského, dôchodkového
a verejného zdravotného poistenia,
2 súvisiaca s podnikateskou alebo inou zárobkovou minnosÊou poistenej osoby,
2 v sporoch, ktoré sa konajú na súde alebo inom orgáne, ktorého
sídlo sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky,
2 v oblasti ochrany osobnosti, práva duševného vlastníctva alebo nekalej súÊaže
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 3RLVWQHM ]POXYH
DY´O;9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLHSUiYQHM
RFKUDQ\SUHNOLHQWRY6ORYHQVNHMVSRULWHÅQHDV

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




PoisÊovate nie je povinný poskytnúÊ poistné plnenie pokia poistná
udalosÊ nastala v makacej dobe (t.j. 3 mesiace od zamiatku poistenia)
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POXYH
DYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLHSUiYQHM
RFKUDQ\SUHNOLHQWRY6ORYHQVNHMVSRULWHÅQHDV

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]D´LDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• Poistený je povinný bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie profesnej minnosti.
• Poistený je povinný bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesnej minnosti.
• Poistený je povinný bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni, že v súvislosti so vzniknutou škodou bolo proti nemu alebo jeho zamestnancovi
zamaté súdne (obmianskoprávne a/alebo trestné) alebo rozhodcovské konanie a informovaÊ poisÊov¬u o priebehu a výsledkoch tohto konania.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju mo najskôr oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nesmie bez súhlasu poisÊovne úplne alebo z masti uznaÊ nárok z titulu zodpovednosti za škodu.

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte poda frekvencie zvolenej v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]D´tQDDNRQ´tNU\WLH"
Poistenie vzniká uzatvorením poistnej zmluvy. V prípade uzatvorenia poistenia na diaku, poistenie vzniká zaplatením poistného. Poistenie zaniká
z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ukonmením Zmluvy o úmte (produkte, službe),
• v prípade uzavretia zmluvy na diaku, nezaplatením poistného do 5 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy, platnosÊ návrhu poistnej zmluvy zanikne,
t.j. poistenie nevznikne,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDÕ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia,
• v prípade uzatvorenia poistenia na diaku, do 14 kalendárnych dní je poistník oprávnený odstúpiÊ od zmluvy bez uvedenia dôvodu.
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3RLVWHQLHSUHSUDY\]iVLHORN
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 467 - Poistenie prepravy zásielok

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), v Osobitných poistných podmienkach pre
poistenie zásielky (OPP PZ 407).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
V tomto druhu poistenia ide o poistenie prepravy zásielok prepravovanej automobilom, železnicou, námornou alebo riemnou louou, lietadlom alebo poštou, pod
podmienkou, že pre prepravu bol použitý dopraný prostriedok, ktorý sp ¬a podmienky stanovené legislatívou Slovenskej republiky, štátu cez územie ktorého je
poistená zásielka prepravovaná a medzinárodnými dohodami a kódexami, ktoré sa vzÊahujú k pozemnej námornej, riemnej i leteckej preprave.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Prepravu zásielok je možné dojednaÊ na nasledovné balíky poistného
krytia:
33RLVWHQLHVREPHG]HQêPNU\WtP prepravované veci sú poistené pre
prípad poškodenia, znimenia, v dôsledku nehody dopravného prostriedku alebo živelnej udalosti.
3 3RLVWHQLHSURWLYãHWNêPUL]LNiP$//5,6.prepravované veci sú
poistené pre prípad poškodenia, znimenia, alebo straty následkom
všetkých rizík, vzhadom na urmený druh prepravy.
Poistenie prepravy zásielky je možné dohodnúÊ ako:
$ 3RLVWHQLHLQGLYLGXiOQHMSUHSUDY\používa sa v prípade jednorazovej
prepravy a v poistnej zmluve musí byÊ dohodnutá trasa a mas (de¬)
prepravy.
% 3RLVWHQLHKURPDGQHMSUHSUDY\používa sa pri pravidelnom a vämšom objeme realizovanej prepravy tovaru, masto krát viacerými vozidlami. Realizujú sa z pravidla všetky prepravy s rovnakým poistným krytím pre tie isté druhy tovaru.
Pripoistenie:
• Ostatné náklady:
- Finanmné náklady
- Omakávaný zisk
- Odpratávacie náklady
• Dodatkové riziká:
- Lom
- Lekáž
- Premámanie
- Korózia, oxidácia, zmena farby zásielky
- Porušenie obalu
- Pôsobenie atmosférického teplo alebo chladu
• Rozšírená doba krytia pomas skladovania

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 Škody spôsobené úmyselne, nedbalosÊou, spreneverou alebo podvodom,
2 porušením dopravných a bezpemnostných predpisov,
2 porušením colných, zásielkových, deklaramných alebo iných záväzných predpisov,
2 nevhodným alebo chybným naložením prepravovaných vecí alebo
ich nedostatomným zabezpemením pomas prepravy,
2 nedostatomným, chybným, nevhodným alebo neobvyklým spôsobom balenia prepravovaných vecí,
2 použitím nevhodného dopravného prostriedku,
2 jazdené a historické motorové vozidlá,
2 cudzie peniaze.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
233SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"






Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Dodatkové riziká a rozšírenú dobu krytia je možné dojednaÊ len
k balíku rizík proti všetkým rizikám ALL RISK.
Ak je dojednané poistenie zásielky proti všetkým rizikám – ALL
RISK, poskytne poistite poistné plnenie v prípade poistnej udalosti
krádežou zásielky alebo krádežou vozidla so zásielkou za podmienky, že vozidlo bolo zabezpemené v zmysle príslušných OPP.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
933233SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na území dohodnuté v poistnej zmluve.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej minnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho
druha rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v mase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má poisÊovate právo uplatniÊ podpoistenie,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zárove¬ však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933233SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•

Náklady na poistenie je možné platiÊ v štvrÊromných, polromných alebo romných splátkach, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej
zmluve.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platbou kartou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•

•
•
•

Ak sa nedohodlo inak, poistenie zamína okamihom keu je zásielka uvedená do pohybu za úmelom naloženia na dopravný prostriedok v mieste stanovenom v poistnej zmluve ako zamiatok prepravy. Trvá po celú dobu obvyklej prepravy vrátane prekladania, skladovania, odchýlenia od stanovej trasy
a zdržania, na ktoré nemal poistník alebo poistený vplyv.
Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok zamína d¬om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
Ak sa zásielka nakladá alebo vykladá po mastiach, doba poistného krytia sa zamína a konmí samostatne pre každú masÊ zásielky.
Poistenie sa prerušuje na dobu prerušenia dopravy, ku ktorému došlo na podnet poisteného alebo poistníka.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• poistenie konmí okamihom prevzatia zásielky príjemcom a jej vyloženia v mieste urmenia, najneskoršie však uplynutím 15 dni po príchode zásielky na
miesto urmenia; a pri námornej preprave najneskoršie 60 dní po vyložení zásielky v urmenom prístave.
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Písomnou výpoveuou do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, primom výpovedná lehota je osemdenná
a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom
poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
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3RLVWHQLHVWDYHEQR±PRQWiåQ\FKUL]tN
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 49 - Poistenie stavebno – montážnych rizík

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie
stavebno-montážnych rizík, v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie majetku, na ktorom sa vykonáva stavebno-montážne dielo (D01), v Zmluvných
dojednaniach pre dodatkové poistenie okolitého majetku investora (D02), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie škôd spôsobených chybným
návrhom, projekciou alebo konštrukciou (D03), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie zvláštnych nákladov (D04), v Zmluvných dojednaniach
pre dodatkové poistenie pre prípad poškodenia, znimenia alebo odcudzenia prepravovaných vecí pri cestnej preprave (D05), v Zmluvných dojednaniach pre
dodatkové poistenie zárumnej doby (D06), v Zmluvných dojednaniach pre rozšírené dodatkové poistenie zárumnej doby (D07), v Zmluvných dojednaniach na
rozšírenie územnej platnosti (D08), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie nákladov na odstránenie suti (D09), v Zmluvných dojednaniach pre
dodatkové poistenie pre prípade krádeže (D10), v Zmluvných dojednaniach pre dodatkové poistenie zodpovednosti za škodu (D11), v Zmluvných dojednaniach
pre dodatkové poistenie vzájomnej (krížovej) zodpovednosti za škodu (D12).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Stavebno-montážne poistenie je komplexné poistenie výstavby a montáže stavebných alebo montážnych diel urmené pre investorov (odberateov stavených
diel) alebo pre stavebné firmy (generálny dodávate, subdodávate), ktoré dielo realizujú.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa vzÊahuje na budované stavebné alebo montážne dielo
alebo jeho masti.
Poistenie sa vzÊahuje na:
3 nemakané a náhle poškodenie, znimenie alebo stratu poistenej veci
alebo jej masti akoukovek náhodnou udalosÊou, ktorá nie je ualej
alebo v príslušných dodatkoch, ak sú dojednané, vylúmená,
3 taký prípad poškodenia alebo znimenia poistenej veci, ktorý obmedzuje alebo vylumuje funkmnosÊ tejto veci.
Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednaÊ nasledovné poistné krytie:

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2
2
2
2
2
2

2
2
2

Základné poistenie:
3 Stavebné alebo montážne dielo alebo jeho masti
Dodatkové poistenie:
K základnému poisteniu je možné dojednaÊ dodatkové poistenie:
• Zariadenie staveniska ZS
• Stavebno - montážne stroje
• Stavebno - montážna výstroj a zariadenie
• Majetok na ktorom je vykonávané stavebno - montážne dielo
• Okolitý majetok vo vlastníctve investora,
• Škody spôsobené chybným návrhom, projektovaním, konštrukciou
• Zvláštne náklady
• Preprava vecí
• Zárumná doba
• Rozšírená zárumná doba
• Rozšírená územná platnosÊ
• Náklady na odstránenie sute nad poistnú sumu
• ZodpovednosÊ za škodu vzniknutú inému v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami
• Poistenie krížovej zodpovednosti

2

Platné tuzemské a zahranimné bankovky, ceniny,
veci kultúrnej, historickej, umeleckej hodnoty,
písomnosti, plány, výkresy, nosime,
motorové vozidlá s ŠPZ, lietadlá a vodné plavidlá,
zastavenie alebo prerušenie minnosti,
škody spôsobné vadou materiálu alebo chybne vykonanou prácou,
ale táto výluka sa vzÊahuje len na náhradu vadného materiálu alebo
opravu chybne vykonanej práce,
škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymie¬ajú pri zmene pracovného úkonu alebo pre opotrebenie,
poškodenie alebo znimenie poistenej veci normálnymi atmosférickými podmienkami, vznikom usadenín,
škody, ktoré neobmedzujú alebo nevylumujú funkmnosÊ veci, t.j. škody na vzhade,
škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, spolupoistených, ich zmocnencov a zástupcov.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
]POXYQêFKGRMHGQDQLDFKSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Dodatkové poistenie nie je možné poistiÊ bez dojednania základného poistenia.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
933]POXYQêFKGRMHGQDQLDFKSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa týka poistných udalosti na stavenisku alebo mieste montáže uvedenom v zmluve ako adresa rizika, pokia nie je dohodnuté inak.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,
• predložiÊ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úmtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniÊ preskúmaÊ minnosÊ zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za úmelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniÊ vstup do poistených objektov.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej minnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v mase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má poisÊovate právo uplatniÊ podpoistenie,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zárove¬ však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRGPLHQRNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933]POXYQêFKGRMHGQDQLDFKSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•

•

Náklady na poistenie sa platia naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.
V poistnej zmluve je možné dohodnúÊ, že poistený uhradí poistné v splátkach. V takomto prípade sa splátky považujú za zmluvné pred ženie lehoty
splatnosti jednorázového poistného poda §801 Obmianskeho zákonníka. V prípade, že niektorá splátka poistného nebude uhradená v zmluvne dohodnutom termíne, poisÊovni vzniká právo žiadaÊ od poisteného uhradenie celej zvyšnej sumy poistného naraz.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platbou kartou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•

•

Poistenie sa zamína d¬om uvedeným v poistnej zmluve ako zamiatok poistenia. Ak však v tento de¬ neboli ešte zahájené práce a ani nedošlo k tomuto
dátumu k vyloženiu poistených vecí na adrese rizika, zamína poistenie až d¬om zahájenia prác alebo d¬om vyloženia vecí na adrese rizika, pokia nie
je v zmluve dohodnuté inak.
Poistenie sa dojednáva na dobu urmitú so zmluvne dohodnutým zamiatkom a koncom poistenia.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• d¬om, kedy bolo dielo dokonmené alebo jeho masÊ odovzdaná alebo uvedená do prevádzky, ak nie je dohodnuté inak, najneskôr však d¬om uvedeným v zmluve ako koniec poistenia.
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Písomnou výpoveuou do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, primom výpovedná lehota je osemdenná
a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom
poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
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3RLVWHQLHVWURMRYDHOHNWURQLN\
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 448 - Poistenie strojov a elektroniky

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), v Osobitných poistných podmienkach pre
poistenie strojov a elektroniky (OPP SE 307), v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad živelných udalostí (OPP Ž 156), v Osobitných
poistných podmienkach pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu (OPP OV 206), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie veci pre prípad odcudzenia alebo vandalizmu, spôsob zabezpemenia (ZD SZ-2), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie pojazdných pracovných strojov a zariadení (ZD PST-2).
2DNpSRLVWHQLHLGH"
Poistenie je urmené na ochranu strojných a elektronických zariadení proti náhlym a nepredvídateným škodám spôsobených skratom, prepätím, konštrukmnou
chybou mi nepozornosÊou obsluhy, ktoré majú za následok stratu ich funkmnosti.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia môže byÊ:
$Stroj, elektronika, strojné a elektronické zariadenie, príslušenstvo
a výbava
%Pojazdný pracovný stroj, príslušenstvo a výbava
&Prenosná elektronika, príslušenstvo a výbava
Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednaÊ nasledovné
poistné krytie:
$6WURMHHOHNWURQLNDVWURMQpDHOHNWURQLFNp]DULDGHQLD
3 Lom stroja a elektroniky
%3RMD]GQpSUDFRYQpVWURMH
3 Lom stroja a elektroniky
3 ALL RISK zah»¬a: združený živel, odcudzenie, lom stroja
&3UHQRVQiHOHNWURQLND
3 Lom stroja a elektroniky

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 mobilné telefóny, prenosné navigamné prístroje, diktafóny, prenosná
audiotechnika, tablety,
2 kamery, fotoaparáty, prenosné osobné pokladnice,
2 ultrazvukové zariadenia, endoskopy, kardiostimulátory, namúvacie
prístroje,
2 vozidlá s EkV slúžiace výhradne na dopravu osôb,
2 diely a masti zariadení všetkého druhu, ktoré sa pravidelne vymie¬ajú kvôli rýchlemu opotrebovaniu alebo starnutiu,
2 škody na vzhade, estetické nedostatky, ktoré neovplyv¬ujú funkmnosÊ zariadenia,
2 škody v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín
všetkých druhov alebo únavou materiálu,
2 používanie poistenej veci v rozpore s predpismi výrobcu, v rozpore
s technickými podmienkami alebo normami,
2 straty, zmeny, poškodenia, zníženia funkmnosti, dostupnosti alebo
minnosti pomítamového systému, programu, softvéru, dát,
2 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosÊou,
2 prostá krádež.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
233='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"



Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
933233='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.GHVDQDPĖDNU\WLHY]ĢDKXMH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky alebo EU.
3 Pre pracovné pojazdné stroje s vlastným pohonom alebo pre pracovné stroje pripojené je miestom poistenia územie SR, pokia v poistnej zmluve nie
je dojednané inak.
448_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,
• predložiÊ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úmtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniÊ preskúmaÊ minnosÊ zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za úmelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniÊ vstup do poistených objektov.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej minnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v mase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má poisÊovate právo uplatniÊ podpoistenie,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• používaÊ poistené zariadenie len na úmely stanovené výrobcom poda návodu na obsluhu alebo technickými podmienkami,
• zabezpemiÊ obsluhu alebo riadenie poisteného zariadenia osobou, ktorá má predpísanú kvalifikáciu alebo oprávnenie, alebo osobou, ktorá bola na
obsluhu alebo riadenia poisteného zariadenia zaškolená,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zárove¬ však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933233='SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•

Náklady na poistenie je možné platiÊ v štvrÊromných, polromných alebo romných splátkach, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej
zmluve.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platbou kartou.

.HG\]DþtQDDNHG\VDNRQþtNU\WLH"
•
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou prvého d¬a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie dojednané na dobu kratšiu než jeden rok zamína d¬om v poistnej zmluve, najskôr však zaplatením poistného.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurmitú, pokia nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Písomnou výpoveuou do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, primom výpovedná lehota je osemdenná
a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom
poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

448_20180223_1

3RLVWHQLHYêVWDY\
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 360 - Poistenie výstavy

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Osobitných poistných podmienkach pre prípad živelných udalostí (OPP Z 156) a v Osobitných poistných podmienkach pre prípad odcudzenia a vandalizmu (OPP OV 206) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie výstav.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie výstavy sa vzÊahuje na poškodenie alebo znimenie vystavovaných exponátov a zariadenie výstavnej plochy a na poistenie zodpovednosti za škodu.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia sú vystavované exponáty a zariadenie výstavnej plochy, ktorými môžu byÊ:
3 Bežné hnutené veci: nábytok, kozmetika, koberce, stavebný materiál, autá, tlamoviny, stroje , elektronika, a iné.
3 Cennosti: veci umeleckej hodnoty, starožitnosti, zbierky, klenoty,
šperky a podobne.
Pre vymedzené predmety poistenia možno dojednaÊ nasledovné poistné krytie:
Základné poistenie:
3 Združený živel
Dodatkové pripoistenie:
K základnému poisteniu je možné dojednaÊ dodatkové poistenie:
• Odcudzenie
• Vandalizmus
• ZodpovednosÊ za škodu

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 Poškodenie a znimenie vecí cudzou osobou alebo krádež vecí
v mase, keu sú sústredené na mieste kde budú vystavované, v mase
inštalácie výstavy, v mase likvidácie (demontáže) výstavy a ich sústredenia k odvozu,
2 škody spôsobené úmyselným konaním alebo vedomou nedbanlivosÊou poistníka, resp. poisteného, jeho zástupcov mi splnomocnencov,
2 prostá krádež,
2 sprejerstvo,
2 škody, ktoré vznikli prepätím (prípadne indukciou) na elektronických
alebo elektrických zariadeniach,
2 škody spôsobené spätným vystúpením vody z kanalizamného potrubia,
2 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nemistôt
do budovy, ak k nemu neprišlo vplyvom poškodenia stavebných súmastí následkom rizika združený živel.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
233]POXYQêFKGRMHGQDQLDFKSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Dodatkové poistenie nie je možné dojednaÊ bez základného poistenia.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
933233]POXYQêFKGRMHGQDQLDFKSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia. Ak je v poistnej zmluve dojednaných viac miest poistenia, vzÊahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.
360_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika,
• predložiÊ k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú, úmtovnú a inú podobnú dokumentáciu a umožniÊ preskúmaÊ minnosÊ zariadení slúžiacich na
ochranu majetku; za úmelom posúdenia rozsahu poistného rizika umožniÊ vstup do poistených objektov.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• zabezpemiÊ vystavované exponáty a zariadenie výstavnej plochy proti krádeži a poškodeniu, resp. znimeniu cudzou osobou spôsobom dohodnutým
v poistnej zmluve. Ak nebol v poistnej zmluve dohodnutý spôsob zabezpemenia vystavovaných exponátov a zariadenia výstavnej plochy, je poistený
povinný zabezpemiÊ poistené exponáty a zariadenie výstavy minimálne spôsobom uvedeným v príslušných ZD.
• ak sa poisÊuje výstava, kde ako exponáty budú cennosti ako napr. umelecké diela, starožitnosti, zbierky a iné cenné veci, musí byÊ priložený k poistnej
zmluve zoznam a identifikácia týchto vecí s ocenením každej veci súdnym znalcom z príslušného oboru. Ocenenie súdnym znalcom nemusí byÊ u
vecí kde klient požaduje pre poistenie nižšiu cenu ako 331,94 EUR,
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej minnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho
druha rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ zmenu poistnej hodnoty poistenej veci alebo súboru, ak došlo v mase trvania poistenia k jej zvýšeniu o viac ako 10 %, ak nebolo v poistnej
zmluve dojednané inak; pri nesplnení tejto povinnosti má poisÊovate právo uplatniÊ podpoistenie,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti najneskôr do 5 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zárove¬ však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933233]POXYQêFKGRMHGQDQLDFKSUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•

Náklady na poistenie sa platia naraz za celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platbou kartou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou prvého d¬a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie sa vzÊahuje len na dobu od zahájenia výstavy do doby skonmenia výstavy, ktorá je uvedená na poistnej zmluve.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Písomnou výpoveuou do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, primom výpovedná lehota je osemdenná
a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom
poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
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3RLVWHQLHYQ~WURãWiWQHMSUHSUDY\]RGSRYHGQRVĢ
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 363 - Poistenie vnútroštátnej prepravy - zodpovednosÊ

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy tovaru a vo Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený vnútroštátny cestný dopravca právo, aby poisÊov¬a za neho nahradila škodu vzniknutú na prepravovanej
zásielke, za ktorú poistený zodpovedá pomas prepravy poda prepravných zmlúv.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ vnútroštátneho cestného
dopravcu za škodu vzniknutú na zásielke pomas prepravy vykonávanej pre iného.
3 PoisÊov¬a nahradí aj:
• nevyhnutné preukázané náklady na odvrátenie hroziacej škody
a zachra¬ovacie náklady vynaložené na zabezpemenie zníženia
škody na prepravovanej zásielke, alebo na to, aby sa škoda nezvämšila. Nahradia sa úmelne vynaložené a preukázané náklady
do výšky 10% z hodnoty prepravovanej zásielky,
• nevyhnutné náklady na zistenie rozsahu poškodenia zásielky,
avšak len po predchádzajúcom súhlase poisÊovne.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 na živých zvieratách pri ich preprave,
2 na cudzích prepravovaných veciach, ktoré nie sú uvedené v prepravnej zmluve,
2 z tej príminy, že poistený nedodržal podmienky dohodnuté v objednávke prepravy,
2 na ojazdených a havarovaných motorových vozidlách pri preprave,
2 prekromením dodacej lehoty,
2 nedodaním tovaru oprávnenému príjemcovi zásielky,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ,
2 spôsobenú stratou alebo poškodením pe¬azí, cenín, cenných papierov, listín, spisov ako aj drahých kovov, klenotov, drahokamov,
umeleckých predmetov a iných cenností,
2 lúpežou,
2 krádežou bez prekonania prekážky.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX ,, 3RLVWQHM
]POXY\SUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULY\
NRQiYDQt YQ~WURãWiWQHM SUHSUDY\ WRYDUX D Y þO ,,, 9ãHREHFQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQRN SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX
þ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POXYH
SUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULY\NRQiYDQt
YQ~WURãWiWQHMSUHSUDY\WRYDUXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRG
PLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky.
363_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpomet poistného.
• OznámiÊ uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného poisÊovatea.
• Pri prevzatí zásielky na prepravu preskúmaÊ, mi zásielka zodpovedá záznamu prepravcu v prepravnej listine,
• dbaÊ, aby mal vodim potrebnú kvalifikáciu a spôsobilosÊ,
• dodržiavaÊ všetky ustanovenia právnych predpisov, ktoré sa týkajú prepravy zásielok nebezpemného tovaru po cestách,
• zabezpemiÊ vozidlo s tovarom proti odcudzeniu pomas celej prepravy.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY3RLVWQHM]POXYHSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULY\NRQiYDQtYQ~W
URãWiWQHMSUHSUDY\WRYDUXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL~´WRYQtND
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 159 - ZodpovednosÊ úmtovníka

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, úmtovníka a da¬ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej minnosti, ktorú je poistený oprávnený vykonávaÊ v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone profesnej minnosti úmtovníka:
• v mase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vomi poistenému a oznámený poisÊovni v mase trvania poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá
majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva z
hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.
3 Poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za náhradu nákladov na
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody v príslušnom poistnom období. Ak došlo ku krádeži týchto vecí, poskytne poisÊov¬a plnenie iba v tom prípade, ak páchate preukázatene
prekonal prekážky, stanovené poisÊov¬ou, chrániace prevzatú vec
pred krádežou.

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosÊ),
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú minnosÊ ako poistený,
2 podvodom, spreneverou,
2 poškodením, znimením a krádežou prevzatých vecí pomas prepravy,
2 poškodením, znimením prevzatých vecí v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
2 lúpežou, mankom,
2 zamestnancovi poisteného,
2 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
2 povinnosÊou poisteného zaplatiÊ poplatky, pokuty, penále, pe¬ažné
tresty uložené na základe obmianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia táto
povinnosÊ bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHY´OiQNX,,2VRELWQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{
VREHQ~SULYêNRQH´LQQRVWLDGYRNiWDQRWiUDH[HN~WRUDDXGtWRUD
~´WRYQtNDDGDÉRYpKRSRUDGFXDY´O,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFK
SRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX´

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"



SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v PZ
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY2VRELWQêFKSR
LVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{
VREHQ~SULYêNRQH´LQQRVWLDGYRNiWDQRWiUDH[HN~WRUDDXGtWRUD
~´WRYQtNDDGDÉRYpKRSRUDGFXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRG
PLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX´

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
159_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]D´LDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju mo najskôr oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQH´LQQRVWLDGYRNiWDQRWiUDH[HN~WRUDDXGtWRUD~´WRYQtNDDGDÉRYpKRSRUDGFXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLV
WHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX´

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]D´tQDDNRQ´tNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDÕ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

159_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLDGYRNiWRY
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 154 - ZodpovednosÊ advokátov

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, úmtovníka a da¬ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej minnosti advokáta, ktorú je poistený oprávnený vykonávaÊ
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti
advokáta:
• v mase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vomi poistenému a oznámený poisÊovni v mase trvania poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá
majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.
3 Poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za náhradu nákladov na
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody
v príslušnom poistnom období.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosÊ),
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú minnosÊ ako poistený,
2 podvodom, spreneverou,
2 poškodením, znimením a krádežou prevzatých vecí pomas prepravy,
2 poškodením, znimením v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
2 lúpežou, mankom,
2 zamestnancovi poisteného,
2 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
2 povinnosÊou poisteného zaplatiÊ poplatky, pokuty, penále, pe¬ažné
tresty uložené na základe obmianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia táto
povinnosÊ bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX ,, 2VRELWQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQRN SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[HN~WRUD DXGtWRUD
~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYþO,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRG
PLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve.
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti.
V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou
zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpemenia poda poistnej zmluvy.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK SR
LVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[HN~WRUD DXGtWRUD
~þWRYQtND D GDĖRYpKR SRUDGFX D YR 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRG
PLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQHþLQQRVWLDGYRNiWDQRWiUDH[HN~WRUDDXGtWRUD~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLV
WHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLDXGtWRURY
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 155 - ZodpovednosÊ audítorov

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, úmtovníka a da¬ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej minnosti audítorov, ktorú je poistený oprávnený vykonávaÊ
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti
audítora:
• v mase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vomi poistenému a oznámený poisÊovni v mase trvania poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá
majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.
3 Poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za náhradu nákladov na
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody
v príslušnom poistnom období.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosÊ),
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú minnosÊ ako poistený,
2 podvodom, spreneverou,
2 poškodením, znimením a krádežou prevzatých vecí pomas prepravy,
2 poškodením, znimením v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
2 lúpežou, mankom,
2 zamestnancovi poisteného,
2 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
2 povinnosÊou poisteného zaplatiÊ poplatky, pokuty, penále, pe¬ažné
tresty uložené na základe obmianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia táto
povinnosÊ bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX ,, 2VRELWQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQRN SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[HN~WRUD DXGtWRUD
~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYþO,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRG
PLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti
V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou
zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpemenia poda poistnej zmluvy.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK SR
LVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[HN~WRUD DXGtWRUD
~þWRYQtND D GDĖRYpKR SRUDGFX D YR 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRG
PLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej zmluvy bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQHþLQQRVWLDGYRNiWDQRWiUDH[HN~WRUDDXGtWRUD~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLV
WHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

155_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLRVREQpKRFHVWQpKRGRSUDYFX]DãNRGX
VS{VREHQ~FHVWXM~FHPXYDXWREXVRYHMDXWRNDURYHMGRSUDYH
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 362 - Poistenie autobusového prepravcu – AUTOCAR
TPL

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti osobného cestného dopravcu za škodu spôsobenú cestujúcemu v autobusovej / autokarovaj doprave a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného osobného cestného dopravcu za škodu vzniknutú cestujúcemu v autobusovej / autokarovej doprave
v súlade s Nariadením EÚ m. 181/2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
V prípade nehody v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru
poisÊov¬a nahradí cestujúcemu škodu:
3 na zdraví, t.j. telesné poškodenie, vrátane škody, ktorá sa nahrádza
pri usmrtení,
3 na batožine a / alebo osobných veciach, t.j. poškodenie alebo znimenie,
3 náklady vynaložené poisteným v súvislosti s okamžitými potrebami
cestujúcich po nehode vozidla (ubytovanie, oblemenie, obmerstvenie).

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2
2
2
2

všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu,
zodpovednosÊ vyplývajúcu z prepravných zmlúv (CMR),
poistenie zodpovednosti dopravcu,
poistenie zodpovednosti spôsobené prevádzkou dopravného prostriedku, motorového vozidla

Poistenie sa nevzÊahuje na škodu spôsobenú cestujúcemu:
2 pokia poistený v mase vzniku škodovej udalosti nemal platné oprávnenie na výkon minnosti prevádzkovatea autobusovej/autokarovej
dopravy,
2 ak vodim vozidla v mase vzniku škodovej udalosti nemal platné oprávnenie na vykonávanie minnosti vyžadované právnymi predpismi,
2 vodimom vozidla, ktorý bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
2 k náhrade ku ktorej sa poistený zaviazal nad rámec stanovený
všeobecne záväznými právnymi predpismi a bez súhlasu poisÊovne,
2 v dôsledku toho, že technický stav vozidla v mase škodovej udalosti
nebol v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre
prevádzkovanie autobusovej / autokarovej dopravy.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHYþOiQNX=POXYQêFK
GRMHGQDQt SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL RVREQpKR FHVWQpKR GR
SUDYFX ]D ãNRGX VS{VREHQ~ FHVWXM~FHPX Y DXWREXVRYHM  DXWR
NDURYHMGRSUDYHDYþO,,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUH
SRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"



Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y =POXYQêFK
GRMHGQDQLDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL RVREQpKR FHVWQpKR
GRSUDYFX]DãNRGXVS{VREHQ~FHVWXM~FHPXYDXWREXVRYHMDX
WRNDURYHMGRSUDYHDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUH
SRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu spôsobenú v dôsledku prevádzky vozidla, ak miesto nástupu alebo výstupu cestujúceho sa nachádza na území
mlenského štátu EU.
362_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• PrevádzkovaÊ osobnú cestnú dopravu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v rozsahu urmenom v platnom oprávnení.
• Každú dopravnú nehodu a stratu batožiny ohlásiÊ najbližšiemu oddeleniu polície a vyžiadaÊ si správu polície.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY=POXYQêFKGRMHGQDQLDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLRVREQpKRFHVWQpKRGRSUDYFX]D
ãNRGXVS{VREHQ~FHVWXM~FHPXYDXWREXVRYHMDXWRNDURYHMGRSUDYHDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL
]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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3RLVWHQLH]iMD]GXSUHSUtSDG~SDGNXFHVWRYQHMNDQFHOiULH
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 169 - Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej
kancelárie

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (ualej len „VPP“).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je poistenie, vyplývajúce zo zákonnej povinnosti podnikatea, ktorý na základe živnostenského oprávnenia
organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára Zmluvu o obstaraní zájazdu.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia sú škody vzniknuté v dôsledku úpadku – platobnej neschopnosti cestovnej kancelárie.
3 Poistným rizikom je prípad, kedy poistník z dôvodu úpadku:
• neposkytne poistenému dopravu z miesta pobytu v zahranimí do
miesta plánovaného skonmenia zájazdu alebo Slovenskej republiky, ak je táto doprava súmasÊou zájazdu,
• nevráti poistenému zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu
v prípade ak sa zájazd neuskutomnil,
• nevráti poistenému rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu
a cenou miastomne poskytnutého zájazdu v prípade ak zájazd bol
poskytnutý iba smasti.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 Poistenie sa nevzÊahuje na kvalitu poskytovaných služieb, ktoré sa
poistník zaviazal v zmluve o zájazde zabezpemiÊ poistenému.
2 Poistením nie sú kryté nároky tých osôb, ktoré sú zamestnancami
alebo právne uznanými spolomníkmi poistníka, alebo ich manželia/
manželky, príbuzní v priamom rade, alebo osoba ktorá s nimi žije
v spolomnej domácnosti, ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.
2 Škody vzniknuté v súvislosti so zlyhaním techniky (napr. porucha
médií pre elektronické spracovanie dát, príp. chyby v programovaní
porucha dopravných prostriedkov a pod.), vojnou, vojnovými udalosÊami, terorizmom, vnútornými nepokojmi, štrajkami, zabavením,
prírodnými katastrofami alebo jadrovou energiou.
2 Škody, ktoré vzniknú platobnou neschopnosÊou inej osoby ako je
poistník.
2 Následné škody (napr. pokuty, ušlý zisk, ktorý by mohol vzniknúÊ
z dôvodu oneskoreného príchodu na územie SR a iné náklady
s tým súvisiace).
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 3RLVWQHM ]POXYH
DYR933SUHSUtSDG~SDGNXFHVWRYQHMNDQFHOiULH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"






Porušenie povinností poisteného má za následok zníženie poistného plnenia, poda toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah
povinnosti poistitea plniÊ.
Ak poistený do 1 mesiaca odo d¬a vzniku škodovej udalosti písomne neoznámi túto skutomnosÊ poisÊovateovi.
Ak poistený nepredloží poisÊovateovi zmluvu o zájazde a ualšie
doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva poisteného na poistné plnenie a jeho výšku.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 3RLVWQHM
]POXYHDYR933SUHSUtSDG~SDGNXFHVWRYQHMNDQFHOiULH

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Územná platnosÊ poistenia je neobmedzená.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, povinný najmä odpovedaÊ
pravdivo a úplne na otázky poisÊovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
• Ak dôjde v mase medzi podaním a prijatím návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy k zvýšeniu rizika, ktoré je predmetom poistenia, je povinnosÊou
poistníka túto skutomnosÊ ihneu oznámiÊ poisÊovateovi.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• PredložiÊ poistiteovi doklady, týkajúce sa hospodárenia a finanmnej situácie a úmtovnú uzávierku za aktuálny kalendárny rok.
• UhradiÊ poistné a spoluúmasÊ vo výške, spôsobom a v lehote splatnosti stanovených v poistnej zmluve.
• Bezodkladne oznámiÊ poistiteovi každú zmenu týkajúcu sa poistného rizika (zhoršenie stavu majetku a platobnej schopnosti, zmeny úverového
zaÊaženia, zlúmenie, splynutie, alebo predaj podniku).
• OznámiÊ poisÊovateovi, že uzavrel ualšie poistenie na to isté riziko u iného poistitea.
• Poistník je povinný dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala.
• PoumiÊ sprievodcu zájazdu o postupe konania, v prípade skutomnosti, ktorá by mohla viesÊ k poistnej udalosti.
• InformovaÊ poisteného o rozsahu a podmienkach poistenia, o poistiteovi s ktorým uzavrel poistnú zmluvu a odovzdaÊ mu doklad o dojednanom
poistení.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• Poistník je povinný bez zbytomného odkladu oznámiÊ poistiteovi, že vznikla poistná udalosÊ, a vykonaÊ nutné opatrenia aby bola škoda mo najmenšia.
Súmasne s hlásením poistnej udalosti organizamne zabezpemí návrat poistených klientov prostredníctvom asistenmnej firmy s ktorou má takúto spoluprácu zmluvne dohodnutú.
• PodaÊ pravdivé vysvetlenie o vzniku škodovej udalosti, predložiÊ potrebné doklady, spolupracovaÊ pri ualšom šetrení nevyhnutnom pre posúdenie
nárokov poistených na poskytnutie poistného plnenia.
• PostupovaÊ v súlade s pokynmi poistitea.

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•

Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom na bankový úmet, najneskoršie do 15 dní od zamiatku doby trvania
poistenia.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou v de¬ oznameným ako zamiatok poistenia. Poistenie konmí o 24 hodine v posledný de¬ platnosti poistnej zmluvy.
Poistenie sa dojednáva na dobu urmitú s romným poistným obdobím.
Okrem dôvodov pre zánik poistenia stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom, poistenie ualej zaniká:
- uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
- písomnou dohodou úmastníkov poistnej zmluvy,
- zánikom živnostenského oprávnenia poistníka, k prevádzkovaniu cestovnej kancelárie,
- odstúpením poistitea od poistnej zmluvy, ak poistník vedome porušil povinnosÊ odpovedaÊ pravdivo a úplne na všetky otázky poistitea týkajúce
sa dojednávaného poistenia, v prípadoch, kedy by poistite pri pravdivých a úplných odpovediach poistnú zmluvu neuzavrel, alebo v prípadoch
kedy na požiadanie poistitea nepredložil v stanovenom mase požadované doklady,
- v prípade, že nastala poistná udalosÊ a dôvod ualšieho poistenia tým odpadol,
- písomnou výpoveuou poisÊovne z dôvodu výrazného zhoršenia finanmnej situácie poistníka; nezaplatenie poistného (prípadne jeho splátky) v lehote splatnosti je tiež považované za výrazné zhoršenie finanmnej situácie poistníka; poistenie zaniká uplynutím 2 týžd¬ov od dorumenia výpovede
poistníkovi.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
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3RLVWHQLHSURIHVLMQHM]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNRQH
þLQQRVWLPHGLiWRUD
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 184 - ZodpovednosÊ za škodu pri výkone minnosti
mediátora

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti
mediátora a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej minnosti mediátora, ktorú je poistený oprávnený vykonávaÊ
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti
mediátora:
• v mase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vomi poistenému a oznámený poisÊovni v mase trvania poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá
majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.
3 Poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za náhradu nákladov na
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody
v príslušnom poistnom období.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosÊ)
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú minnosÊ ako poistený,
2 podvodom, spreneverou,
2 lúpežou, mankom,
2 poškodením, znimením a krádežou prevzatých vecí pomas prepravy,
2 poškodením, znimením v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
2 zamestnancovi poisteného,
2 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
2 povinnosÊou poisteného zaplatiÊ poplatky, pokuty, penále, pe¬ažné
tresty uložené na základe obmianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia táto
povinnosÊ bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX ,, 2VRELW
QêFK SRLVWQêFK SRGPLHQRN SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D
ãNRGX VS{VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[H
N~WRUDDXGtWRUD~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYþO,,,9ãH
REHFQêFK SRLVWQêFK SRGPLHQRN SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL
]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti
V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou
zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpemenia poda poistnej zmluvy.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNR
GX VS{VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[HN~WR
UDDXGtWRUD~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYR9ãHREHFQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
þ

184_20180223_1

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Poistnú udalosÊ bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQHþLQQRVWLDGYRNiWDQRWiUDH[HN~WRUDDXGtWRUD~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLV
WHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLGDĖRYpKRSRUDGFX
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 156 - ZodpovednosÊ da¬ového poradcu

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, úmtovníka a da¬ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej minnosti, ktorú je poistený oprávnený vykonávaÊ v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti
da¬ového poradcu:
• v mase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vomi poistenému a oznámený poisÊovni v mase trvania poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.
3 Poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za náhradu nákladov na
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody v príslušnom poistnom období.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosÊ),
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú minnosÊ ako poistený,
2 podvodom, spreneverou,
2 poškodením, znimením a krádežou prevzatých vecí pomas prepravy,
2 poškodením, znimením v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
2 lúpežou, mankom,
2 zamestnancovi poisteného,
2 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
2 povinnosÊou poisteného zaplatiÊ poplatky, pokuty, penále, pe¬ažné
tresty uložené na základe obmianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia táto
povinnosÊ bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX ,, 2VRELWQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQRN SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[HN~WRUD DXGtWRUD
~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYþO,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRG
PLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku
poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti
V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpemenia
poda poistnej zmluvy.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK SR
LVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[HN~WRUD DXGtWRUD
~þWRYQtND D GDĖRYpKR SRUDGFX D YR 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRG
PLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve nedohodlo
inak.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQHþLQQRVWLDGYRNiWDQRWiUDH[HN~WRUDDXGtWRUD~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLV
WHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLSULYêNRQHþLQQRVWLGUDåREQtND
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 147 - ZodpovednosÊ dražobníka

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti dražobníka a vo
Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na profesijnú zodpovednosÊ poisteného dražobníka za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej minnosti, ktorú je poistený oprávnený
vykonávaÊ v súlade so zákonom m. 572/2002 Z.z. o dobrovoných dražbách.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti
dražobníka:
• v mase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vomi poistenému v mase
trvania poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá
majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.
3 Poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za hnutené veci a náhradu nákladov na obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do
úschovy v súvislosti s výkonom funkcie dražobníka do limitu 20 000
Eur za jednu a všetky škody v príslušnom poistnom období.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 inej osobe vykonávajúcej takú istú minnosÊ ako poistený,
2 podvodom, spreneverou,
2 krádežou, lúpežou, mankom,
2 porušením právnej povinnosti poisteným v mase pred zamiatkom
doby trvania poistenia z tejto poistnej zmluvy,
2 pri minnosti, ktorú poistený vykonával v mase pred udelením oprávnenia na prevádzkovanie príslušnej živnosti,
2 zamestnancovi poisteného,
2 dražením vecí, ktorých dražba poda zákona m. 572/2002 Z.z. nie je
možná,
2 z dôvodu nesprávneho ohodnotenie majetku, nedodržaním termínov poda zákona m. 572/2002 Z.z.,
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosÊ),
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ,
2 poškodením, znimením a krádežou prevzatých vecí pomas prepravy,
2 poškodením, znimením prevzatých vecí v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHYþOiQNX,,=POXYQêFK
GRMHGQDQt SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{VREHQ~ SUL
YêNRQHþLQQRVWLGUDåREQtNDDYþO,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRG
PLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti
V prípade zodpovednosti za škodu za hnutené veci a náhradu nákladov na obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy
v súvislosti s výkonom funkcie dražobníka platí limit za jednu a všetky škody v príslušnom poistnom období vo výške 20 000 Eur. Ak
došlo ku krádeži týchto vecí, poskytne poisÊov¬a plnenie iba v tom
prípade, ak páchate preukázatene prekonal prekážky, stanovené
poisÊov¬ou, chrániace prevzatú vec pred krádežou.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y =POXYQêFK
GRMHGQDQLDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~
SULYêNRQHþLQQRVWLGUDåREQtNDDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRG
PLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ
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.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP SRYLQQRVWt QiMGHWH Y =POXYQêFK GRMHGQDQLDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{VREHQ~ SUL YêNRQH
þLQQRVWLGUDåREQtNDDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

147_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLH[HN~WRURY
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 162 - ZodpovednosÊ exekútora

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, úmtovníka a da¬ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej minnosti exekútorov, ktorú je poistený oprávnený vykonávaÊ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti
exekútora:
• v mase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vomi poistenému a oznámený poisÊovni v mase trvania poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá
majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.
3 Poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za náhradu nákladov na
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody
v príslušnom poistnom období.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosÊ),
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú minnosÊ ako poistený,
2 podvodom, spreneverou,
2 poškodením, znimením a krádežou prevzatých vecí pomas prepravy,
2 poškodením, znimením v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
2 lúpežou, mankom,
2 zamestnancovi poisteného,
2 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
2 povinnosÊou poisteného zaplatiÊ poplatky, pokuty, penále, pe¬ažné
tresty uložené na základe obmianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia táto
povinnosÊ bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX ,, 2VRELWQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQRN SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[HN~WRUD DXGtWRUD
~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYþO,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRG
PLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti
V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou
zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpemenia poda poistnej zmluvy.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK SR
LVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[HN~WRUD DXGtWRUD
~þWRYQtND D GDĖRYpKR SRUDGFX D YR 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRG
PLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
162_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQHþLQQRVWLDGYRNiWDQRWiUDH[HN~WRUDDXGtWRUD~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLV
WHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

162_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNRQHþLQQRVWL
JHRGHWDDNDUWRJUDID
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 150 - ZodpovednosÊ autorizovaných geodetov a kartografov

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti geodeta
a kartografa a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 605.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri vykonávaní minnosti geodeta a kartografa zapísaného v zozname vedenom
Komorou geodetov a kartografov SR.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri vykonávaní minnosti geodeta a kartografa:
3 na zdraví alebo usmrtením,
3 poškodením, znimením alebo stratou veci,
3 mistá finanmná škoda (poistením je krytá majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva z hmotného poškodenia
veci alebo škody na zdraví),
3 na ušlom zisku,
3 poistený za škodu zodpovedá,
3 a nárok na náhradu ktorej bol písomne uplatnený vomi poistenému
v mase trvania poistenia.
Poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ poisteného za škodu spôsobenú pri vybraných geodetických a kartografických minnostiach ktorými
sú:
a) vyhotovenie geometrických plánov,
b) geodetické minnosti na pozemkové úpravy,
c) vytymovanie hraníc pozemkov,
d) zriauovanie a aktualizácia geodetických bodov,
e) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa
preberajú do základných štátnych mapových diel a vekou mierkou,
f) meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel s vekou mierkou,
g) budovanie vytymovacích sietí,
h) vytymovanie a kontrolné meranie dodržania priestorovej plochy
stavebných objektov,
i) meranie a zobrazenie predmetov skutomného vyhotovenia stavby a vytymovanie a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení,
j) geodetické minnosti pri budovaní a aktualizácií informamných
systémov o území.
K poisteniu je možné dojednaÊ pripoistenie, poistenie sa potom vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú inému na listinách,
zmluvách, mapách, plánoch, nahrávkach, tlamivách, knihách, cenných
papieroch, potvrdeniach a iných dokumentoch (nie historických), ktoré
poistený prevzal do úschovy v súvislosti s výkonom minnosti geodeta
a kartografa.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri prevádzke kancelárie geodeta a kartografa (všeobecná zodpovednosÊ),
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 inému geodetovi a kartografovi,
2 podvodom, spreneverou,
2 porušením právnej povinnosti poisteným pred zamiatkom doby trvania poistenia,
2 zamestnancovi geodeta a kartografa,
2 na listinách a zmluvách, ktoré majú historickú cenu,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX ,, 2VRELWQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VR
EHQ~SULYêNRQHþLQQRVWLJHRGHWDDNDUWRJUDIDDYþO,,9ãHREHFQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti
V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou
zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpemenia poda poistnej zmluvy.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVW
QêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREH
Q~SULYêNRQHþLQQRVWLJHRGHWDDNDUWRJUDIDDYR9ãHREHFQêFKSR
LVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
150_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpomet poistného.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
• OznámiÊ, že nastala škodová udalosÊ, a to bez zbytomného odkladu.
• DbaÊ, aby škodová udalosÊ nenastala.
• PlniÊ ualšie povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
• Poistený je povinný poskytnúÊ poisÊovni súminnosÊ, ktorá je potrebná na zistenie príminy a výšky škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQHþLQQRVWLJHRGHWDDNDUWRJUDIDDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

150_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULY\NRQiYDQt
PHG]LQiURGQHMSUHSUDY\ &05
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 365 - ZodpovednosÊ z prepravných zmlúv CMR

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní medzinárodnej prepravy tovaru (CMR) a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený medzinárodný cestný dopravca právo, aby poisÊov¬a za neho nahradila škodu vzniknutú na prepravovanej
zásielke, za ktorú poistený zodpovedá poda Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (ualej len „Dohovor CMR“).

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ medzinárodného cestného
dopravcu za škodu vzniknutú na zásielke pomas prepravy cestnými
vozidlami s EkV - evidenmným míslom vozidla, uvedeným v poistnej
zmluve, za ktorú poistený zodpovedá poda Dohovoru CMR.
3 Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ:
• za úplnú alebo miastomnú stratu zásielky alebo,
• za jej poškodenie, od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až
do okamihu jej vydania
• aj za prekromenie dodacej lehoty
K poisteniu je možné dojednaÊ pripoistenie, poistenie sa potom vzÊahuje aj na:
• zodpovednosÊ vnútroštátneho cestného dopravcu za škodu vzniknutú na zásielke pomas prepravy,
• škodu vzniknutú na prepravovanej zásielke, ku ktorej došlo pomas
prepravy na území štátov bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré nie sú
mlenskými štátmi Európskej únie, vrátane tranzitu,
• škodu vzniknutú pri prepravách strojov a ojazdených automobilov,
• škodu vzniknutú stratou, znimením a poškodením pe¬azí, cenných
papierov, cenín, listín, spisov, ako aj škodu na drahých kovoch,
klenotoch, drahokamoch, umeleckých predmetoch a iných cennostiach do sublimitu 10% z poistnej sumy,
• kabotážna preprava t.j. vnútroštátna preprava vykonávaná domasne
v hostiteskom mlenskom štáte EÚ (teda nie v štáte, v ktorom má
dopravca sídlo).

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 na živých zvieratách a rastlinách poda Dohovoru CMR,
2 v súvislosti s odovzdaním tovaru neoprávnenému príjemcovi alebo
na inej adrese, ako je uvedená v nákladnom liste CMR,
2 v dôsledku porušenia colných alebo iných záväzných právnych
predpisov,
2 na obaloch prepravovaných zásielok,
2 prekromením dodacej lehoty poda ml. 19 Dohovoru CMR,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ,
2 z takej príminy, že poistený nedodržal podmienky dohodnuté v objednávke prepravy (zmluvná zodpovednosÊ),
2 lúpežou,
2 finanmné ujmy, ktoré sú nepriamymi dôsledkami škody na zásielke.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y ´OiQNX ,, 3RLVWQHM
]POXY\SUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULY\
NRQiYDQtPHG]LQiURGQHMSUHSUDY\WRYDUXDY´O,,,9ãHREHFQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQRN SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX
´

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"



SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v PZ
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POXYH
SUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULY\NRQiYDQt
PHG]LQiURGQHMSUHSUDY\WRYDUXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRG
PLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX´

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, na území mlenských štátov
Európskej únie, Švajmiarska, štátov bývalej Juhoslávie, Albánska a európskej masti územia Turecka.
365_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]D´LDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpomet poistného
• zabezpemiÊ dopravný prostriedok fyzickou prítomnosÊou vodima alebo vhodným elektronickým zabezpemovacím zariadením, proti požiaru, samovonému pohybu a neponechávaÊ dopravný prostriedok s nákladom na nestráženom parkovisku.
• OznámiÊ uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného poisÊovatea.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju mo najskôr oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY3RLVWQHM]POXYHSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULY\NRQiYDQtPHG]LQi
URGQHMSUHSUDY\WRYDUXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX´

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]D´tQDDNRQ´tNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDÕ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

365_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXSULYêNRQH´LQQRVWL
SUHYiG]NRYDWHÅDQHãWiWQHKR]GUDYRWQtFNHKR]DULDGHQLD
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 60 - ZodpovednosÊ lekárov

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti prevádzkovatea neštátneho zdravotníckeho zariadenia a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 605.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený ako prevádzkovate neštátneho zdravotníckeho zariadenie (ualej len „NZZ“) právo, aby poisÊov¬a za neho
nahradila škodu, ktorú spôsobí inému pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú:
3 na zdraví alebo usmrtením,
3 poškodením, znimením alebo stratou veci, za ktorú poistený zodpovedá, a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená poškodeným vomi
poistenému v mase trvania poistenia (claims made).

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 inému NZZ, zamestnancovi NZZ
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 prevádzkou NZZ,
2 výkonom zdravotnej starostlivosti na ktorú poistený nemá kvalifikáciu,
2 pri overovaní nových medicínskych poznatkov (klinické štúdie),
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.

Ak si vyberiete pripoistenie, poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ
za škodu spôsobenú:
• kozmetickým chirurgickým zákrokom, ktorý však nebol uskutomnený
z estetického dôvodu (plastická chirurgia),
• na ušlom zisku.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y ´OiQNX ,, 2VRELW
QêFK SRLVWQêFK SRGPLHQRN SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D
ãNRGX VS{VREHQ~ SUL YêNRQH ´LQQRVWL SUHYiG]NRYDWHÅD ]GUD
YRWQtFNHKR ]DULDGHQLD D Y ´O ,, 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRG
PLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX´

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"



SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v PZ
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
VS{VREHQ~SULYêNRQH´LQQRVWLSUHYiG]NRYDWHÅD]GUDYRWQtFNH
KR ]DULDGHQLD D YR 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH
SRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX´

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
60NZZ_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]D´LDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpomet poistného.
• OznámiÊ uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného poisÊovatea.
• Bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku povolenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pomtu odborných zdravotných pracovníkov.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju mo najskôr oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHYVRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQH´LQQRVWLSUHYiG]NRYDWHÅD]GUDYRWQtFNHKR]DULDGHQLDDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNR
GX´

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]D´tQDDNRQ´tNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDÕ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLQRWiURY
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 158 - ZodpovednosÊ notárov

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti
advokáta, notára, exekútora, audítora, úmtovníka a da¬ového poradcu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej minnosti notára, ktorú je poistený oprávnený vykonávaÊ
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti
notára:
• v mase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vomi poistenému a oznámený poisÊovni v mase trvania poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.
3 Poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za náhradu nákladov na
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody v príslušnom poistnom období.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosÊ),
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú minnosÊ ako poistený,
2 podvodom, spreneverou,
2 poškodením, znimením a krádežou prevzatých vecí pomas prepravy,
2 poškodením, znimením prevzatých vecí v dôsledku živelných udalostí
a vandalizmom,
2 lúpežou, mankom,
2 zamestnancovi poisteného,
2 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
2 povinnosÊou poisteného zaplatiÊ poplatky, pokuty, penále, pe¬ažné
tresty uložené na základe obmianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia táto
povinnosÊ bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX ,, 2VRELWQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQRN SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[HN~WRUD DXGtWRUD
~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYþO,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRG
PLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku
poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti
V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpemenia
poda poistnej zmluvy.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK SR
LVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL DGYRNiWD QRWiUD H[HN~WRUD DXGtWRUD
~þWRYQtND D GDĖRYpKR SRUDGFX D YR 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRG
PLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQHþLQQRVWLDGYRNiWDQRWiUDH[HN~WRUDDXGtWRUD~þWRYQtNDDGDĖRYpKRSRUDGFXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLV
WHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUHYiG]NRXSODYLGOD
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 115 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou plavidla

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku (VPP MP 106), vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (VPP ZP 606), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel
– CK1 a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie plavidiel – CK2.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ prevádzkovatea alebo vlastníka plavidla za škodu spôsobenú inému na zdraví a/alebo na majetku prevádzkou plavidla.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ prevádzkovatea za škodu
spôsobenú prevádzkou plavidla s d žkou nad 20 m inému.
Poistenie sa vzÊahuje na:
3 škody na zdraví a náklady pri usmrtení, vrátane nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového zabezpemenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví
alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou plavidla,
3 škody vzniknutej poškodením, znimením, odcudzením alebo stratou
veci z plavidla,
3 ušlého zisku.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 Vojnové lode alebo akékovek lode používané k vojenským úmelom
a v jachtárskych školách,
2 škody na potravinách, finanmnej hotovosti a cennostiach
2 škody spôsobené úmyselným konaním, resp. hrubou nedbanlivosÊou,
2 škody spôsobené pri pretekoch a súÊažiach každého druhu, ako aj
pri oficiálnych prípravných jazdách k pretekom a súÊažiam,
2 poistná ochrana sa nevzÊahuje na zodpovednostné nároky zo škôd
na inej lodi alebo na veciach nachádzajúcich sa na inej lodi spôsobených únikom kvapalín, plynných látok alebo chemikálií, pokia sa
tak nestalo bezprostredným následkom zrážky poistenej lodi s touto
inou louou,
2 škody, za ktoré poistený zodpovedá na základe zmlúv prepravných,
komisionálnych, príkazných, skladovacích, uschovacích, zasielateských alebo zmluvy o dielo, škody vyplývajúcej z vlemenia vodných
lyžiarov, vodných parašutistov a osobnú zodpovednosÊ za vodné
lyže a parašutistov,
2 škody spôsobené osobou, ktorá plavidlo prevádzkuje alebo používa bez príslušného oprávnenia - všeobecne uznávaný doklad o
kvalifikácii, pokia je takéto oprávnenie poda všeobecne záväzných
právnych predpisov k tomu potrebné.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933
&.SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"



Poistený sa podiea na poistnom plnení dohodnutou spoluúmasÊou.
Porušením povinností poistníka, resp. poisteného vzniká poisÊovateovi nárok na zníženie poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK
933&.SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na územie Európy. Poistenie zodpovednosti za škodu sa týka poistných udalostí, ktoré nastanú v európskych vodách v „oblasti
povolenej plavby“ stanovené pre konkrétne plavidlo.
3 Poistná ochrana platí pre príslušnú oblasÊ povolenej plavby, uvedenú v lodnom technickom preukaze alebo teste lode.
3 Poistenie sa vzÊahuje i na škody vzniknuté na poistenom plavidle v dobe obvyklého pobytu mimo vodu, napríklad domasné vyradenie z prevádzky,
v zálohe v mase zimy, opravy, vrátane vytiahnutia kotiev a spustenia lode na vodu. Poistenie sa však nevzÊahuje na škody spôsobené zavinením
subjektu zaoberajúceho sa opravou alebo uskladnením.
115_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• odpovedaÊ pravdivo na všetky písomné otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie
rizika.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• oznámiÊ bez zbytomného odkladu všetky zmeny poistenia, najmä zmenu prevádzkovej minnosti alebo zvýšenie poistného rizika bez ohadu na jeho
druh a rozsah, a to i vtedy, ak takéto zvýšenie nastane nezávisle od jeho vôle alebo konaní,
• oznámiÊ, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisÊovni proti tomu istému poistnému riziku; zárove¬ je povinný oznámiÊ meno takej poisÊovne,
aj výšku poistnej sumy,
• riadne sa staraÊ o údržbu poistených vecí,
• dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala, a vykonávaÊ primerané opatrenia na jej odvrátenie.
3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRUHVSSRLVWQtNDYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• bezodkladne oznámiÊ na Centrálny dispeming škôd (0850 111 577) vznik akejkovek poistnej udalosti,
• vykonaÊ všetky dostupné opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezvämšovala, vykonávaÊ primerané opatrenia na zmiernenie následkov poistnej udalosti, ktorá už nastala,
• všetky doklady, ktoré súvisia s opravou poškodeného plavidla a sú nevyhnutné pre vymíslenie výšky škody (rozpis prevedenej práce, použitý materiál),
• kópie oprávnení k riadeniu plavidla osoby, ktorá plavidlo riadila.
• v prípade poškodenia cudzieho majetku, stretu dvoch plavidiel alebo krádeže zápis prístavnej polície vrátane zápisu o prehliadke plavidla (na území
SR: Štátna plavebná správa a polícia).
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtMHXYHGHQêYSUtVOXãQêFK933&.SUtSDGQHYSRLVWQHM]POXYH

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•

Náklady na poistenie je možné platiÊ v štvrÊromných, polromných alebo romných splátkach, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej
zmluve.
Platby poistného je možné realizovaÊ prevodom na úmet poisÊovne, poštovým poukazom, inkasom z úmtu alebo platobnou kartou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou prvého d¬a nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo v zmluve dohodnuté, že vznikne už uzavretím
poistnej zmluvy alebo neskôr.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurmitú, pokia nie je poistnej zmluve uvedené inak.

Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho splatnosti,
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovne na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred dorumením tejto výzvy; to isté platí, ak bola zaplatená len masÊ poistného,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•
•

•

Písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia, primom výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného
obdobia.
Písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a
nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ
poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.
Písomnou výpoveuou do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, primom výpovedná lehota je osemdenná
a zamína plynúÊ nultou hodinou d¬a nasledujúceho po dni dorumenia výpovede poisÊovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, primom
poisÊov¬a má právo na pomernú masÊ poistného zodpovedajúcu d žke trvania poistenia.

115_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX]YêNRQXSUiYDSRĐRYQtFWYD
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 61 - ZodpovednosÊ z výkonu práva poovníctva

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práva poovníctva a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného poovníka za škodu vzniknutú inému pri vykonávaní poovníckej minnosti.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri vykonávaní
poovníckej minnosti:
3 na zdraví alebo usmrtením,
3 poškodením, znimením alebo stratou veci,
3 pokia poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzÊahu v mase trvania poistenia.
Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzÊahuje na mlena Slovenského
poovníckeho zväzu, uchádzama o prvý poovný lístok, zahranimného
držitea poovného lístka pre cudzozemca.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 úmyselne,
2 nesplnením povinnosti odvrátiÊ hroziacu škodu,
2 na životnom prostredí poda smernice EU 2004/35/CE,
2 na akýchkovek nadzemných alebo podzemných vedeniach,
2 zo záväzkového vzÊahu,
2 manželovi, manželke, príbuzným v priamom rade alebo osobám,
ktoré s nimi žijú v spolomnej domácnosti a spolomníkom,
2 porušením právnej povinnosti poisteným pred uzavretím poistnej
zmluvy,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y SRLVWQHM ]POXYH
DYþO,,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RG
SRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve.
Porušenie povinností poistníka / poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho
masti.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y SRLVWQHM
]POXYHDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWH
QLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• V prípade poistnej udalosti vykonaÊ úminné opatrenia, aby nedošlo k zvämšeniu rozsahu škody.
• OznámiÊ poisÊovni vznik akejkovek škodovej udalosti.
• DbaÊ, aby škodová udalosÊ nenastala.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti mo najskôr oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHYSRLVWQHM]POXYHDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL
]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNRQHSURMHNWRYHM
þLQQRVWL
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 65 - ZodpovednosÊ projektanta

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve , v Osobitných poistných podmienkach poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone projektovej minnosti
a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 605.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému v dôsledku vady projektu pri výkone projektovej a inžinierskej minnosti, ktorú
vykonáva poda zápisu v obchodnom registri a/alebo na základe príslušného oprávnenia.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému v dôsledku vady
projektu pri výkone projektovej a inžinierskej minnosti:
3 na zdraví alebo usmrtením,
3 poškodením, znimením alebo stratou veci,
3 poistený za škodu zodpovedá,
3 a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vomi poistenému v mase
trvania poistenia.
K poisteniu je možné dojednaÊ pripoistenie, poistenie sa potom vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú inému na listinách,
zmluvách, mapách, plánoch, nahrávkach, tlamivách, knihách, cenných
papieroch, potvrdeniach a iných dokumentoch, ktoré poistený prevzal
do úschovy v súvislosti s výkonom projektovej minnosti. V prípade odcudzenia prevzatých vecí právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpemenia poda poistnej zmluvy.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 inému projektantovi,
2 zamestnancovi projektanta,
2 vedomou nedbanlivosÊou, úmyselne,
2 spreneverou,
2 pri prevádzke kancelárie projektanta (všeobecná zodpovednosÊ),
2 vadou typového projektu,
2 vadou projektu atómovej elektrárne,
2 vadou projektu využívajúceho jadrovú energiu,
2 následnými škodami, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania termínu
stavby alebo technológie,
2 mistou majetkovou (finanmnou) ujmou akou sú predovšetkým penále
a iné zmluvné pokuty,
2 vadou toho projektu alebo jeho masti, ktoré boli vyhotovené pred
zamiatkom doby trvania poistenia z poistnej zmluvy,
2 na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu odvodenú z ich výnimomnosti a nenahraditenosti a boli poisteným alebo jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu projektovej minnosti,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHYþOiQNX,,2VRELWQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQRNSRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VR
EHQ~ SUL YêNRQH SURMHNWRYHM þLQQRVWL D Y þO ,, 9ãHREHFQêFK SR
LVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{
VREHQ~SULYêNRQHSURMHNWRYHMþLQQRVWLDYR9ãHREHFQêFKSRLVW
QêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie projektovej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti mo najskôr oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYê
NRQHSURMHNWRYHMþLQQRVWLDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXSULYêNRQHþLQQRVWLU\EiUVNHM
VWUiåHOHVQHMVWUiåH
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 148 - ZodpovednosÊ pri výkone rybárskej / lesnej
stráže

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti rybárskej stráže / lesnej stráže a vo Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 605.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného
- mlena rybárskej stráže za škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti rybárskej stráže poda zákona m. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov alebo
- mlena lesnej stráže za škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti lesnej stráže poda zákona m. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti
rybárskej alebo lesnej stráže:
• na zdraví alebo usmrtením,
• poškodením, znimením alebo stratou veci,
• pokia poistený za škodu zodpovedá a
• škoda bola prvý raz písomne uplatnená poškodeným v mase
trvania poistenia.
3 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti
rybárskej stráže / lesnej stráže sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za
škodu spôsobenú pri výkone minnosti rybárskej stráže s použitím
služobného psa.
3 Poistenie sa vzÊahuje aj na vecné škody vzniknuté mlenovi rybárskej
stráže spôsobené iným mlenom rybárskej stráže pri výkone minnosti
poda zákona m. 139/2002 Z.z. a na vecné škody vzniknuté mlenovi
lesnej stráže spôsobené iným mlenom lesnej stráže pri výkone minnosti poda zákona m. 326/2005 Z.z.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 porušením právnej povinnosti ešte pred zamiatkom doby trvania poistenia,
2 pri minnosti, ktorú poistený vykonával v mase, keu ešte nebol ustanovený
za mlena rybárskej stráže / lesnej stráže a zapísaný v zozname vedenom
príslušným obvodným úradom životného prostredia alebo orgánom štátnej správy lesného hospodárstva alebo keu bol už odvolaný a vymiarknutý zo zoznamu vedeného príslušným obvodným úradom životného
prostredia alebo orgánom štátnej správy lesného hospodárstva
2 osobe, ktorá svojím protizákonným konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala,
2 úmyselne,
2 nesplnením povinnosti odvrátiÊ hroziacu škodu,
2 zo záväzkového vzÊahu,
2 manželovi, manželke, príbuzným v priamom rade alebo osobám,
ktoré s nimi žijú v spolomnej domácnosti a spolomníkom,
2 prevádzkou dopravných prostriedkov, pokia sa na ¬u vzÊahuje zákonné poistenie alebo spôsobenú minnosÊou, pre ktorú právny predpis ukladá povinnosÊ uzatvoriÊ poistenie zodpovednosti za škodu.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX ,, =POXYQêFK
GRMHGQDQtSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYê
NRQHþLQQRVWLU\EiUVNHMVWUiåHOHVQHMVWUiåHDYþO,,9ãHREHFQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve.
Porušenie povinností poistníka / poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY=POXYQêFKGRMHG
QDQLDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{VREHQ~ SUL Yê
NRQHþLQQRVWLU\EiUVNHMVWUiåHOHVQHMVWUiåHDYR9ãHREHFQêFKSR
LVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
148_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• V prípade poistnej udalosti vykonaÊ úminné opatrenia, aby nedošlo k zvämšeniu rozsahu škody.
• Poistník je povinný zabezpemiÊ kontrolu plnenia povinností poisteného poda zákona m. 139/2002 Z.z. alebo zákona m. 326/2005 Z.z..
• OznámiÊ poisÊovni, že došlo k zmene, ustanoveniu alebo odvolaniu mlena rybárskej stráže / lesnej stráže.
• DbaÊ, aby škodová udalosÊ nenastala.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP SRYLQQRVWt QiMGHWH Y =POXYQêFK GRMHGQDQLDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{VREHQ~ SUL YêNRQH
þLQQRVWLU\EiUVNHMVWUiåHOHVQHMVWUiåHDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

148_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNRQHþLQQRVWL
VSUiYFXE\WRYpKRGRPX
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 265 - ZodpovednosÊ správcov bytových domov

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti
správcu bytového domu a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej minnosti, ktorú je poistený oprávnený vykonávaÊ v súlade
so zákonom m. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému, ktorú spôsobil
pri výkone minnosti správcu bytového domu v súvislosti so správou
a údržbou bytového fondu uvedeného v poistnej zmluve.
3 Z poistenia zodpovednosti má poistený právo, aby poisÊov¬a za
neho nahradila škodu:
• vzniknutú v mase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený poškodeným vomi poistenému a oznámený poisÊovni v mase trvania poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá
majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.
3 Poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za náhradu nákladov na
obnovu dokumentov, ktoré poistený prevzal do úschovy v súvislosti
s výkonom funkcie do limitu 1 000 Eur za jednu a všetky škody
v príslušnom poistnom období.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosÊ),
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú minnosÊ ako poistený,
2 podvodom, spreneverou, lúpežou, mankom
2 zamestnancovi poisteného,
2 v dôsledku trestného minu alebo pod vplyvom alkoholických alebo
iných návykových látok,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov, k náhrade
ktorej sa poistený zaviazal bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne,
2 nedodržaním zmluvne dohodnutých lehôt,
2 poškodením, znimením a krádežou prevzatých vecí pomas prepravy,
2 poškodením, znimením prevzatých vecí v dôsledku živelných udalostí a vandalizmom,
2 povinnosÊou poisteného zaplatiÊ poplatky, pokuty, penále, pe¬ažné
tresty uložené na základe obmianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia táto
povinnosÊ bola uložená alebo vznikla priamo poistenému,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ,
2 misté finanmné škody sankmného charakteru.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 2VRELWQêFK SRLVW
QêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL VSUiYFX E\WRYpKR GRPX D YR 9ãH
REHFQêFK SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL
]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti
V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou
zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpemenia poda poistnej zmluvy.

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX
VS{VREHQ~SULYêNRQHþLQQRVWLVSUiYFXE\WRYpKRGRPXDYR9ãH
REHFQêFK SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL
]DãNRGXþ
265_20180223_1

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Poistnú udalosÊ bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQHþLQQRVWLVSUiYFXE\WRYpKRGRPXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

265_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNRQHþLQQRVWL
VSUiYFXYNRQNXU]HDUHãWUXNWXUDOL]iFLL
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 168 - ZodpovednosÊ pri výkone minnosti správcu konkurznej podstaty

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti správcu
v konkurze a reštrukturalizácii a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone profesijnej minnosti správcu konkurznej podstaty, ktorú je poistený
oprávnený vykonávaÊ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone správcovskej minnosti vykonávanej poda zákona m. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
• v mase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol písomne uplatnený vomi poistenému v mase trvania poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na náhradu škody vzniknutú inému na ušlom
zisku.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá
majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.
3 Poistenie sa vzÊahuje aj na zodpovednosÊ poisteného za škodu
vzniknutú inému v súvislosti s výkonom profesnej minnosti, ak škoda bola spôsobená konaním zamestnanca poisteného alebo inej
osoby, ktorú poveril vykonávaním jednotlivých úkonov správcovskej
minnosti.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosÊ),
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú minnosÊ ako poistený,
2 podvodom, spreneverou,
2 trestným minom poisteného,
2 zamestnancovi poisteného,
2 pri výkone funkcie mlena štatutárneho alebo dozorného orgánu,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 mankom, schodkom na finanmných hodnotách,
2 povinnosÊou poisteného zaplatiÊ poplatky, pokuty, penále, pe¬ažné
tresty uložené na základe obmianskoprávnych, trestno-právnych,
obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia
táto povinnosÊ bola uložená alebo vznikla priamo poistenému.
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ,
2 z uloženia pokuty, pe¬ažného trestu, penále, alebo inej zmluvnej,
správnej, mi trestnej sankcie alebo inej platby, ktorá má represívny,
exemplárny alebo preventívny charakter.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHYþOiQNX,,2VRELWQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{
VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL VSUiYFX Y NRQNXU]H D UHãWUXNWXUDOL
]iFLLDYþO,,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH
]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX
VS{VREHQ~ SUL YêNRQH þLQQRVWL VSUiYFX Y NRQNXU]H D UHãWUXNWX
UDOL]iFLLDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH
]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
168_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti a pomtu odborných a ostatných pracovníkov.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQHþLQQRVWLVSUiYFXYNRQNXU]HDUHãWUXNWXUDOL]iFLLDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
þ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

168_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLVSURVWUHGNRYDWHĐDSRLVWHQLD
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 185 - ZodpovednosÊ sprostredkovatea poistenia

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisÊov¬a za neho nahradila škodu spôsobenú inému pri vykonávaní minnosti finanmného poradcu
alebo finanmného agenta v sektore poistenia v súlade so zákonom 186/2009 Z.z. o finanmnom sprostredkovaní a finanmnom poradenstve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti
finanmného agenta a finanmného poradcu v sektore poistenia:
• v mase trvania poistenia,
• poistený za škodu zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vomi poistenému v mase
trvania poistenia.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá
majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví.
3 Poistenie sa zárove¬ dojednáva aj pre prípad všeobecnej zodpovednosti poisteného za škody spôsobené v súvislosti so vzÊahom
poisteného súvisiacim s poistenou minnosÊou (t.j. najmä právne
vzÊahy poisteného vyplývajúce z vlastníctva, držby alebo iného
oprávneného užívania nehnutenosti slúžiacej k výkonu poistenej
minnosti).
K poisteniu je možné dojednaÊ pripoistenie, poistenie sa potom vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú inému na listinách, zmluvách, mapách, plánoch, nahrávkach, tlamivách, knihách, cenných papieroch, potvrdeniach a iných dokumentoch, ktoré poistený prevzal do
úschovy v súvislosti s výkonom minnosti sprostredkovatea poistenia.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 z minnosti sprostredkovatea zaistenia,
2 inej osobe vykonávajúcej identickú minnosÊ ako poistený,
2 podvodom, spreneverou,
2 z minnosti sprostredkovatea zaistenia,
2 pri minnosti, ktorú poistený vykonával v mase pred udelením oprávnenia na minnosÊ finanmného agenta alebo finanmného poradcu,
2 v súvislosti s trestným minom poisteného,
2 kybernetickým nebezpemenstvom,
2 zneužitím úmasti v hospodárskej súÊaži,
2 v dobe, keu poistený nesp ¬al podmienku odbornej spôsobilosti stanovenú právnym predpisom,
2 v súvislosti s minnosÊou poisteného, ktorú vykonáva neoprávnene,
2 na základe uloženej alebo uplat¬ovanej zmluvnej pokuty alebo inej
zmluvnej, správnej alebo trestnoprávnej sankcie,
2 svojmu zamestnancovi, okrem škody spôsobenej tomuto subjektu
ako záujemcovi o poistenie (klientovi) poisteného,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y þOiQNX ,, 3RLVWQHM
]POXY\SUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULY\
NRQiYDQt þLQQRVWL ¿QDQþQpKR DJHQWD DOHER ¿QDQþQpKR SRUDGFX
DYþO,,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSR
YHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti
V prípade odcudzenia prevzatých vecí (ak boli poistené poistnou
zmluvou) právo na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpemenia poda poistnej zmluvy.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POXYH
SUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULY\NRQiYDQt
þLQQRVWL¿QDQþQpKRDJHQWDDOHER¿QDQþQpKRSRUDGFXDYR9ãH
REHFQêFK SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL
]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda nastane na území mlenského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je
súmasÊou Európskeho hospodárskeho priestoru.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• Poistený je povinný bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie profesijnej
minnosti.
• Poistený je povinný bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej profesijnej minnosti.
• Poistený je povinný bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni, že v súvislosti so vzniknutou škodou bolo proti nemu alebo jeho zamestnancovi
zamaté súdne (obmianskoprávne a/alebo trestné) alebo rozhodcovské konanie a informovaÊ poisÊov¬u o priebehu a výsledkoch tohto konania.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Poistnú udalosÊ bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nesmie bez súhlasu poisÊovne úplne alebo z masti uznaÊ nárok z titulu zodpovednosti za škodu.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY3RLVWQHM]POXYHSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULY\NRQiYDQtþLQQRVWL
¿QDQþQpKRDJHQWDDOHER¿QDQþQpKRSRUDGFXDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLSULYêNRQHSRYRODQLDãWiWQ\FK
]DPHVWQDQFRY
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 181 - Zodp. pri výkone povolania štátnych zamestnancov

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti štátneho zamestnanca za škodu spôsobenú
v súvislosti s výkonom štátnej služby a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 605.
2DNpSRLVWHQLHLGH"
Z poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania štátnych zamestnancov má poistený právo, aby poisÊov¬a za neho nahradila škodu, ktorú spôsobí
v štátnozamestnaneckom pomere a ktorú je povinný nahradiÊ služobnému úradu.

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu, ktorú poistený štátny zamestnanec
spôsobil:
• v štátnozamestnaneckom pomere,
• je povinný ju nahradiÊ služobnému úradu,
• porušením povinností pri výkone štátnej služby
• pokia jeho zodpovednosÊ vznikla poda zákona o štátnej službe.
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú služobnému úradu:
• na zdraví alebo usmrtením,
• poškodením alebo znimením veci.
3 Poistenie sa vzÊahuje na misté finanmné škody. Poistením je krytá
majetková ujma vyjadritená v peniazoch, ktorá priamo nevyplýva
z hmotného poškodenia veci alebo škody na zdraví. K poisteniu
je možné dojednaÊ pripoistenie, poistenie sa potom vzÊahuje aj na
zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
• na motorovom vozidle zamestnávatea.

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 po požití alkoholického nápoja,
2 stratou zverených predmetov,
2 schodkom na zverených hodnotách,
2 vyrobením nepodarku,
2 nesplnením povinnosti na odvrátenie škody,
2 služobnému úradu zaplatením pokuty, penále alebo inej sankcie,
2 z bankových operácií,
2 v súvislosti s aktivitami poisteného ako manažéra, mlena predstavenstva, dozornej rady súkromného podniku
2 poistenie sa nevzÊahuje ani na pokuty, poplatky z omeškania, penále alebo akékovek iné sankcie.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHY´OiQNX,2VRELWQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQRN SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ãWiWQHKR ]D
PHVWQDQFD ]D ãNRGX VS{VREHQ~ Y V~YLVORVWL V YêNRQRP ãWiWQHM
VOXåE\DY´O,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH
]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX´

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v PZ
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti
PoisÊov¬a nahradí za poisteného škodu, za ktorú poistený zodpovedá, a ktorú je povinný nahradiÊ služobnému úradu maximálne do
výšky poistnej sumy dojednanej v poistnej zmluve.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY2VRELWQêFKSR
LVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ãWiWQHKR ]D
PHVWQDQFD ]D ãNRGX VS{VREHQ~ Y V~YLVORVWL V YêNRQRP ãWiWQHM
VOXåE\DYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH
]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX´

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 Územná platnosÊ poistenia je neobmedzená.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]D´LDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpomet poistného.
• OznámiÊ uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného poisÊovatea.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]D´tQDDNRQ´tNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• skonmením štátnozamestnaneckého pomeru poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie,
• v prípade uzavretia zmluvy na diaku, nezaplatením poistného do 5 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy, platnosÊ návrhu poistnej zmluvy zanikne,
t.j. poistenie nevznikne.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDÕ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia,
• v prípade uzatvorenia poistenia na diaku, do 14 kalendárnych dní je poistník oprávnený odstúpiÊ od zmluvy bez uvedenia dôvodu.
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3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXSULYêNRQHVWUiåQHMVOXåE\
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 161 - ZodpovednosÊ pri výkone strážnej služby

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone strážnej služby a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 605.
2DNpSRLVWHQLHLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti strážnej služby.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom strážnej služby:
• na zdraví alebo usmrtením,
• poškodením, znimením alebo stratou veci,
• pokia poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania
alebo vzÊahu v mase trvania poistenia.
3 Výkon strážnej služby obsahuje tieto minnosti:
• stráženie objektov
• vrátnická služba,
• ochrana objektov a osôb,
• ties¬ové volanie, sledovanie poplachov,
• sprievod,
• poriadková a kontrolná služba pri organizovaných podujatiach.
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ za škodu vzniknutú:
3 poškodením, znimením alebo stratou strážených vecí,
3 pri používaní strelných zbraní na urmené úmely,
3 v súvislosti s príjmom núdzových volaní telefónom alebo signalizamnými systémami a postúpením alebo sledovaním poplachov,
3 v súvislosti so zabezpemením objektov po núdzovom volaní nasadením zvláštneho strážnika,
3 na veciach zamestnancov odberatea v zmysle § 193 Zákonníka
práce (max. 331,94 EUR za jednu škodovú udalosÊ).

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri vykonávaní kontrol osôb, motorových vozidiel, nákladov a sprievodných dokladov,
2 porušením právnej povinnosti ešte pred zamiatkom doby trvania poistenia,
2 vedomou nedbanlivosÊou,
2 spreneverou,
2 nesplnením povinnosti odvrátiÊ hroziacu škodu,
2 zo záväzkového vzÊahu,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený, jemu blízka osoba alebo
jeho zamestnanec vämšinovú majetkovú úmasÊ,
2 prevádzkou dopravných prostriedkov, pokia sa na ¬u vzÊahuje zákonné poistenie alebo spôsobenú minnosÊou, pre ktorú právny predpis ukladá povinnosÊ uzatvoriÊ poistenie zodpovednosti za škodu,
2 pracovným úrazom alebo chorobou z povolania.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHYþOiQNX,,=POXYQêFKGR
MHGQDQtSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNR
QHVWUiåQHMVOXåE\DYþO,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUH
SRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

PoisÊov¬a uhradí škodu na veciach, ktoré nie sú vlastníctvom poisteného, ale boli mu prenajaté, požimané, užíva ich z iného dôvodu alebo
ich má pri sebe.
K poisteniu je možné dojednaÊ pripoistenie, poistenie sa potom vzÊahuje aj na škodu vzniknutú na:
• prepravovaných peniazoch, ceninách, vzácnych kovoch a iných cenných predmetoch (klenoty, veci umeleckej, historickej alebo zberateskej hodnoty) do limitu plnenia poda spôsobu zabezpemenia,
• strážených motorových vozidlách.

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"






SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poistníka / poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho
masti
PoisÊov¬a uhradí škodu spôsobenú odcudzením strážených vecí
pri výkone strážnej služby, pokia vomi zamestnancovi poisteného
bolo použité násilie alebo hrozba bezprostredného násilia a pokia
bude preukázaná zodpovednosÊ poisteného za takto vzniknutú škodu (10% z poistnej sumy pre jednu škodovú udalosÊ).

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY=POXYQêFKGRMHG
QDQLDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNR
QH VWUiåQHM VOXåE\ D YR 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH
SRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• V prípade poistnej udalosti vykonaÊ úminné opatrenia, aby nedošlo k zvämšeniu rozsahu škody.
• Poistený je povinný poskytnúÊ poisÊovni potrebnú súminnosÊ na zistenie príminy a výšky škody
• OznámiÊ poisÊovni, že uzavrel ualšie poistenie na to isté riziko u iného poistitea.
• OznámiÊ zvýšenie poistného nebezpemenstva.
• DbaÊ, aby škodová udalosÊ nenastala.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP SRYLQQRVWt QiMGHWH Y =POXYQêFK GRMHGQDQLDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{VREHQ~ SUL YêNRQH
VWUiåQHMVOXåE\DYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

161_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXSULYêNRQHSRYRODQLD
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 188 - ZodpovednosÊ za škodu pri výkone povolania

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri výkone povolania a vo
Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 606.
2DNpSRLVWHQLHLGH"
Z poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania má poistený zamestnanec právo, aby poisÊov¬a za neho nahradila škodu, ktorú spôsobí svojmu
zamestnávateovi pri plnení pracovných úloh poda Zákonníka práce.

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu, ktorú poistený zamestnanec spôsobil svojmu zamestnávateovi:
• so sídlom alebo
• miestom podnikania v Slovenskej republike,
a to
• porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo
• v priamej súvislosti s nimi
pokia jeho zodpovednosÊ vznikla poda Zákonníka práce.
3 Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú zamestnávateovi:
• na zdraví alebo usmrtením,
• poškodením a znimením veci.

K poisteniu je možné dojednaÊ pripoistenie, poistenie sa potom vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
• na motorovom vozidle zamestnávatea,
• na území Európskej únie.

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 po požití alkoholického nápoja,
2 stratou zverených predmetov,
2 schodkom na zverených hodnotách,
2 nedodržaním predpísanej obsluhy alebo údržby veci,
2 nedodržaním predpísaného technologického postupu,
2 vyrobením nepodarku,
2 chybnou manuálnou prácou,
2 nesplnením povinnosti na odvrátenie škody,
2 zamestnávateovi zaplatením pokuty, penále alebo inej sankcie,
2 ako zamestnanec, ak je súmasne majiteom, spolomníkom, štatutárom alebo mlenom štatutárneho orgánu zamestnávatea,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y ´OiQNX , RGV 
=POXYQêFK GRMHGQDQt SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]DPHVWQDQ
FD]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNRQHSRYRODQLDDY´O,,,9ãHREHF
QêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
´

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v PZ
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti
PoisÊov¬a poskytne poistné plnenie do výšky, ktorú je poistený povinný nahradiÊ zamestnávateovi poda Zákonníka práce.
V prípade pripoistenia zodpovednosti poisteného za škody, ktoré
vznikli na motorovom vozidle zamestnávatea sa poistenie nevzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu:
a) spôsobenú na kolesách motorových alebo prípojných vozidiel
zamestnávatea, s výnimkou škôd, ktoré vznikli v dôsledku dopravnej nehody, pri ktorej došlo okrem poškodenia kolesa alebo
gumovej obrume zárove¬ k inému poškodeniu motorového alebo
prípojného vozidla,
b) ktorá vznikla na motorovom vozidle zamestnávatea porušením
pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom v zmysle ustanovení zákona m. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY=POXYQêFKGR
MHGQDQLDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]DPHVWQDQFD ]D ãNRGX
VS{VREHQ~ SUL YêNRQH SRYRODQLD D YR 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK
SRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX´

188_20180223_1

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]D´LDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpomet poistného.
• OznámiÊ uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného poisÊovatea.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• V prípade poistnej udalosti je potrebné jej vznik bezodkladne oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu alebo poštovou poukážkou.

.HG\]D´tQDDNRQ´tNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie,
• v prípade uzavretia zmluvy na diaku, nezaplatením poistného do 5 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy, platnosÊ návrhu poistnej zmluvy zanikne,
t.j. poistenie nevznikne.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDÕ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
• v prípade uzatvorenia poistenia na diaku, do 14 kalendárnych dní je poistník oprávnený odstúpiÊ od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

188_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNRQHYHWHULQiUQHM
þLQQRVWL
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 160 - ZodpovednosÊ veterinára

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone veterinárnej minnosti a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 605.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu vzniknutú inému pri vykonávaní veterinárnej minnosti poisteným zapísaným v zozname veterinárnych lekárov SR a/alebo veterinárnym makateom, vykonávajúcim v pracovnom pomere u poisteného odbornú veterinárnu prax poda zákona o súkromných
veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 Z poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú inému pri vykonávaní
veterinárnej minnosti má poistený právo, aby poisÊov¬a za neho nahradila škodu vzniknutú inému:
• ujmou na zdraví zvieraÊa alebo usmrtením zvieraÊa,
• poškodením alebo znimením veci,
• za ktorú poistený zodpovedá,
• a nárok na náhradu ktorej bol prvý raz písomne uplatnený vomi
poistenému v mase trvania poistenia.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 pri prevádzke ambulancie veterinára (všeobecná zodpovednosÊ),
2 inému veterinárovi,
2 makateovi poisteného veterinára,
2 porušením právnej povinnosti poisteným pred zamiatkom doby trvania
poistenia,
2 nákladmi spojenými s veterinárnou liemebnou starostlivosÊou,
2 nákladmi spojenými so zabitím,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 veterinárnym zákrokom na odstránenie život ohrozujúcich dedimných
chýb,
2 m»tvonarodeným mláuaÊom,
2 veterinárnym zákrokom vykonanom na exotických zvieratách,
2 na plemennom, chovnom prípadne úžitkovom zvierati, ktorého hodnota presahuje 663,88 EUR, ktoré z dôvodu veterinárneho zákroku uhynulo a nebola u neho vykonaná pitva potvrdená štátnym prosektorom,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHYþOiQNX,,2VRELWQêFKSR
LVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREH
Q~SULYêNRQHYHWHULQiUQHMþLQQRVWLDYþO,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFK
SRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku
poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK SR
LVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VR
EHQ~SULYêNRQHYHWHULQiUQHMþLQQRVWLDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFK
SRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve nedohodlo
inak.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpomet poistného
• OznámiÊ, že došlo k zmene alebo od¬atiu osvedmenia na vykonávanie veterinárnej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu vykonávania veterinárnej minnosti a pomtu odborných veterinárnych pracovníkov.
• OznámiÊ, že nastala škodová udalosÊ, a to bez zbytomného odkladu.
• DbaÊ, aby škodová udalosÊ nenastala.
• PlniÊ ualšie povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
• Poistený je povinný poskytnúÊ poisÊovni súminnosÊ, ktorá je potrebná na zistenie príminy a výšky škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQHYHWHULQiUQHMþLQQRVWLDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

160_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DHQYLURQPHQWiOQXãNRGX(19,520$;
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 450 - Poistenie ENVIRO MAX

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – ENVIRO MAX
m. 675.
2DNpSRLVWHQLHLGH"
Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného za škodu na životnom prostredí spôsobenú prevádzkovou minnosÊou poisteného.

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poda zákona
m. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
3 poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkovou minnosÊou poisteného.
Environmentálnou škodou sa poda zákona rozumie škoda na chránených druhoch a chránených biotopoch, vode a pôde.
Poistením je krytá povinnosÊ poisteného hradiÊ náklady na nápravu vyplývajúce z akéhokovek stavu znemistenia vzniknutého pomas poistnej
doby v mieste poistenia, na ¬om, pod ním alebo z neho sa premiest¬ujúceho.
Stav znemistenia znamená zistene, vypustenie, rozšírenie, uvonenie,
únik, premiest¬ovanie
alebo presakovanie akýchkovek pevných, kvapalných, plynných alebo
tepelných dráždidiel, znemisÊujúcich látok alebo kontaminantov vrátane
dymu, sadzí, výparov, plynov, kyselín, alkálií, chemikálií, nebezpemných
látok, nebezpemných materiálov a odpadových materiálov do pôdy, na
¬u alebo do stavieb na tejto pôde stojacich, do atmosféry, povrchových
plôch, vody alebo podzemných vôd.
Rozsah poistného krytia závisí od poistného variantu dojednaného
v poistnej zmluve:
• Excelent – zah»¬a náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzamnú), náklady na zmiernenie škodovej udalosti,
technické náklady a výdavky a zodpovednosÊ za škodu na zdraví a/
alebo za vecnú škodu
• Standard - zah»¬a náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzamnú) okrem nákladov na vymistenie / dekontamináciu vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie
škodovej udalosti, technické náklady a výdavky a zodpovednosÊ za
škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu
• Basic - zah»¬a náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzamnú) okrem nákladov na vymistenie / dekontamináciu
vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie škodovej udalosti, technické náklady a výdavky

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu, náklady
a výdavky alebo náklady na nápravu za:
2 existujúce škody,
2 kritické aktivity (napr. manipulácia s odpadmi alebo nebezpemnými
odpadmi)
2 podzemná nádrž uvedená v zmluve, ktorá nesp ¬a následujúce
podmienky:
• je v súlade so zákonom vzÊahujúcom sa na uchovávanie príslušných látok alebo prevádzkovaÊ príslušné aktivity skladováním
v podzemných nádržiach alebo podzemným vedením,
• podzemná nádrž alebo vedenie má ochranu proti úniku látok,
• má dvojitý plášÊ.
2 rádioaktívna kontaminácia,
2 znemistenie produktmi alebo odpadom poisteného pomas prepravy,
2 zmluvná zodpovednosÊ,
2 vojna, azbest, terorizmus, úmysel,
2 interné výdavky,
2 známy stav pred zamatím doby poistenia,
2 stiahnutie výrobku z trhu.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHY´OiQNX,99ãHREHF
QêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DHQYL
URQPHQWiOQXãNRGX±(QYLURPD[´

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v PZ
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHYR9ãHREHFQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DHQYLURQ
PHQWiOQXãNRGX±(QYLURPD[´

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky.
450_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]D´LDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ každú zmenu v okolnostiach, ktoré by mohli maÊ dopad na poistné riziko.
• DodržiavaÊ odporúmania a požiadavky poistitea.
• VyvinúÊ maximálne úsilie, aby nedošlo k poistnej udalosti.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju mo najskôr oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]D´tQDDNRQ´tNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo d¬a jeho
splatnosti
• ak poistné za ualšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy poisÊovatea na jeho zaplatenie, ak nebolo
poistné zaplatené pred dorumením tejto výzvy.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDÕ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

450_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXSULYêNRQHþLQQRVWL]DVLHODWHĐD
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 164 - ZodpovednosÊ zasielatea

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti zasielatea a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 605.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Poistenie sa vzÊahuje na zodpovednosÊ poisteného pri výkone zasielateskej minnosti, vyplývajúcej zo zákona, zo zasielateských podmienok a zo zasielateskej zmluvy.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
3 PoisÊov¬a nahradí škodu na prevzatej zásielke vzniknutú pri výkone
zasielateskej minnosti na základe zasielateskej zmluvy jej:
• poškodením,
• znimením,
• odcudzením,
• stratou alebo miastomnou stratou.
3 Zasielateskou zmluvou sa pre úmely tohto poistenia rozumie zasielateská zmluva, ako aj skladovacia zmluva, vrátane vedajších
objednávok zaužívaných pri takýchto zmluvách, ako sú vyberanie
doporumených zásielok, zisÊovanie správnej hmotnosti, zisÊovanie
množstva tovaru pri jeho preberaní, balenie, výber vzoriek, nakladanie, vykladanie, preclenie, sprostredkovanie poistenia a pod.
3 Ak poistený zabezpemí opatrenia, ktoré mohol vzhadom na okolnosti prípadu považovaÊ za nutné na zmiernenie následkov poistnej udalosti, poisÊov¬a mu uhradí náklady, ktoré poistený na takéto
opatrenia vynaložil, ak boli úmerné cene prepravovanej zásielky
alebo sume, ktorú by bola poisÊov¬a povinná uhradiÊ ako poistné
plnenie.
K poisteniu je možné dojednaÊ pripoistenie, poistenie sa potom vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za inú majetkovú (finanmnú) škodu:
• preukázané náklady zbytomne vynaložené s prípravou nakladania a
vykladania zásielky, napr. ak zásielka v dôsledku chyby zasielatea
nebola dorumená v dohodnutom mase,
• preukázané zbytomne vynaložené náklady, vzniknuté v dôsledku
chyby zasielatea, napr. nesprávne urmená trasa, nesprávne uvedený mas alebo miesto nakládky alebo vykládky, chyba pri výbere dopravného prostriedku a pod. a to bez ohadu na to, mi nárok uplatní
príkazca alebo priamo dopravca,
• škody vzniknuté chybou pri iných úkonoch súvisiacich s obstaraním
prepravy, napr. pri vystavení prepravných dokladov, pri colnom odbavení, pri vybavení reklamácie a pod.,
• strata možnosti predaja a ušlý zisk, ak poistený za takú škodu poda
zasielateských podmienok zodpovedá.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 v dôsledku porušenia zmluvných dojednaní,
2 minnosÊou poisteného ako dopravcu,
2 na dopravných prostriedkoch,
2 na zdraví a usmrtením osôb,
2 zabavením zásielky, zadržaním zásielky,
2 vedomou nedbanlivosÊou,
2 lúpežou,
2 spreneverou,
2 pokuty, penále,
2 pri preprave pe¬azí, cenín, cenných papierov
2 na drahých kovoch, klenotoch, umeleckých predmetoch,
2 pri prevádzke kancelárie (všeobecná zodpovednosÊ),
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHYþOiQNX,,=POXYQêFKGR
MHGQDQtSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNR
QHþLQQRVWL]DVLHODWHĐDDYþO,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRN
SUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY=POXYQêFKGRMHG
QDQLDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNR
QHþLQQRVWL]DVLHODWHĐDDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFK
SUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území signatárov dohovoru “CMR“, okrem štátov bývalého
Sovietskeho zväzu a Albánska (vrátane tranzitu), ak sa v zmluve nedohodlo inak.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• UzatváraÊ prepravné zmluvy len s dopravcami, ktorí majú poistenú zodpovednosÊ za škodu z prepravných zmlúv.
• V prípade poistnej udalosti vykonaÊ úminné opatrenia, aby nedošlo k zvämšeniu rozsahu škody.
• S vynaložením maximálnej odbornej starostlivosti dojednaÊ spôsob a podmienky prepravy zodpovedajúce záujmom príkazcu, ktoré vyplývajú
zo zmluvy a jeho príkazov alebo sú poistenému inak známe.
• DbaÊ aby škodová udalosÊ nenastala.
• OznámiÊ poisÊovni, že uzavrel ualšie poistenie na to isté riziko u iného poistitea.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady Poistený nie je oprávnený uznaÊ svoju
zodpovednosÊ za škodu a nároky príkazcu na odškodnenie,
• Poistený nie je oprávnený viesÊ a ukonmiÊ rokovania o vyrovnaní škody a priznaÊ nároky na vyrovnanie nad rozsah splnomocnenia poisÊovne
• Poistený nie je oprávnený vyplatiÊ odškodné, vzdaÊ sa nároku na postih proti tretej osobe alebo vrátenia náhrady.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP SRYLQQRVWt QiMGHWH Y =POXYQêFK GRMHGQDQLDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{VREHQ~ SUL YêNRQH
þLQQRVWL]DVLHODWHĐDDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo
neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia
sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

164_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNRQH´LQQRVWL
]GUDYRWQtFNHKR]DULDGHQLD
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 60 - ZodpovednosÊ lekárov

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti zdravotníckeho zariadenia a vo Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 605.
2DNpSRLVWHQLHLGH"
Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený ako prevádzkovate nemocnice právo, aby poisÊov¬a za neho nahradila škodu, ktorú spôsobí inému pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú:
3 na zdraví alebo usmrtením,
3 poškodením, znimením alebo stratou veci, za ktorú poistený zodpovedá, a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená poškodeným vomi
poistenému v mase trvania poistenia (claims made).
K poisteniu je možné dojednaÊ pripoistenie, poistenie sa potom vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
• kozmetickým chirurgickým zákrokom, ktorý však nebol uskutomnený
z estetického dôvodu (plastická chirurgia),
• na ušlom zisku.

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 inému zdravotníckemu zariadeniu, zamestnancovi zdravotníckeho
zariadenia,
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 prevádzkou zdravotníckeho zariadenia,
2 výkonom zdravotnej starostlivosti na ktorú poistený nemá kvalifikáciu,
2 pri overovaní nových medicínskych poznatkov (klinické štúdie),
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPYêOXNQiMGHWHY´OiQNX,,3RLVWQHM
]POXY\ SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{VREHQ~ SUL
YêNRQH ´LQQRVWL SUHYiG]NRYDWHÅD ]GUDYRWQtFNHKR ]DULDGHQLD
DY´O,,9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RG
SRYHGQRVWL]DãNRGX´

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v PZ
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 3RLVWQHM
]POXYH SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{VREHQ~ SUL
YêNRQH ´LQQRVWL SUHYiG]NRYDWHÅD ]GUDYRWQtFNHKR ]DULDGHQLD
D YR 9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RG
SRYHGQRVWL]DãNRGX´

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
60_20180223_1

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]D´LDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpomet poistného.
• OznámiÊ uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného poisÊovatea.
• Bez zbytomného odkladu oznámiÊ poisÊovni, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku povolenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a pomtu odborných zdravotných pracovníkov.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• V prípade poistnej udalosti je potrebné ju mo najskôr oznámiÊ poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY3RLVWQHM]POXYHSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SULYêNRQH´LQQRVWLSUH
YiG]NRYDWHÅD]GUDYRWQtFNHKR]DULDGHQLDDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX´

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie platíte štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]D´tQDDNRQ´tNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDÕ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.

60_20180223_1

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]QDOFDWOPRþQtND
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 145 - ZodpovednosÊ znalca, tlmomníka a prekladatea

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v Osobitných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone minnosti znalca,
tlmomníka a prekladatea a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu m. 605.
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Z poistenia zodpovednosti znalca, tlmomníka a prekladatea má poistený právo, aby poisÊov¬a za neho nahradila škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti
poda zákona m. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmomníkoch a prekladateoch (ualej len „Zákon“).

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Poistenie sa vzÊahuje na škodu vzniknutú inému pri výkone minnosti
znalca, tlmomníka a prekladatea:
3 v súvislosti s vykonávaním minnosti poda Zákona,
3 za ktorú poistený zodpovedá,
3 a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený vomi poistenému v mase
trvania poistenia.
K poisteniu je možné dojednaÊ pripoistenie, poistenie sa potom vzÊahuje aj na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú inému na listinách,
zmluvách, mapách, plánoch, nahrávkach, tlamivách, knihách, cenných
papieroch, potvrdeniach a iných dokumentoch (nie historických), ktoré
poistený prevzal do úschovy v súvislosti s výkonom minnosti znalca,
tlmomníka a prekladatea. V prípade odcudzenia prevzatých vecí právo
na poistné plnenie vzniká len v prípade ich zabezpemenia poda poistnej zmluvy.

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

Poistenie sa nevzÊahuje najmä na zodpovednosÊ za škodu spôsobenú:
2 úmyselne alebo vedomou nedbanlivosÊou,
2 skutomnosÊami, ktoré nastali v mase pred zamiatkom doby trvania
poistenia,
2 pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosÊ),
2 inej osobe vykonávajúcej rovnakú minnosÊ ako poistený,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 zamestnancovi poisteného,
2 pod vplyvom alkoholických alebo iných návykových látok,
2 porušením povinnosti predchádzaÊ škodám,
2 nedodržaním lehôt,
2 právnickej osobe, v ktorej má poistený majetkovú úmasÊ,
2 na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu odvodenú z ich výnimomnosti a nenahraditenosti a boli poisteným alebo jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu profesijnej minnosti,
2 povinnosÊou poisteného zaplatiÊ poplatky, pokuty, penále, pe¬ažné
tresty uložené na základe obmianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokia táto
povinnosÊ bola uložená alebo vznikla priamo poistenému.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 2VRELWQêFK SRLVW
QêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{
VREHQ~SULYêNRQHþLQQRVWL]QDOFDWOPRþQtNDDSUHNODGDWHĐDDYR
9ãHREHFQêFK SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHG
QRVWL]DãNRGXþ

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




SpoluúmasÊ vo výške dojednanej v poistnej zmluve
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti

8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP REPHG]HQt QiMGHWH Y 2VRELWQêFK
SRLVWQêFK SRGPLHQNDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX
VS{VREHQ~SULYêNRQHþLQQRVWL]QDOFDWOPRþQtNDDSUHNODGDWHĐD
DYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSR
YHGQRVWL]DãNRGXþ

.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých škoda vznikla na území Slovenskej republiky, pokia sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
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$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLQD]DþLDWNXSODWQRVWL]POXY\
• Pred uzavretím poistenia ste povinný odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLD]POXY\
• Pomas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzaÊ poistné.
• OznámiÊ každú zmenu v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpomet poistného.
• OznámiÊ uzatvorenie poistenia na to isté riziko u iného poisÊovatea.
• OznámiÊ, že došlo k zmene, zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie poistenej minnosti.
• OznámiÊ ualšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej minnosti a pomtu odborných a ostatných pracovníkov.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHXSODWQHQLDQiURNX
• Vznik poistnej udalosti oznámiÊ bez zbytomného odkladu poisÊovni a predložiÊ poisÊovni potrebné doklady.
• Poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisÊovne úplne alebo miastomne uznaÊ alebo uspokojiÊ nárok na náhradu škody.
8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPSRYLQQRVWtQiMGHWHY2VRELWQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUL
YêNRQHþLQQRVWL]QDOFDWOPRþQtNDDSUHNODGDWHĐDDYR9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXþ

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•
•
•

Náklady na poistenie sa platia štvrÊromne, polromne, alebo romne, poda zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
SplatnosÊ a možnosti platby poistného sú rovnaké pomas celej platnosti poistnej zmluvy.
Poistné možno platiÊ najmä prevodom z bankového úmtu, poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
Poistenie vznikne prvým d¬om nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, ak nebolo dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmluvy alebo neskôr. Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
• uplynutie doby dohodnutej v poistnej zmluve,
• ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
• ukonmením minnosti poisteného, zrušením oprávnenia na podnikateskú minnosÊ, zánikom poisteného,
• pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo d¬a dorumenia výzvy na jeho zaplatenie.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
Poistenie je možné vypovedaÊ:
• písomnou výpoveuou ku koncu poistného obdobia. Výpoveu musí byÊ dorumená poisÊovni najneskôr šesÊ týžd¬ov pred koncom poistného obdobia.,
• písomnou výpoveuou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy,
• do jedného mesiaca odo d¬a poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia.
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3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]D§NRGXVSpVREHQrSUHYgG]NRX
PDOkKRSODYLGOD
,QIRUPDmQÚGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORmQRVÊ .223(5$7,9$SRLVÊRY¬DDV

9LHQQD,QVXUDQFH*URXS

6ORYHQVNiUHSXEOLND,k2

3URGXNW3RYLQQp]POXYQpSRLVWHQLHPDOpKRSODYLGODm

,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FÊSRFKRSLÊ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLDÓSOQÚUR]VDKSUiYDSRYLQQRVWtNWRUp9iP]SRLVWHQLD
Y\SOÚYDM~MHXYHGHQÚY3RLVWQHM]POXYHDYR9ÅHREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DÅNRGXVS{VREHQ~SUHYiG]NRXPDOpKR
SODYLGOD
2DNW\SSRLVWHQLDLGH"
3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLPDOpKRSODYLGODMHGUXKSRLVWHQLDNWRUpVDGRMHGQiYDSUHSUtSDGSUiYQ\PSUHGSLVRPVWDQRYHQHM]RGSRYHGQRVWLSRLVWHQpKR]DÅNRGX
VS{VREHQ~LQpPXSUHYiG]NRXPDOpKRSODYLGODXYHGHQpKRYSRLVWQHM]POXYH uDOHMOHQÄSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL³ SRNLDNXÅNRGRYHMXGDORVWL]NWRUHMWiWR
ÅNRGDY]QLNODD]DNWRU~SRLVWHQÚ]RGSRYHGiGRÅORYmDVHWUYDQLDSRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWL±WMNU\MHÅNRG\VS{VREHQpWUHWtPVWUDQiP ÅNRG\QD]GUDYt 

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
9]iYLVORVWLRG]YROHQpKRUL]LNDV~NU\WpWLHWREDOtN\
3 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL9DULDQW
 (XU]DÅNRGXQD]GUDYtVPUWLVRFLiOQHMD]GUDYRWQHM
SRLVÊRYQH
 ÂNRG\ Y]QLNQXWHM SRÅNRGHQtP ]QLmHQtP RGFXG]HQtP DOHER
VWUDWRXYHFL
 8ÅOpKR]LVNX
3 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL9DULDQW3OXV
 (XU]DÅNRGXQD]GUDYtVPUWLVRFLiOQHMD]GUDYRWQHM
SRLVÊRYQH
 ÂNRG\ Y]QLNQXWHM SRÅNRGHQtP ]QLmHQtP RGFXG]HQtP DOHER
VWUDWRXYHFL
 8ÅOpKR]LVNX

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
2 ÂNRG\VS{VREHQp~P\VHOQH
2 RVREQi]RGSRYHGQRVÊÊDKDQpKRYRGQpKRO\ÍLDUD
2 ÅNRG\ VS{VREHQp RVRERX NWRUi SODYLGOR SUHYiG]NXMH DOHER SR
XÍtYD EH] SUtVOXÅQpKR RSUiYQHQLD  YÅHREHFQH X]QiYDQÚ GRNODG
RNYDOLILNiFLLSRNLDMHWDNpWRRSUiYQHQLHSRGDYÅHREHFQH]iYl]
QÚFKSUiYQ\FKSUHGSLVRYNWRPXSRWUHEQp
2 ÅNRG\ VS{VREHQp RVREDPL NWRUp SUL SUHYiG]NRYDQt SODYLGOD EROL
SRG YSO\YRP DONRKROX DOHER LQÚFK RPDPQÚFK D SV\FKRWURSQÚFK
OiWRN
2 VS{VREHQ~QHVSOQHQtPSRYLQQRVWLNRGYUiWHQLXÅNRG\
2 ÓSOQÚ ]R]QDP YÚOXN QiMGHWH YR 9ÅHREHFQÚFK SRLVWQÚFK SRGPLH
QRNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DÅNRGXVS{VREHQ~SUHYiG]
NRXPDOpKRSODYLGOD

7NDMrVDNU\WLDQHMDNkREPHG]HQLD"
 3RUXÅHQLHSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRPi]DQiVOHGRNXSODWQHQLHQiUR
NX UHJUHVX SRLVÊRYDWHDQDQiKUDGXSRLVWQpKRSOQHQLDmR]DQHKR
SOQLOD SRGDWRKRDNÚYSO\YPDORWRWRSRUXÅHQLHQDUR]VDKDYÚÅNX
MHMSRYLQQRVWLSOQLÊ 
 ÓSOQÚ]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHYR9ÅHREHFQÚFKSRLVWQÚFKSRG
PLHQRNDFKSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DÅNRGXVS{VREHQ~SUH
YiG]NRXPDOpKRSODYLGOD

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"
3 SRLVWHQLHVDY]ÊDKXMHQDSRLVWQpXGDORVWLNWRUpQDVWDQ~QD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\HXUySVNHMSHYQLQ\DYRYQ~WRUQÚFKYRGiFK(XUyS\ VYÚ
QLPNRXÅWiWRY$OEiQVNDDEÚYDOpKR6RYLHWVNHKR]Yl]X 6WUHGR]HPQpKRPRUD RG*LEUDOWiUVNHM~ÍLQ\SR'DUGDQHO\ YUiWDQH-DGUDQVNpKRPRUD
VYÚQLPNRX$OEiQVND DSREUHÍtÅWiWRY6WUHGR]HPLDSULmRPV~Y\O~mHQpÅWiW\$OÍtUVND/tE\H(J\SWD/LEDQRQX,]UDHODYUiWDQH~]HPLD3DOHVWtQ\
D6ÚULH
BB

$NkPgPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWmPSRLVWHQLD
 2GSRYHGDÊSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\SRLVÊRYQHWÚNDM~FHVDSRLVWHQLDDSUHGORÍLÊSRLVÊRYDWHRYL~GDMHY\ÍDGRYDQp]iNRQRPDRVWDWQÚPLSUiYQ\PL
SUHGSLVPLSUHX]DYUHWLHSRLVWQHM]POXY\YUiWDQHLGHQWLILNiFLHDRYHUHQLDLGHQWLILNiFLHVYRMHMRVRE\GRORÍLÊSRWUHEQpGRNODG\LQIRUPiFLHDY\VYHWOHQLD
QDRYHUHQLHVSUiYQRVWLD~SOQRVWL~GDMRYSRWUHEQÚFKSUHX]DYUHWLHSRLVWQHM]POXY\DVWDQRYHQLHYÚÅN\SRLVWQpKR
 $N Y GREH X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ QLH V~ QLHNWRUp ~GDMH W\NDM~FH VD SODYLGOD ]QiPH MH SRLVWQtN SRYLQQÚ SRLVÊRYDWHRYL LFK R]QiPLÊ Y OHKRWH
GRSlWQiVÊGQtRGX]DYUHWLD]POXY\
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLDSRLVWHQLD
 3RmDVWUYDQLDSRLVWHQLDMHSRWUHEQpQDMPlSUDYLGHOQHXKUiG]DÊQiNODG\VSRMHQpVSRLVWHQtP
 3UHGFKiG]DÊSRLVWQHMXGDORVWLGRGUÍLDYDQtPSUtVOXÅQÚFKSUiYQ\FKSUHGSLVRYDVSRORmHQVNÚFKQRULHPDGRGUÍLDYDQLHXVWDQRYHQtXYHGHQÚFKYRYÅH
REHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFKD]POXYQÚFKGRMHGQDQLDFK
 8GUÍLDYDÊSODYLGORYULDGQRPSUHYiG]N\VFKRSQRPVWDYHDQHSRÅNRGHQp
3RYLQQRVWLYSUmSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚEH]RGNODGQHSRLVÊRYQLR]QiPLÊY]QLNDNHMNRYHNSRLVWQHMXGDORVWLQDMQHVN{UGRSUDFRYQÚFKGQtRGY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL
DNQDVWDODQD~]HPt65DGRGQtDNQDVWDODPLPR~]HPLD65
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚQDKOiVLÊSROtFLLNDÍG~GRSUDYQ~QHKRGXSULNWRUHMVDXVPUWtDOHER]UDQtRVREDDOHERVDSRÅNRGtFHVWDDOHERYÅHREHFQHSURVSHÅ
Qp]DULDGHQLHXQLNQ~QHEH]SHmQpYHFLDOHERDNQDQLHNWRURP]R]~mDVWQHQÚFKSODYLGLHOYUiWDQHSUHSUDYRYDQÚFKYHFtDOHERQDLQRPPDMHWNXY]QLNQH
KPRWQiÅNRGD]UHMPHSUHY\ÅXM~FDMHGHQDSROQiVRERNYlmÅHMÅNRG\SRGD]iNRQDm=]7UHVWQÚ]iNRQY]QHQtQHVNRUÅtFKSUHGSLVRY

.HG\DDNRXKUgG]DPSODWEX"

 1iNODG\QDSRLVWHQLHSODWtWHÅWYUÊURmQHSROURmQHDOHERURmQHSRGD]YROHQHMIUHNYHQFLHSODWHQLDSRLVWQpKRYSRLVWQHM]POXYH
 3ODWE\SRLVWQpKRMHPRÍQpUHDOL]RYDÊSUHYRGRPQD~mHWSRLVÊRYQHSRÅWRYÚPSRXND]RPLQNDVRP]~mWXDOHERSODWERXNDUWRX
 6SODWQRVÊDPRÍQRVWLSODWE\SRLVWQpKRV~URYQDNpSRmDVFHOHMSODWQRVWLSRLVWQHM]POXY\

.HG\]D´mQDDNRQ´mNU\WLH"

 3RLVWHQLHVD]DmtQDG¬RPXYHGHQÚPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DmLDWRNSRLVWHQLD
 3RLVWHQLHNRQmtYÚSRYHuRXMHGQHM]R]POXYQÚFKVWUiQNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYÚSRYHuPXVtE\ÊGRUXmHQiDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHGMHMXSO\QX
WtPXSO\QXWtPSRLVWQHMGRE\~PUWtPSRLVWHQpKRGRKRGRXPHG]LSRLVWQtNRPDSRLVÊRY¬RXQH]DSODWHQtPSRLVWQpKRYOHKRWHVWDQRYHQHMREmLDQVN\P
]iNRQQtNRPYÚSRYHuRXMHGQHM]R]POXYQÚFKVWUiQGRGQtRGYÚSODW\]DPLHWQXWLDSRLVWQpKRSOQHQLD



$NRPp©HP]POXYXY\SRYHGDÕ"

 3RLVWHQLHSULNWRURPMHGRMHGQDQpEHÍQpSRLVWQp]DQLNQHYÚSRYHuRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELD9ÚSRYHuVDPXVtGDÊDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHG
MHKRXSO\QXWtP
 3RLVWHQLHP{ÍHY\SRYHGDÊNDÍGÚ]~mDVWQtNRYGRGYRFKPHVLDFRYRGGiWXPXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\9ÚSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiMHMXSO\
QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
 3RLVWHQLHP{ÍHY\SRYHGDÊNDÍGÚ]~mDVWQtNRYGRMHGQpKRPHVLDFDRGRG¬DR]QiPHQLDY]QLNXÅNRGRYHMXGDORVWLSRLVÊRYDWHRYL9ÚSRYHGQiOHKRWD
MHPHVLDFMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH

BB

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]D§NRGXVSpVREHQrSUHYgG]NRX
PRWRURYkKRYR]LGOD
,QIRUPDmQÚGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH
6SRORmQRVÊ .223(5$7,9$SRLVÊRY¬DDV

9LHQQD,QVXUDQFH*URXS

6ORYHQVNiUHSXEOLND,k2

3URGXNW 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DÅNRGXVS{VREHQ~

SUHYiG]NRXPRWRURYpKRYR]LGOD

,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FÊSRFKRSLÊ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLDÓSOQÚ]R]QDPSUiYDSRYLQQRVWtNWRUp9iP]SRLVWHQLD
Y\SOÚYDM~ MH XYHGHQÚ Y 3RLVWQHM ]POXYH YR 9ÅHREHFQÚFK SRLVWQÚFK SRGPLHQNDFK SRLVWHQLD ]RGSRYHGQRVWL ]D ÅNRGX VS{VREHQ~ SUHYiG]NRX PRWRURYpKR
YR]LGOD 933   =POXYQÚFK GRMHGQDQLDFK SUH SRLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ÅNRGX VS{VREHQ~ SUHYiG]NRX PRWRURYpKR YR]LGOD =' $  Y VSRMLWRVWL
V9HUHMQÚPSUtVXERPRÓUD]XYRGLmDDmOHQRYSRViGN\9HUHMQÚPSUtVXERPRNU\WLHÅN{GSULSRÅNRGHQtDOHER]QLmHQtYR]LGODQiVOHGNRPVWUHWXVR]YHURX
9HUHMQÚPSUtVXERPRNU\WLHÅN{GQDPDMHWNXSUHSUtSDGÍLYHOQHMXGDORVWL9HUHMQÚSUtVXERNU\WLHEDWRÍLQ\YRGLmDDmOHQRYSRViGN\
2DNW\SSRLVWHQLDLGH"
3RYLQQp]POXYQpSRLVWHQLHMHGUXK]RGSRYHGQRVWQpKRSRLVWHQLDNWRUpVDGRMHGQiYDSUHSUtSDGSUiYQ\PSUHGSLVRPVWDQRYHQHM]RGSRYHGQRVWLSRLVWHQpKR]D
ÅNRGXVS{VREHQ~LQpPXQD]GUDYtDDOHERQDPDMHWNXSUHYiG]NRXPRWRURYpKRYR]LGODXYHGHQpKRYSRLVWQHM]POXYH uDOHMOHQÄSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL³ 
SRNLDNXÅNRGRYHMXGDORVWL]NWRUHMWiWRÅNRGDY]QLNODD]DNWRU~SRLVWHQÚ]RGSRYHGiGRÅORYmDVHWUYDQLDSRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWL

³RMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
9]iYLVORVWLRG]YROHQpKRYDULDQWXV~NU\WpWLHWRQiURN\QDQiKUDGX
GRYÚÅN\XYHGHQÚFKOLPLWRY
3 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL3$571(5
    (85 ]D ÅNRGX QD ]GUDYt VPUWL UHJUHV\ VRFLiOQHM
D]GUDYRWQÚFKSRLVÊRYQt
 (85]DÅNRGXQDPDMHWNXDXÅOpKR]LVNX
DNV~mHWQiURNRYYLDFHUÚFKSRÅNRGHQÚFKSUHY\ÅXMHOLPLWSRLVWQpKR
SOQHQLDSRLVWQpSOQHQLHVDNDÍGpPX]QLFK]QLÍXMHYSRPHUHWRKWR
OLPLWXNV~mWXQiURNRYYÅHWNÚFKSRÅNRGHQÚFK
3 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL(8523$571(5
    (85 ]D ÅNRGX QD ]GUDYt VPUWL UHJUHV\ VRFLiOQHM
D]GUDYRWQÚFKSRLVÊRYQt
 (85]DÅNRGXQDPDMHWNXDXÅOpKR]LVNX
DNV~mHWQiURNRYYLDFHUÚFKSRÅNRGHQÚFKSUHY\ÅXMHOLPLWSRLVWQpKR
SOQHQLDSRLVWQpSOQHQLHVDNDÍGpPX]QLFK]QLÍXMHYSRPHUHWRKWR
OLPLWXNV~mWXQiURNRYYÅHWNÚFKSRÅNRGHQÚFK
'RGDWNRYpSULSRLVWHQLD
 9HUHMQÚ SUtVXE ¨,9(/ uDOHM OHQ 93Í  ± PHQRYDQp ÍLYHOQp UL]LNi
9SUtSDGHÍHQDPDMHWNXG{MGHNXÅNRGHYG{VOHGNXÍLYHOQHMXGD
ORVWLSRLVWHQpKRPRWRURYpKRYR]LGOD3ODWtSULGRGUÍDQtPLQLPiOQHM
YÚÅN\SRLVWQpKRSUHGDQ~NDWHJyULX
 9HUHMQÚSUtVXE%$72¨,1$ uDOHMOHQ93E ±PHQRYDQpUL]LNiSUHG
PHWX EDWRÍLQD 9 SUtSDGH SRÅNRGHQLD ]QLmHQLD DOHER VWUDW\ EDWR
ÍLQ\RSUiYQHQÚFKRV{ESULKDYiULL DOHERSULÍLYHOQHM XGDORVWL SRLV
WHQpKR PRWRURYpKR YR]LGOD 3ODWt OHQ SUH RVREQp D QiNODGQp 09
VFHONRYRXKPRWQRVÊRXGRNJ
 9HUHMQÚSUtVXE5$= uDOHMOHQ93~ ±UL]LNiVPUÊ~UD]RPDWUYDOp
QiVOHGN\9SUtSDGH~UD]XYRGLmD ÅNRGFX DmOHQRYSRViGN\SRLV
WHQpKRPRWRURYpKRYR]LGODNWRUpQHKRGXVS{VRELOR
 9HUHMQÚSUtVXE=9(5 uDOHMOHQ93=95 ±9SUtSDGHSRÅNRGHQLD
DOHER]QLmHQLDSRLVWHQpKRYR]LGODQiVOHGNRPVWUHWXVR]YHURX3ODWt
OHQSUHRVREQpDQiNODGQp09VFHONRYRXKPRWQRVÊRXGRNJ
3ODWtSULGRGUÍDQtPLQLPiOQHMYÚÅN\SRLVWQpKRSUHGDQ~NDWHJyULX
 $VLVWHQ´Qk VOX©E\ uDOHM OHQ $6  NWRUp V~ Y ]iNODGQRP EDOtNX
Y]iYLVORVWLRG]YROHQpKREDOtNDSRLVWHQLD

³RQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
1LHYÅHWN\P\VOLWHQpSUtSDG\V~SRLVWHQpD]NU\WLDV~Y\O~mHQp
2 ÂNRG\QDPDMHWNXRV{EÍLM~FLFKYmDVHÅNRGRYHMXGDORVWLYMHGQHM
GRPiFQRVWLVSRLVWHQÚP
2 ÂNRGDQDPRWRURYRPYR]LGOHNWRUpKRSUHYiG]NRXERODÅNRGDVS{
VREHQiDQDYR]LGOiFKMD]GQHMV~SUDY\ QiYHVSUtYHV 
2 $NSRLVWQtNSRLVWHQÚEH]V~KODVXSRLVÊRYQHX]QiSRYLQQRVÊQDKUD
GLÊÅNRGXSRÅNRGHQpPXQDGUiPHFSRLVWQpKRSOQHQLDNWRUpE\LQDN
SRLVÊRY¬DERODSRYLQQiSRVN\WQ~ÊSRGD]iNRQD
2 .WRUpY]QLNOLSULmLQQRVWLYR]LGODDNRSUDFRYQpKRVWURMDVYÚQLPNRX
ÅN{G]DSUtmLQHQÚFKMHKRMD]GRX
2 .WRUp Y]QLNOL SUL ~mDVWL QD WUpQLQJRFK SUHWHNRFK UÚFKORVWQÚFK
VN~ÅNDFKDÅNROiFKÅP\NXDQDQLFKY]QLNQXWpÅNRG\
2 ÂNRG\NWRUÚFKY]QLNQLHMHYSULDPHMV~YLVORVWLVSRLVWQRXXGDORV
ÊRX
2 ÂNRGRXY]QLNQXWRXSULPDQLSXOiFLLVQiNODGRPVWRMDFHKRYR]LGOD
2 9]QLNQXW~ SUHYiG]NRX PRWRURYpKR YR]LGOD SUL WHURULVWLFNRP mLQH
DOHERYRMQRYHMXGDORVWL
2 9HUHMQpSUtVXE\VDQHY]ÊDKXM~QDSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]YOiÅW
Q\FKHYLGHQmQÚFKmtVHOÄ9³Ä&³DÄ0³
2 ÓSOQÚ ]R]QDP YÚOXN QiMGHWH YR 933  SUtSDGQH Y SRLVWQHM
]POXYH

7NDMrVDNU\WLDQHMDNkREPHG]HQLD"
 3RUXÅHQLHSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRPi]DQiVOHGRNXSODWQHQLHQiUR
NXSRLVÊRYDWHDQDQiKUDGXSRLVWQpKRSOQHQLD UHJUHV DOHERMHKR
mDVWL
 $NV~mHWQiURNRYYLDFHUÚFKSRÅNRGHQÚFKSUHY\ÅXMHOLPLWSRLVWQpKR
SOQHQLDSRLVWQpSOQHQLHVDNDÍGpPX]QLFK]QLÍXMHYSRPHUHWRKWR
OLPLWXNV~mWXQiURNRYYÅHWNÚFKSRÅNRGHQÚFK
 ÓSOQÚ]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHYR933SUtSDGQHYSRLVW
QHM]POXYH

.GHVDQDPÉDY]ÕDKXMHNU\WLH"

3 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWLVDY]ÊDKXMHQDÅNRGXNXNWRUHMGRÅORQD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\DOHERmOHQVNpKRÅWiWX6\VWpPX]HOHQHMNDUW\VNWRUÚP
6ORYHQVNiNDQFHOiULDSRLVÊRYDWHRYX]DWYRULODGRKRGXRY]iMRPQRPY\URYQiYDQtQiURNRYQDQiKUDGXÅNRG\VS{VREHQHMSUHYiG]NRXPRWRURYpKR
YR]LGODDNWRUÚMHY\]QDmHQÚQD]HOHQHMNDUWHY\GDQHMSRLVÊRYDWHRPNSRLVWHQpPXYR]LGOX
BB

$NkPgPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWmPSRLVWHQLD
 2GSRYHGDÊSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\SRLVÊRYQHWÚNDM~FHVDSRLVWHQLDDSUHGORÍLÊSRLVÊRYDWHRYL~GDMHY\ÍDGRYDQp]iNRQRPDRVWDWQÚPLSUiYQ\PL
SUHGSLVPLSUHX]DYUHWLHSRLVWQHM]POXY\YUiWDQHLGHQWLILNiFLHDRYHUHQLDLGHQWLILNiFLHVYRMHMRVRE\GRORÍLÊSRWUHEQpGRNODG\LQIRUPiFLHDY\VYHWOHQLD
QDRYHUHQLHVSUiYQRVWLD~SOQRVWL~GDMRYSRWUHEQÚFKSUHX]DYUHWLHSRLVWQHM]POXY\DVWDQRYHQLHYÚÅN\SRLVWQpKR
 $NYGREHX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\QLHV~QLHNWRUp~GDMHW\NDM~FHVDYR]LGOD]QiPHMHSRLVWQtNSRYLQQÚSRLVÊRYDWHRYLLFKR]QiPLÊYOHKRWHGRSlW
QiVÊGQtRGX]DYUHWLD]POXY\
3RYLQQRVWLSR´DVWUYDQLDSRLVWHQLD
 3RmDVWUYDQLDSRLVWHQLDMHSRWUHEQpQDMPlSUDYLGHOQHXKUiG]DÊQiNODG\VSRMHQpVSRLVWHQtP
 3UHGFKiG]DÊSRLVWQHMXGDORVWLGRGUÍLDYDQtPSUtVOXÅQÚFKSUiYQ\FKSUHGSLVRYDVSRORmHQVNÚFKQRULHPDGRGUÍLDYDQLHXVWDQRYHQtXYHGHQÚFKYRYÅH
REHFQÚFKSRLVWQÚFKSRGPLHQNDFKD]POXYQÚFKGRMHGQDQLDFK
 8GUÍLDYDÊYR]LGORYULDGQRPSUHYiG]N\VFKRSQRPVWDYHDQHSRÅNRGHQp
3RYLQQRVWLYSUmSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚEH]RGNODGQHSRLVÊRYQLR]QiPLÊY]QLNDNHMNRYHNSRLVWQHMXGDORVWLQDMQHVN{UGRSUDFRYQÚFKGQtRGY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWLDN
QDVWDODQD~]HPt65DGRGQtDNQDVWDODPLPR~]HPLD65
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚQDKOiVLÊSROtFLLNDÍG~GRSUDYQ~QHKRGXSULNWRUHMVDXVPUWtDOHER]UDQtRVREDDOHERVDSRÅNRGtFHVWDDOHERYÅHREHFQHSURVSHÅ
Qp]DULDGHQLHXQLNQ~QHEH]SHmQpYHFLDOHERDNQDQLHNWRURP]R]~mDVWQHQÚFKYR]LGLHOYUiWDQHSUHSUDYRYDQÚFKYHFtDOHERQDLQRPPDMHWNXY]QLNQH
KPRWQiÅNRGD]UHMPHSUHY\ÅXM~FDMHGHQDSROQiVRERNYlmÅHMÅNRG\SRGD]iNRQDm=]7UHVWQÚ]iNRQY]QHQtQHVNRUÅtFKSUHGSLVRY
 8URELÊRSDWUHQLDDE\QHGRÅORNSUHPOmDQLXDOHER]iQLNXSUiYDQDQiKUDGXÅNRG\NWRUpSRGDYÅHREHFQH]iYl]QÚFKSUHGSLVRYSUHFKiG]DQDSRLV
ÊRYDWHD
 %H]]E\WRmQpKRRGNODGXSRVN\WQ~ÊSRÅNRGHQpPXQDMHKRÍLDGRVÊ~GDMHSRWUHEQpSUHXSODWQHQLHQiURNXSRÅNRGHQpKRQDQiKUDGXÅNRG\
3RYLQQRVWLYSUmSDGH´HUSDQLDDVLVWHQ´QFKVOX©LHE
 3RLVWHQÚMHSRYLQQÚYSUtSDGHDVLVWHQmQHMXGDORVWLNRQWDNWRYDÊSRVN\WRYDWHDDVLVWHQmQÚFKVOXÍLHEQDmtVOH ]R65  PLPR65
 3ULQHVSUiYQRPYÚEHUHUR]VDKXDVLVWHQmQÚFKVOXÍLHESRLVÊRY¬DQHEXGHPDÊSRYLQQRVÊSRVN\WQ~ÊSRLVWQpSOQHQLH

.HG\DDNRXKUgG]DPSODWEX"
 1iNODG\QDSRLVWHQLHSODWtWHÅWYUÊURmQHSROURmQHDOHERURmQHSRGD]YROHQHMIUHNYHQFLHSODWHQLDSRLVWQpKRYSRLVWQHM]POXYH
 3ODWE\SRLVWQpKRMHPRÍQpUHDOL]RYDÊSUHYRGRPQD~mHWSRLVÊRYQHSRÅWRYÚPSRXND]RPLQNDVRP]~mWXDOHERSODWERXNDUWRX
 6SODWQRVÊDPRÍQRVWLSODWE\SRLVWQpKRV~URYQDNpSRmDVFHOHMSODWQRVWLSRLVWQHM]POXY\

.HG\]D´mQDDNRQ´mNU\WLH"
 3RLVWHQLHVD]DmtQDG¬RPXYHGHQÚPYSRLVWQHM]POXYHDNR]DmLDWRNSRLVWHQLD
 8]DWYRUHQLHSRLVWQHM]POXY\YÚOXmQHSURVWUHGQtFWYRPSURVWULHGNRYGLDNRYHMNRPXQLNiFLHVDSULMDWtPQiYUKXQDX]DYUHWLHSRLVWQHM]POXY\UR]XPLH
SULStVDQLHSRLVWQpKRQD~mHWSRLVÊRYQHYSUHGStVDQHMYÚÅNHYOHKRWHVLHGPLFKNDOHQGiUQ\FKGQtRGRG¬D]DmLDWNXSRLVWHQLD9RSDmQRPSUtSDGH
SODWQRVÊSRLVWQHM]POXY\QHY]QLNQH
 3RLVWHQLHNRQmtVSUDYLGODWLHÍ
 XSO\QXWtPGRE\GRKRGQXWHMYSRLVWQHM]POXYH
 YÚSRYHuRXMHGQHM]R]POXYQÚFKVWUiQNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYÚSRYHuPXVtE\ÊGRUXmHQiDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHGXSO\QXWtPSRLVWQHMGRE\
~PUWtPSRLVWHQpKR
 QH]DSODWHQtPSRLVWQpKRYOHKRWHPHVLDFDRGGiWXPXVSODWQRVWL
 ]iQLNRPPRWRURYpKRYR]LGOD
 ]iSLVRPSUHYRGXGUÍE\PRWRURYpKRYR]LGODQDLQ~RVREXYHYLGHQFLLYR]LGLHO
 Y\UDGHQtPPRWRURYpKRYR]LGOD]HYLGHQFLHYR]LGLHO



$NRPp©HP]POXYXY\SRYHGDÕ"

 3RLVWHQLHSULNWRURPMHGRMHGQDQpEHÍQpSRLVWQp]DQLNQHYÚSRYHuRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELD9ÚSRYHuVDPXVtGDÊDVSR¬ÅHVÊWÚÍG¬RYSUHG
MHKRXSO\QXWtP
 3RLVWHQLHP{ÍHY\SRYHGDÊNDÍGÚ]~mDVWQtNRYGRGYRFKPHVLDFRYRGGiWXPXX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\9ÚSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiMHMXSO\
QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
 3RLVWHQLHP{ÍHY\SRYHGDÊNDÍGÚ]~mDVWQtNRYGRMHGQpKRPHVLDFDRGRG¬DR]QiPHQLDY]QLNXÅNRGRYHMXGDORVWLSRLVÊRYDWHRYL9ÚSRYHGQiOHKRWD
MHPHVLDFMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
 9SUtSDGHDNERODSRLVWQi]POXYDX]DWYRUHQiQDGLDNXQDGREXPLQLPiOQHPHVLDFDSRLVWQtNRPMHVSRWUHELWHMHRSUiYQHQÚRGVW~SLÊRGSRLVWQHM
]POXY\QDGLDNXEH]]DSODWHQLD]POXYQHMSRNXW\DEH]XYHGHQLDG{YRGXYOHKRWHÅWUQiVWLFKNDOHQGiUQ\FKGQtRGX]DYUHWLD]POXY\QDGLDNX

BB

7X]HPVNpFHVWRYQpSRLVWHQLH
Informamný dokument o poistnom produkte
SpolomnosÊ: KOOPERATIVA poisÊov¬a, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IkO: 00 585 441

Produkt: 393 - Tuzemské cestovné poistenie

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcÊ pochopiÊ základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre tuzemské cestovné poistenie (ualej len „VPP“).
2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
Cestovné poistenie je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoné poistenie obmanov v prípade nemakaných udalostí, ku ktorým dôjde na území
Slovenskej republiky.

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
Predmetom poistenia sú škody vzniknuté pomas tuzemských ciest poisteného a poistenie nákladov vynaložených pri výkone záchrannej minnosti Horskej záchrannej služby (HZS).
Poistenie je možné dojednaÊ formou uvedených súborov poistených
rizík:
3 6~ERU,±âWDQGDUG (poistenie úrazu, poistenie zodpovednosti za
škodu, poistenie batožiny)
3 6~ERU,,±âWDQGDUGSOXV (poistenie úrazu, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie batožiny, poistenie storna zájazdu, poistenie
nemerpaných služieb)
3 6~ERU,,,±.RPSOHW(poistenie úrazu, poistenie zodpovednosti za
škodu, poistenie batožiny, poistenie storna zájazdu, poistenie nemerpaných služieb, poistenie nákladov HZS).
Poistenie nákladov HZS možno dojednaÊ aj samostatne.
Poistenie sa v závislosti od dohodnutého súboru vzÊahuje na tieto
riziká:
3 ÒUD]RYpSRLVWHQLH
• Pre prípad smrti následkom úrazu
• Pre prípad trvalých následkov úrazu
3 3RLVWHQLHEDWRåLQ\
• Náhrada za poškodenie, znimenie, stratu, krádež alebo lúpež batožiny a vecí osobnej potreby
3 3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
• Škody spôsobené poisteným v súvislosti s minnosÊou alebo vzÊahom k inej osobe na zdraví, alebo usmrtením a poškodením,
znimením alebo stratou veci
3 3RLVWHQLHVWRUQD]iMD]GX
• Storno poplatky, ktoré poistený musí uhradiÊ cestovnej kancelárii
v súvislosti so zrušením úmasti na zájazde pri náhlej chorobe,
hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej udalosti, alebo vlámaní do bytu poisteného.
3 3RLVWHQLHQHþHUSDQêFKVOXåLHE
• Odškodnenie za nemerpané služby pri náhlej chorobe, hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej osoby, pri živelnej udalosti v byte
poisteného alebo vlámaní do bytu poisteného.
3 3RLVWHQLHQiNODGRY+RUVNHM]iFKUDQQHMVOXåE\
• Náklady vynaložené pri výkone záchrannej minnosti, ktoré si
uplat¬uje vomi poistenému Horská záchranná služba (vyhadávanie a vyslobodzovanie osoby v tiesni a jej preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia).

ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

2 Poistenie nezah»¬a iné ako menované riziká.
2 Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
2 Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, ceninách.
2 Infekmné choroby, aj keu boli prenesené zranením a za choroby
z povolania,
2 Úrazy vzniknuté v dôsledku duševnej poruchy, straty vedomia,
opitosti alebo pod vplyvom návykových a toxických látok, ako aj
epilepsiou, infarktom, mozgovou príhodou alebo inými k»movitými
záchvatmi,
2 Samovražda alebo pokus o samovraždu.
2 Udalosti obmianskej alebo intervenmnej vojny, vzbury a povstania.
2 Škody na veciach prevzatých a vypožimaných
2 Poškodenie, znimenie, odcudzenie, alebo stratu batožiny, ak ju poistený nechal v dopravnom prostriedku v mase keu už bol ubytovaný
2 Škody v dôsledku vedomého porušenia bezpemnostných alebo
právnych predpisov alebo usmernení a pokynov Horskej záchrannej služby.
8SR]RUQHQLH ÒSOQê ]R]QDP YêOXN QiMGHWH Y 3RLVWQHM ]POXYH
DYR933SUHWX]HPVNpFHVWRYQpSRLVWHQLH

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"





Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri súÊažiach
a prípravách na súÊaže, ak to nebolo v poistnej zmluve dohodnuté
a súmasne zaplatené zvýšené poistné.
Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku poisÊovatea na náhradu poistného plnenia alebo jeho masti.

8SR]RUQHQLHÒSOQê]R]QDPREPHG]HQtQiMGHWHY3RLVWQHM]POX
YHDYR933SUHWX]HPVNpFHVWRYQpSRLVWHQLH

K poisteniu môžu byÊ dojednané nasledovné pripoistenia:
• pripoistenie zimných rekreamných športov,
• pripoistenie rizikových športov a športových súÊaží.
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.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
3 Poistenie sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Slovenskej republiky.
3 Poistenie nákladov HZS sa vzÊahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v horských oblastiach SR, vrátane jaský¬ a priepastí, v ktorých HZS vykonáva
svoju minnosÊ na základe zákona.

$NpPiPSRYLQQRVWL"
3RYLQQRVWLSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
najmä odpovedaÊ pravdivo a úplne na otázky poisÊovne, týkajúce sa dojednávaného poistenia.
3RYLQQRVWLSRþDVWUYDQLDSRLVWHQLD
• Poistený je povinný dbaÊ, aby poistná udalosÊ nenastala.
• salšie povinnosti poistníka sú bližšie upravené v poistnej zmluve.
3RYLQQRVWLYSUtSDGHSRLVWQHMXGDORVWL
• Hroziacej škode zabrániÊ spôsobom primeraným okolnostiam.
• DbaÊ, aby sa následky poistnej udalosti zbytomne nezvämšovali.
• RiadiÊ sa pokynmi Informamného listu AKO POSTUPOVAÉ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
• Škodovú udalosÊ oznámte bezodkladne po návrate na Slovensko písomne na urmenom tlamive poisÊovni, dostupnom na internetovej stránke
http://www.koop.sk/nahlasit-skodu

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"
•

Náklady na poistenie platíte jednorazovo po podpise poistnej zmluvy prevodom z bankového úmtu, platobnou kartou, platbou prostredníctvom QR
kódu, alebo poštovou poukážkou.

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
•
•

Poistenie zamína nultou hodinou v de¬ oznameným ako zamiatok poistenia, ak sa nedohodlo že zamína už od masu jeho uzavretia, po zaplatení príslušného poistného. Poistenie sa uzatvára na dobu urmitú, maximálne na 365 dní.
Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Obmianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
- o 24 hodine v posledný de¬ platnosti poistnej zmluvy,
- ak odpadla možnosÊ, že poistná udalosÊ nastane,
- neuhradenie poistného najneskôr v de¬ oznamený ako zamiatok poistenia.

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
•

Toto poistenie nie je možné vypovedaÊ.

393_20180223_1

2EHåQtN
þ813

3UHG]POXYQpD]POXYQpSRYLQQRVWL
V~YLVLDFHVR]DYHGHQtP
ãWDQGDUGL]RYDQpKRLQIRUPDþQpKR
GRNXPHQWXRSRLVWQRPSURGXNWH ,3,' 

2EHåQtN
9HF

813±
3UHG]POXYQp D]POXYQp SRYLQQRVWL V~YLVLDFH VR ]DYHGHQtP
ãWDQGDUGL]RYDQpKR LQIRUPDþQpKR GRNXPHQWX R SRLVWQRP SURGXNWH
,3,' 
ÒVHN\ ]DLQWHUHVRYDQp  ÒVHN REFKRGX ÒVHN SUHYiG]N\ SRLVWHQLD ÒVHN VSUiY\ SRLVWQêFK ]PO~Y
ÒVHNQHåLYRWQpKRSRLVWHQLD
=RGSRYHGQt
5LDGLWHOLD DJHQW~U REFKRGQt D UHJLRQiOQL ULDGLWHOLD ãSHFLDOLVWL SUH
VSROXSUiFXVH[WHUQêPLVLHĢDPLãSHFLDOLVWLSUHQHåLYRWQpSRLVWHQLHSRLVWQt
SRUDGFRYLDYLD]DQtILQDQþQtDJHQWLVDPRVWDWQtILQDQþQtDJHQWL
ÒþLQQRVĢ

9\SUDFRYDO
0DJ0LFKDO0DOOLQHULWVÒVHNQHåLYRWQpKRSRLVWHQLD


9iåHQpNROHJ\QHYiåHQtNROHJRYLD

RG GiWXPX ~þLQQRVWL WRKWR REHåQtND Y]QLNi SRYLQQRVĢ YV~ODGH V9\NRQiYDFtP QDULDGHQtPNRPLVLH
(Ò   ]  DXJXVWD  NWRUêP VD VWDQRYXMH ãWDQGDUGL]RYDQê SUH]HQWDþQê IRUPiW
ãWDQGDUGL]RYDQpKR LQIRUPDþQpKR GRNXPHQWX R SRLVWQRP SURGXNWH ćDOHM OHQ Ä1DULDGHQLH³  DE\ NX
YãHWNêP QHåLYRWQêP SRLVWQêP SURGXNWRP ERO SRWHQFLiOQHPX NOLHQWRYL SRVN\WQXWê SUHG]POXYQê
LQIRUPDþQê GRNXPHQW R SRLVWQRP SURGXNWH ćDOHM OHQ Ä,3,'³  NWRUê Pi SRWHQFLiOQ\P NOLHQWRP
SRVN\WQ~Ģ ĐDKNR þLWDWHĐQp SRFKRSLWHĐQp D SRURYQDWHĐQp LQIRUPiFLH R SRLVWQRP SURGXNWH
YãWDQGDUGL]RYDQRPIRUPiWH

$ ÒþLQQRVĢ1DULDGHQLD
3RYLQQRVĢ VSURVWUHGNRYDWHĐD SRLVWHQLD SRVN\WQ~Ģ SRWHQFLiOQHPX NOLHQWRYL ,3,' QDGREXGQH ~þLQQRVĢ


% =R]QDPSURGXNWRY~VHNXQHåLYRWQpKRSRLVWHQLD
=R]QDP SRLVWQêFK SURGXNWRY DSUtVOXãQêFK ,3,'RY Y]P\VOH 1DULDGHQLD MH XYHGHQê Y3UtORKH þ 
WRKWR 2EHåQtND D MH N GLVSR]tFLL QD LQWUDQHWH Y þDVWL ÄÒVHN QHåLYRWQpKR SRLVWHQLD³ &HQWUiOD  ÒVHN
QHåLYRWQpKRSRLVWHQLD,3,'
& 8VPHUQHQLHNSRVN\WQXWLX,3,'
 3RYLQQRVĢRXVSURVWUHGNRYDWHĐDSRLVWHQLDMHSUHGORåLĢSRWHQFLiOQHPXNOLHQWRYL,3,'
D  SULY\VWDYHQtSRQXN\NSRLVWHQLX
E  SUHGX]DYUHWtPSRLVWQHM]POXY\

 )RUPDSUHGORåHQLD,3,'X
D  HOHNWURQLFN\QDHPDLORY~DGUHVXNOLHQWD
E  I\]LFN\±RGRY]GDQtPIRWRNySLHNOLHQWRYL

 3UHY]DWLH,3,'XSUHGX]DYUHWtPSRLVWQHM]POXY\SRWYUG]XMHSRLVWQtNVYRMtPSRGSLVRP
D  QDVDPRVWDWQRPGRNXPHQWHVQi]YRPÄ9\KOiVHQLHSRLVWQtNDRSUHY]DWtSUHG]POXYQpKR
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Cestovné poistenie

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Balíkové celoročné cestovné poistenie

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre Balíkové celoročné cestovné poistenie (ďalej len „VPP 392-4“). Tento dokument je
účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie cestovných nákladov je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných udalostí v zahraničí. Predmetom poistenia sú poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenia, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie nepojazdnosti vozidla.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vzťahuje na tieto hlavné poistné riziká a predmety:
3 Liečebné náklady – vzniknuté v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu
poisteného v zahraničí, pri ktorých nevykonanie okamžitého lekárskeho ošetrenia ohrozuje život a zdravie poisteného.
3 Zodpovednosť za škodu – náhrada skutočnej preukázanej škody vo vzťahu k inej osobe. Spoluúčasť 5 % min. 50 EUR.
3 Batožina – veci osobnej potreby, určené na cesty a pobyt poisteného
pri poškodení, zničení, krádeži alebo lúpeži .
3 Úrazové poistenie – pre cesty a pobyt v zahraničí pri trvalých následkoch úrazu a smrti následkom úrazu.
3 Nepojazdnosť vozidla – v dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo
odcudzenia osobného motorového vozidla v zahraničí.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
² Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
² Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, cestovných dokladoch, cestovných lístkoch.
² Škody spôsobené úmyselným používaním návykových látok.
² Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy.
² Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
² Následky nepodrobenia sa povinného očkovania.
² Samovražda alebo pokus o samovraždu.
² Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
² Zimné, profesionálne a amatérske športy pri súťažiach a prípravách
na súťaže.
² Ak je študijný, resp. pracovný pobyt dlhší ako dojednaný počet dní
podľa balíka poistného krytia.
² Vodiči z povolania prepravujúci osoby alebo náklad a pracovné pobyty personálneho leasingu.
² Stavebno-montážne práce.
² Ak bolo vozidlo staršie ako 10 rokov a poistený ho použil na cestu
do zahraničia.
² Horolezecké výstupy a výpravy.
² Na veciach prevzatých a vypožičaných.
² Škody spôsobené na území Slovenskej republiky, krajiny trvalého
pobytu poisteného a krajiny, kde je poistený účastníkom verejného
zdravotného poistenia.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 392-4, prípadne v poistnej zmluve.

Poistenie je možné dojednať v nasledovných balíkoch a rizikách:
3 BASIC:
° maximálne trvanie cesty 45 dní,
° liečebné náklady,
° zodpovednosť za škodu bez nákladov advokáta a kauciu.
3 EXCELENT:
° maximálne trvanie cesty 60 dní,
° liečebné náklady,
° zodpovednosť za škodu s nákladmi na advokáta a kauciu,
° batožina,
° úrazové poistenie,
° nepojazdnosť vozidla.
Poistenie je možné dojednať v nasledovných rizikách:
3 TURISTA – nevykonávané športové činnosti.
3 ŠPORT – vykonávané športové činnosti bez rizikových športov.

!

3 V rámci jednej poistnej zmluvy je možnosť dojednania poistenia ako
INDIVIDUÁLNE pre jednu osobu, alebo ako RODINNÉ pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Rizikové, zimné, profesionálne a amatérske športy pri súťažiach
a prípravách na súťaže ak nebolo v poistnej zmluve dojednané a nebolo zaplatené zvýšené poistné.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 392-4, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie je rozdelené do 2 zón okrem Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, kde je poistený účastníkom verejného
zdravotného poistenia.
3 Zóna 1 EURÓPA – územie Európskych štátov, Turecko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael a európska časť Ruskej federácie.
3 Zóna 2 SVET – územie všetkých štátov sveta.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez
ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Bezodkladne oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti asistenčnej službe CORIS na tel. č. +421 2 4364 1037, e-mail: coris@coris.sk .
• Riadiť sa pokynmi Informačného listu AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia, rozsahu technickej asistencie!

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou
kartou.
• Ak je poistenie dojednané na dobu neurčitú, poistné je bežné a poistné za ďalšie poistné obdobie je splatné vždy vo výročný deň poistenia.
Výročným dňom je taký deň, ktorý sa číslom a mesiacom zhoduje s dňom začiatku poistenia.
• V prípade rodinného poistenia na dobu neurčitú je možnosť dohodnutia platenia poistného v splátkach a to polročne.
• Odporúčame platenie poistného okamžite po uzatvorení poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Cestovné poistenie

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku (ďalej len „VPP 710-4“). Tento
dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných
udalostí. Predmetom poistenia je úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu pre kolektívy.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vzťahuje na tieto hlavné poistné riziká a predmety:
3 Úrazové poistenie – pri dočasných následkoch úrazu s plnením za primeraný čas liečenia, pri trvalých následkoch úrazu a smrti následkom úrazu.
3 Batožina a veci osobnej potreby – určené na cesty a pobyt poisteného pri
poškodení, zničení, krádeži alebo lúpeži .
3 Zodpovednosť za škodu – náhrady skutočnej preukázanej škody vo vzťahu k inej osobe.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
² Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
² Ak bola poistená vec ukradnutá z objektu (stanu, prípadne prívesu)
mimo strážený priestor – kemping.
² Škoda na motorových člnoch a lodiach, surfoch, bicykloch, lyžiach,
prostriedkoch určených na lietanie, ak ku škode došlo v dôsledku
ich prevádzky.
² Škody spôsobené úmyselným konaním poisteného, manžela, manželky, priameho príbuzného alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti.
² Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy.
² Samovražda alebo pokus o samovraždu.
² Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
² Zimné, profesionálne a amatérske športy pri súťažiach a prípravách
na súťaže a rizikové športy vymenované vo VPP 710-4.
² Činnosti počas rehabilitácie a liečenia po chorobe alebo úraze.
² Horolezecké výstupy a výpravy.
² Na veciach prevzatých a vypožičaných.
² Úrazy vzniknuté počas služobnej cesty, pri výkone manuálnych prácach.
² Škody vzniknuté znečistením vôd a životného prostredia.

Obsah rizík:
3 Úrazové poistenie:
° Smrť úrazom 332 EUR.
° Trvalé následky úrazu 664 EUR.
° Čas nevyhnutného liečenia následkom úrazu 66,40 EUR.
° Poistenie sa dojednáva spolu pre všetky uvedené poistné riziká.
° Poistenie možno dojednať najviac na 10-násobok uvedených poistných súm.
3 Poistenie batožiny:
° Batožina a veci osobnej potreby jednotlivec až do výšky 166 EUR
alebo 332 EUR.
3 Zodpovednosť za škodu:
° Škody až do 3 320 EUR.
° Spoluúčasť 33,19 EUR.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 710-4, prípadne v poistnej zmluve.

!

Počet poistených osôb:

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Poistenie je možné dojednať pre osoby vo veku od 1 do 70 rokov
menovite uvedené v poistnej zmluve.

3 Poistenie sa dojednáva pre 5 a viac osôb.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 710-4, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne,
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poruší poistník, resp. poistený povinnosti alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane
znížiť.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez
ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne písomne oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej
škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Poistné je jednorazové a náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom
z účtu alebo platobnou kartou.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistnú zmluvu je možné vypovedať len v prípade, ak ešte nezačala plynúť poistná doba (najneskôr v deň začiatku poistenia).
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Cestovné poistenie

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Cestovné poistenie – produkt 700

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie – produkt 700 (ďalej len „VPP 700-4“). Tento dokument je
účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie cestovných nákladov je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných udalostí v zahraničí.
Predmetom poistenia sú poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenia, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vzťahuje na územie zóny, pre ktorú bolo poistenie dojednané:
3 Zóna 1 územie Európskych štátov, Turecko, Maroko, Alžírsko, Tunisko a európska časť Ruskej federácie.
3 Zóna 2 územie štátov celého sveta okrem Juhoafrickej republiky, Japonska, Austrálie Nového Zélandu, USA a Kanady.
3 Zóna 3 je platná vo všetkých štátoch sveta.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
² Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
² Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, cestovných dokladoch, cestovných lístkoch.
² Škody spôsobené úmyselným používaním návykových látok.
² Účasť na tréningoch, pretekoch, rýchlostných skúškach a školách
šmyku a na nich vzniknuté škody.
² Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy.
² Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
² Komplikácie v ťarchavosti po 6 mesiaci tehotenstva.
² Estetické a plastické operácie.
² Preventívne prehliadky a očkovanie proti cudzokrajným chorobám
ako aj následky nepodrobenia sa povinného očkovania.
² Samovražda alebo pokus o samovraždu.
² Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
² Zimné, profesionálne a amatérske športy pri súťažiach a prípravách
na súťaže.
² Počas pracovnej cesty, pri výkone manuálnej činnosti.
² Činnosti počas rehabilitácie a liečenia po chorobe alebo úraze.
² Horolezecké výstupy a výpravy.
² Na veciach prevzatých a vypožičaných.
² Škody spôsobené urážkou alebo ohováraním.
² Škody spôsobené na území Slovenskej republiky, krajiny trvalého
pobytu poisteného a krajiny, kde je poistený účastníkom verejného
zdravotného poistenia.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 700-4, prípadne v poistnej zmluve.

V závislosti od zvoleného balíka sú kryté tieto riziká:
3 Poistenie liečebných nákladov.
3 Úrazové poistenie.
3 Poistenie batožín a vecí osobnej potreby.
3 Poistenie zodpovednosti za škodu.
Obsah balíkov:
3 Poistenie liečebných nákladov:
3 Lekárske ošetrenie a predpísané lieky.
3 Hospitalizácia v zahraničí.
3 Preprava do najbližšej nemocnice.
3 Spätná preprava do krajiny trvalého pobytu, ak poistený nemôže zo
zdravotných dôvodov použiť predpokladaný dopravný prostriedok.
3 Preprava telesných pozostatkov do krajiny trvalého pobytu v prípade úmrtia.
3 Úrazové poistenie:
3 Pre prípad smrti následkom úrazu až do 1 660 €.
3 Pre prípad trvalých následkov úrazu až do 3 320 €.
3 Poistenie batožiny:
3 Batožina a veci osobnej potreby jednotlivec až do výšky 332 €,
664 € alebo 996 €.
3 Batožina a veci osobnej potreby každého člena rodiny do výšky
664 €.
3 Poistenie zodpovednosti za škodu.
3 Zodpovednostné škody až do 3 320 €.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 700-4, prípadne v poistnej zmluve.

3 V rámci jednej poistnej zmluvy možnosť dojednania poistenia pre
viaceré osoby.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie je rozdelené do 3 zón okrem Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného a krajiny, kde je poistený účastníkom verejného
zdravotného poistenia.
3 Zóna 1 územie Európskych štátov, Turecko, Maroko, Alžírsko, Tunisko a európska časť Ruskej federácie.
3 Zóna 2 územie štátov celého sveta okrem Juhoafrickej republiky\, Japonska, Austrálie Nového Zélandu, USA a Kanady.
3 Zóna 3 je platná vo všetkých štátoch sveta.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poruší poistník, resp. poistený povinnosti alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane
znížiť.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez
ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Bezodkladne oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti asistenčnej službe CORIS na tel. č. +421 2 4364 1037, e-mail: coris@coris.sk.
• Riadiť sa pokynmi Informačného listu AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia, rozsahu technickej asistencie!

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou
kartou.
• Odporúčame platenie poistného okamžite po uzatvorení poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° nezaplatením poistného.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Cestovné poistenie

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Tuzemské cestovné poistenie

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre tuzemské cestovné poistenie (ďalej len „VPP 393-3“). Tento dokument je účinný
od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie tuzemských cestovných nákladov je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných udalostí.
Predmetom poistenia sú poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenia, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu.

×

Čo je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia sú:
3 Poistenie zodpovednosti za škodu.
3 Úrazové poistenie.
3 Poistenie batožín a vecí osobnej potreby.
3 Poistenie storna zájazdu a nečerpaných služieb.
3 Poistenie nákladov horskej záchrannej služby.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
² Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
² Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, vkladných knižkách, cestovných dokladoch, cestovných lístkoch.
² Škody spôsobené úmyselným používaním návykových látok.
² Škody spôsobené manželom, manželkou, priamym príbuzným alebo
osobou žijúcou s poisteným v spoločnej domácnosti.
² Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy.
² Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
² Komplikácie v ťarchavosti po 6 mesiaci tehotenstva.
² Samovražda alebo pokus o samovraždu.
² Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
² Zimné, profesionálne a amatérske športy pri súťažiach a prípravách
na súťaže.
² Rizikové športy vymenované v HLAVA III, článok II, odstavec „j“
VPP 393-3.
² Činnosti počas rehabilitácie a liečenia po chorobe alebo úraze.
² Horolezecké výstupy a výpravy.
² Na veciach prevzatých a vypožičaných.

Poistenie sa vzťahuje na poistené súbory, pre ktoré bolo poistenie dojednané:
3 Súbor 1 – Štandard, v ktorom sú poistenie zodpovednosti, trvalé následky úrazu, smrť následkom úrazu, poistenie batožiny.
3 Súbor 2 – Štandard plus, v ktorom sú poistenie zodpovednosti, trvalé
následky úrazu, smrť následkom úrazu, poistenie batožiny, storno
zájazdu a nečerpaných služieb.
3 Súbor 3 – Komplet, v ktorom sú poistenie zodpovednosti, trvalé následky úrazu, smrť následkom úrazu, poistenie batožiny, storno zájazdu
a nečerpaných služieb, poistenie nákladov horskej záchrannej služby.
3 Poistenie sa dojednáva minimálne na 3 dni a maximálne na 365 dní.
3 V rámci jednej poistnej zmluvy možnosť dojednania poistenia pre
viaceré osoby.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 393-3, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 393-3, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez
ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne písomne oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou
kartou.
• Poistné sa hradí za celú poistnú dobu naraz.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistnú zmluvu je možné vypovedať len v prípade, ak ešte nezačala plynúť poistná doba.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Cestovné poistenie

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí – EUROTRAVEL (ďalej len „VPP 390-4“). Tento
dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie cestovných nákladov je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných udalostí v zahraničí.
Predmetom poistenia sú prípade škody spôsobenej vymenovanými rizikami dojednanými v poistnej zmluve (liečebné náklady, úrazové poistenie,
zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.).

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vzťahuje na tieto hlavné poistné riziká a predmety:
3 Liečebné náklady – vzniknuté v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu
poisteného v zahraničí, pri ktorých nevykonanie okamžitého lekárskeho ošetrenia ohrozuje život a zdravie poisteného.
3 Zodpovednosť za škodu – náhrada skutočnej preukázanej škody vo vzťahu k inej osobe. Spoluúčasť 5 % min. 50 EUR.
3 Batožina – veci osobnej potreby, určené na cesty a pobyt poisteného
pri poškodení, zničení, krádeži alebo lúpeži.
3 Úrazové poistenie – pre cesty a pobyt v zahraničí pri trvalých následkoch úrazu a smrti následkom úrazu.
3 Predčasnosť návratu – v prípade nečerpaných služieb pri predčasnom
návrate pri náhlej chorobe, hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej
osoby, pri živelnej udalosti v byte poisteného alebo vlámaní do bytu
poisteného.
3 Storno zájazdu – je náhrada storno poplatku platená cestovnej kancelárii so sídlom v SR, ak z vážnych dôvodov nemôže nastúpiť na
zájazd. Pri náhlej chorobe, hospitalizácii blízkej osoby, smrti blízkej
osoby, pri živelnej udalosti v byte poisteného alebo vlámaní do bytu
poisteného, vážnej dopravnej nehode počas individuálnej prepravy
znemožňujúcej nástup na zájazd.
3 Nepojazdnosť vozidla – v dôsledku dopravnej nehody, poruchy alebo
odcudzenia osobného motorového vozidla v zahraničí.
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Poistenia k hlavným poistným rizikám a predmetom:
3 Manuálna práca.
3 Zimné športy.
3 Rizikové športy.
3 Športové súťaže.

Čo nie je predmetom poistenia?

Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
Škody spôsobené úmyselným používaním návykových látok.
Účasť na tréningoch, pretekoch, rýchlostných skúškach a školách
šmyku a na nich vzniknuté škody.
Choroby už existujúce, chronické alebo opakujúce sa, ako aj psychické poruchy.
Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
Komplikácie v ťarchavosti po 6 mesiaci tehotenstva.
Estetické a plastické operácie.
Preventívne prehliadky a očkovanie proti cudzokrajným chorobám
ako aj následky nepodrobenia sa povinného očkovania.
Samovražda alebo pokus o samovraždu.
Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
Činnosti počas rehabilitácie a liečenia po chorobe alebo úraze.
Horolezecké výstupy, safari a výpravy.
Na veciach prevzatých a vypožičaných.
Ak bolo vozidlo staršie ako 10 rokov a poistený ho použil na cestu
do zahraničia.
Škody spôsobené urážkou alebo ohováraním.
Škody na motorových vozidlách, veciach umeleckej hodnoty, peniazoch, šekoch, šperkoch, vkladných knižkách, cestovných dokladoch, cestovných lístkoch.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 390-4, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Osoba, ktorá dovŕši vek 70 rokov do začiatku platnosti poistnej
zmluvy, môže uzatvoriť poistnú zmluvu max. na 90 dní, poistné krytie končí 24.00 hod. 90. dňa poistenia.

3 V rámci jednej poistnej zmluvy možnosť dojednania poistenia pre
viaceré osoby.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 390-4, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie je možné dojednať pre územie Európy a Turecka okrem Slovenskej republiky alebo pre územie všetkých štátov sveta okrem Slovenskej
republiky.
3 Ak je poisteným občan iného štátu, ktorý sa zdržuje na území SR legálne, vzťahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej zmluve
s výnimkou územia, resp. štátu v ktorom má poistený trvalé bydlisko alebo si v ňom platí zdravotné poistenie.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez
ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Bezodkladne oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti asistenčnej službe CORIS na tel. č. +421 2 4364 1037, e-mail: coris@coris.sk.
• Riadiť sa pokynmi Informačného listu AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy za celú dobu naraz a to prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom
z účtu alebo platobnou kartou.
• Poistné, určené na základe uzavretej poistnej zmluvy, musí byť poisťovni preukázateľne uhradené ešte pred začiatkom účinnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° nezaplatením poistného v lehote max. 1 hodinu po začiatku poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistnú zmluvu je možné vypovedať len v prípade, ak ešte nezačala plynúť poistná doba.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Cestovné poistenie

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL
(ONLINE poistenie)

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve a vo Všeobecných poistných podmienkach pre cestovné poistenie v zahraničí EUROTRAVEL-online č. 395-2 (ďalej len „VPP 395-2“).
Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie cestovných nákladov je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie občanov v prípade nečakaných udalostí v zahraničí.
Predmetom poistenia sú prípade škody spôsobenej vymenovanými rizikami dojednanými v poistnej zmluve (liečebné náklady, úrazové poistenie,
zodpovednosť za škodu, storno zájazdu a pod.).

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vzťahuje na tieto hlavné poistné riziká a predmety:
3 Liečebné náklady – vzniknuté v prípade náhleho ochorenia alebo úrazu
poisteného v zahraničí, pri ktorých nevykonanie okamžitého lekárskeho ošetrenia ohrozuje život a zdravie poisteného.
3 Zodpovednosť za škodu – náhrada skutočnej preukázanej škody vo vzťahu k inej osobe. Spoluúčasť 5 % min. 50 EUR.
3 Batožina – veci osobnej potreby, určené na cesty a pobyt poisteného
pri poškodení, zničení, krádeži alebo lúpeži .
3 Úrazové poistenie – pre cesty a pobyt v zahraničí pri trvalých následkoch úrazu a smrti následkom úrazu.
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Poistenia k hlavným poistným rizikám a predmetom:
3 Manuálna práca.
3 Zimné športy.
3 Rizikové športy.
3 Športové súťaže.
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Čo nie je predmetom poistenia?

Poistenie nezahŕňa iné ako menované riziká.
Škody spôsobené úmyselne a z hrubej nedbanlivosti.
Škody spôsobené úmyselným používaním návykových látok.
Účasť na tréningoch, pretekoch, rýchlostných skúškach a školách
šmyku a na nich vzniknuté škody.
Choroby už existujúce, ako aj psychické poruchy.
Prenosné pohlavné choroby a vírus HIV.
Preventívne prehliadky a očkovanie proti cudzokrajným chorobám
ako aj následky nepodrobenia sa povinného očkovania.
Plombovanie viac ako dvoch zubov, zubnú korunku, mostík, náhradu
zubov, odstránenie zubného kameňa, ošetrenie koreňa zuba, paradentózy
Samovražda alebo pokus o samovraždu.
Udalosti občianskej alebo intervenčnej vojny, vzbury a povstania.
Činnosti počas rehabilitácie a liečenia po chorobe alebo úraze.
Horolezecké výstupy, safari a výpravy.
Škody, za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej
domácnosti.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 395-2, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Osoba, ktorá dovŕši vek 70 rokov do začiatku platnosti poistnej
zmluvy, môže uzatvoriť poistnú zmluvu max. na 90 dní, poistné krytie končí 24.00 hod. 90. dňa poistenia.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 395-2, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na všetky štáty sveta okrem Slovenskej republiky.
3 Ak je poisteným občan iného štátu, ktorý sa zdržuje na území SR legálne, vzťahuje sa poistné krytie na územie dohodnuté v poistnej zmluve
s výnimkou územia, resp. štátu v ktorom má poistený trvalé bydlisko alebo si v ňom platí zdravotné poistenie.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez
ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Bezodkladne oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti asistenčnej službe CORIS na tel. č. +421 2 4364 1037, e-mail: coris@coris.sk.
• Riadiť sa pokynmi Informačného listu AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE POISTNEJ UDALOSTI.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy za celú dobu naraz a to prevodom na účet, poštovým poukazom, inkasom
z účtu alebo platobnou kartou.
• Poistné, určené na základe uzavretej poistnej zmluvy, musí byť poisťovni preukázateľne uhradené ešte pred začiatkom účinnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok doby poistenia a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve ako koniec poistenia, ak bolo poistné zaplatené pred začiatkom doby poistenia.
• Ak bolo poistné zaplatené až po dni začiatku doby poistenia, poistenie začína až okamihom zaplatenia poistného, pričom začiatok doby poistenia a koniec doby poistenia sa posúva o počet dní, o ktoré bolo poistné zaplatené po dni začiatku doby poistenia, t. j. počet dní doby poistenia
zostáva nezmenený.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistnú zmluvu je možné vypovedať len v prípade, ak ešte nezačala plynúť poistná doba.
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Havarijné poistenie

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Havarijné poistenie motorového a prípojného
vozidla

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Upozorňujeme Vás, že úplný rozsah práv a povinností,
ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej len „VPP KAS-5“),
vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP 1000-4“) a v Osobitných poistných podmienkach pre havarijné poistenie motorových vozidiel
(ďalej len „OPP 276-5“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Havarijné poistenie je druh majetkového poistenia poskytujúci poistnú ochranu poisteného motorového vozidla v prípade škody spôsobenej vymenovanými rizikami dohodnutými v poistnej zmluve (havária, živelné udalosti, krádež, vandalizmus a pod.).

×

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

Základné poistenie:

Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.

V závislosti od zvoleného balíka sú kryté tieto riziká:

V závislosti od zvoleného balíka nie sú kryté tieto riziká:
² Typ A – nie je krytá krádež alebo lúpež a iné ako menované riziká.
² Typ B – nie sú kryté iné ako menované riziká.
² Typ C – nie je krytá havária z vlastnej viny, úmyselný požiar/výbuch
a iné ako menované riziká.
² Typ D – nie je krytý zásah tretej osoby, stret so zvieraťom, havária
z cudzej alebo vlastnej viny, úmyselný požiar/výbuch a iné ako menované riziká.
Poistenie nekryje tiež:
² Činnosť vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou.
² Škody, ktoré vznikli pri účasti na tréningoch, pretekoch, rýchlostných skúškach a školách šmyku.
² Škody, ktorých vznik nie je v priamej súvislosti s poistnou udalosťou.
² Škodou vzniknutou pri manipulácii s nákladom stojaceho vozidla.
² Vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti.
² Škody spôsobené funkčným namáhaním, prirodzeným opotrebením
alebo trvalým vplyvom prevádzky MV.

3 Typ A – živelná udalosť, zásah tretej osoby, stret so zvieraťom, havária z cudzej alebo vlastnej viny, úmyselný požiar/výbuch, asistenčné
služby.
3 Typ B – živelná udalosť, zásah tretej osoby, stret so zvieraťom, havária z cudzej alebo vlastnej viny, krádež/lúpež, úmyselný požiar/
výbuch, asistenčné služby.
3 Typ C – živelná udalosť, zásah tretej osoby, stret so zvieraťom, havária z cudzej viny, krádež/lúpež, asistenčné služby.
3 Typ D – živelná udalosť, krádež/lúpež, asistenčné služby.
Dodatkové pripoistenia
K základnému poisteniu je možné dojednať dodatkové pripoistenia:
3 Doplnkovej nadštandardnej výbavy MV.
3 Batožiny (vecí osobnej potreby a spotreby).
3 Osôb prepravovaných poisteným MV.
3 Vecí prepravovaných poisteným MV.
3 Čelného skla MV.
3 Náhradného vozidla (pre osobné a úžitkové MV s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane).
3 Finančnej straty – GAP (pre osobné a úžitkové MV s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg vrátane).

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP KAS-5, vo VPP 1000-4 a v OPP 276-5 (platné iba
pre bonusové poistenie), prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Zmluvné pokuty – ak došlo k porušeniu povinností poisteného uvedených v čl. 10 ods. 4, 10, 24 a 28 VPP KAS-5 „Povinnosti poisteného“.
! Pre motorové vozidlá je možné dojednať rôzne spoluúčasti (podiel
poisteného na poistnom plnení).
! Dodatkové pripoistenia nie je možné dojednať samostatne bez Základného poistenia.

Havarijné poistenie je možné uzavrieť ako:
3 BONUSOVÉ POISTENIE = cena poistného je závislá na škodovom priebehu (počte zavinených poistných udalostí) v predchádzajúcom období a môže sa meniť (zvýšenie alebo zníženie) pre každé poistné
obdobie.
3 NEBONUSOVÉ POISTENIE = cena poistného je závislá na škodovom priebehu (zavinených poistných udalostiach) v období pred začiatkom
poistenia a zostáva rovnaká počas celej doby poistenia.
3 INDIVIDUÁLNE POISTENIE = každé motorové a/alebo prípojné vozidlo je
poistené samostatnou poistnou zmluvou.
3 SÚBOROVÉ POISTENIE = jednou poistnou zmluvou sa poisťuje viac ako
jedno motorové a/alebo prípojné vozidlo.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP KAS-5, vo VPP 1000-4 a v OPP 276-5
(platné iba pre bonusové poistenie), prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na geograﬁcké územie Európy, pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
1/2

Aké mám povinnosti?
Z výpočtu povinnosti uvedených v poistných podmienkach uvádzame nasledovné príklady:
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
• Pred začiatkom poistenia ojazdeného vozidla podrobiť sa obhliadke poisteného ojazdeného vozidla.
• Oznámiť poisťovni, že nedisponuje všetkými originálnymi kľúčmi a/alebo ovládačmi a/alebo štítkami s kódmi od kľúčov a/alebo ovládačov od
MV a/alebo zabezpečovacích zariadení MV a vykonať prekódovanie kľúčov a ovládačov v autorizovanej opravovni.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi stratu a prekódovanie kľúčov a ovládačov a vykonať prípadné opatrenia podľa požiadaviek poisťovateľa.
• Počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať náklady spojené s poistením.
• Predchádzať poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoločenských noriem.
• Dodržiavanie ustanovení uvedených vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
• Udržiavať vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti alebo asistenčnej udalosti
• Poistený je povinný bezodkladne poisťovni oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zároveň však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel.
• Poistený je povinný nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba alebo sa poškodí cesta alebo všeobecne
prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom
majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa §125 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov.
• Ak došlo ku krádeži vozidla, poistený je povinný po oznámení vzniku poistnej udalosti odovzdať oprávnenému pracovníkovi poisťovne:
° všetky originálne kľúče dodávané výrobcom MV, vrátane náhradných kľúčov, prípadne ich kópie, všetky ovládače od MV a od zabezpečovacích zariadení MV, všetky štítky s kódmi od kľúčov a ovládačov od MV a zabezpečovacích zariadení MV,
° originálny technický preukaz s dočasným vyradením MV z evidencie príslušným dopravným inšpektorátom,
° servisné knižky, colné deklarácie o dovoze MV a iné potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Odťah (v rámci poistnej alebo asistenčnej udalosti) a ostatné asistenčné služby je poistený povinný čerpať výlučne len prostredníctvom asistenčnej spoločnosti GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o. (v SR 18118, v zahraničí +421 2 6353 2236) uvedenej v asistenčnej karte, inak nebudú
poisťovňou uhradené.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako predpokladaný začiatok poistenia alebo neskôr v deň uvedený v poistke (písomné
potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy).
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného alebo poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov
pred jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej
uplynutím poistenie zanikne.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná
lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálne 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Obežník N Informaþnému dokumentu o SRLVWQRPSURGXNWH ,3,'
Riaditelia poboþiek, regionálni obchodní manažéri, krajskí riaditelia, okresní riaditelia,
riaditelia úsekov, vedúci oddelení, špecialisti pre spoluprácu s externými sieĢami, poistní
SRUDGFRYLDviazaní finanþní agenti, samostatní finanþní agenti
Mgr. Peter Žilka  zástupca riaditeĐa úseku neživotného poistenia
x Úsek obchodu,
x Úsek prevádzky
x Úsek neživotného poistenia
x Právny úsek
7HQWR 2bežník ERO SUHURNRYDQý D schválený SUHGVWDYHQVWYRP spoloþnosti KOMUNÁLNA
poisĢovĖa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IýO: 31  
DIý: 2021097089, Iý DPH: SK7020000746; SpoloþnosĢ je þlenom skupiny registrovanej pre
DPH, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
þ. 3345/B (ćalej len „poisĢovĖa“) V úþinnosĢou od 
Pravidelnú aktualizáciu a kontrolu dodržiavania WRKWRSRN\QX zabezpeþuje Úsek neživotného
poistenia 1x za rok, pri neodkladných zmenách okamžite.
7HQWR 2bežník MH HYLGRYDQý Y ]R]QDPH interných právnych noriem vydaných Úsekom
Qeživotného poistenia pod þíslom 2813

 
Vážená pani riaditeĐka, vážený pán riaditeĐ, vážené kolegyneDNROHJRYLD
Wýmto 2bežníkRP sa usmerĖuje þinnosĢ získateĐov pri dojednávaní 3= neživotného poistenia
X]DYLHUDQých (dátum uzavretia PZ) RGvrátane D neskôr.
 V súlade s Vykonávacím nariadením komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým saVWDQRYXMH
štandardizovaný prezentaþný formát informaþného dokumentu o poistnom produkte (ćalej len
„Nariadenie“) vzniká od 23.02.2018 povinnosĢ sprostredkovateĐa poistenia poskytnúĢ
potenciálnemu klientovi ku všetkým SURGXNWRP neživotného SRLVWHQLD SUHG]Pluvný informaþný
GRNXPHQW R SRLVWQRP SURGXNWH (ćalej len „,3,'“), ktorý má potenciálnemu klientovi poskytnúĢ Đahko
þitateĐné, pochopiteĐné a porovnateĐné informácie o poistnom produkte v štandardizovanom formáte.
 PovinnosĢ sprostredkovateĐa poistenia predložiĢ potenciálnemu klientovi IPID vzniká
D
pri vystavení ponuky kSRLVWHQLX
E
pred uzavretím poistnej zmluvy (ćalej len „PZ“)
 Forma predloženia IPIDX
D  I\]LFN\ odovzdaním SDSLHURYHMYHU]LHNOLHQWRYL
E  HOHNWURQLFN\ odoslaním pdf súboru na emailovú adresu NOLHQWD
 Oboznámenie sa V dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej 3= prostredníctvom ,3,'X D MHKR
SUHY]DWLHpred uzavretím 3= potvrdzuje poistník svojím podpisom:
D
QD VDPRVWDWQRP GRNXPHQWH V názvom „9\KOiVHQLH SRLVWQtND“ o prevzatí predzmluvnej
GRNXPHntácie (Sríloha þ. ), kde je potrebné krížikom oznaþiĢ, že bol klientovi odovzdaný
predzmluvný dokument IPID. Poistníkom podpísané „9\KOiVHQLH SRLVWQtND“ je sprostredkovateĐ
SRLVWHQLDpovinný odovzdaĢ do poisĢovne VSROXVnávrhom 3= DOHER
E
SULDPRYnávrhu 3=DNWHQWRvyhlásenie o prevzatí ,3,'X už obsahuje –YWDNRPprípade už
poistníkQHSRGSLVXMHsamostatný dokument s názvom „9\KOiVHQLHSRLVWQtND“ podĐa písm. a)
 9 prípade, že Yyhlásenie poistníka o prevzatí ,3,'X QLH MH VSROX V 3= odovzdané v SRGREH
Vamostatného dokumentu „9\KOiVHQLH SRLVWQtND“ DOHER QLH MH podpísané poistníkom priamo v návrhu
3= ide zo strany sprostredkovateĐa poistenia konajúceho v zastúpení spoloþnosti KOMUNÁLNA
poisĢovĖa, a.s. Vienna Insurance Group o konanie v rozpore s NariadeníP D sprostredkovateĐovi
SRLVWHQLDEXGHz Úseku prevádzky zaslaná intervenciaDYprípade jej nevyriešenia bude poistná zmluva
zo strany poisĢovne vypovedaná
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 Vyhlásenie poistníka o prevzatí ,3,'X bude postupne zapracovávané do všetkých „printových“ tlaþív
poistných zmlúv.
 ,3,'y boli pripravené k aktuálne sa predávajúcim produktom neživotného poistenia Y štruktúre podĐa
prílohy þ. 2 – „=R]QDP ,3,'RY N SURGXNWRP QHåLYRWQpKR SRLVWHQLD“ Tu sú uvedené názvy poistných
produktov a ku nim prislúchajúcH,3,'\
 (lektronické verzie IPIDov vR formáte SGI tvoria prílohu þ. 3 tohto Obežníka D sú tiež dostupné na
webovej stránke poisĢovne na ZZZNSDVVN
 Tento Obežník spolu s prílohami je tiež XPLHVWQHQý na Katalógu produktov NP
KWWSNSDVQHW3URGXNW\B13)RUPV$OO,WHPVDVS[
DOHER
??EDVHUYHU?'$7$?6SRORFQHBXGDMH?.$7$/2*B352'8.729B13
 Vedúci zamestnanci poisĢovne sú povinní preukázateĐným spôsobom zabezpeþiĢ oboznámenie nimi
podriadených zamestnancov, ako aj viazaných finanþných agentov so znením tohto 2bežníka. Na úþely
WRKWR2bežníka sa za vedúcich zamestnancov poisĢovne považujú riaditeĐ ÚVHNXneživotného poistenia,
riaditeĐ Úseku prevádzky D riaditeĐ ÚVHNX REFKRGX RiaditeĐ poboþky pre externý obchod je povinný
preukázateĐným spôsobom zabezpeþiĢ oboznámenie samostatných finanþných agentov so znením tohto
2bežníka.

V Bratislave, dĖa 2

Prajeme Vám veĐa úspechov v obchodnej þinnosti a zostávame
6priateĐským pozdravom

0DJLXU3DWULFN6N\ED

þlen predstavenstva

a námestník generálneho riaditeĐa







Ing. Slávka Miklošová
 þlenka predstavenstva


Prílohy:
Príloha þ. 1 „Vyhlásenie poistníka“ o prevzatí predzmluvnej dokumentácie
Príloha þ. 2 =R]QDP,3,'ov k produktom neživotného poistenia
Príloha þ. 3 Elektronické verzie IPIDov vo formáte pdf
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie majetku občanov – PRODOMO

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Upozorňujeme Vás, že úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku občanov (ďalej len „VPP 445“). Tento
dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie majetku občanov – PRODOMO je druh majetkového poistenia, ktorým je možné chrániť nehnuteľný a/alebo hnuteľný majetok občanov proti
rôznym rizikám a tiež poskytuje poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností a/alebo z konania členov domácnosti.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie je možné dojednať na nehnuteľný (A) alebo hnuteľný majetok
(B), bližšie určený a špeciﬁkovaný v poistnej zmluve alebo jej prílohách.
3 A = nehnuteľnosť = rodinný dom, byt v osobnom vlastníctve, garáž,
rekreačný dom, rekreačná chata, vedľajšie budovy a ostatné stavby
3 B = súbor zariadenia domácnosti
Pre predmety poistenia je možné dojednať nasledovné balíky poistných
rizík:
A. Nehnuteľnosť
3 ŽIVEL obsahuje združený živel, atmosférické zrážky.
3 OPTIMUM obsahuje združený živel, atmosférické zrážky, nepriamy
úder blesku, krádež, lúpež, vandalizmus, lom skla, poistenie súboru
vedľajších budov a ostatných stavieb, stavebný materiál, stavebné
mechanizmy, stavebné náradie, zodpovednosť za škodu.
3 EXCELENT obsahuje združený živel, atmosférické zrážky, nepriamy
úder blesku, krádež, lúpež, vandalizmus, lom skla, poistenie súboru
vedľajších budov a ostatných stavieb, stavebný materiál, stavebné
mechanizmy, stavebné náradie, zodpovednosť za škodu, skrat elektromotorov, sprejerstvo, búrlivý vietor, spätné vystúpenie vody z potrubia, asistenčné služby.
B. Domácnosť
3 OPTIMUM obsahuje združený živel, atmosférické zrážky, krádež, lúpež, vandalizmus, zodpovednosť za škodu, skrat elektromotorov.
3 EXCELENT obsahuje združený živel, atmosférické zrážky, krádež, lúpež, vandalizmus, zodpovednosť za škodu, skrat elektromotorov,
nepriamy úder blesku, lom skla, sprejerstvo, búrlivý vietor, spätné
vystúpenie vody z potrubia, predĺžená záruka vybraných domácich
elektrospotrebičov, prechodné bývanie, asistenčné služby.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Poistenie nehnuteľnosti nezahŕňa poistenie domácnosti a naopak.
² Iné ako menované riziká a iné ako menované predmety.
² Škody vzniknuté na zvieratách, mikroorganizmoch, rastlinstvách,
porastoch, pôde, poliach, vodstve, motorových vozidlách, lodiach
a lietadlách.
² Škody spôsobené akýmkoľvek rozhodnutím štátneho orgánu, orgánu územnej samosprávy alebo súdnym rozhodnutím.
² Škody vzniknuté do 10 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy v dôsledku povodne alebo záplavy.
² Čisté ﬁnančné škody, penále, zmluvné pokuty, záruky vykonania
alebo produktové záruky, úvery, ﬁnančné garancie.
² Škody na poistenom majetku spôsobené úmyselným konaním, resp.
hrubou nedbanlivosťou poistníka, resp. poisteného, jeho blízkou
osobou, osobou žijúcou v spoločnej domácnosti, spoločníkom alebo
osobou konajúcou na ich pokyn.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 445, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Poistenia vedľajších budov a ostatných stavieb nie je možné dojednať samostatne bez poistenia hlavnej budovy.
! Pripoistenie automatickej práčky, sušičky bielizne, umývačky riadu, predĺženej záruky vybraných domácich elektrospotrebičov nie
je možné dojednať samostatne bez poistenia súboru zariadenia domácnosti.
! Zníženie poistného plnenia o 80 % z rizika povodeň a záplava pri
druhom a ďalšom výskyte uvedených rizík za posledných 5 rokov.

Pripoistenia:
3 pripoistenie zodpovednosti za škodu,
3 pripoistenie skratu elektromotorov,
3 pripoistenie lomu skla,
3 pripoistenie stavebného materiálu, stavebných mechanizmov a stavebného náradia,
3 pripoistenie automatickej práčky, sušičky bielizne, umývačky riadu,
predĺženej záruky vybraných domácich elektrospotrebičov,
3 pripoistenie náhrobného pomníka,
3 pripoistenie asistenčných služieb.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 445, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
3 Miestom poistenia je budova, priestory alebo pozemok vymedzený v poistnej zmluve adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely.
Ak je v poistnej zmluve dojednaných viac miest poistenia, vzťahuje sa poistenie na všetky tieto miesta poistenia.
3 Poistenie sa vzťahuje len na poistné udalosti, ktoré vzniknú na mieste uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia (adresa rizika).
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Umožniť poisťovni posúdiť rozsah poistného rizika, predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiarno-technickú a inú podobnú dokumentáciu a umožniť
preskúmať činnosť zariadení slúžiacich na ochranu majetku a za účelom posúdenia rozsahu rizika umožniť poisťovni vstup do poistených objektov.
• Odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez
ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej
škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni, že sa našla stratená alebo odcudzená vec, ktorej sa poistná udalosť týka.
• V prípade zničenia alebo straty debetných a kreditných kariet, vkladných alebo šekových knižiek a iných podobných dokumentov, cenných
papierov a cenín, neodkladne začať umorovanie, zablokovanie či iné podobné konanie, aby bolo znemožnené disponovanie s nimi a vyplatenie
peňažných prostriedkov, na ktoré znejú.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Preukázať hodnotu poistnou udalosťou poškodených alebo zničených vecí (napr. obstarávacie doklady, znalecký posudok a pod.).
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia, rozsahu technickej asistencie a zabezpečeniu proti krádeži! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať
povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° zmenou v osobe vlastníka poistenej veci,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálne 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach, Osobitných poistných podmienkach a Zmluvných dojednaniach pre Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP MP 106-5, OPP Z 156-5, OPP OV 206-5, OPP SK 256-5, VPP ZP 606-5,
OPP ZVV 656-5, ZD SZ-5, ZD C-5, ZD S-5, ZD SOC-5, ZD BD-5“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zadováženie si poistnej ochrany pre hnuteľný, nehnuteľný majetok a zodpovednosť za škodu
proti rôznym poistným rizikám pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby.

×

Čo je predmetom poistenia?
Predmety poistenia:
3 Nehnuteľný majetok:
° budovy,
° haly vrátane stavebných súčasti a príslušenstva,
° ostatné stavby, pomníky (náhrobné kamene a poklopy) a doplnková architektúra hrobov

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody na poistenom majetku spôsobené úmyselným konaním, alebo spôsobené vedome.
² Čisté ﬁnančné škody, penále, zmluvné pokuty, úroky z omeškania,
akékoľvek iné sankcie, záruky/garancie úvery.
² Škody spôsobené pohybmi pôdy spôsobených činnosťou človeka (napr. sadaním, vibráciami).
² Škody spôsobené následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických, teplotných, mechanických a elektrických vplyvov .
² Škody spôsobené trvalým prirodzeným opotrebovaním alebo starnutím, predčasným opotrebovaním.
² Majetková ujma, v dôsledku negatívneho pôsobenia obchodných
alebo podnikateľských rizík.
² Škody osôb žijúcich v čase škodovej udalosti v jednej domácnosti
s poisteným.

3 Hnuteľný majetok:
° samostatné hnuteľné veci (výrobné a prevádzkovo-obchodné
zariadenia),
zásoby,
sklo, stavebné úpravy tzn. prvky, ktoré upravujú priesto°
ry na chod prevádzky,
° stroje, strojné alebo elektronické zariadenie, jeho príslušenstvo
a ostatné technické zariadenia,
° cenné veci (napr. peniaze, ceniny, cennosti a pod.).
Rozsah poistných rizík:
3 Základné živelné poistenie (Flexa).
3 Združený živelné poistenie.
3 Združené živelné poistenie Plus.
3 Základné poistenie pre prípad odcudzenia.
3 Doplnkové poistenie pre prípad odcudzenia –vandalizmus zistený a nezistený páchateľ.
3 Poistenie skla.
3 Poistenie všeobecnej zodpovednosti – právnických a podnikajúcich fyzických osôb.
3 Poistenie vadného výrobku.
3 Poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných, stredných a vysokých
škôl.
3 Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa sociálnej služby.
3 Poistenie zodpovednosti za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v
bytových domoch.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP MP 106-5, v OPP Z 156-5, v OPP OV 206-5,
v OPP SK 256-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP ZVV 656-5, v ZD SZ-5, v ZD C-5, v ZD S-5,
v ZD SOC-5, v ZD BD-5, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Poistné plnenie môže byť limitované výškou limitu alebo sublimitu.
Limit alebo sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej
zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovňa vyplatí za
všetky škody, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného obdobia,
na ktoré sa limit alebo sublimit podľa dojednaného rozsahu poistenia uvedeného v poistnej zmluve vzťahuje.

3 Vyššie menované predmety poistenia je možné poistiť v kombináciách s jednotlivými poistnými rizikami.
3 Poistené predmety a riziká sú presne deﬁnované v poistnej zmluve.
3 Možnosť uzatvorenia poistenia na prvé riziko (poistná suma je nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí) a dojednaná poistná suma hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu
a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP MP 106-5, v OPP Z 156-5, v OPP OV 206-5,
v OPP SK 256-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP ZVV 656-5, v ZD SZ-5, v ZD C-5, v ZD S-5,
v ZD SOC-5, v ZD BD-5, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný:
° umožniť poisťovni posúdiť rozsah poistného rizika, preukázať vlastníctvo poistených vecí a predložiť k nahliadnutiu a vytvoreniu kópií doklad
o nadobudnutí vecí,
° odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane
znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, ktorá
porušením povinnosti spôsobila vznik škody. oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody
voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia a spôsobom zabezpečenia.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie podnikateľských rizík malých a stredných
podnikateľov – Moja ﬁrma

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, v ďalej menovaných Všeobecných poistných podmienkach, v Osobitných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy (ďalej len „VPP MP 106-5, VPP ZP 606-5, OPP Z 156-5, OPP OV 206-5, OPP SK 256-5, OPP SE 307-5, OPP 407-5,
OPP ZVV 656-5, ZD PST-5, ZD SZ-5, ZD 442-5“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa dojednáva ako dobrovoľné balíkové poistenie na zadováženie si poistnej ochrany pre hnuteľný, nehnuteľný majetok proti rôznym poistným rizikám a na poistenie zodpovednosti za škodu pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby s ročným obratom do 670 000 EUR.

×

Čo je predmetom poistenia?
Produkt je „balíkové poistenie“, ktoré klientovi kryje viacero rizík a predmetov poistenia. Poistenie niektorých predmetov je povinné (súčasť základného balíka) a niektoré je možné poistiť voliteľne.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody na poistenom majetku spôsobené úmyselným konaním alebo
vedomou nedbanlivosťou poisteného.
² Čisté ﬁnančné škody, penále, zmluvné pokuty, úroky z omeškania
a akékoľvek iné sankcie.
² Škody spôsobené spreneverou, obyčajnou krádežou (bez prekonania prekážky).
² Škody spôsobené následkom trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických, teplotných, mechanických a elektrických vplyvov, dôsledku
korózie, oxidácie, kavitácie, erózie.
² Škody spôsobené trvalým prirodzeným opotrebovaním alebo starnutím, predčasným opotrebovaním.
² Majetková ujma, v dôsledku negatívneho pôsobenia obchodných
alebo podnikateľských rizík.
² Omeškaním splnenia zmluvnej povinnosti.
² Škody vzniknuté následkom vojnových udalostí, terorizmu alebo pôsobenia jadrovej energie.

Poistenie je možné dojednať pre tieto predmety poistenia a poistné riziká:
3 Nehnuteľný majetok (voliteľné poistenie):
° Združený živel
° Odcudzenie
° Vandalizmus
3 Hnuteľný majetok (povinné poistenie):
° Združený živel
° Odcudzenie
° Vandalizmus
° Sklo
° Peňažný posol – lúpež
3 Zodpovednosť za škodu (povinné poistenie):
° Všeobecná zodpovednosť
° Cudzie veci prevzaté
° Cudzie veci prenajaté, užívané
° Regresy poisťovní
° Vada výrobku (voliteľné poistenie)
3 Strojné a elektronické zariadenia (povinné poistenie):
° LOM na limit 5 % z hodnoty hnuteľného majetku
° LOM na limit 10 – 50 % (po 5 %) z hodnoty hnuteľného majetku
(voliteľné poistenie)
3 Preprava vecí (voliteľné poistenie):
° Preprava zásielky (živel, krádež, havária)
3 Prerušenie prevádzky (voliteľné poistenie):
° Živelné prerušenie prevádzky („ﬂexa + vodovod“)

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP MP 106-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP Z 156-5,
v OPP OV 206-5, v OPP SK 256-5, v OPP SE 307-5, v OPP 407-5, v OPP ZVV 656-5,
v ZD PST-5, v ZD SZ-5, v ZD 442-5, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Poistné plnenie môže byť limitované výškou limitu alebo sublimitu.
Limit alebo sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej
zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovňa vyplatí za
všetky škody, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného obdobia,
na ktoré sa limit alebo sublimit podľa dojednaného rozsahu poistenia uvedeného v poistnej zmluve vzťahuje.
! Poistenie nie je možné dojednať pre subjekty v konkurze alebo likvidácii.

3 Poistené predmety, poistné riziká a limity plnenia sú presne deﬁnované v poistnej zmluve.
3 V rámci poistnej zmluvy sa dá dojednať poistenie iba na jedno
miesto poistenia s presnou špeciﬁkáciou a ocenením.
3 Poistenie sa dojednáva na novú hodnotu/novú cenu = poistné plnenie je v nových cenách.
3 Poistenie sa dojednáva na nehnuteľnosti štandardného vyhotovenia.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP MP 106-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP Z 156-5,
v OPP OV 206-5, v OPP SK 256-5, v OPP SE 307-5, v OPP 407-5, v OPP ZVV 656-5,
v ZD PST-5, v ZD SZ-5, v ZD 442-5, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na adrese rizika uvedenej v poistnej zmluve, prípadne pre vybrané riziká na území Slovenskej republiky.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný:
° umožniť poisťovni posúdiť rozsah poistného rizika, preukázať vlastníctvo poistených vecí a predložiť k nahliadnutiu a vytvoreniu kópií doklad
o nadobudnutí vecí,
° odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane
znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, ktorá
porušením povinnosti spôsobila vznik škody. oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody
voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia a zabezpečeniu proti krádeži! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné
plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Združené poistenie výstav

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP 100-3), vo Všeobecných
poistných podmienkach pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou alebo poškodenia a zničenia veci vodou z vodovodných zariadení (ďalej len „VPP 101),
vo Všeobecných poistných podmienkach pre prípad ukradnutia veci (ďalej len „VPP 102) a vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu
(ďalej len „VPP 113-2). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Združené poistenie výstav je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zadováženie si poistnej ochrany pre prípad vzniku
škody na hnuteľných veciach sústredených na výstavách. Predmetom poistenia je aj krytie zodpovednosti za škody, ktoré vzniknú na hnuteľných
veciach sústredených na výstavách.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistné riziká:
3 Základné poistenie:
° pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí živelnou alebo vodovodnou udalosťou.
3 Doplnkové poistenie:
° pre prípad ukradnutia veci,
° pre prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia vecí neznámym páchateľom (vandalizmus),
° poistenie zodpovednosti za škodu.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody spôsobené porušením povinností určených právnymi predpismi.
² Škody spôsobené stratou pri prekladaní, vykladaní, alebo nakladaní
poistených vecí.
² Škody spôsobené na poistenom majetku počas neprítomnosti poverenej alebo zodpovednej osoby, spôsobilej na výkon prevádzkovej
činnosti, počas prevádzky výstavy.
² Škody na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom užívania, spracovania.
² Škody spôsobené opravou, úpravou, predajom, úschovou, uskladnením alebo poskytnutím odbornej pomoci.
² Škody na veciach, ktoré prechodne užíva a nie sú v jeho vlastníctve.

Dojednávanie poistenia pre hnuteľné veci:
3 Poškodenie alebo zničenie živelnou a vodovodnou udalosťou:
° Poistenie v obstarávacích cenách s dohodnutou výškou spoluúčasti – franšíza 100 EUR.
3 Ukradnutie veci:
° Poistenie v obstarávacích cenách bez spoluúčasti.
3 Poškodenie alebo zničenie vecí neznámym páchateľom (vandalizmus):
° Poistenie v obstarávacích cenách s dohodnutou výškou spoluúčasti 10 %, min. 33,19 EUR.
3 Poistenie zodpovednosti za škodu:
° Poistenie v obstarávacích cenách s dohodnutou výškou spoluúčasti 16,60 EUR.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 101, vo VPP 102, vo VPP 113-2,
prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Poistné plnenie môže byť limitované výškou limitu alebo sublimitu.
Limit alebo sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej
zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovňa vyplatí za
všetky škody, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného obdobia,
na ktoré sa limit alebo sublimit podľa dojednaného rozsahu poistenia uvedeného v poistnej zmluve vzťahuje.
! Bez základného poistenia nie je možné dojednávať doplnkové poistenia.

3 Súčasťou poistenia nevyhnutne je:
° presný zoznam poisteného majetku, ktorý musí obsahovať presnú špeciﬁkáciu poisteného majetku,
° výrobné čísla,
° ceny predmetných vecí v nákupných cenách.
3 V rámci jednej zmluvy je možné poistiť všetky poistné riziká.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 101, vo VPP 102, vo VPP 113-2,
prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 • Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacimi právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte jednorazovo, ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° zmenou v osobe vlastníka poistenej veci,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie majetku

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na
základe živnostenského oprávnenia alebo osôb podnikajúcich na základe osobitného právneho predpisu

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie prerušenia prevádzky osôb podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia
alebo osôb podnikajúcich na základe osobitného právneho predpisu (ďalej len „VPP 170-3“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zabezpečenie poistnej ochrany pri prerušení prevádzky proti rôznym poistným rizikám, pre
osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo osobitného právneho predpisu

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistné riziká:
3 Variant Štandard:
° 100 % práceneschopnosti všetkých menovite uvedených osôb,
ktorých prítomnosť je nevyhnutná na chod poistenej prevádzky
z dôvodu choroby, úrazu, infekčnej choroby, nákazy a epidémie.
3 Variant Plus:
° 100 % práceneschopnosti osôb, ktorých prítomnosť je nevyhnutná na chod poistenej prevádzky z dôvodu choroby, úrazu,
infekčnej choroby, nákazy a epidémie,
° požiaru,
° výbuchu,
° úderu blesku,
° nárazu alebo zrútenia lietadla alebo jeho častí, pádu stromov,
stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej
veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, akou
je poškodená vec,
° povodne alebo záplavy,
° víchrice alebo krupobitia,
° zosúvania pôdy, zrútenia skál alebo zemín, zosúvania alebo zrútenia lavín, zemetrasenia a ak je poistenou vecou budova, tiež
ťarchy snehu alebo námrazy,
° vody z vodovodných zariadení a média vytekajúceho z hasiacich
zariadení,
° ak je proti tomuto nebezpečenstvu poistená budova, vzniká
právo na plnenie aj pri poškodení prívodného potrubia vodovodného zariadenia, odvádzacieho potrubia, potrubia či telies
vykurovacích alebo solárnych systémov, ak k nemu došlo pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody v nich, ako
aj poškodení kotlov vykurovacích systémov, armatúr a zariadení
pripojených na potrubie, ak tieto boli poškodené alebo zničené
zamrznutím vody v nich s výnimkou škôd, ku ktorým došlo nesprávnou obsluhou alebo údržbou,
° krádeže vlámaním, pri ktorej páchateľ prekonal prekážky chrániace vec pred krádežou,
° lúpeže,
° úmyselného poškodenia alebo úmyselného zničenia poistenej
veci (vandalizmus).

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ nemajú povahu úrazu
podľa týchto podmienok.
² Zhoršenie choroby v dôsledku úrazu.
² Infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením.
² Vykonávanie profesionálnej i amatérskej športovej činnosti, pri súťažiach, ako aj pri príprave na ne.
² Odchod vedúcej zamestnankyne na materskú dovolenku.
² Ak poistená prevádzka nie je zabezpečená voči krádeži podľa podmienok uvedených vo VPP 170-3 a v poistnej zmluve.
² Dobrovoľné odstraňovanie kozmetických nedostatkov a telesných
anomálií na vlastnú žiadosť poisteného.
² Pobyt v kúpeľoch, v sanatóriách, v liečebných ozdravovniach a podobných zariadeniach za účelom liečebných a rehabilitačných procedúr, čo si nevyžaduje zdravotný stav poisteného.
² Škody spôsobené sebapoškodením alebo pokusom poisteného
o samovraždu, alebo neuposlúchnutím a nedodržaním pokynov
ošetrujúceho lekára.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 170-3, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Pre Variant plus sa pri poistných rizikách krádeže vlámaním, lúpeži,
vandalizme a združeného živlu vždy dojednáva doba ručenia 3 mesiace bez spoluúčasti. Pri ostatných poistných rizikách je doba ručenia 6 alebo 12 mesiacov, kde sa dojednáva aj spoluúčasť, ktorá
predstavuje 5 % z poistnej sumy, min. 33,19 EUR.
! Poistiteľné sú tie spoločnosti, ktoré majú iba jedného konateľa.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 170-3, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 • Poistenie sa vzťahuje k miestu poistenia uvedenom v poistnej zmluve ako miesto poistenia (na adrese rizika).
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacimi právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie majetku

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie strojov a strojných zariadení, elektroniky

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“)
a vo Všeobecných poistných podmienky – zvláštna časť – poistenie strojov a zariadení (ďalej len „VPP 650-3“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa vzťahuje na prípady nepredvídaného a náhleho poškodenia alebo zničenia strojov a technologických zariadení, pokiaľ toto poškodenie
alebo zničenie vylučuje funkčnosť poistených vecí. Uvedené poistenie sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zadováženie si poistnej ochrany
pre prípad náhleho a nepredvídaného poškodenia strojov, technologických zariadení pokiaľ toto poškodenie alebo zničenie vylučuje funkčnosť poistených vecí.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vťahuje na:
3 Stroje a technologické zariadenia, ktoré úspešne prešli skúšobnými
preberacími a výkonovými testami a sú preukázateľne v prevádzkyschopnom stave.
3 Stroje a technologické riadenia, ktoré budú menovite uvedené v poistnej zmluve alebo v prílohe k poistnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody vzniknuté akoukoľvek živelnou udalosťou, alebo kvapalinou
unikajúcou z vodovodných zariadení.
² Normálnymi atmosférickými vplyvmi.
² Krádežou vlámaním, lúpežou, vrátane prostej krádeže veci (t. j. bez
prekonania prekážky chrániacej vec pred odcudzením).
² Následky trvalého pôsobenia vlhkosti, chemických, teplotných, mechanických a elektrických vplyvov.
² Dôsledok korózie, oxidácie, kavitácie, erózie, usadenín všetkých druhov alebo únavou materiálu.
² Trvalým vplyvom prevádzky alebo prirodzeným opotrebovaním alebo starnutím.
² Predčasným opotrebovaním.
² Úmyselné škody.
² Škody spôsobené pod vplyvom návykových látok.
² Následné škody akéhokoľvek druhu alebo povahy (napr. penále, strata kontraktu a pod.).
² Časti zariadení, dielov a nástrojov, ktoré sa pravidelne vymieňajú pri
zmene pracovných úkonov.
² Časti zariadení pre klzné a valivé uloženia pre priamočiary a rotačný
pohyb.
² Základy a podstavce strojov a zariadení.
² Motorové vozidlá a pojazdné pracovné stroje.

Rozsah poistenia a dôsledky:
3 Chyby konštrukcie, materiálu, dielenské alebo montážne chyby.
3 Pretlak pary, plynu, kvapaliny alebo podtlak.
3 Nedostatok prevádzkových kvapalín.
3 Nevyváženosť alebo roztrhnutie odstredivou silou.
3 Pád alebo vniknutie cudzieho predmetu.
3 Skrat, prepätie alebo indukcia elektrického prúdu.
3 Zlyhanie meracieho, regulačného alebo zabezpečovacieho zariadenia.
3 Nesprávna obsluha, nešikovnosť, nepozornosť, nedostatočná skúsenosť.
Varianty poistenia:
3 Obstarávacia cena – cena vedená v účtovníctve, ktorá zodpovedá nákladom na opravu alebo znovuzriadenie stroja, znížená o spoluúčasť, krátená v pomere obstarávacej ceny k novej cene stroja.
3 Nová cena – zodpovedá nákladom na opravu alebo znovuzriadenie
stroja, zníženú o spoluúčasť, najviac však sumu vypočítanú z novej
ceny stroja a je určená nasledovne:
° pri nových strojoch do jedného roku veku stroja ako jeho obstarávacia cena vedená v účtovníctve,
° pri staršom stroji nad jeden rok veku stroja sa určí jeho nová
cena prenásobením koeﬁcientom určeným zo štatistických údajov pre rok výroby stroja.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 650-3, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 650-3, prípadne v poistnej
zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný:
° umožniť poisťovni posúdiť rozsah poistného rizika, preukázať vlastníctvo poistených vecí a predložiť k nahliadnutiu a vytvoreniu kópií doklad
o nadobudnutí vecí,
° odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poruší poistník, resp. poistený povinnosti alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane
znížiť.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho
zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej
škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° zmenou v osobe vlastníka poistenej veci,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie prepravy

Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Upozorňujeme Vás, že úplný rozsah práv a povinností,
ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej
len „VPP 100-3“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie vnútroštátnej a zahraničnej prepravy zásielok (ďalej len „VPP 600-2“) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie prepravy tovaru a vecí (ďalej len „ZD 600“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie prepravy je druh majetkového poistenia poskytujúci poistnú ochranu pre právne subjekty alebo fyzické osoby, ktoré podnikajú v oblasti prepravy, obávajúce sa zničenia alebo poškodenia tovaru, ktorý im bol na prepravu zverený. Zároveň je možné poistiť aj krádež prepravovaného tovaru.

×

Čo je predmetom poistenia?
Základné poistenie

Čo nie je predmetom poistenia?

Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
V závislosti od zvoleného balíka nie sú kryté tieto riziká:
² Typ A – nie je krytá krádež.
² Typ B – nie sú kryté iné ako menované riziká.
Poistenie nekryje tiež:
² Škody vzniknuté pri nedodržaním predpisov o dovoze, vývoze alebo prevoze, predpisov dopravných a bezpečnostných, nevhodným
alebo chybným uložením zásielky v dopravnom prostriedku a nevhodným spôsobom prepravy a skladovania, ako aj škody pri manipulácii, ktorú poistený vykonáva nedostatočným alebo neodborným
spôsobom, pokiaľ škoda nebola spôsobená konaním uskutočneným
na záchranu ľudského života alebo zdravia.
² Ak mal tovar nedostatočný, chybný alebo nevhodný obal.
² Ak prepravovaný tovar mal vnútornú, konštrukčnú alebo materiálovú vadu.
² Ak vznikne škoda spôsobená meškaním alebo zdržaním zásielky,
platobnou nespôsobilosťou alebo nepriaznivou ﬁnančnou situáciou
dopravcov.
² Škody, ktorých vznik nie je v priamej súvislosti s poistnou udalosťou.
² Škodou vzniknutou pri manipulácii s nákladom stojaceho vozidla.
² Škodou vzniknutou pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti.
² Škody spôsobené namáhaním, alebo prirodzeným opotrebením vplyvom prevádzky MV.

V závislosti od zvoleného rizika sú kryté tieto riziká:
3 Typ A – poistenia prepravy proti poškodeniu, zničeniu a lúpeži (napr.
živel, havária).
3 Typ B – poistenia prepravy proti poškodeniu, zničeniu, lúpeži a krádeži.
Poistenie prepravy je možné uzavrieť ako:
3 Medzinárodnú prepravu zásielok – je každá preprava zásielok po ceste,
po vnútrozemských vodách, po mori, po železnici a vzduchom, ak
miesto odoslania a miesto určenia zásielky ležia v dvoch rôznych
štátoch.
3 Vnútroštátnu prepravu zásielok – je každá preprava zásielok po ceste,
po vnútrozemských vodách, po mori, po železnici a vzduchom, ak
miesto odoslania a miesto určenia zásielky ležia v jednom štáte.
3 Jednorazová preprava – je preprava tovaru alebo vecí z miesta nakládky do miesta vykládky vrátane manipulačných a technologických
prestojov. Je časovo obmedzená na dobu 7 kalendárnych dní, ak nie
je v poistnej zmluve uvedené inak.
3 Dlhodobá preprava – je preprava tovaru a vecí, ktorá sa môže cyklicky
opakovať, pričom miesto nakládky, vykládky a prepravovaný tovar
nemusia byť totožné, alebo je to preprava jednorazového charakteru
nad časový limit 7 kalendárnych dní.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP KAS-5, vo VPP 1000-4 a v OPP 276-5 (platné iba
pre bonusové poistenie), prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Pre poistenie prepravy je možné dojednať rôzne spoluúčasti (podiel
poisteného na poistnom plnení).
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 600-2, vo VPP 100-3 a v ZD 600, prípadne
v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na geograﬁcké územie Európy, pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Z výpočtu povinnosti uvedených v poistných podmienkach uvádzame nasledovné príklady:
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
• Uviesť všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie rizika.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Informovať poisťovňu o všetkých zmenách skutočností uvedených v PZ.
• Zabezpečiť prepravovaný tovar a veci proti krádeži a lúpeži po celú dobu prepravy.
• Zabezpečiť dopravný prostriedok s tovarom proti ukradnutiu v prípade technickej závady na dopravnom prostriedku.
• Prepravovať tovar po obvyklých frekventovaných alebo vopred určených trasách a využívať všetky možnosti na predchádzanie a zmiernenie
škôd na prepravovanom tovare a veciach.
• Rozložiť tovar na ložnej ploche tak, aby nedošlo k pohybu tovaru pri zmenách dopravnej situácie.
• Pri preprave nebezpečných vecí je poistený povinný túto skutočnosť oznámiť poisťovni a zaplatiť poistné vypočítané pre tento prípad.
• Predchádzať poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoločenských noriem.
• Dodržiavanie ustanovení uvedených vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Poistený je povinný bezodkladne poisťovni oznámiť vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, zároveň však najneskôr do 3 pracovných dní, odkedy sa o nej dozvedel.
• Pri vzniku poistnej udalosti vykonať opatrenia na zmiernenie následkov škody.
• Každú poistnú udalosť je potrebné nahlásiť na polícii. V prípade, ak výška škody presahuje limit uvedený v poistnej zmluve alebo na poistnom
certiﬁkáte, požiadať o zistenie zmocnencom poisťovateľa (mimo územia SR havarijným komisárom poisťovateľa).
• Oznámiť poisťovateľovi, že sa vedie súdne konanie o náhrade škody a postupovať podľa pokynov poisťovne.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na krátkodobé poistenie sa uhrádzajú len jednorazovo.
• Dlhodobé poistenie je možné platiť v splátkach poistného a to ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia v poistnej
zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť a možnosti platby sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako predpokladaný začiatok poistenia alebo neskôr v deň uvedený v poistke (písomné
potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy).
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť doručená aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistnej
doby, úmrtím poisteného,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného alebo poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane,
° dodaním tovaru na miesto určenia pri jednorazovej preprave.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať najneskôr šesť týždňov
pred jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnejzmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie zodpovednosti exekútorov za škodu spôsobenú pri výkone
odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov a poistenie
všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie majetku

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“),
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia veci živelnou udalosťou alebo poškodenia a zničenia veci vodou
z vodovodných zariadení (ďalej len „VPP 101“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie pre prípad ukradnutia veci (ďalej len „VPP 102“),
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť - poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov (ďalej len
„VPP 104-2“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP 113-2“). Tento dokument je účinný od
23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa vzťahuje na všetky prípady zodpovednosti za škodu, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti, ak škoda
bola zavinená nedbanlivosťou exekútora, ako aj jeho koncipientov a zamestnancov exekútora. Poistenie sa vzťahuje aj na poistenie všeobecnej
zodpovednosti exekútora vyplývajúce z jeho činnosti alebo vzťahu okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje zodpovednosť za škodu spôsobenú pri
výkone činnosti exekútora. Poistenie všeobecnej zodpovednosti tiež kryje pracovnoprávnu zodpovednosť exekútora voči osobám, ktoré sú s ním
v pracovnoprávnom vzťahu.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
3 Spôsobené v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti, ak škoda
bola zavinená nedbanlivosťou exekútora, ako aj jeho koncipientov
a jeho zamestnancov.
3 Spôsobené zo všeobecnej zodpovednosti exekútora vyplývajúce
z jeho činnosti alebo vzťahu okrem prípadov, na ktoré sa vzťahuje
zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone činnosti exekútora.
3 Spôsobené na veciach, ktoré boli spísané exekútorom, odňaté
a umiestnené v priestoroch pod správou exekútora a zabezpečené
v zmysle ustanovenia § 121 zákona č. 233/1995 Z. z. v platnom
znení.
3 Poistenie všeobecnej zodpovednosti tiež kryje pracovnoprávnu zodpovednosť exekútora voči osobám, ktoré sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody úmyselné, spôsobené vedomou nedbanlivosťou alebo prevzaté nad rámec stanovený právnymi predpismi.
² Škody spôsobené ohováraním, nečestným konaním, nactiutŕhaním,
porušením povinnosti mlčanlivosti, podvodom alebo spreneverou.
² Škody spôsobené zamestnancovi exekútora, inému exekútorovi.
² Škody spôsobené porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti,
alebo odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti,
osobné pomery a profesiu exekútora očakávať.
² Škody spôsobené právnickej osobe, v ktorej má exekútor, jemu
blízka osoba alebo jeho zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť,
alebo v ktorom má väčšinovú majetkovú účasť spoločník exekútora,
alebo osoba, ktorá vykonáva činnosť spoločne s exekútorom na základe zmluvy o združení, alebo im blízke osoby.
² Na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu odvodenú z ich výnimočnosti a nenahraditeľnosti a boli exekútorom,
alebo jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu profesijnej činnosti.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, vo VPP 113-2, prípadne
v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, vo VPP 113-2, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€
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Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie sa uhrádzajú v ročnej splátke poistného.
• Poistné za prvé poistné obdobie v poistnej zmluve, ktorej účinnosť je v priebehu kalendárneho roka, sa vypočíta odo dňa účinnosti ako alikvotne
poistné z ročného poistného do konca prvého poistného obdobia.
• Ak bola dojednaná poistná zmluva na dobu kratšiu ako jeden rok, je poistné splatné naraz pri uzavretí poistnej zmluvy za celú dobu, na ktorú
bolo poistenie zodpovednosti dojednané.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením výkonu exekučnej činnosti alebo odňatím oprávnenia vykonávať činnosť exekútora,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie príslušníkov hasičského a záchranného
zboru pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu
spôsobenú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“),
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie príslušníkov hasičského a záchranného zboru pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby (ďalej len „VPP 117-2“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú príslušníkom hasičského a záchranného zboru, ktorú je povinný nahradiť
služobnému úradu podľa ust. § 134 až § 136 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v platnom znení, pokiaľ táto zodpovednosť
vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
3 Spôsobené príslušníkom hasičského a záchranného zboru, ktorú
je povinný nahradiť služobnému úradu podľa ust. § 134 až § 136
zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v platnom znení, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom
pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
3 Ktoré poistený spôsobil a za ktoré zodpovedá služobnému úradu
zavineným porušením svojich povinností pri výkone štátnej služby
alebo v priamej súvislosti s ním.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody úmyselné alebo prevzaté dobrovoľne nad rámec stanovený
právnymi predpismi.
² Škody spôsobené pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných
návykových látok.
² Škody spôsobené porušením povinností uvedených v ust. § 8 a § 9
zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v platnom znení.
² Škody spôsobené pri odvracaní škody hroziacej na majetku alebo
odvracaní nebezpečenstva priamo hroziaceho životu alebo zdraviu,
ak tento stav sám úmyselne nevyvolal a ak si pritom počínal spôsobom primeraným okolnostiam.
² Škody spôsobené pri plnení rozkazu, nariadenia, príkazu, alebo pokynu jeho nadriadeného v rozpore s právnym predpisom a nadriadený na splnení tohto rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu trval,
hoci ho poistený na tento rozpor upozornil.
² Škody spôsobené stratou služobnej rovnošaty a jej súčastí, výstroje
a iných predmetov, ktoré boli poistenému zverené na základe písomného potvrdenia.
² Škody spôsobené na hotovosti, ceninách, tovare, zásobách materiálu alebo iných hodnotách zverených poistenému, ktoré je poistený
povinný vyúčtovať alebo zodpovedá za vzniknutý schodok.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 117-2, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 117-2, prípadne v poistnej
zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením alebo zánikom služobného pomeru príslušníka hasičského alebo záchranného zboru,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“),
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov (ďalej len
„VPP 104-2“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP 113-2“), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „ZD 119-2“). Tento dokument je účinný od
23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Predmetom tohto poistenia je zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne tretej osobe v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Povinnosť
uzavrieť poistenie vyplýva priamo zo zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, kde prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia je povinný
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré trvá po celý
čas prevádzky neštátneho zdravotníckeho zariadenia (§ 36 cit. zákona).

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
3 Spôsobené tretej osobe v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Povinnosť uzavrieť poistenie vyplýva priamo zo zákona
č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, kde prevádzkovateľ
zdravotníckeho zariadenia je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré trvá po celý čas prevádzky
neštátneho zdravotníckeho zariadenia (§ 36 cit. zákona).
3 Vzniknuté v súvislosti s výkonom odbornej zdravotnej starostlivosti.
3 Spôsobené inému na živote alebo na zdraví, poškodením, zničením
alebo stratou vecí, pokiaľ poistený zodpovedá za škodu v dôsledku
svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody úmyselné, spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo prevzaté
nad rámec stanovený právnymi predpismi.
² Škody pri overovaní nových poznatkov na živom človeku, použitím
metód dosiaľ nezavedených v klinickej praxi.
² Škody spôsobené prenosom vírusu HIV.
² Škody spôsobené kozmetickým chirurgickým zákrokom, ktorý neslúži na odstránenie miestneho ochorenia a je vykonaný iba z estetických dôvodov.
² Škody spôsobené žiarením každého druhu, pokiaľ nedošlo ku škode
v dôsledku nepredvídanej poruchy ochranného zariadenia s výnimkou škody na zdraví vzniknutej pacientovi v dôsledku jeho vyšetrenia alebo liečenia rádioaktívnymi látkami.
² Škody spôsobené pôsobením krvnej konzervy.
² Škody spôsobené v priamej súvislosti s výkonom odbornej zdravotnej starostlivosti po zrušení oprávnenia vykonávať odbornú lekársku
činnosť.
² Škody spôsobené prevádzkou neštátneho zdravotníckeho zariadenia (všeobecná zodpovednosť).
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 104-2, vo VPP-113-2 a v ZD 119-2, prípadne
v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 104-2, vo VPP-113-2 a v ZD 119-2, prípadne
v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.
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Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením výkonu činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie zodpovednosti notárov za škodu spôsobenú spôsobenú pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych
predpisov a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“),
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov (ďalej len „VPP
104-2“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP 113-2“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa vzťahuje na všetky prípady zodpovednosti za škodu, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti, ak škoda
bola zavinená nedbanlivosťou notára, ako aj jeho koncipientov a zamestnancov notára. Poistné krytie sa vzťahuje aj na zodpovednosť notára za
škodu, za ktorú zodpovedá podľa zákona č. 304/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z. z. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2009.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
3 Spôsobené v súvislosti s vykonávaním notárskej činnosti, ak škoda bola zavinená nedbanlivosťou notára, ako aj jeho koncipientov
a jeho zamestnancov.
3 Za ktoré poistený zodpovedá podľa zákona č. 304/2009 Z. z. ktorým
sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Z. z.
o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.09.2009.
3 Osobitne sa dojednáva, že odchylne od čl. 3 ods. 1 písm. a) VPP 113-2
poisťovňa uhradí aj škodu spôsobenú stratou, odcudzením, zničením a poškodením inému na listinách, závetoch, zmluvách, cenných
papieroch a peniazoch, ktoré notár prevzal do notárskej úschovy.
V prípade odcudzenia prevzatých vecí vzniká právo na poistné plnenie, len ak boli prevzaté veci v dobe škodovej udalosti uložené
v uzamknutej miestnosti, zabezpečené požadovaným spôsobom
v zmysle poistnej zmluvy.
3 Právo na poistné plnenie vzniká aj v prípade odcudzenia prevzatých
vecí po dopravnej nehode notára, ktorý bol preukázateľne na ceste
v súvislosti s notárskou činnosťou a ktorý bol následkom dopravnej
nehody zbavený možnosti prevzaté veci opatrovať.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody úmyselné, spôsobené vedomou nedbanlivosťou alebo prevzaté nad rámec stanovený právnymi predpismi.
² Škody spôsobené ohováraním, nečestným konaním, nactiutŕhaním,
porušením povinnosti mlčanlivosti, podvodom alebo spreneverou.
² Škody spôsobené zamestnancovi notára, inému notárovi.
² Škody spôsobené porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti,
alebo odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti,
osobné pomery a profesiu notára očakávať.
² Škody spôsobené právnickej osobe, v ktorej má notár, jemu blízka
osoba alebo jeho zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť, alebo
v ktorom má väčšinovú majetkovú účasť spoločník notára, alebo
osoba, ktorá vykonáva činnosť spoločne s notárom na základe zmluvy o združení, alebo im blízke osoby.
² Na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu odvodenú z ich výnimočnosti a nenahraditeľnosti a boli notárom, alebo
jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu profesijnej činnosti.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, vo VPP 113-2, prípadne
v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, vo VPP 113-2, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie sa uhrádzajú v ročnej splátke poistného.
• Poistné za prvé poistné obdobie v poistnej zmluve, ktorej účinnosť je v priebehu kalendárneho roka, sa vypočíta odo dňa účinnosti ako alikvotne
poistné z ročného poistného do konca prvého poistného obdobia.
• Ak bola dojednaná poistná zmluva na dobu kratšiu ako jeden rok, je poistné splatné naraz pri uzavretí poistnej zmluvy za celú dobu, na ktorú
bolo poistenie zodpovednosti dojednané.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením výkonu notárskej činnosti alebo odňatím oprávnenia vykonávať notársku činnosť,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu osôb
a podnikajúcich fyzických osôb

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach, Osobitných poistných podmienkach a Zmluvných dojednaniach pre Poistenie zodpovednosti za
škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP MP 106-5, VPP ZP 606-5, OPP ZVV 656-5, OPP OV 206-5, ZD SZ-5, ZD C-5, ZD S-5,
ZD SOC-5, ZD BD-5“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zadováženie si poistnej ochrany pre zodpovednosť za škodu proti rôznym poistným rizikám pre
právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie je možné dojednať pre nasledovné poistené riziká:
3 Poistenie zodpovednosti za škodu.
3 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
3 Poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných, stredných a vysokých škôl.
3 Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa sociálnej služby.
3 Poistenie zodpovednosti za škodu vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v bytových domoch.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody na poistenom majetku spôsobené úmyselným konaním, alebo spôsobené vedome.
² Čisté ﬁnančné škody, penále, zmluvné pokuty, úroky z omeškania,
akékoľvek iné sankcie, záruky/garancie úvery.
² Škody v dôsledku korózie, oxidácie, kavitácie, erózie.
² Škody spôsobené trvalým prirodzeným opotrebovaním alebo starnutím, predčasným opotrebovaním.
² Majetková ujma, v dôsledku negatívneho pôsobenia obchodných
alebo podnikateľských rizík.
² Omeškaním splnenia zmluvnej povinnosti alebo nedodaním výrobku.
² Škody spôsobené manželovi, manželke, príbuzným v priamom rade
alebo osobám žijúcim v spoločnej domácnosti.
² Úmyselné škody.
² Škody spôsobené v dôsledku infekčných chorôb.

Pripoistenia k rizikám:
3 Cudzie veci prevzaté a vnesené.
3 Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní.
3 Dobrovoľné požiarne zbory.
Predmet poistenia je možné poistiť na:
3 Plnú poistnú sumu – poistná suma predmetu poistenia sa rovná poistnej hodnote.
3 Čiastkovú poistnú sumu – poistná suma predmetu poistenia je vedome
znížená oboma zmluvnými stranami pod poistnú hodnotu. Takto dojednané poistenie je vyslovene uvedené v poistnej zmluve, čím sa
predchádza podpoisteniu.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP MP 106-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP ZVV 656-5,
v OPP OV 206-5, v ZD SZ-5, v ZD C-5, v ZD S-5, v ZD SOC-5, ZD BD-5, prípadne
v poistnej zmluve.

3 Možnosť uzatvorenia poistenia na prvé riziko (poistná suma je nižšia, ako je poistná hodnota poisťovanej veci alebo súboru vecí) a dojednaná poistná suma hornou hranicou plnenia poisťovne za jednu
a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Poistné plnenie môže byť limitované výškou limitu alebo sublimitu.
Limit alebo sublimit je časť poistnej sumy dohodnutej v poistnej
zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťovňa vyplatí za
všetky škody, ktoré vznikli v priebehu jedného poistného obdobia,
na ktoré sa limit alebo sublimit podľa dojednaného rozsahu poistenia uvedeného v poistnej zmluve vzťahuje.

Poistenie na 1. riziko sa dojednáva pre:
3 Riziká
° krádež
° vandalizmus.
3 Predmety
° veci zvláštnej hodnoty,
° písomnosti,
° cenné veci,
° oplotenie,
° obsah výkladných skríň.
3 Majetkové pripoistenie
° k živlu a odcudzeniu.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP MP 106-5, vo VPP ZP 606-5, v OPP ZVV
656-5, v OPP OV 206-5, v ZD SZ-5, v ZD C-5, v ZD S-5, v ZD SOC-5, v ZD BD-5,
prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný:
° umožniť poisťovni posúdiť rozsah poistného rizika, preukázať vlastníctvo poistených vecí a predložiť k nahliadnutiu a vytvoreniu kópií doklad
o nadobudnutí vecí,
° odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poruší poistník, resp. poistený povinnosti alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody. oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho
zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy,
• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej
škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° zmenou v osobe vlastníka poistenej veci,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
• Ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej
stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonávaním štátnej služby

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“), vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie príslušníkov
Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním
štátnej služby (ďalej len „VPP 130-2“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú príslušníkom Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu podľa ust. § 159 až § 162 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,
v znení neskorších predpisov.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
3 Spôsobené príslušníkom Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu podľa ust. § 159 až § 162 zákona
č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru,
Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže
Slovenskej republiky a Železničnej polície, v znení neskorších predpisov.
3 Poistením je krytá zodpovednosť poisteného za škodu, ktorú spôsobil a za ktorú zodpovedá služobnému úradu zavineným porušením
svojich povinností výhradne pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody úmyselné alebo prevzaté dobrovoľne nad rámec stanovený
právnymi predpismi.
² Škody spôsobené pod vplyvom alkoholických nápojov alebo iných
návykových látok.
² Škody spôsobené pri podstúpení rizika vyplývajúceho z riadneho
výkonu štátnej služby.
² Škody spôsobené pri odvracaní škody hroziacej na majetku alebo
nebezpečenstva priamo hroziaceho životu alebo zdraviu, ak tento
stav sám úmyselne nevyvolal a ak si pritom počínal spôsobom primeraným okolnostiam.
² Škody spôsobené pri plnení rozkazu, nariadenia, príkazu, alebo pokynu jeho nadriadeného v rozpore s právnym predpisom a nadriadený na splnení tohto rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu trval,
hoci ho poistený na tento rozpor upozornil.
² Škody spôsobené stratou služobnej rovnošaty a jej súčastí, výstroje
a iných predmetov, ktoré boli poistenému zverené na základe písomného potvrdenia.
² Škody spôsobené na hotovosti, ceninách, tovare, zásobách materiálu alebo iných hodnotách zverených poistenému, ktoré je poistený
povinný vyúčtovať alebo zodpovedá za vzniknutý schodok.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 130-2, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 130-2, prípadne v poistnej
zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením služobného pomeru príslušníka Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti
s výkonom ich funkcie

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“),
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom ich funkcie
(ďalej len „VPP 116-2“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú mestu alebo obci, pokiaľ táto vznikla výhradne podľa ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) v súvislosti s výkonom funkcie primátora mesta alebo starostu obce, pokiaľ túto škodu spôsobil
zavineným porušením právnej povinnosti, vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných noriem.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
3 Spôsobené podľa ustanovenia § 420 OZ v súvislosti s výkonom
funkcie primátora mesta alebo starostu obce, pokiaľ túto škodu
spôsobil zavineným porušením právnej povinnosti, vyplývajúcej zo
všeobecne záväzných právnych predpisov a iných noriem.
3 Regresné náhrady uplatňované podľa ustanovenia § 22 ods. 4
písm. b) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
3 K poistnej zmluve je možné dojednať pripoistenie škôd na zverenom
dopravnom prostriedku mesta alebo obce spôsobené vedením dopravného prostriedku pri výkone funkcie primátora alebo starostu.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody úmyselné alebo prevzaté dobrovoľne nad rámec stanovený
právnymi predpismi.
² Škody spôsobené prevádzkovou činnosťou v zmysle ust. § 420a OZ.
² Škody z dôvodu vzniku osobitnej zodpovednosti za veci prevzaté
v zmysle ust. § 421 a zodpovednosti, ktorá má pôvod v povahe
prístroja, poskytovania zdravotníckych, sociálnych, veterinárnych
a iných biologických služieb v zmysle § 421a OZ.
² Škody spôsobené úmyselným konaním proti dobrým mravom
v zmysle ust. § 424 OZ.
² Škody spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov podľa
§ 427 a nasl. OZ, pokiaľ sa na spôsobenú škodu vzťahuje povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla.
² Škody spôsobené na motorových vozidlách podľa zákona
č. 381/2001 Z. z. v platnom znení.
² Škody spôsobené na vnesených alebo odložených veciach v zmysle
ust. § 433 až 437 OZ.
² Škody spôsobené hrubou nedbanlivosťou.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 116-2, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 116-2, prípadne v poistnej
zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacimi právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 OZ), najmä zvýšenie
poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením výkonu funkcie primátora mesta alebo starostu obce,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone činnosti správcu konkurznej podstaty

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“),
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podľa osobitných právnych predpisov (ďalej len „VPP
104-2“), v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu konkurznej podstaty (ďalej len „ZD“). Tento dokument
je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie zodpovednosť správcu konkurznej podstaty zapísaného v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR a ustanoveným
súdom za správcu (zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
a poistenie na profesnú zodpovednosť správcu konkurznej podstaty vykonávanú v zmysle zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
3 Spôsobené výkonom profesnej zodpovednosti správcu konkurznej
podstaty zapísaného v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR a ustanoveným súdom za správcu (zák. č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
3 Spôsobené výkonom profesnej zodpovednosti správcu vykonávanej
v zmysle zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3 Spôsobené inému v súvislosti s výkonom profesnej činnosti, ak škoda bola spôsobená konaním zamestnanca poisteného.
3 Poisteným sa považuje aj osobitný správca, zástupca správcu, predbežný správca, reštrukturalizačný správca.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody úmyselné, spôsobené závažnou nedbanlivosťou alebo prevzaté nad rámec stanovený právnymi predpismi.
² Škody spôsobené ohováraním, nečestným konaním, nactiutŕhaním,
porušením povinnosti mlčanlivosti, podvodom alebo spreneverou.
² Škody spôsobené zamestnancovi poisteného, inému správcovi.
² Škody spôsobené porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti,
alebo odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti,
osobné pomery a profesiu poisteného očakávať.
² Škody spôsobené právnickej osobe, v ktorej má poistený, jemu
blízka osoba alebo jeho zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť,
alebo v ktorom má väčšinovú majetkovú účasť spoločník poisteného, alebo osoba, ktorá vykonáva činnosť spoločne s poisteným na
základe zmluvy o združení, alebo im blízke osoby.
² Na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu
odvodenú z ich výnimočnosti a nenahraditeľnosti a boli poisteným
alebo jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu profesijnej činnosti.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, v ZD, prípadne v poistnej
zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 104-2, v ZD, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

•
•
•
•

Kedy a ako uhrádzam platbu?

Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.
Ak bola dojednaná poistná zmluva na dobu kratšiu ako jeden rok, je poistné splatné naraz pri uzavretí poistnej zmluvy za celú dobu, na ktorú
bolo poistenie zodpovednosti dojednané.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného – t. j. ukončením činnosti správcu konkurznej podstaty alebo odňatím oprávnenia vykonávať činnosť správcu
konkurznej podstaty,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie štátneho zamestnanca pre prípad vzniku
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti
s vykonávaním štátnej služby

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“)
a vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – pre poistenie štátneho zamestnanca pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním
štátnej služby (ďalej len „VPP 110-2“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú štátnym zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere, ktorú je
povinný nahradiť služobnému úradu podľa ust. § 115 až § 117 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v platnom znení, pokiaľ táto zodpovednosť
vznikla výhradne pri výkone štátnej služby, ktorou je plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, ktoré štátny zamestnanec vykonáva v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
3 Spôsobené štátnym zamestnancom v štátnozamestnaneckom pomere, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu podľa ust. § 115
až § 117 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v platnom znení,
pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne pri výkone štátnej služby, ktorou je plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych
záležitostí v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi,
ktoré štátny zamestnanec vykonáva v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby, ak plnenie jeho úloh zahŕňa:
a) riadenie,
b) rozhodovanie,
c) kontrolu,
d) odbornú prípravu rozhodnutí,
e) odbornú prípravu návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane odborných činností súvisiacich s ich prerokúvaním a schvaľovaním,
f) odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí, za čo sa považuje činnosť, ktorá nie je plnením úloh štátnej
správy, ale ktorá je vykonávaná výlučne v štátnom záujme v súvislosti s plnením úloh štátnej správy. Vykonávaním štátnych
záležitostí je aj plnenie úloh uvedených pod písm. a) až d) štátnym zamestnancom, ktorý zabezpečuje uplatňovanie právnych
vzťahov štátnych zamestnancov v osobnom úrade podľa tohto
zákona a osobitných predpisov a plnenie úloh justičných čakateľov a právnych čakateľov prokuratúry podľa osobitného predpisu.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody spôsobené úmyselným zavinením alebo úmyselným konaním
proti dobrým mravom.
² Škody spôsobené po požití alkoholického nápoja alebo omamnej
alebo psychotropnej látky alebo lieku označeného trojuholníkom
s upozornením, že prípravok môže nepriaznivo ovplyvniť činnosť
vyžadujúcu zvýšenú pozornosť.
² Škody spôsobené vedomým neupozornením vedúceho služobného
úradu na hroziacu škodu alebo vedomým nezakročením proti hroziacej škode, hoci by sa tým zabránilo bezprostrednému vzniku škody.
² Škody spôsobené na zverených hotovostiach, ceninách, tovare, zásobách materiálu alebo iných hodnotách určených na obeh alebo
obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, pričom zodpovedá za vzniknutý
schodok.
² Škody spôsobené stratou zverených vecí na základe písomného potvrdenia.
² Škody spôsobené prevádzkou dopravných prostriedkov podľa § 427
a nasl. OZ, pokiaľ sa na spôsobenú škodu vzťahuje povinné zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových
vozidiel podľa zákona č. 381/2001 Z. z. v platnom znení.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 110-2, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 110-2, prípadne v poistnej
zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistník, resp. poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.
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Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° skončením pracovného pomeru poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
vykonávaní vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy
tovaru

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“),
vo Všeobecných poistných podmienkach – zvláštna časť – pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP 113-2“) a v Zmluvných dojednaniach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní vnútroštátnej prepravy tovaru (ďalej len „ZD 365“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie prepravy CRM je druh majetkového poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie poskytujúce poistnú ochranu pre právne subjekty alebo fyzické osoby, ktoré podnikajú v oblasti medzinárodnej prepravy, obávajúce sa zničenia, poškodenia tovaru alebo krádeži prepravovaného
tovaru, ktorý im bol na prepravu zverený.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
3 Medzinárodného cestného prepravcu, vzniknutú na zásielke prepravovanej pre iného za odplatu, ku ktorej došlo v čase trvania poistenia v dôsledku náhodnej udalosti, za ktorú poistený zodpovedá
podľa ustanovení Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej
cestnej nákladnej doprave(„Dohovor CMR“) uvedenom v Zbierke zákonov ako Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 11/1975 Zb. pri
prepravách, ktoré vykonáva poistený cestnými vozidlami s evidenčným číslom vozidla, uvedeným v poistnej zmluve, do zahraničia,
v zahraničí a zo zahraničia, z miesta uvedeného v medzinárodnom
nákladnom liste ako miesto odoslania do miesta uvedeného v medzinárodnom nákladnom liste ako miesto určenia.
3 Zároveň je možné dojednať, že poistenie sa vzťahuje aj zodpovednosť vnútroštátneho cestného dopravcu za škodu vzniknutú na zásielke počas prepravy vykonávanej pre iného za odplatu, za ktorú
poistený zodpovedá v zmysle prepravných zmlúv uzavretých podľa
Občianskeho zákonníka, Obchodného Zákonníka a prepravného poriadku, pri prepravách, ktoré poistený vykonáva cestnými vozidlami
uvedenými v poistnej zmluve a ku ktorej došlo v čase trvania poistenia v dôsledku náhodnej udalosti na území Slovenskej republiky.

Čo nie je predmetom poistenia?

Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Škody vzniknuté na živých zvieratách a rastlinách.
² Škody v rozsahu presahujúcom limit stanovený čl. 23 ods. 3 Dohovoru CMR alebo ak bola udaná v nákladnom liste suma osobitného
záujmu podľa čl. 26 Dohovoru CMR.
² Škody v súvislosti s odovzdaním tovaru neoprávnenému príjemcovi
alebo na inej adrese, ako je uvedené v nákladovom liste CMR.
² Škody na zásielke skladovanej poisteným počas prepravy, ak doba
skladovania trvala dlhšie ako 15 dní odo dňa uloženia zásielky do
skladu.
² Škody v dôsledku prekročenia dodacej lehoty podľa čl. 19 Dohovoru
CMR.
² Škody spôsobené s EČV ťahača, resp. MV uvedeného v nákladom liste CMR, ktoré nie je totožné s EČV MV uvedeného v poistnej zmluve.
² Škody spôsobené pri preprave takým MV, ktoré nemá platnú technickú kontrolu v čase škodovej udalosti.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 113-2, v ZD 365, prípadne v poistnej zmluve.

!

Zároveň je možné rozsah poistenia rozšíriť o:
3 Teritoriálnu platnosť o územia európskej časti štátov bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré nie sú členskými štátmi EU, vrátane tranzitu.
3 Prepravu strojov a ojazdených automobilov.
3 Stratu, zničenie a poškodenie peňazí, cenných papierov, cenín, listín,
spisov, ako aj škodu na drahých kovoch, klenotoch, drahokamoch,
umeleckých predmetoch a iných cennostiach do sublimitu 10 %
z poistnej sumy.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Ak poistník uzavrel zmluvu o poistení záujmu tretej osoby, nárok na
poistné plnenie prináleží poistenému, všetky práva z poistnej zmluvy
voči poisťovateľovi vykonáva však poistník, ktorý je predovšetkým
tiež oprávnený prijať náhradu za poisteného.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 100-3, vo VPP 113-2, v ZD 365, prípadne
v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na geograﬁcké územie EÚ, Švajčiarska, štátov bývalej Juhoslávie, Albánska a európskej časti územia Turecka, pokiaľ
nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Z výpočtu povinnosti uvedených v poistných podmienkach uvádzame nasledovné príklady:
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
• Uviesť všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie rizika.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Informovať poisťovňu o všetkých zmenách skutočností uvedených v PZ.
• Dbal na to, aby nedochádzalo ku škodám na prepravovaných zásielkach a použil všetky dostupné prostriedky k ich zamedzeniu alebo zmierneniu.
• Zabezpečiť dopravný prostriedok fyzickou prítomnosťou vodiča alebo vhodným elektronickým zabezpečovacím zariadením, proti požiaru, samovoľnému pohybu a neponechávaním dopravných prostriedkov s nákladom na nestráženom parkovisku.
• Pri prevzatí zásielky k preprave skontrolovať správnosť údajov v nákladnom liste o druhu, počte kusov a zjavnom stave zásielky a jej obalu,
prípadné výhrady zapísať do nákladného listu a vyznačiť výhrady podľa kontrolného listu vodiča.
• Pred začatím prepravy skontrolovať technický stav vozidla a rešpektovať všeobecné platné predpisy a normy platné pre prepravu zásielok, vrátane podmienok stanovených Európskou dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí(ADR).
• Zabezpečiť si doklady potrebné k precleniu tovaru.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej
škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
• Každú dopravnú nehodu a stratu zásielky nahlásiť najbližšiemu oddeleniu polície a vyžiadať si správu polície.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.
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Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako predpokladaný začiatok poistenia alebo neskôr v deň uvedený v poistke (písomné
potvrdenie poisťovne o uzavretí poistnej zmluvy).
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° výpoveďou jednej zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť doručená aspoň šesť týždňov pred uplynutím poistnej
doby, úmrtím poisteného,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ukončením činnosti poisteného alebo poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie zodpovednosti za environmentálnu
škodu – EnviroPlus/EnviroKomunal

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – EnviroPlus/EnviroKomunal (ďalej len
„VPP ENV 450-3“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – EnviroPlus/EnviroKomunal je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na
zadováženie si poistnej ochrany pre prípad vzniku škody vyplývajúce z poškodenia stavu životného poistenia a z toho vyplývajúcich škôd na zdraví
alebo vecnú škodu voči tretej osobe.

×

Čo je predmetom poistenia?
V produkte je možné dojednať tri rôzne balíky poistenia, pričom Poistné
riziká môžu zahŕňať: 2 základné a 4 vedľajšie/doplnkové poistné riziká
3 Variant A – Excelent zahŕňa:
° náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzačnú) v mieste i mimo miesta poistenia prevádzky, náklady na
zmiernenie škodovej udalosti, technické náklady a výdavky, náklady,
° zodpovednost za škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu.
3 Variant B – Standard zahŕňa:
° náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzačnú) okrem nákladov na vyčistenie/dekontamináciu vlastných
prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie škodovej udalosti, technické náklady a výdavky, náklady,
° zodpovednost za škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu.
3 Variant C – Basic zahŕňa:
° náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzačnú) okrem nákladov na vyčistenie alebo dekontamináciu
vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie škodovej udalosti, technické náklady a výdavky.
3 Základné poistné riziká sú dve a zahŕňajú:
° Náklady na nápravu environmentálnej škody zahŕňajúce náklady na dekontamináciu pôdy, dekontamináciu vody, na chránené
druhy (rastlinstvo, živočíšstvo) a biotopy, náklady na zmiernenie
škodovej udalosti, technické náklady (znalecké posudky, právna
ochrana/zastúpenie a pod.) a náklady v zmysle VPP ENV 450-3.
° Všeobecná zodpovednost (vecné škody a škody na zdraví).
3 Vedľajšie/doplnkové riziká k všeobecnej zodpovednosti sú voliteľné pripoistenia:
° Pripoistenie 1 – zodpovednosti za škodu spôsobenú na prenajatých nehnuteľnostiach.
° Pripoistenie 2 – zodpovednosti za škodu spôsobenú na cudzích
veciach prenajatých, požičaných, užívaných (okrem MOTOROVÝCH VOZIDIEL).
Pripoistenie 1 a 2 sú voliteľné v balíkoch obsahujúcich riziko
Všeobecná zodpovednost (Variant A + B)
° Pripoistenie 3 – dodatočnej lehoty na uplatnenie nároku.
° Pripoistenie 4 – rozšírené územné krytie (SR + susedné štáty, EURÓPA).
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Čo nie je predmetom poistenia?

Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
Existujúce škody pred uzatvorením poistenia.
Skladovanie a likvidácia nebezpečných odpadov.
Čističky odpadových vôd (ak nie je v poistnej zmluve dojednané).
Nakladanie z odpadovými vodami kanalizácie).
Skladovanie v podzemných nádržiach.
Rádioaktívna kontaminácia.
Úmyselné škody.
Stiahnutie výrobku z trhu.
Genericky modiﬁkované zmeny organizmu, prenos vírusu HIV.
Škody spôsobené magnetickými alebo elektromagnetickými poliami
a radiáciou.
Realizácia demolačných a búracích prác.
Nakladanie s výbušninami.
Vlastníctvo a prevádzka baní.
Vŕtanie, výroba alebo raﬁnovanie prírodného plynu alebo surovej
nafty.
Environmentálna škoda vzniknutá v mieste prevádzky v dôsledku
odpadových vôd / kanalizácie poisteného.
Škody spôsobené vadným výrobkom alebo vadne vykonanou prácou.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP ENV 450-3, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
! Poistné plnenie môže byť limitované výškou limitu alebo sublimitu.
! Variant C/Basic neobsahuje Všeobecnú zodpovednosť, NIE JE možné pripoistiť voliteľné Vedľajšie/doplnkové riziká – Pripoistenie 1
a Pripoistenie 2.
! Pripoistenie 4 – sa dá uzavrieť výhradne pre prevádzkové činnosti
vykonávané na území SR.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP ENV 450-3, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný:
° odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne,
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poruší poistník, resp. poistený povinnosti alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo Povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane
znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe, ktorá
porušením povinnosti spôsobila vznik škody. oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka), najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Poistený je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli v poistnej zmluve dohodnuté alebo ktoré sú ustanovené v poistných podmienkach alebo v ust.
Občianskeho zákonníka.
• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody
voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.
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Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° zmenou v osobe vlastníka poistenej veci.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota
je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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Poistenie zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie zamestnanca pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu – všeobecná časť (ďalej len „VPP 100-3“),
vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zamestnanca pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi v pracovnoprávnych vzťahoch podľa
Zákonníka práce (ďalej len „ZP“), (ďalej len „VPP 115-3“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Poistenie Zamestnanca pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce je druh poistenia, ktoré sa dojednáva ako dobrovoľné poistenie na zadováženie si poistnej ochrany pre prípad vzniku zodpovednosti. Predmetom
poistenia je krytie zodpovednosti za škody, ktoré môže spôsobiť svojmu zamestnávateľovi pri výkone pracovnej činnosti v zmysle ZP.

×

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie sa vťahuje na zodpovednosť za škody:
3 Zavinené zamestnávateľovi porušením povinností pri plnení pracovných úloh v priamej súvislosti s ním.
3 Výška nároku zamestnávateľa nesmie presiahnuť štvornásobok
priemerného platu zamestnanca.
3 Spôsobenie požiaru porušením predpisov o požiarnej ochrane.
3 Spôsobenie úrazu spolupracovníkovi porušením predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, alebo spôsobenie úrazu inej osobe
porušením služobných predpisov.
3 Úhrada škôd až do výšky 90 % štvornásobku priemerného mesačného zárobku, maximálne do výšky dojednanej poistnej sumy.
3 K poistnej zmluve je možné dojednať pripoistenie škôd na zverených
dopravných prostriedkoch zamestnávateľa, ktoré vznikli vedením
týchto dopravných prostriedkov pri plnení pracovných povinností.

Čo nie je predmetom poistenia?

² Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené.
² Poistenie sa nevzťahuje na zamestnancov ak je pracovný pomer
založený na základe:
² Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa
§ 223 až 225 ZP.
² Dohody o vykonaní práce podľa § 226 ZP.
² Dohody o vykonaní práce podľa § 228a ZP.
² Dohody o brigádnickej práci študentov podľa § 227 a 228 ZP.
² Úmyselné škody.
² Škody spôsobené pod vplyvom návykových látok.
² Vedomým neupozornením vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu.
² Škody na zverených hotovostiach, ceninách, tovare, zásobách alebo
iných hodnotách, ak bola uzatvorená dohoda o hmotnej zodpovednosti podľa § 182 až 184 ZP.
² Stratou nástrojov, ochranných prostriedkov a iných podobných predmetov.
² Ak zamestnávateľ neprerokoval požadovanú náhradu škody s poisteným zamestnancom.
² Poistený zamestnanec neuznal záväzok nahradiť škodu v určenej
sume.
² Zamestnávateľ nedohodol s poisteným písomne spôsob náhrady.
Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 115-3, vo VPP 100-3, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Ak malo vedomé porušenie povinností uvedených vo všeobecných
poistných podmienkach alebo poistnej zmluve podstatný vplyv na
vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená znížiť poistné plnenie podľa
toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinnosti plniť.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 115-3, vo VPP 100-3, prípadne v poistnej
zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Okrem všetkých povinností stanovených právnymi predpismi tvoriacich právny poriadok Slovenskej republiky je poistník, resp. poistený povinný
odpovedať pravdivo na všetky písomné otázky poisťovne týkajúce sa poistenia.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Ďalšie povinnosti poistníka, môžu byť bližšie upravené v poistnej zmluve.
• Ak poistený, resp. poistník porušil niektorú povinnosť alebo povinnosti v prípade poistnej udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie primerane znížiť úmerne závažnosti porušenia uvedených povinností.
• Ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností vznikne poisťovni škoda (napr. náklady na súdny spor), má právo na ich náhradu proti osobe,
ktorá porušením povinnosti spôsobila vznik škody.
• Poistník, resp. poistený má povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny poistenia (§ 793 ods. 1 Občianskeho zákonníka),
najmä zvýšenie poistného rizika bez ohľadu na jeho druh a rozsah.
• Oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil v inej poisťovni proti tomu istému poistnému riziku; zároveň je povinný oznámiť poisťovni
meno takej poisťovne, aj výšku poistnej sumy.
• Riadne sa starať o údržbu poistených vecí a dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Bezodkladne poisťovni oznámiť na Centrálny dispečing škôd (0850 111 566) vznik akejkoľvek poistnej udalosti.
• Dodržiavať všetky všeobecne záväzné predpisy a povinnosti stanovené v zákonných ako aj podzákonných právnych normách tvoriacich právny
poriadok Slovenskej republiky.
• Vykonať opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala.
• Nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.
• Poskytnúť poisťovni dôkaz o vzniku poistnej udalosti, jej príčine a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou a iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej
škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mat povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€

€

Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne, alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platobnou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° dohodou medzi poistníkom a poisťovňou,
° nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote,
° ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred
jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálna 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
• Skončením pracovného pomeru poisteného podľa príslušných ustanovení ZP.
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Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Slovenská republika, IČO: 31 595 545

Produkt: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Upozorňujeme Vás, že úplný zoznam práv a povinností,
ktoré Vám z poistenia vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
(ďalej len „VPP 705-9“), vo Všeobecných poistných podmienkach pre úrazové poistenie (ďalej len „VPP 1000-4“), Zmluvných dojednaniach pre rozšírenie povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v spojitosti s Verejným prísľubom o úrazové poistenie nemenovaných osôb, ktoré sú prepravované motorovým vozidlom (ďalej len „ZD VPU-2“) a v Osobitných poistných podmienkach pre poskytovanie Asistenčných služieb a Rozšírených asistenčných služieb v poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „OZD AS PZP-3“ a „OZD RAS PZP-1“). Tento dokument je účinný od 23.02.2018.

O aký typ poistenia ide?

Povinné zmluvné poistenie je druh zodpovednostného poistenia, ktoré sa dojednáva pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu spôsobenú inému na zdraví a/alebo na majetku prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve (ďalej len „poistenie
zodpovednosti“), pokiaľ ku škodovej udalosti, z ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti.

×

Čo je predmetom poistenia?
V závislosti od zvoleného variantu sú kryté tieto nároky na náhradu do
výšky uvedených limitov:
3 Variant GARANT PLUS
3 5 000 000 EUR za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravotných poisťovní,
3 1 000 000 EUR za škodu na majetku a ušlom zisku a náklady právneho zastúpenia.

Čo nie je predmetom poistenia?

Nie všetky mysliteľné prípady sú poistené a z krytia sú vylúčené. Poisťovateľ nenahradí tieto škody:
² Škoda, ktorú utrpel vodič poisteného motorového vozidla, ako aj
škoda na veciach dopravovaných týmto vozidlom.
² Škody na majetku osôb žijúcich v čase škodovej udalosti v jednej
domácnosti s poisteným.
² Škoda na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená a na vozidlách jazdnej súpravy (náves/príves).
² Ak poistník/poistený bez súhlasu poisťovne uzná povinnosť nahradiť škodu poškodenému nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak
poisťovňa bola povinná poskytnúť podľa zákona.
² Škody ktoré vznikli pri činnosti vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou.
² Škody ktoré vznikli pri účasti na tréningoch, pretekoch, rýchlostných
skúškach a školách šmyku.
² Škody, ktorých vznik nie je v priamej súvislosti s poistnou udalosťou.
² Škodou vzniknutou pri manipulácii s nákladom stojaceho vozidla.
² Nemajetková ujma.
² Vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti.
² Verejné prísľuby sa nevzťahujú na poistenie zodpovednosti zvláštnych evidenčných čísel „V“, „C“ a „M“.

3 Variant EUROGARANT PLUS
3 5 000 000 EUR za škodu na zdraví, smrti, regresy sociálnej a zdravotných poisťovní
3 2 000 000 EUR za škodu na majetku a ušlom zisku a náklady právneho zastúpenia.
3 Poistenie je možné dojednať ako INDIVIDUÁLNE pre jedno vozidlo alebo SÚBOROVÉ pre 5 a viac vozidiel.
Dodatkové pripoistenia:
3 Rozšírené asistenčné služby (ďalej len „RAS“) – zvyšujú limity a rozsah bezplatných asistenčných služieb - možnosť výberu z 2 balíkov
(Špeciál Plus alebo Optimum Plus).
Verejné prísľuby
3 Verejný prísľub ŽIVEL (ďalej len „VPž“) – poskytnutie poistného plnenia
v prípade, že na poistenom MV dôjde ku škode v dôsledku živelnej
udalosti (menované živelné riziká) do výšky ročného limitu 500 EUR
so spoluúčasťou 10 %.
Poskytnutie VPž je podmienené výškou ročného predpisu poistného,
ktorý musí byť rovný alebo vyšší ako poistné stanovené poisťovňou
pre získanie VPž.
3 Verejný prísľub BATOŽINA (ďalej len „VPb“) – poskytnutie poistného
plnenia v prípade poškodenia, zničenia alebo straty batožiny oprávnených osôb pri havárii alebo pri živelnej udalosti poisteného osobného motorového vozidla do výšky ročného limitu 500 EUR.
3 Verejný prísľub ÚRAZ (ďalej len „VPú“) – poskytnutie poistného plnenia
v prípade úrazu (riziká smrť úrazom a trvalé následky úrazu) vodiča
– škodcu a členov posádky poisteného motorového vozidla, ktoré
spôsobilo nehodu do výšky ročného limitu 3 320 EUR pre každé
jedno sedadlo a jednu poškodenú osobu.

Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP 705-9, v OZD AS PZP-3, v OZD RAS PZP-1 a vo
VPP 1000-4, prípadne v poistnej zmluve.

!

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

! Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie nároku
poisťovateľa na náhradu poistného plnenia (regres) alebo jeho časti.
! Ak súčet nárokov viacerých poškodených prevyšuje limit poistného
plnenia, poistné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere tohto
limitu k súčtu nárokov všetkých poškodených.
Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP 705-9, v OZD AS PZP-3, v OZD RAS PZP-1
a vo VPP 1000-4, prípadne v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa krytie vzťahuje?
3 Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky alebo členského štátu Systému zelenej karty,
s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzatvorila dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkou
motorového vozidla a ktorý je vyznačený na zelenej karte vydanej poisťovateľom k poistenému vozidlu.
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Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia
• Odpovedať pravdivo a úplne na otázky poisťovne týkajúce sa poistenia a predložiť poisťovateľovi údaje vyžadované zákonom a ostatnými právnymi predpismi pre uzavretie poistnej zmluvy, vrátane identiﬁkácie a overenia identiﬁkácie svojej osoby, doložiť potrebné doklady, informácie
a vysvetlenia na overenie správnosti a úplnosti údajov potrebných pre uzavretie poistnej zmluvy a stanovenie výšky poistného.
• Ak v dobe uzavretia poistnej zmluvy nie sú niektoré údaje tykajúce sa vozidla známe, je poistník povinný poisťovateľovi ich oznámiť v lehote do
pätnásť dní od uzavretia zmluvy.
Povinnosti počas trvania poistenia
• Počas trvania poistenia je potrebné najmä pravidelne uhrádzať náklady spojené s poistením.
• Predchádzať poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoločenských noriem a dodržiavanie ustanovení uvedených vo
všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
• Udržiavať vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti alebo asistenčnej udalosti
• Poistený je povinný bezodkladne oznámiť poisťovni vznik akejkoľvek poistnej udalosti najneskôr do 15 pracovných dní od vzniku poistnej udalosti, ak nastala na území SR a do 30 dní ak nastala mimo územia SR.
• Poistený je povinný nahlásiť polícii každú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba alebo sa poškodí cesta alebo všeobecne
prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom
majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa §125 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení
neskorších predpisov.
• Urobiť opatrenia, aby nedošlo k premlčaniu alebo zániku práva na náhradu škody, ktoré podľa všeobecne záväzných predpisov prechádza na
poisťovateľa.
• Bez zbytočného odkladu poskytnúť poškodenému na jeho žiadosť údaje potrebné pre uplatnenie nároku poškodeného na náhradu škody.
• Asistenčné služby je poistený povinný čerpať výlučne len prostredníctvom asistenčnej spoločnosti GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA s.r.o.
(v SR 18118, v zahraničí +421 2 6353 2236) uvedenej v asistenčnej karte, inak nebudú poisťovňou uhradené.
Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia a rozsahu asistenčných služieb! Pri nesprávnom výbere rozsahu asistenčných služieb, poisťovňa nebude mať
povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

€
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Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Náklady na poistenie platíte ročne, polročne alebo štvrťročne, podľa zvolenej frekvencie platenia poistného v poistnej zmluve.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne, poštovým poukazom, inkasom z účtu alebo platbou kartou.
• Splatnosť poistného a možnosti platby poistného sú rovnaké počas celej platnosti poistnej zmluvy.

Kedy sa poistné krytie začína a kedy sa končí?
• Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia
• Uzatvorenie poistnej zmluvy výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie sa prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy rozumie pripísanie poistného na účet poisťovne v predpísanej výške v lehote piatich kalendárnych dní odo dňa začiatku poistenia. V opačnom prípade
platnosť poistnej zmluvy nevznikne.
• Poistenie končí spravidla tiež:
° uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve,
° výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
° nezaplatením poistného v lehote 1 mesiaca od dátumu splatnosti,
° zánikom motorového vozidla,
° zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel,
° vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Poistenie, pri ktorom je dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov
pred jeho uplynutím.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, jej
uplynutím poistenie zanikne.
• Poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. Výpovedná
lehota je 1 mesiac, jej uplynutím poistenie zanikne.
• V prípade, ak bola poistná zmluva uzatvorená na diaľku na dobu minimálne 1 mesiac a poistníkom je spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od poistnej
zmluvy na diaľku bez zaplatenia zmluvnej pokuty a bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich kalendárnych dní od uzavretia zmluvy na diaľku.
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KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746
Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3345/B

VYHLÁSENIE POISTNÍKA

Meno a priezvisko:
Dolu podpísaný, týmto ako poistník na poistnej zmluve č. návrhu
VYHLASUJEM
a svojím podpisom jednoznačne a nespochybniteľne potvrdzujem, že som s dostatočným časovým predstihom
pred uzatvorením poistnej zmluvy bol písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného
poistenia a prevzal som predzmluvný dokument:
Dokument s kľúčovými informáciami (KID),
Informácie o konkrétnom fonde,
Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy,
Informačný dokument o poistnom produkte (IPID).

V

dňa

______________________________
podpis poistníka

Zoznam IPIDov k produktom neživotného poistenia
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Združené poistenie výstav a zodp. - individuálne
3=375
PZP TR - na diaĐku (KOWA)
ZodpovednosĢ štátneho zamestnanca v štátnej službe
ZodpovednosĢ zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateĐovi
ZodpovednosĢ primátorov a starostov
ZodpovednosĢ príslušníkov hasiþského a záchranného zboru
ZodpovednosĢ prevádzkovateĐa neštátneho zdravotníckeho zariadenia
ZodpovednosĢ prísl. policajného zboru, žel.polície, zboru väzenskej a justiþ.stráže
ZodpovednosĢ notárov - individuálna
ZodpovednosĢ exekútorov - individuálna
ZodpovednosĢ pri výkone þinnosti správcu konkurznej podstaty
Poistenie prerušenia prevádzky podnikajúcich osôb
Kasko - súborové (nebonus)
Kasko - individuálne - nebonus
Kasko - individuálne - bonus
Kasko Autobonus - súbor FNZ
PZP TR súbor (nadzmluva)
ZodpovednosĢ z prepravných zmlúv CMR
(XURWUDYHO &3
Balíkové celoroþné CP
Tuzemské cestovné poistenie + HZD
Cestovné poistenie EUROTRAVEL ON LINE
3UR%L]QLV3UR.RPXQDO
ProBiznis / ProKomunal - vložková PZ
0RMD)LUPD
ZodpovednosĢ fyzických a právnických osôb (ProBiznis / ProKomunal)
352'202
(QYLUR3OXV(QYLUR.RPXQDO
PREPRAVA individuálne (poistenie vnútroštátnej prepravy)
PREPRAVA individuálne (poistenie medzinárodnej prepravy)
Poistenie strojov - individuálne (poistenie strojov a strojových zariadení)
Cestovné poistenie (poistenie pre zahraniþné cesty a pobyt)
Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku

,3,'B3=B
,3,'B3=B3=3
,3,'B3=B3=3
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B.DVNR
,3,'B3=B.DVNR
,3,'B3=B.DVNR
,3,'B3=B.DVNR
,3,'B3=B3=3
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B3UHSUDYD
,3,'B3=B3UHSUDYD
,3,'B3=B
,3,'B3=B
,3,'B3=B

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistenie zodpovednosti za škodu
Havarijné poistenie
Cestovné poistenie
3RLVWHQLHSUHSUDY\
3RLVWHQLHPDMHWNX

S]LOND
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0HQRNOLHQWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'iWXPQDURGHQLDNOLHQWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,19(67,ý1e&,(/($ 2'2/126ġ92ý,5,=,.8
3URVtPXYHćWH~þHO]DN~SHQLDLQYHVWLþQpKR
SURGXNWX]DORåHQpKRQDSRLVWHQt

 $NR GOKR VL SOiQXMHWH SRQHFKDĢ WHQWR
SURGXNW"

D'OKRGREp]KRGQRFRYDQLHNDSLWiOX
E3UtSUDYDQDG{FKRGRN
F2FKUDQDSUHG]PHQRXSUtMPRY
G2FKUDQDSUHSUtSDG~UD]XDOHERFKRURE\ DOHER
LQYDOLGLW\
H,QêBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

D±URNRY 
E±URNRY
F ±URNRY
G±URNRY
HD YLDFURNRY









3URVtP]YRĐWHY\MDGUHQLHNWRUpQDMOHSãLHRSLVXMH9DãXWROHUDQFLXUL]LND
$1HFKFHPDE\PRMHLQYHVWtFLH]QiãDOLDNpNRĐYHNUL]LNRSRNOHVXKRGQRW\
%1HFKFHOE\VRPDE\PRMHLQYHVWtFLH]QiãDOLYêUD]QpUL]LNRDOHDNFHSWXMHPNUiWNRDOHERVWUHGQRGREpVWUDW\
PHQãLHKRUR]VDKX]D~þHORPPRåQRVWLY\ããtFK]LVNRY
&7ROHURYDOE\VRPUL]LNRVWUDW\KRGQRW\]D~þHORPGRVLDKQXWLDDWUDNWtYQ\FKYêQRVRY
'+ĐDGiPPRåQRVWLSUHYêUD]QêUDVWKRGQRW\DMSRNLDĐVLWRY\åDGXMH]QiãDQLHYêUD]QpKRUL]LNDVWUiW

),1$1ý1È6,78È&,$$ 6&+23126ġ=1Èâ$ġ675$7<
 1LåãLH V~ XYHGHQp SUtNODG\ QDMY\ããtFK
PRåQêFK D QDMQLåãtFK PRåQêFK YêQRVRY
]LQYHVWtFLH 3URVtP R]QDþWH NWRUê E\ VWH
SUHIHURYDOL

3URVtPY\SOĖWH9iãSUDYLGHOQêGLVSRQLELOQê
SUtMHP SUH SUDYLGHOQH SODWHQp SRLVWQp DOHER
GLVSRQLELOQ~OLNYLGLWX SUHMHGQRUD]RYpSRLVWQp 
'LVSRQLELOQê PHVDþQê SUtMHP  BBBBBBBBBBB¼
'LVSRQLELOQiOLNYLGLWD ~VSRU\  BBBBBBBBBBBBBB¼

$ 1DMY\ããt QDMQLåãt
%1DMY\ããt QDMQLåãt
&1DMY\ããt QDMQLåãt
'1DMY\ããt QDMQLåãt

9iã þLVWê SUtMHP RG NWRUpKR RGSRþtWDWH YãHWN\
SUDYLGHOQpPHVDþQpQiNODG\




=1$/267,$ 6.Ò6(1267,
 3URVtP RKRGQRĢWH VYRMH ]QDORVWL U{]Q\FK ILQDQþQêFK QiVWURMRY DOHER SRGNODGRYêFK DNWtY QD
VWXSQLFLRGGR ±åLDGQD]QDORVĢ±]QDORVWL]iNODGQêFKSULQFtSRY±GREUi]QDORVĢÜ±YHĐPLGREUi
]QDORVĢ SURIHVLRQiOQ\LQYHVWRU 
'OKRSLV\ BBBB 

$NFLH BBBB



=ODWRGUDKpNRY\ BBBB 

1HKQXWHĐQRVWL BBBB

3URVtPR]QDþWHILQQiVWURMHDOHERSRGNODGRYpDNWtYDNWRUpVWHY\XåLOLSRþDVSRVOHGQêFKURNRY
'OKRSLV\ BBBB 

$NFLH BBBB



=ODWRGUDKpNRY\ BBBB 

1HKQXWHĐQRVWL BBBB

6YRMLPSRGSLVRPSRWYUG]XMHPVSUiYQRVĢSUDYGLYRVĢD~SOQRVĢ~GDMRYVSUDFRYDQêFKYWRPWRGRWD]QtNXSUH
SRV~GHQLHYKRGQRVWLDSULPHUDQRVWLURYQDNRSRWYUG]XMHPåHVRPRGVSURVWUHGNRYDWHĐDSUHY]DONySLXWRKWR
GRWD]QtND 6RP VL YHGRPê åH FKêEDM~FH QH~SOQp QHSUDYGLYp DOHER QHXYHGHQp ~GDMH P{åX YLHVĢ N
QHJDWtYQ\PG{VOHGNRPSUL]RVWDYHQtY\KOiVHQLDRYKRGQRVWLSURGXNWX
0LHVWR BBBBBBBBBBBBBBBBBB'iWXP BBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3RGSLVNOLHQWD

3RUDGFD VSURVWUHGNRYDWHĐ 
0HQR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 



6SRORþQRVĢ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB








BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3RGSLVSRUDGFX VSURVWUHGNRYDWHĐD
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7RWR9\KOiVHQLHMH]DORåHQpQD'HOHJRYDQRPQDULDGHQt(XUySVNHM.RPLVLH (Ò ]VHSWHPEUD
 NWRUêP VD GRSĎĖD VPHUQLFD (XUySVNHKR SDUODPHQWX D 5DG\ (Ò   SRNLDĐ LGH R LQIRUPDþQp
SRåLDGDYN\ D SUDYLGOi YêNRQX þLQQRVWL XSODWQLWHĐQp QD GLVWULE~FLX LQYHVWLþQêFK SURGXNWRY ]DORåHQêFK QD
SRLVWHQt
0HQRNOLHQWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'iWXPQDURGHQLDNOLHQWD BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1D]iNODGHLQIRUPiFLtNWRUpVWHXYLHGOLY 'RWD]QtNXSUHSRV~GHQLHYKRGQRVWLD SULPHUDQRVWLXYiG]DPHQLåãLH
RSLVSRQ~NQXWpKRSRUDGHQVWYDY V~YLVORVWLV LQYHVWLþQêPLSURGXNWPL]DORåHQêPLQDSRLVWHQt
Ƒ 2GSRU~þDPH QDVOHGRYQê SURGXNW DNR YKRGQê Y]KĐDGRP N 9DãLP SRWUHEiP D 9iãPX UL]LNRYpPX
SURILOX
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ƒ 1iãSURGXNWQDãHSURGXNW\QLHV~SUH9iVYKRGQpY]KĐDGRPN9DãLPSRWUHEiPD9iãPXUL]LNRYpPX
SURILOX
2GSRU~þDQi GRED GUåE\ SUH WHQWR SURGXNW NWRUi ]iURYHĖ Y\KRYXMH
Y]KĐDGRPN 9DãLPSRWUHEiPD 9iãPXUL]LNRYpPXSURILOXMH

BBBBBBBBBBURNRY

8SR]RUĖXMHPHåHPD[LPiOQHSRLVWQpNWRUpE\VWHVLPDOLGRKRGQ~ĢSUHWHQWRSURGXNWMH
3UDYLGHOQiSODWEDPHVDþQHBBBBBBBBBBBBB¼

-HGQRUD]RYiSODWED BBBBBBBBBBBBBBBBBBB¼

9]KĐDGRPN 9DãLPSRWUHEiPD 9iãPXUL]LNRYpPXSURILOX9iPRGSRU~þDPHQDVOHGRYQpSRWHQFLiOQH
UR]ORåHQLHDORNiFLHGRSRQ~NDQêFKSRLVWQêFKIRQGRY
Ƒ .RQ]HUYDWtYQ\

Ƒ 9\YiåHQê

2GSRU~þDPH 9iP Y\XåLĢ LED SRLVWQp IRQG\
VLQGLNiWRURP 65, PHQHM DNR  D ]iURYHĖ SRXåLĢ
PLQLPiOQH  DORNiFLH GR SRLVWQêFK IRQGRY
V65,LQGLNiWRURPD PHQHM

2GSRU~þDPH 9iP SRXåLĢ   DOHER YLDF
]DORNiFLHGRSRLVWQêFKIRQGRYV 65,LQGLNiWRURP
PHQHMDNR

7R]QDPHQiåHE\VWHPDOLSRXåLĢPLQLPiOQH
DORNiFLH GR NRPELQiFLH QDVOHGRYQêFK SRLVWQêFK
IRQGRY
 129,6*DUDQWRYDQH5DVW~FL3RLVWQê)RQG
 129,6+\SRWHNiUQ\3RLVWQê)RQG
$]RVWiYDM~FLFK PD[LPiOQH  P{åH E\Ģ
UR]ORåHQêFKPHG]L
 129,6(7)$NFLRYê3RLVWQê)RQG
 129,6*ROG3RLVWQê)RQG
 129,63RGQLNDWHĐVNê3RLVWQê)RQG

7R]QDPHQiåHE\VWHPDOLLQYHVWRYDĢPLQLPiOQH
 GR NRPELQiFLH QDVOHGRYQêFK SRLVWQêFK
IRQGRY
 129,6*DUDQWRYDQH5DVW~FL3RLVWQê)RQG
 129,6(7)$NFLRYê3RLVWQê)RQG
 129,6*ROG3RLVWQê)RQG
 129,63RGQLNDWHĐVNê3RLVWQê)RQG
 129,6+\SRWHNiUQ\3RLVWQê)RQG
=iURYHĖ E\ VWH QHPDOL LQYHVWRYDĢ YLDF DNR 
DORNiFLH GR NRPELQiFLH QDVOHGRYQêFK SRLVWQêFK
IRQGRY
 129,6)DPLO\2IILFH,QVXUDQFH)XQG
 129,6:RUOG%UDQGV,QVXUDQFH)XQG
 129,6'LJLWDO$VVHWV,QVXUDQFH)XQG


Ƒ2FKRWQêSRGVWXSRYDĢUL]LNR
2GSRU~þDPH 9iP Y\EHUDĢ VL SRLVWQp IRQG\ V Y\ããtP 65, LQGLNiWRURP QR Y]KĐDGRP QD 9iã UL]LNRYê SURILO
QHOLPLWXMHPHSRXåLWLHIRQGRYV Y\ããtP65,LQGLNiWRURP

8SR]RUĖXMHPH åH 3RLVWLWHĐ P{åH REPHG]LĢ DORNiFLX GR SRLVWQêFK IRQGRY Y 1iYUKX QD X]DYUHWLH SRLVWQHM
]POXY\DOHER9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFK7LHWRREPHG]HQLDQHPXVLDE\ĢY V~ODGHV REPHG]HQLDPL
XYHGHQêPLY\ããLH 65,LQGLNiWRUQiMGHWHY 'RNXPHQWHV NĐ~þRYêPLLQIRUPiFLDPLDOHERY %URå~UHSRLVWQêFK
IRQGRYNWRUp9iPRGRY]GiSRUDGFDD V~]iURYHĖSXEOLNRYDQpQDZZZQRYLVHX
3URVtP]REHUWHQDYHGRPLHåHQHSRVN\WXMHPHSUDYLGHOQpSRUDGHQVWYRSRX]DYUHWtSRLVWQHM]POXY\
DDQLQHY\NRQiYDPHSULHEHåQpSRV~GHQLHSULPHUDQRVWLD YKRGQRVWL
,QIRUPXMHPH 9iV åH P{åH G{MVĢ NX NRQIOLNWX ]iXMPRY Y SUtSDGH DN VWH ]UXãLOL DOHER ]UXãtWH 9DãX
SUHGRãO~SRLVWQ~]POXYXSRGREQpKRSURGXNWXSUHGXSO\QXWtPMHMSODWQRVWLSUHWRåHSRUDGFDWDNP{åH
]tVNDĢQRY~SURYt]LXþRP{åHE\ĢSUH9iVYêUD]QiILQDQþQi]iĢDå
-DGROHSRGStVDQêNOLHQWWêPWRSUHKODVXMHPåH
0DOVRPGRVWDWRNþDVXSUHþtWDĢD SRFKRSLĢWRWRÄ9\KOiVHQLHYKRGQRVWL³SUHGVDPRWQêPUR]KRGQXWtP
3RFKRSLOVRPREVDKÄ9\KOiVHQLDYKRGQRVWL³SUHGX]DYUHWtPSRLVWQHM]POXY\D SRQHFKDOVRPVLNySLX
%HULHPQDYHGRPLHåHSRUDGHQVWYRSRþDVSUHGDMDWRKWRSURGXNWXQHQDKUiG]DLQYHVWLþQpSRUDGHQVWYR
 %HULHP QD YHGRPLH åH SRUDGFD SRVN\WRO SRUDGHQVWYR QD ]iNODGH LQIRUPiFLt NWRUp VRP PX StVRPQH
SRVN\WRO
0LHVWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'iWXPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3RGSLVNOLHQWD
3RUDGFD VSURVWUHGNRYDWHĐ
0HQR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6SRORþQRVĢ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3RGSLVSRUDGFX VSURVWUHGNRYDWHĐD

Ƒ7êPWRY\KODVXMHPåHVRPVDGREURYRĐQHUR]KRGROUR]KRGODQHSRVN\WQ~ĢSRåDGRYDQpLQIRUPiFLH
WHGD QHY\SOQLĢ SUHGORåHQê GRWD]QtN SUH SRV~GHQLH YKRGQRVWL D SULPHUDQRVWL D QDSULHN WRPX PiP
]iXMHPR]YROHQêLQYHVWLþQêSURGXNW]DORåHQêQDSRLVWHQt=iURYHĖY\KODVXMHPåHVRPVLYHGRPêi
åH QHSRVN\WQXWtP ]RGSRYHGDM~FLFK LQIRUPiFLt QHXPRåQtP VSURVWUHGNRYDWHĐRYL XUþLĢ þL ]YROHQê
LQYHVWLþQêSURGXNW]DORåHQêQDSRLVWHQtMHSUHPĖDYKRGQê
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3RGSLVNOLHQWD
Ƒ 7êPWR Y\KODVXMHP åH SRåDGXMHP UHDOL]iFLX ]YROHQpKR LQYHVWLþQpKR SURGXNWX ]DORåHQpKR QD
SRLVWHQtQDSULHNWRPXåHWHQWRSURGXNWPL]RVWUDQ\VSURVWUHGNRYDWHĐDQHERORGSRU~þDQê6RPVL
YHGRPêiYãHWNêFKUL]tNVSRMHQêFKV SRåDGRYDQêPLQYHVWLþQêPSURGXNWRP]DORåHQêPQDSRLVWHQt
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3RGSLVNOLHQWD
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4 2GSRYHGH D  E  DOHER F  LQGLNXM~ ]iXMHP NOLHQWD RYêUD]QH Y\ããt SRGLHO LQYHVWRYDQpKR SRLVWQpKR
YSRURYQDQtVSRLVWQêPNU\WtP2GSRYHćG LQGLNXMH]iXMHPNOLHQWDPDĢQDVWDYHQLHSURGXNWXYLDF]DPHUDQp
QDUL]LNRYpNU\WLH
4 9SUtSDGH RGSRYHGH D  QLH MH Qiã SURGXNW YKRGQê SUH NOLHQWD DQLH MH PRåQp PX Y\VWDYLĢ 9\KOiVHQLH
R YKRGQRVWLDE\VLPRKROREVWDUDĢQiãSURGXNW3R]ULWHVLSURVtPþDVĢÄýRURELĢYSUtSDGHåHSURGXNWQLHMH
YKRGQêDOHNOLHQWWUYiQDMHKRN~SH³
43URVtPY\KRGQRĢWHSRGĐDPDWLFHQLåãLHUL]LNRYêSURILONOLHQWD
43URVtP]RKĐDGQLWHåHSURGXNWQLHMHYKRGQêSUHNOLHQWDSRNLDĐE\QDSRLVWQpPDOPtĖDĢYLDFDNR
]R VYRMKR GLVSRQLELOQpKR SUtMPX  3R]ULWH VL SURVtP þDVĢ ÄýR URELĢ Y SUtSDGH åH SURGXNW QLH MH YKRGQê DOH
NOLHQWWUYiQDMHKRN~SH³
43URVtPY\KRGQRĢWHSRGĐDPDWLFHQLåãLHUL]LNRYêSURILONOLHQWD
4D49SUtSDGHDNPiNOLHQWREPHG]HQp]QDORVWLDOHERVN~VHQRVWLVW\SRPSRGNODGRYêFKDNWtYNWRUpVD
FK\VWiREVWDUDĢLQIRUPXMWHKRSURVtPRSRYDKHSRGNODGRYêFKDNWtYDRLFKYêKRGiFKDQHYêKRGiFK

0DWLFDSUHXUþHQLHUL]LNRYpKRSURILOXNOLHQWD
5L]LNRYê
SURILO

$
$

2GSRYHć %
QD
RWi]NX &
'

2GSRYHćQDRWi]NX
%
&

'

9HĐPL
NRQ]HUYDWtYQ\

.RQ]HUYDWtYQ\

.RQ]HUYDWtYQ\

9\YiåHQê

.RQ]HUYDWtYQ\

.RQ]HUYDWtYQ\

9\YiåHQê

9\YiåHQê

.RQ]HUYDWtYQ\

9\YiåHQê

9\YiåHQê

2FKRWQê
SRGVWXSRYDĢUL]LNR

9\YiåHQê

9\YiåHQê

2FKRWQê
SRGVWXSRYDĢUL]LNR

2FKRWQê
SRGVWXSRYDĢUL]LNR

9<+/È6(1,(29+2'1267,
 2GSRU~þDQê SURGXNW\ 9\]QDþWH SURVtP PRåQRVĢ Ä2GSRU~þDPH QDVOHGRYQê ³ DOHER PRåQRVĢ Ä1iã
SURGXNW\QLHV~SUH9iVYKRGQp³3RNLDĐH[LVWXMHYKRGQêSURGXNWY\StãWHSURVtPMHKRQi]RY
0RåQRVĢåHQHH[LVWXMHYKRGQêSURGXNWPXVtWHY\]QDþLĢYQDVOHGXM~FLFKSUtSDGRFK
x
x
x
x

9êVOHGRNKRGQRWHQLDUL]LNRYpKRSURILOXMH9HĐPLNRQ]HUYDWtYQ\
0LQLPiOQHSRLVWQpMHYLDFDNRGLVSRQLELOQpKRSUtMPX
äHODQpREGRELHLQYHVWRYDQLDMHPHQHMDNRURNRY
9VWXSQêYHNMHYLDFDNRURNRY

9WêFKWRSUtSDGRFKVLSURVtPSR]ULHĢDMþDVĢÄýRURELĢYSUtSDGHåHSURGXNWQLHMHYKRGQêDOHNOLHQWWUYiQD
MHKRN~SH³
 2GSRU~þDQiGREDGUåDQLD-HWRWUYDQLH]POXY\SRGĐDYHNXNOLHQWDDOHER933DOHERåHODQpREGRELH
LQYHVWRYDQLD±SRGĐDWRKRNWRUiGRED]QLFKMHGOKãLD
 0D[LPiOQHSRLVWQp3URVtPY\SOĖWH]GLVSRQLELOQpKRSUtMPX6NXWRþQpSRLVWQpQDSRLVWQHM]POXYH
P{åHE\ĢLEDPHQãLHDOHERURYQpWHMWRVXPH
 5L]LNRYêSURILO3URVtPR]QDþWHUL]LNRYêSURILOSRGĐDPDWLFHXYHGHQHMY\ããLH

ý252%,ġ935Ë3$'($../,(171,(-(2&+271é2'329('$ġ1$27È=.<"
$NNOLHQWQLHMHRFKRWQêRGSRYHGDĢQDRWi]N\YGRWD]QtNXDOHQDSULHNWRPXPi]iXMHPRQiãSURGXNWPXVt
VL SUHþtWDĢ SRUR]XPLHĢ R]QDþLĢ ]DãNUWiYDFLH SROH D SRGStVDĢ Y\KOiVHQLH QD NRQFL 9\KOiVHQLD R YKRGQRVWL
9\åDGXMHPHDE\EROR]DãNUWQXWpDMSROtþNRSULWRPWRY\KOiVHQtDMSRGSLVNOLHQWDSULĖRP
7RWR MH SUYp ]GYRFK Y\KOiVHQt NWRUp VD QDFKiG]DM~ SRG PLHVWRP SUH SRGSLV SRUDGFX YR 9\KOiVHQt
R YKRGQRVWL

ý252%,ġ935Ë3$'(ä(352'8.71,(-(9+2'1é$/(./,(17759È1$-(+2
.Ò3(
$NSURGXNWDOHERMHKRQDVWDYHQLHQLHMHYKRGQpSUHNOLHQWDDOHRQDMWDNWUYiQDMHKRN~SHPXVtVLSUHþtWDĢ
SRUR]XPLHĢR]QDþLĢ]DãNUWiYDFLHSROHDSRGStVDĢY\KOiVHQLHQDNRQFL9\KOiVHQLDRYKRGQRVWL9\åDGXMHPH
DE\EROR]DãNUWQXWpDMSROtþNRSULWRPWRY\KOiVHQtDMSRGSLVNOLHQWDSULĖRP
7RWR MH GUXKp ]GYRFK Y\KOiVHQt NWRUp VD QDFKiG]DM~ SRG PLHVWRP SUH SRGSLV SRUDGFX YR 9\KOiVHQt
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Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
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3URGXNW Union havarijné poistenie

Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok Union havarijného poistenia VPP UHP 2017.
O aké poistenie ide?
Poistené je Vaše motorové vozidlo pre prípad poškodenia, zniþenia, straty alebo živelnej udalosti.

þo je predmetom poistenia?

þo nie je predmetom poistenia?

Poistnou zmluvou je poistené motorové alebo prípojné vozidlo pre
poistné krytia:
9 Havária a Vandalizmus (škody spôsobené haváriou, vandalizmom,
požiarom, výbuchom, poškodenie káblov hadíc a obkladov
spôsobených hlodavcami, zniþenie vozidla, strata vozidla),
alebo
9 Nezavinená havária a Vandalizmus (škody spôsobené následkom
náhodnej a nepredvídanej havárie, za vznik ktorej plne zodpovedá
prevádzkovateĐ alebo vodiþ iného vozidla, škody spôsobené
vandalizmom, škody pri strete so zverou, škody spôsobené stretom
s inými úþastníkmi cestnej premávky)
Ćalšie voliteĐné riziká:
x Živelné riziká (poistenie vozidla pre prípad poškodenia, zniþenia,
alebo straty motorového vozidla v dôsledku živelnej udalosti)
x Krádež (krádež vozidla, štandardnej a doplnkovej výbavy,
neoprávnené používanie vozidla)
x Úrazové poistenie (úraz osôb prepravovanými motorovým vozidlom
– smrĢ v dôsledku úrazu
– trvalé následky v dôsledku úrazu
– denné odškodné v prípade hospitalizácie
x Poistenie batožiny, alebo poistenie batožiny PLUS (pre prípad
poškodenia, straty, krádeže batožiny)
x Náhradné motorové vozidlo (náklady úþelne vynaložené na
prenájom náhradného vozidla)
x Poistenie vozidla pri þinnosti pracovného stroja (škody ktoré vznikli
pri þinnosti motorového vozidla ako pracovného stroja)
x Poistenie skiel (poškodenie alebo zniþenie skiel)
x Asistenþné služby pre motorové vozidla (balík BASIC, alebo
PREMIUM)

Škoda,
8 ktorá vznikla v dôsledku použitia vozidla na iné úþely než je
stanovené výrobcom,
8 ktorá vznikla na vozidle, jeho štandardnej a doplnkovej výbave
ak sa zistí, že vozidlo a/alebo štandardná a doplnková výbava
pochádza z trestnej þinnosti,
8 ktorá vznikla funkþným namáhaním, trvalým vplyvom
prevádzky, prirodzeným opotrebovaním,
8 v prípade dojednania poistného krytia Nezavinená havária kde
je poistený, poistník, držiteĐ alebo iná osoba užívajúca vozidlo,
þo i len þiastoþne zodpovedná za vznik škodovej udalosti,
8 ktorá vznikla v dôsledku výbuchu prepravovaného materiálu,
8 ktorú utrpel vodiþ alebo posádka vozidla, ktorého prevádzkou
bola škoda spôsobená a nebolo dojednané úrazové poistenie,
8 Za úraz sa nepovažuje: úmyselné spôsobenie ujmy na
svojom zdraví, choroby z povolania, cievne mozgové príhody,
8 Z poistenia batožiny sú vylúÿené: lode, þlny, klenoty,
umelecké predmety, veci z drahých kovov, peniaze, šeky
,klenoty, výpoþtová technika a jej príslušenstvo, mobilné
telefóny, zvieratá, rastliny, potraviny, zbrane a strelivo,
8 Z náhradného vozidla nie sú plnené náklady za: pohonné a
prevádzkové hmoty, diaĐniþné známky(mýta), þistenie vozidla
8 Z poistenia skiel sú vylúÿené: odcudzenie skiel,
8 Z poistenia asistenÿných služieb sú vylúÿené: náklady
ktoré neboli poskytnuté v súþinnosti s partnerom asistenþných
služieb komunikované a schválené

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy,
resp. limitov plnenia uvedených v poistnej zmluve.
PoisĢovateĐ je oprávnený vopred stanoviĢ kombináciu poistení (balík)
uvedených vyššie. Dojednaná kombinácia poistení je uvedená v poistnej
zmluve.
Ak je niektoré poistenie dojednané so spoluúþasĢou, znižuje sa poistné
plnenie o jej výšku.

!
!
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Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzĢahuje na škody spôsobené:
Vedením vozidla osobou, ktorá nie je spôsobilá na vedenie
vozidla alebo nemá predpísané vodiþské oprávnenie,
! Zásahom štátnej alebo úradnej moci,,
! pohybom nesprávne uloženej/zaistenej batožiny/nákladu,
! akoukoĐvek osobou, ktorá viedla vozidlo pod vplyvom alkoholu,
liekov alebo návykových látok, alebo sa nepodrobila skúške
alebo vyšetreniu na zistenie požitia týchto látok
! škody vzniknuté pri pretekoch, prípravných jazdách k ním,
! škody vzniknuté nesprávnou obsluhou vozidla (nesprávne
radenie prevodov, nedostatok technických kvapalín a pod.)
! na poistenom vozidle poþas jeho þinnosti ako pracovného
stroja pokiaĐ nie je poistnej zmluve uvedené inak,
! vplyvom elektrického alebo elektromagnetického poĐa alebo
výboja,
! použitím vozidla na vojenské úþely alebo ak bolo vozidlo
použité na iné úþely, než je stanovené výrobcom
Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach.
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Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vĢahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území Európy v geografickom zmysle, pokiaĐ v poistnej zmluve nie je uvedené
inak. Pri preprave poistného vozidla loćou sa poistenie neprerušuje, pokiaĐ miestom nakladania a vykladania vozidla je územie Európy.
V ostatných prípadoch konþí poistenie ukonþením nakladania vozidla na loć.
9 Poistenie Náhradného motorového vozidla alebo Poistenie vozidla pri þinnosti pracovného stroja sa vĢahuje na poistné udalosti, ku ktorým
došlo na území SR.

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia
pravdivo a úplne odpovedaĢ na všetky otázky poisĢovateĐa týkajúce sa dojednávaného poistenia
predložiĢ na požiadanie poisĢovateĐa všetky doklady potrebné na stanovenie poistnej sumy
umožniĢ obhliadku vozidla pred uzavretím poistnej zmluvy
poÿas trvania poistenia
bez zbytoþného odkladu oznámiĢ všetky zmeny v údajoch, ktoré ste uviedli pri uzavieraní poistnej zmluvy alebo dodatku k poistnej zmluve
dbaĢ podĐa svojich možností o to, aby poistná udalosĢ nenastala a nezvyšovaĢ bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
používaĢ na cestnú premávku len vozidlo, ktoré je podĐa osobitných právnych predpisov na túto premávku technicky spôsobilé
dodržiavaĢ všetky právne predpisy vzĢahujúce sa na používanie vozidla v cestnej premávke
po poistnej udalosti
umožniĢ obhliadku vozidla po poistnej udalosti
v prípade škodovej udalosti dodržiavaĢ pokyny poisĢovne alebo jej partnera (asistenþná spoloþnosĢ)
oznámiĢ škodovú udalosĢ bezodkladne po jej vzniku poisĢovni alebo jej partnerom, uviesĢ všetky známe okolnosti, ktoré sa týkajú škodovej
udalosti a predložiĢ všetky potrebné doklady preukazujúce vznik a rozsah škody
x ak ide o škodovú udalosĢ, ktorú v zmysle ustanovení zákona o cestnej premávke je potrebné oznámiĢ policajným orgánom, bez omeškania
oznámiĢ túto orgánom polície, zotrvaĢ na mieste nehody a podrobiĢ sa dychovej skúške
x dodržiavaĢ nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu
bezpeþnosti osôb, dodržiavaĢ právne predpisy krajiny, na území ktorej sa nachádzate
Úplný zoznam povinností nájdete v poistných podmienkach.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Bežné poistné za jeden poistný rok (poistné obdobie) platíte naraz alebo v splátkach. Bežné poistné za prvé poistné obdobie platíte v deĖ
uzatvorenia poistnej zmluvy, a to buć v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál, ak si poistenie dojednávate na
kontaktnom mieste poisĢovne alebo u jej sprostredkovateĐa. V prípade, ak si poistenie dojednávate cez internetovú stránku poisĢovne alebo cez
internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto internetovej stránke alebo prevodným príkazom vo Vašej
banke. Bežné poistné za druhé a ćalšie poistné obdobia (v prípade, ak bola dojednaná doba neurþitá) môžete zaplatiĢ prevodným príkazom,
trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou.
Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na dobu neurþitú. DeĖ zaþiatku poistenia je uvedený v poistnej zmluve, alebo v návrhu poistnej zmluvy. Pri poistení na dobu
neurþitú nie je vopred stanovený dátum do kedy trvá poistenie. Ak je poistenie uzatvárané na základe návrhu na uzavretie poistnej zmluvy,
poistenie vzniká pripísaním prvého roþného poistného/prvej splátky poistného na úþet poisĢovateĐa najneskôr v posledný deĖ lehoty na prijatie
návrhu. Ak prvé roþné poistné/prvá splátka poistného nebude pripísaná na úþet poisĢovateĐa najneskôr v posledný deĖ lehoty na prijatie návrhu,
zaniká uplynutím tohto dĖa platnosĢ návrhu a poistenie nevznikne. PokiaĐ bude prvé roþné poistné/prvá splátka poistného pripísaná na úþet
poisĢovateĐa najneskôr v posledný deĖ lehoty na prijatie návrhu, poistenie sa vzĢahuje i na dobu pred pripísaním prvého roþného poistného/prvej
splátky poistného na úþet poisĢovateĐa, t.j. na dobu odo dĖa, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy ako zaþiatok poistenia do dĖa pripísania
prvého roþného poistného/prvej splátky poistného na úþet poisĢovateĐa. Pri zániku poistného krytia Havária a vandalizmus alebo Nezavinená
havária a vandalizmus zanikajú aj všetky ostatné poistené krytia uvedené v poistnej zmluve.
Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedaĢ do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili
cez formulár na internetovej stránke poisĢovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS, môžete od poistnej zmluvy
odstúpiĢ v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. V prípade, že je poistná zmluva uzatvorená na dobu neurþitú, môžete poistnú
zmluvu písomne vypovedaĢ ku koncu poistného obdobia, výpoveć sa musí daĢ aspoĖ 6 týždĖov pred koncom tohto poisteného obdobia. Ak ste
uvedenú lehotu nestihli, poistenie konþí uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedaĢ aj do jedného
mesiaca od oznámenia vzniku škodovej udalosti poisĢovateĐovi, výpovedná lehota je jeden mesiac. Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu
nezaplatenia poistného alebo ak poistník neabsolvuje vstupnú obhliadku vozidla, pri tých poistenia, kde je požadovaná. Poistenie zanikne aj
prevodom držby vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel, zánikom vozidla, vyradením vozidla z evidencie vozidiel, prijatím oznámenia
o odcudzení vozidla príslušných orgánov, vyradením vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, zmenou nájomcu, ak je na vozidlo
uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, smrĢou poistníka alebo dohodou zmluvných strán.
UHP_0218
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3RLVWHQLHPDMHWNXD ]RGSovednosti za škodu
SUH bytové domy
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH

Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produktt : Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
pre bytové domy
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre bytové domy.
O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre bytové domy je urþené na ochranu:
x pred neoþakávanými udalosĢami ktoré by mohli ohroziĢ Váš majetok,
x v prípade škôd ku ktorým môže dôjsĢ v súvislosti s vlastníctvom nehnuteĐnosti a to vo vzĢahu k poškodenému – tretej osobe príp. aj
spoluvlastníkom a þlenom ich domácnosti.

þo je predmetom poistenia?
9 Nehnuteđný a hnuteđný majetok uvedený v poistnej zmluve
s jednotlivo urþenou poistnou sumou.
V rámci poistnej zmluvy je potrebné poistiĢ minimálne:
9 bytový dom vrátane bytov, nebytových priestorov,
stavebných súþastí, prípojok, spoloþných zariadení
bytového domu a spoloþných þastí bytového domu.
Ćalej môžu byĢ výberovo poistené:
x iné stavby (napr. garáž, garážové státie a pod.)
x ploty vrátane vrát, chodníky po obvode bytového domu,
x studne, septiky a žumpy, ktoré sú v prevádzke
a používané,
x hnuteĐné veci v spoluvlastníctve poistených osôb slúžiace
na údržbu a správu bytového domu (napr. krovinorezy,
kosaþky),
x strata na nájomnom,
x zodpovednosĢ za škodu vyplývajúcu z vlastníctva
nehnuteĐnosti.
Majetok je možné poistiģ na nasledovné riziká:
9 živelné riziká (požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadiel,
víchrica, krupobitie, záplava a povodeĖ, zosuv pôdy, zrútenie
skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie,
tiaž snehu alebo námrazy, náraz vozidla, zadymenie,
nadzvuková vlna, pád stromov, stožiarov a iných predmetov),
x Ĉalšie voliteđné riziká:
x voda z vodovodných zariadení,
x odcudzenie,
x vandalizmus,
x rozbitie skla,
x lom stroja,
x nepriamy úder blesku,
x atmosférické zrážky.

Poistený majetok ako aj riziká nájdete uvedené v poistnej
zmluve.
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þo nie je predmetom poistenia?
V prípade poistenia majetku:
8 pozemky, zvieratá, dreviny, porasty, fóliovníky, skleníky,
8 opustené, schátrané, neudržiavané a obdobné stavby
a hnuteĐný majetok, ktorý sa v nich nachádza,
8 stavebné prvky alebo príslušenstvo stavieb, ktoré netvoria
funkþný prvok stavby a majú umeleckú/ historickú hodnotu,
8 náklady na údržbu poistených vecí, ich náhradné diely
potrebné pri údržbe,
8 následné škody všetkého druhu (pokuty, penále a pod.),
V prípade poistenia zodpovednosti:
8 škoda na cudzích hnuteĐných veciach, ktoré boli poistenému
požiþané, používa ich z iného dôvodu alebo ich má u seba,
8 škoda vzniknutá pri vykonávaní stavebných prác
vyžadujúcich stavebné povolenie,
8 škoda v súvislosti s požitím alkoholu alebo návykovej látky
alebo lieku oznaþeného varovným symbolom,
8 þistá finanþná škoda.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzĢahuje najmä na škody spôsobené:
! úmyselným konaním alebo nedbanlivosĢou poisteného
a/alebo poistníka,
! v dôsledku vojnového stavu, obþianskych nepokojov,
sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod.,
V prípade poistenia majetku:
! chybami alebo nedostatkami vzniknutými pred zaþiatkom
poistenia,
! v priamej súvislosti s prirodzeným opotrebením a vplyvom
þasu (napr. eróziou, koróziou, starnutím a pod.),
! v dôsledku chyby alebo poškodenia za ktoré zodpovedá zo
zákona alebo na základe uzavretej zmluvy predávajúci,
zhotoviteĐ veci alebo iný zmluvný partner poisteného,
! stavebnými prácami vykonávanými na poistenej stavbe alebo
na stavbe, v ktorej sa nachádzajú poistené predmety,
V prípade poistenia zodpovednosti:
! porušením právnej povinnosti poisteným pred uzatvorením
poistnej zmluvy,
! plesĖami alebo hubami akéhokoĐvek druhu,
! búracími a demolaþnými prácami.
Úplný zoznam vylúÿení z poistného plnenia nájdete
v poistných podmienkach.
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Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“.

Aké mám povinnosti?
x pri uzatváraní poistenia
x odpovedaĢ úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisĢovateĐa týkajúce sa dojednaného poistenia,
x umožniĢ poisĢovateĐovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožniĢ im
posúdiĢ skutoþnosti rozhodujúce pre ocenenie poisĢovaných rizík,
x poÿas trvania poistenia
x dbaĢ, aby poistná udalosĢ nenastala,
x udržiavaĢ poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiavaĢ pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi bez zbytoþného odkladu každú skutoþnosĢ, ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku
ktorému došlo po uzavretí zmluvy,
x oznámiĢ bez zbytoþného odkladu poisĢovateĐovi, že dojednal poistenie tej istej veci na tie isté riziká alebo dojednal poistenie
zodpovednosti za škodu u iného poisĢovateĐa,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi zmenu poistnej hodnoty poistených vecí, ak došlo v þase trvania poistenia k jej zmene aspoĖ o
10% poistnej sumy,
x po poistnej udalosti
x urobiĢ všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola þo najmenšia,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi bez zbytoþného odkladu, najneskôr do 7 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla byĢ
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie,
x spolupracovaĢ s poisĢovateĐom pri zisĢovaní príþin a rozsahu poistnej udalosti.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu urþitú je poistné splatné naraz, ku dĖu zaþiatku poistenia.
V prípade poistenia na dobu neurþitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dĖom. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov (poistenie na technický rok). Poistenie je možné dojednaĢ aj na kalendárny rok,
kedy je prvé poistné obdobie skrátené – t. z. trvá od zaþiatku poistenia do konca daného kalendárneho roka.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne / polroþne / štvrĢroþne.
Poistné je možné uhradiĢ bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisĢovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.
Podrobnú informáciu ohđadne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na:
x dobu urþitú, t. z. konkrétnu dobu ohraniþenú dátumami od – do.
Poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.
Poistenie konþí 24. hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia do.
alebo
x dobu neurþitú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený.
Poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
x výpovećou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou.
x výpovećou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveć doruþená druhej strane najneskôr šesĢ týždĖov pred koncom poistného
obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržaĢ, poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia.
x dohodou poistníka a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia,
Poistenie môže zaniknúĢ taktiež nezaplatením poistného.
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3RLVWHQLHPDMHWNXD zodpovednosti za škodu
pre fyzické osoby
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produktt : Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
pre fyzické osoby
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby a Osobitných dojednaní o asistenÿnej službe.
O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu pre fyzické osoby je urþené na ochranu:
x pred neoþakávanými udalosĢami, ktoré by mohli ohroziĢ Váš majetok,
x v prípade škôd, ku ktorým môže dôjsĢ v súvislosti s vlastníctvom nehnuteĐnosti príp. pri bežnej þinnosti v obþianskom živote a to vo
vzĢahu k poškodenému – tretej osobe.

þo je predmetom poistenia?
9 Majetok vo vlastníctve poisteného a/alebo þlenov
domácnosti vymenovaný v poistnej zmluve s jednotlivo
urþenou poistnou sumou.
V rámci poistnej zmluvy je potrebné poistiĢ minimálne:
x rodinný dom príp. bytt a/alebo
x domácnosģ.
Ćalej môže byĢ výberovo poistené:
x garáž príp. garážové státie,
x ostatné stavby,
x stavebné a montážne stroje,
x stavebné a montážne zariadenia,
x náhrobný pomník,
x rastliny a/alebo stromy,
x elektromotory poistených stavieb,
x biela a þierna elektronika,
x ostatné elektronické zariadenia,
x zodpovednosĢ za škodu vyplývajúcu z vlastníctva
nehnuteĐnosti,
x zodpovednosĢ za škodu spôsobenú þlenmi domácnosti.
9 asistenÿné služby, napr. v prípade technickej havárie,
zablokovania zámkov, zabuchnutia dverí a iné.
Majetok je možné poistiģ na vybraný balík rizík. Klient má na
výber z troch rozliþných balíkov. Každý balíþek obsahuje
preddefinovaný rozsah rizík stanovený poisĢovateĐom. Jednotlivé
balíþky sa líšia v rizikách, ktoré sú poisteným kryté. Dojednaný
balík rizík, spolu s rizikami ktoré obsahuje, je uvedený v poistnej
zmluve.

Poistený majetok ako aj vybraný balík rizík nájdete uvedený
v poistnej zmluve.
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þo nie je predmetom poistenia?
V prípade poistenia majetku:
8 motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky
s prideleným evidenþným þíslom,
8 fóliovníky, skleníky, pozemky, zvieratá,
8 opustené, schátrané a neudržiavané stavby a hnuteĐný
majetok, ktorý sa v nich nachádza,
8 predmety slúžiace na podnikateĐské úþely,
8 náklady na údržbu poistených vecí, ich náhradné diely
potrebné pri údržbe,
8 následné škody všetkého druhu (pokuty, penále a pod.).
V prípade poistenia zodpovednosti:
8 škoda manželovi/manželke, príbuzným v priamom rade,
súrodencom, osobám ktoré žijú v spoloþnej domácnosti s
poisteným,
8 škoda vzniknutá pri vykonávaní stavebných prác
vyžadujúcich stavebné povolenie,
8 prevádzka motorového vozidla,
8 þistá finanþná škoda.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzĢahuje najmä na škody spôsobené:
! úmyselným konaním alebo nedbanlivosĢou poisteného
a/alebo poistníka,
! v dôsledku vojnového stavu, obþianskych nepokojov,
sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod.
V prípade poistenia majetku:
! chybami alebo nedostatkami vzniknutými pred zaþiatkom
poistenia,
! v priamej súvislosti s prirodzeným opotrebením a vplyvom
þasu,
! stavebnými prácami vykonávanými na poistenej stavbe alebo
na stavbe, v ktorej sa nachádzajú poistené predmety.
V prípade poistenia zodpovednosti:
! porušením právnej povinnosti poisteným pred uzatvorením
poistnej zmluvy,
! pri výkone podnikateĐskej alebo inej zárobkovej þinnosti,
! zamestnancom zamestnávateĐovi pri plnení pracovných úloh.
Úplný zoznam vylúÿení z poistného plnenia nájdete
v poistných podmienkach a osobitných dojednaniach.
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Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“.
9 V prípade dojednania zodpovednosti za škodu spôsobenú þlenmi domácnosti, sa poistenie vzĢahuje na vybranú územnú platnosĢ
(Slovenská republika / Európa).

Aké mám povinnosti?
x pri uzatváraní poistenia
x odpovedaĢ úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisĢovateĐa týkajúce sa dojednaného poistenia, a sú rozhodujúce pre
uzavretie poistnej zmluvy,
x umožniĢ poisĢovateĐovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožniĢ im
posúdiĢ skutoþnosti rozhodujúce pre ocenenie poisĢovaných rizík,
x poÿas trvania poistenia
x dbaĢ, aby poistná udalosĢ nenastala,
x udržiavaĢ poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiavaĢ pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi bez zbytoþného odkladu každú skutoþnosĢ, ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku
ktorému došlo po uzavretí zmluvy,
x oznámiĢ bez zbytoþného odkladu poisĢovateĐovi, že dojednal poistenie tej istej veci na tie isté riziká alebo dojednal poistenie
zodpovednosti za škodu u iného poisĢovateĐa,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi zmenu poistnej hodnoty poistených vecí, ak došlo v þase trvania poistenia k jej zmene aspoĖ o
10% poistnej sumy,
x po poistnej udalosti
x urobiĢ všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola þo najmenšia,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi bez zbytoþného odkladu, najneskôr do 3 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla byĢ
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie,
x spolupracovaĢ s poisĢovateĐom pri zisĢovaní príþin a rozsahu poistnej udalosti.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a príslušných osobitných dojednaniach.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu urþitú je poistné splatné naraz, ku dĖu zaþiatku poistenia.
V prípade poistenia na dobu neurþitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dĖom. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne/ polroþne/ štvrĢroþne.
Poistné je možné uhradiĢ bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisĢovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.
V prípade dojednania poistenia návrhovým spôsobom, poistenie vzniká zaplatením prvého roþného poistného/ prvej splátky, ktoré je
potrebné uhradiĢ najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dĖa zaþiatku poistenia uvedeného v poistnej zmluve.
Podrobnú informáciu ohđadne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na:
x dobu urþitú, t. z. konkrétnu dobu ohraniþenú dátumami od – do.
Poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.
Poistenie konþí 24. hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia do.
alebo
x dobu neurþitú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený.
Poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
x výpovećou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou.
x výpovećou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveć doruþená druhej strane najneskôr šesĢ týždĖov pred koncom poistného
obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržaĢ, poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia.
x dohodou poistníka a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia,
V prípade dojednania poistenia cez formulár na internetovej stránke poisĢovne je možné (okrem vyššie uvedeného) od poistnej zmluvy
odstúpiĢ v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy.
Poistenie môže zaniknúĢ taktiež nezaplatením poistného.
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Poistenie majetku podnikateĐských subjektov
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produktt : Poistenie majetku podnikateĐských subjektov
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia majetku pre podnikateđské subjekty a príslušných Osobitných dojednaní (podđa vybraných rizík).
O aký typ poistenia ide?
Poistenie majetku podnikateĐských subjektov je urþené na ochranu pred neoþakávanými udalosĢami, ktoré by mohli ohroziĢ Váš majetok a
podnikateĐskú þinnosĢ.

þo je predmetom poistenia?
9 Poistený je majetok vo vlastníctve príp. držbe poisteného
uvedený v poistnej zmluve. Ide napríklad o:
x stavby, (zastrešené budovy alebo haly) vrátane stavebných
súþastí, ktoré sú pevne spojené so zemou, postavené v súlade
s projektovou dokumentáciou a podĐa platných noriem,
skolaudované a využívané na úþel, na ktorý boli stavebne
urþené,
x stavebné úpravy (ak sa nepoisĢuje stavba),
x sklo, ktoré je súþasĢou poistenej nehnuteĐnosti,
x zariadenia (napr. stroje, výpoþtová a iná technika, inventár, ...),
x zásoby,
x cudzie veci:
x v trvalom alebo doþasnom užívaní podĐa písomnej dohody,
pokiaĐ z nej vyplýva povinnosĢ užívanú vec opraviĢ,
obstaraĢ novú vec alebo poskytnúĢ peĖažnú náhradu, ak
bude vec poškodená, zniþená, odcudzená alebo stratená,
x prevzaté pri poskytovaní služby alebo na základe zmluvy
o uskladnení,
x finanþná hotovosĢ, cennosti,
x umelecké predmety, veci historickej a kultúrnej hodnoty,
x veci zamestnancov,
x prerušenie prevádzky.
Majetok je možné poistiģ na nasledovné riziká:
9 požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadiel,
x Ĉalšie voliteđné riziká:
x víchrica, krupobitie,
x záplava a povodeĖ,
x ostatný živel (zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv
alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, tiaž snehu alebo
námrazy, náraz vozidla, zadymenie, nadzvuková vlna, pád
stromov, stožiarov a iných predmetov),
x voda z vodovodných zariadení,
x odcudzenie,
x vandalizmus,
x lúpež poþas prepravy,
x rozbitie skla,
x lom stroja / elektroniky,
x nepriamy úder blesku,
x atmosférické zrážky,
x voĐne žijúce živoþíchy.
Poistený majetok ako aj riziká nájdete uvedené v poistnej
zmluve.
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þo nie je predmetom poistenia?
8 motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky
s prideleným evidenþným þíslom,
8 lietadlá, lode a iné plavidlá,
8 zvieratá, rastliny, porasty a pozemky,
8 stavby (t. z. budovy a haly):
8 bez kolaudaþného rozhodnutia, rozostavané stavby,
8 schátrané, opustené, neudržiavané,
8 ktoré nie sú zo zemou spojené pevným základom,
8 akýkoĐvek majetok (zariadenia a zásoby), ktorý sa nachádza
v nepoistiteĐných stavbách,
8 náklady na údržbu poistených vecí, ich náhradné diely
potrebné pri údržbe,
8 následné škody všetkého druhu (napr. ušlý zisk, zvýšené
náklady na výrobu, pokuty, penále),
8 následné náklady (napr. expresné poplatky, náklady na
právne zastúpenie, technické vylepšenie veci po poistnej
udalosti),
8 sklo s hrúbkou menšou ako 4 mm v oknách, dverách,
svetlíkoch, strechách, stenách a pod.,
8 sklo vnútorného alebo vonkajšieho osvetlenia.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistenie sa nevzĢahuje najmä na škody spôsobené:
! úmyselným konaním alebo nedbanlivosĢou poisteného,
! v dôsledku vojnového stavu, obþianskych nepokojov,
sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod.,
! chybami alebo nedostatkami vzniknutými pred zaþiatkom
poistenia,
! v priamej súvislosti s prirodzeným opotrebením a vplyvom
þasu,
! v dôsledku chyby alebo poškodenia, za ktoré zodpovedá
zo zákona alebo na základe uzavretej zmluvy dodávateĐ,
predávajúci, zhotoviteĐ veci alebo iný zmluvný partner
poisteného,
! v priamej súvislosti s rekonštrukciou alebo inými
stavebnými prácami vykonávanými na poistenej stavbe,
v ktorej sa nachádzajú poistené predmety.

Úplný zoznam vylúÿení z poistného plnenia nájdete
v poistných podmienkach a príslušných osobitných
dojednaniach.
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Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“. V prípade „Miesta
poistenia“ môže ísĢ o presnú adresu príp. o územie štátu alebo štátov.

Aké mám povinnosti?
x pri uzatváraní poistenia
x odpovedaĢ úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisĢovateĐa, ktoré sa týkajú dojednaného poistenia a sú rozhodujúce pre
uzavretie poistnej zmluvy,
x umožniĢ poisĢovateĐovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožniĢ im
posúdiĢ skutoþnosti rozhodujúce pre ocenenie poisĢovaných rizík,
x poÿas trvania poistenia
x dbaĢ, aby poistná udalosĢ nenastala,
x udržiavaĢ poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiavaĢ pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom, vykonávaĢ
kontroly a revízie,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi bez zbytoþného odkladu každú skutoþnosĢ, ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku
ktorému došlo po uzavretí zmluvy,
x oznámiĢ bez zbytoþného odkladu poisĢovateĐovi, že dojednal poistenie tej istej veci na tie isté riziká u iného poisĢovateĐa,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi zmenu poistnej hodnoty poistených vecí, ak došlo v þase trvania poistenia k jej zmene aspoĖ o
10% poistnej sumy,
x po poistnej udalosti
x urobiĢ všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola þo najmenšia,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi bez zbytoþného odkladu, najneskôr do 3 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla byĢ
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, spolupracovaĢ s poisĢovateĐom pri zisĢovaní príþin a rozsahu poistnej udalosti.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a príslušných osobitných dojednaniach.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu urþitú je poistné splatné naraz, ku dĖu zaþiatku poistenia.
V prípade poistenia na dobu neurþitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dĖom. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne / polroþne / štvrĢroþne.
Poistné je možné uhradiĢ bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisĢovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.
Podrobnú informáciu ohđadne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na:
x dobu urþitú, t. z. konkrétnu dobu ohraniþenú dátumami od – do.
Poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.
Poistenie konþí 24. hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia do.
alebo
x dobu neurþitú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený.
Poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
x výpovećou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou.
x výpovećou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveć doruþená druhej strane najneskôr šesĢ týždĖov pred koncom poistného
obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržaĢ, poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia.
x dohodou poistníka a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia,
Poistenie môže zaniknúĢ taktiež nezaplatením poistného.
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6WDYHEQRmontážne poistenie

Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051

Produktt : Stavebno-montážne poistenie

Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných
podmienok stavebno-montážneho poistenia a príslušných Doložiek.
O aký typ poistenia ide?
Stavebno-montážne poistenie je urþené na ochranu:
x pred neoþakávanými udalosĢami ktoré by mohli ohroziĢ realizáciu budovaného diela,
x v prípade škôd ku ktorým môže dôjsĢ v priamej súvislosti s realizáciou diela a to vo vzĢahu k poškodenému – tretej osobe príp. aj
iným subjektom, ktoré sa na realizácii diela podieĐajú.

þo je predmetom poistenia?
9 Nehnuteđný a/alebo hnuteđný majetok uvedený v poistnej
zmluve. Hlavným predmetom poistenia je Budované dielo.
Môže ísĢ o:
x stavbu, ktorej výstavba sa realizuje,
x rekonštrukciu už stojacej stavby,
x rôzne subdodávky na týchto dielach (zatepĐovanie,
murárske práce, realizácia podlách a pod.),
x montáž (napr. okien, kotlov, výrobných liniek a pod.),
x realizácie inžinierskych sietí.
Ćalej môžu byĢ výberovo poistené:
x stavebné alebo montážne stroje,
x stavebné alebo montážne zariadenie,
x okolitý majetok (t.j. majetok nachádzajúci sa na stavenisku
alebo jeho susedstve, ktorý je vo vlastníctve, v úschove
alebo držbe poisteného),
x odstraĖovanie sutín po poistnej udalosti,
x záruþná doba,
x škody spôsobené vadou projektu,
x zodpovednosĢ za škodu.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ nasledovný rozsah:
x all-riskové poistenie,
x ohraniþené poistenie
All-riskové poistenie kryje všetky riziká, ktoré nie sú v poistných
podmienkach vylúþené. Poistením sú kryté škody spôsobené
napríklad:
x živelnými rizikami,
x odcudzením s prekonaním prekážky,
x zavinením alebo vyplývajúce z nedostatku zruþnosti osôb
þinných pri budovaní diela,
x zaĢažkávacími skúškami a skúšobnou prevádzkou pod
dohĐadom poisteného alebo splnomocnených osôb,
x miestnou dopravou na stavenisku,
x pádom predmetov montážnej výstroje, pretrhnutím lán,
zrútením lešenia alebo stožiarov, žeriavov þi inej techniky,
x vandalizmom.
Ohraniÿené poistenie, t.j. poistenie živelných rizík.

Poistený majetok ako aj vybraný rozsah krytia nájdete
v poistnej zmluve.

SM_0218

þo nie je predmetom poistenia?
8 motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky
s prideleným evidenþným þíslom,
8 lietadlá a iné zariadenia na lietanie, lode a iné plavidlá,
8 pozemky, zvieratá, rastliny, porasty,
8 následné škody všetkého druhu (ušlý zisk, zvýšené náklady
na výrobu, pokuty, penále a pod.).
V prípade poistenia majetku:
8 škody, pri ktorých nie je nutná oprava alebo výmena
poškodenej veci alebo jej þasti,
8 rozdiel zistený pri inventúre materiálu alebo pri prevzatí
materiálu na montáž alebo na sklad.
V prípade poistenia zodpovednosti:
8 þinnosĢ, pri ktorej právny predpis ukladá povinnosĢ uzatvoriĢ
poistenie,
8 pracovný úraz alebo choroba z povolania.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzĢahuje najmä na škody spôsobené:
! v dôsledku vojnového stavu, obþianskych nepokojov,
sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod.,
! v dôsledku úplného alebo þiastoþného zastavenia prác na
budovanom diele,
! chybami alebo nedostatkami, ktoré mali poistené veci pred
zaþiatkom poistenia,
! stavebnými alebo montážnymi prácami, ktoré boli na
budovanom diele vykonané pred zaþiatkom poistenia,
V prípade poistenia majetku:
!
!

úmyselným konaním alebo nedbanlivosĢou poisteného,
porušením technických noriem, príslušných právnych
predpisov, stanovených technologických postupov,
! odcudzením poistenej veci, pokiaĐ k nemu došlo bez
zjavného násilného prekonania zabezpeþenia alebo iného
násilného þinu,
V prípade poistenia zodpovednosti:
!
!

úmyselne,
porušením právnej povinnosti poisteným pred uzatvorením
poistnej zmluvy,
! vibráciou, odstránením alebo oslabením nosných prvkov
stavieb,
! projektovou a inžinierskou þinnosĢou, geologickým
prieskumom.
Úplný zoznam vylúÿení z poistného plnenia nájdete
v poistných podmienkach a príslušných doložkách.
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Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“. V prípade „Miesta
poistenia“ môže ísĢ o presnú adresu príp. územie štátu alebo štátov.

Aké mám povinnosti?
x pri uzatváraní poistenia
x odpovedaĢ úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisĢovateĐa týkajúce sa dojednaného poistenia,
x umožniĢ poisĢovateĐovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožniĢ im
posúdiĢ skutoþnosti rozhodujúce pre ocenenie poisĢovaných rizík,
x poÿas trvania poistenia
x dbaĢ, aby poistná udalosĢ nenastala,
x udržiavaĢ poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiavaĢ pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi bez zbytoþného odkladu každú skutoþnosĢ, ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku
ktorému došlo po uzavretí zmluvy,
x oznámiĢ bez zbytoþného odkladu poisĢovateĐovi, že dojednal poistenie tej istej veci na tie isté riziká alebo dojednal poistenie
zodpovednosti za škodu u iného poisĢovateĐa,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi zmenu poistnej hodnoty poistených vecí, ak došlo v þase trvania poistenia k jej zmene aspoĖ o
10% poistnej sumy,
x po poistnej udalosti
x urobiĢ všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola þo najmenšia,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi bez zbytoþného odkladu, najneskôr do 3 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla byĢ
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie,
x spolupracovaĢ s poisĢovateĐom pri zisĢovaní príþin a rozsahu poistnej udalosti.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu urþitú je poistné splatné naraz, ku dĖu zaþiatku poistenia.
V prípade poistenia na dobu neurþitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dĖom.
Poistným obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne / polroþne / štvrĢroþne.
Poistné je možné uhradiĢ bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisĢovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.
Podrobnú informáciu ohđadne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na:
x dobu urþitú, t. z. konkrétnu dobu ohraniþenú dátumami od – do.
Poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.
Poistenie konþí 24. hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia do.
alebo
x dobu neurþitú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený.
Poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
x výpovećou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou.
x výpovećou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveć doruþená druhej strane najneskôr šesĢ týždĖov pred koncom poistného
obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržaĢ, poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia.
x dohodou poistníka a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia,
Poistenie môže zaniknúĢ taktiež nezaplatením poistného.
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3RLVWHQLHtankovacích (platobných) kariet
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH

Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produkt: Poistenie tankovacích (platobných) kariet
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia tankovacích (platobných) kariet.
O aké poistenie ide?
Poistenie tankovacích (platobných) kariet je poistením priamej záruky za splnenie povinnosti vyplývajúcej z obchodnej zmluvy medzi poisteným
a oprávneným, a to povinnosti zaplatiĢ oprávnenému sumy za vydanie, držbu, používanie a zrušenie tankovacích kariet oprávneného.

þo je predmetom poistenia?
9

Predmetom poistenia sú splatné sumy vyplývajúce z obchodnej
zmluvy medzi poisteným a oprávneným (spoloþnosĢou, ktorá
vystavila tankovacie karty).

þo nie je predmetom poistenia?
Poistenie sa nevzĢahuje na porušenie zmluvnej povinnosti
poisteným, ak
8 - ste nemohli preukázateĐne dodržaĢ zmluvnú povinnosĢ
z dôvodu na strane oprávneného,
8 - je príslušná obchodná zmluva neplatná podĐa rozhodnutia
súdu alebo iného rozhodcovského orgánu, priþom neplatnosĢ sa
musí týkaĢ tej þasti zmluvy, na ktorú sa poistenie vzĢahuje,
8 - vo vyúþtovaní (faktúre) nie je jednoznaþne stanovený termín
na plnenie zmluvnej povinnosti poisteného, ktorá je
zabezpeþená poistnou zmluvou.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Ak poisĢovateĐ poskytne poistné plnenie, zníži sa poistná
(zaruþená) suma o vyplatené poistné plnenie.

Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a v poistnej zmluve.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Na poistenie tankovacích (platobných) kariet sa neaplikuje územné krytie.

Aké mám povinnosti?
x

x

x

pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy
xposkytnúĢ poisĢovateĐovi na jeho vyžiadanie všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho finanþnej
situácie a podaĢ k nim vysvetlenie,
xposkytnúĢ poisĢovateĐovi príslušnú obchodnú zmluvu podpísanú obidvoma zmluvnými stranami, vrátane je dodatkov, podpísaných obidvoma
zmluvnými stranami,
xpredložiĢ poisĢovateĐovi potvrdenie o bezzáväzkovosti od poskytovateĐa tankovacích kariet,
poÿas trvania poistnej zmluvy
xplatiĢ oprávnenému sumy podĐa príslušného zúþtovacieho dokladu,
xv prípade nemožnosti dodržaĢ lehotu na zaplatenie vyúþtovania, okamžite informovaĢ oprávneného o dôvode, pre ktorý nemôžete dodržaĢ
lehotu na zaplatenie spolu s návrhom na náhradný termín na zaplatenie vyúþtovania,
xv prípade nedodržania lehoty na zaplatenie bezodkladne písomne informovaĢ poisĢovateĐa o tejto skutoþnosti ako aj o výsledku rokovania
s oprávneným o náhradnom termíne na zaplatenie vyúþtovania,
xak došlo k ukonþeniu obchodnej zmluvy, predložiĢ potvrdenie oprávneného, že voþi Vám neeviduje pohĐadávky kryté týmto poistením ku dĖu
zániku obchodnej zmluvy a predložiĢ potvrdenie oprávneného, že došlo k zrušeniu obchodnej zmluvy spolu s okamihom jej zrušenia,
po poistnej udalosti
xbezodkladne informovaĢ poisĢovateĐa, že ho oprávnený písomne vyzval na plnenie tých povinností z obchodnej zmluvy, ktoré sú zabezpeþené
týmto poistením a ktoré neboli v lehote splnené,
xspolupracovaĢ s poisĢovateĐom, najmä mu poskytnúĢ všetky dokumenty a informácie týkajúce sa poistnej udalosti.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie tankovacích (platobných) kariet sa dojednáva na dobu neurþitú.
V prípade poistenia na dobu neurþitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dĖom. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne / polroþne / štvrĢroþne.
Poistné je možné uhradiĢ bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisĢovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie zaþína dĖom oznaþeným v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.
Poistenie sa uzatvára na:
xdobu neurþitú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
xv prípade poistenia na dobu neurþitú je možné poistnú zmluvu zrušiĢ výpovećou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveć doruþená druhej
strane najneskôr šesĢ týždĖov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržaĢ, poistenie automaticky zaniká nasledujúceho
poistného obdobia,
xak dôjde k zrušeniu príslušnej obchodnej zmluvy a súþasne
oprávnený písomne potvrdí zrušenie obchodnej zmluvy a deĖ jej zrušenia, alebo poistený preukáže zrušenie obchodnej zmluvy,
oprávnený vyhlási, že voþi poistenému neeviduje žiadne pohĐadávky kryté poistením ku dĖu zániku obchodnej zmluvy,
oprávnený vráti poisĢovateĐovi originál vyhlásenia ruþiteĐa, ktoré poisĢovateĐ vystavil na základe poistnej zmluvy,
poistenie zanikne dĖom, v ktorom budú splnené všetky tri uvedené podmienky,
xdohodou poisteného a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia.
Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu nezaplatenia poistného.

Poistenie colného dlhu  GHNODUDQW
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH

Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produkt: Poistenie colného dlhu - deklarant
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia colného dlhu - deklarant
O aké poistenie ide?
Poistenie colného dlhu - deklarant je poistením priamej záruky za splnenie povinnosti poisteného (deklaranta) zaplatiĢ colný dlh vrátane úrokov.

þo je predmetom poistenia?
9

Predmetom poistenia je colný dlh (t.j. dovozné clo, daĖ
z pridanej hodnoty a spotrebná daĖ), vrátane úrokov, ktorý
máte povinnosĢ uhradiĢ vo funkcii deklaranta za podmienky, že
na úhradu colného dlhu bude poisĢovateĐ vyzvaný finanþnou
správou, priþom poistné krytie sa vzĢahuje na colné režimy,
ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

þo nie je predmetom poistenia?
8 Predmetom poistenia nie sú pokuty a sankþné postihy, ktoré
Vám boli uložené za porušenie colných predpisov.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

PoisĢovateĐ má právo po každej poistnej udalosti znížiĢ zaruþenú
sumu o sumu poistného plnenia dodatkom k záruþnej listine,
doruþeným finanþnej správe.

Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a v poistnej zmluve.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie colného dlhu - deklarant sa vzĢahuje na colné operácie uskutoþnené poisteným na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
x

x

x

pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy
xposkytnúĢ poisĢovateĐovi na jeho vyžiadanie všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho finanþnej
situácie a podaĢ k nim vysvetlenie,
poÿas trvania poistnej zmluvy
xdbaĢ na to, aby k poistnej udalosti nedošlo,
xdbaĢ na to, aby bol tovar používaný v súlade s príslušnou colnou legislatívou,
xdodržiavaĢ ćalšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi,
po poistnej udalosti
xbezodkladne informovaĢ poisĢovateĐa o vzniku poistnej udalosti,
xak nastala poistná udalosĢ, pri ktorej je podozrenie z trestného þinu, nahlásiĢ túto orgánom þinným v trestnom konaní.

Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie colného dlhu – deklarant sa dojednáva na dobu neurþitú.
V prípade poistenia na dobu neurþitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dĖom. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne / polroþne / štvrĢroþne.
Poistné je možné uhradiĢ bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisĢovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie zaþína dĖom oznaþeným v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.
Poistenie sa uzatvára na:
xdobu neurþitú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
xv prípade poistenia na dobu neurþitú je možné poistnú zmluvu zrušiĢ výpovećou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveć doruþená druhej
strane najneskôr šesĢ týždĖov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržaĢ, poistenie automaticky zaniká ku koncu
nasledujúceho poistného obdobia,
xdohodou poisteného a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia.
Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu nezaplatenia poistného.

3RLVWHQLHdiaĐniþných NDULHW
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH

Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produkt: Garanþné poistenie - diaĐniþné karty
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok garanÿného poistenia.
O aké poistenie ide?
Garanþné poistenie – diaĐniþné karty je poistením priamej záruky za splnenie povinnosti poisteného, ktorá mu vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi
poisteným a oprávneným (ýESMAD Slovakia), a to povinnosti zaplatiĢ oprávnenému sumy za vydanie, držbu, používanie a zrušenie diaĐniþných kariet
oprávneného.

þo je predmetom poistenia?
9

Predmetom poistenia sú splatné sumy vyplývajúce z obchodnej
zmluvy medzi poisteným a oprávneným (ýESMAD Slovakia).

þo nie je predmetom poistenia?
Poistenie sa nevzĢahuje na porušenie zmluvnej povinnosti
poisteným, ak
8 - ste nemohli preukázateĐne dodržaĢ zmluvnú povinnosĢ
z dôvodu na strane oprávneného,
8 - je príslušná obchodná zmluva neplatná podĐa rozhodnutia
súdu alebo iného rozhodcovského orgánu, priþom neplatnosĢ sa
musí týkaĢ tej þasti zmluvy, na ktorú sa poistenie vzĢahuje,
8 - vo vyúþtovaní (faktúre) nie je jednoznaþne stanovený termín
na plnenie zmluvnej povinnosti poisteného, ktorá je
zabezpeþená poistnou zmluvou.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

PoisĢovateĐ neposkytne poistné plnenie, ak porušenie zmluvnej
povinnosti zo zmluvy medzi poisteným a oprávneným nenastalo
v þase trvania poistenia alebo ak nárok oprávneného nebol
písomne uplatnený najneskôr do 90 dní od porušenia zmluvnej
povinnosti.

Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a v poistnej zmluve.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Na poistenie diaĐniþných kariet sa neaplikuje územné krytie.

Aké mám povinnosti?
x pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy
xposkytnúĢ poisĢovateĐovi na jeho vyžiadanie všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho finanþnej
situácie a podaĢ k nim vysvetlenie,
xposkytnúĢ poisĢovateĐovi príslušnú obchodnú zmluvu podpísanú obidvoma zmluvnými stranami, vrátane je dodatkov, podpísaných obidvoma
zmluvnými stranami,
x poÿas trvania poistnej zmluvy
xuhrádzaĢ faktúry oprávneného za þiastky súvisiace s vydaním, držbou a používaním diaĐniþných kariet a za odmenu za správu zahraniþných
diaĐniþných kariet vo výške a lehote uvedenej na faktúre,
xv prípade nemožnosti dodržaĢ lehotu na úhradu faktúry, okamžite informovaĢ oprávneného o dôvode, pre ktorý nemôžete dodržaĢ lehotu na
úhradu spolu s návrhom na náhradný termín na úhradu faktúry,
xv prípade nedodržania splatnosti faktúry informovaĢ bezodkladne poisĢovateĐa o tejto skutoþnosti ako aj o výsledku rokovania s oprávneným
o náhradnom termíne na úhradu faktúry,
xak došlo k ukonþeniu obchodnej zmluvy, vrátiĢ poisĢovateĐovi bond vystavený na základe príslušnej poistnej zmluvy a predložiĢ potvrdenie
oprávneného, že voþi Vám neeviduje pohĐadávky kryté týmto poistením,
x po poistnej udalosti
xbezodkladne informovaĢ poisĢovateĐa, že ho oprávnený písomne vyzval na plnenie tých povinností z obchodnej zmluvy, ktoré sú zabezpeþené
týmto poistením a ktoré neboli v lehote splnené,
xspolupracovaĢ s poisĢovateĐom, najmä mu poskytnúĢ všetky dokumenty a informácie týkajúce sa poistnej udalosti.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie tankovacích (platobných) kariet sa dojednáva na dobu neurþitú.
V prípade poistenia na dobu neurþitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dĖom. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne / polroþne / štvrĢroþne.
Poistné je možné uhradiĢ bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisĢovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie zaþína dĖom oznaþeným v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.
Poistenie sa uzatvára na:
xdobu neurþitú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
xv prípade poistenia na dobu neurþitú je možné poistnú zmluvu zrušiĢ výpovećou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveć doruþená druhej
strane najneskôr šesĢ týždĖov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržaĢ, poistenie automaticky zaniká nasledujúceho
poistného obdobia,
xdohodou poisteného a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia.
Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu nezaplatenia poistného.

Poistenie priamej záruky schváleného '3+
ruþiteĐa ]D]DSODWHQLHGDQH] SULGDQHMKRGQRW\
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH

Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produkt: Poistenie priamej záruky schváleného DPH ruþiteĐa
za zaplatenie dane z pridanej hodnoty
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia priamej záruky schváleného ruÿiteđa za zaplatenie colného dlhu.
O aké poistenie ide?
Poistenie priamej záruky schváleného DPH - ruþiteĐa za zaplatenie dane z pridanej hodnoty je poistenie, ktorým schválený DPH - ruþiteĐ preukazuje
svoju schopnosĢ uhradiĢ daĖ z pridanej hodnoty, ktorá vznikla a nebola uhradená subjektom, ktorému schválený ruþiteĐ poskytol záruku za zaplatenie
dane z pridanej hodnoty.

þo je predmetom poistenia?
9

Predmetom poistenia je daĖ z pridanej hodnoty, za zaplatenie
ktorej poistený v postavení schváleného DPH - ruþiteĐa prevzal
ruþenie za súþasného splnenia podmienky, že ruþenie bolo
poskytnuté v þase úþinnosti poistnej zmluvy.

þo nie je predmetom poistenia?
8 Predmetom poistenia nie je colný dlh.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

PoisĢovateĐ má voþi Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás
zaplatil z titulu poistného plnenia.

Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a v poistnej zmluve.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie priamej záruky schváleného DPH - ruþiteĐa za zaplatenie dane z pridanej hodnoty sa vzĢahuje na daĖ z pridanej hodnoty pri tovare,
ktorý bol odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu a ktorého preprava alebo odoslanie má skonþiĢ v inom þlenskom štáte a za týmto úþelom
bol na území SR prepustený do colného režimu voĐný obeh.

Aké mám povinnosti?
x pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy
xposkytnúĢ poisĢovateĐovi na požiadanie výkazy úþtovnej závierky,
x poÿas trvania poistnej zmluvy
xruþenie poskytovaĢ výluþne sám (vlastnými zamestnancami) bez použitia zástupcov,
x po poistnej udalosti
xbezodkladne informovaĢ poisĢovateĐa o vzniku poistnej udalosti,
xdoruþiĢ poisĢovateĐovi výzvu colného úradu na úhradu dane z pridanej hodnoty za deklaranta, za ktorého ruþil,
xdoruþiĢ poisĢovateĐovi rozhodnutie colného úradu o vyrubení dane z pridanej hodnoty,
xnahlásiĢ poistnú udalosĢ orgánom þinným v trestnom konaní, ak existuje podozrenie, že došlo k trestnému þinu,
xinformovaĢ poisĢovateĐa o podaní opravného prostriedku; podanie opravného prostriedku ste povinný poisĢovateĐovi preukázaĢ a v ćalšom
konaní postupovaĢ v súlade s pokynmi poisĢovateĐa.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie priamej záruky schváleného DPH - ruþiteĐa za zaplatenie dane z pridanej hodnoty sa dojednáva na dobu neurþitú.
V prípade poistenia na dobu neurþitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dĖom. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne / polroþne / štvrĢroþne.
Poistné je možné uhradiĢ bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisĢovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na:
xdobu neurþitú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.
Poistenie zaþína dĖom oznaþeným v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.
Ak Vám colný úrad zruší povolenie byĢ schváleným DPH - ruþiteĐom, poistenie zanikne posledným dĖom poistného obdobia, v ktorom Vám bolo
zrušené povolenie byĢ schváleným DPH ruþiteĐom.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
xv prípade poistenia na dobu neurþitú je možné poistnú zmluvu zrušiĢ výpovećou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveć doruþená druhej
strane najneskôr šesĢ týždĖov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržaĢ, poistenie automaticky zaniká ku koncu
nasledujúceho poistného obdobia,
xdohodou poisteného a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia,
Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu nezaplatenia poistného.

Garanþné poistenie
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH

Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produkt: Garanþné poistenie
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok garanÿného poistenia.
O aké poistenie ide?
Garanþné poistenie je poistením priamej záruky za splnenie povinnosti poisteného voþi oprávnenému, ku ktorej sa zaviazal v obchodnom zmluve.

þo je predmetom poistenia?
9

Predmetom poistenia je priama záruka za splnenie zmluvnej
povinnosti poisteného voþi oprávnenému, ku ktorej sa zaviazal
v obchodnej zmluve.

þo nie je predmetom poistenia?
Poistenie sa nevzĢahuje na porušenie zmluvnej povinnosti
poisteným, ak
8 - ste nemohli preukázateĐne dodržaĢ zmluvnú povinnosĢ
z dôvodu na strane oprávneného,
8 - je príslušná obchodná zmluva neplatná podĐa rozhodnutia
súdu alebo iného rozhodcovského orgánu, priþom neplatnosĢ sa
musí týkaĢ tej þasti zmluvy, na ktorú sa poistenie vzĢahuje,
8 - v obchodnej zmluve nie je jednoznaþne stanovený termín na
plnenie povinnosti poisteného, ktorá je zabezpeþená poistnou
zmluvou,
8 - nie je v tendri jednoznaþne stanovený termín na uzavretie
obchodnej zmluvy alebo predloženie príslušného bondu
(vzĢahuje sa na poistenie Bid bondu).

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Ak porušíte niektorú z povinností, ktoré Vám voþi poisĢovateĐovi
vyplývajú zo Všeobecných poistných podmienok garanþného
poistenia a poistnej zmluvy, má poisĢovateĐ voþi vám právo na
zníženie poistného plnenia, podĐa závažnosti porušenia
povinností.

Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a v poistnej zmluve.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Na garanþné poistenie sa neaplikuje územné krytie.

Aké mám povinnosti?
x pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy
xposkytnúĢ poisĢovateĐovi na jeho vyžiadanie všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho finanþnej
situácie a podaĢ k nim vysvetlenie,
xposkytnúĢ poisĢovateĐovi príslušnú obchodnú zmluvu a zabezpeþiĢ, aby v nej bol jednoznaþne stanovený termín plnenia zmluvných povinností,
ktoré sú kryté poistením,
xpoÿas trvania poistnej zmluvy
xdodržaĢ všetky zmluvné ustanovenia vyplývajúce z obchodnej zmluvy,
xbezodkladne informovaĢ poisĢovateĐa o skutoþnostiach, následkom ktorých môže dôjsĢ k vzniku poistnej udalosti,
xinformovaĢ poisĢovateĐa o zhoršenej finanþnej situácii vo Vašej spoloþnosti, alebo v spoloþnostiach, ktoré sú s Vašou spoloþnosĢou majetkovo
alebo iným spôsobom prepojené
xinformovaĢ poisĢovateĐa, že Váš zmluvný partner si neplní povinnosti vyplývajúce z vášho zmluvného (obchodného) vzĢahu
x po poistnej udalosti
xbezodkladne informovaĢ poisĢovateĐa, že ho oprávnený písomne vyzval na splnenie tých povinností z obchodnej zmluvy, ktoré sú zabezpeþené
týmto poistením a ktoré neboli v lehote splnené,
xspolupracovaĢ s poisĢovateĐom, najmä mu poskytnúĢ všetky dokumenty a informácie týkajúce sa poistnej udalosti.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Garanþné poistenie sa dojednáva na dobu urþitú.
V prípade poistenia na dobu urþitú je poistné splatné naraz, dĖom zaþiatku poistenia.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne / polroþne / štvrĢroþne.
Poistné je možné uhradiĢ bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisĢovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na:
xdobu urþitú, t. j. konkrétnu dobu ohraniþenú dátumami od – do.
Poistenie zaþína dĖom oznaþeným v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
xdohodou poisteného a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia.
Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu nezaplatenia poistného.

Poistenie priamej záruky schváleného
ruþiteĐa za zaplatenie colného dlhu
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH

Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produkt: Poistenie priamej záruky schváleného ruþiteĐa
za zaplatenie colného dlhu
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia priamej záruky schváleného ruÿiteđa za zaplatenie colného dlhu.
O aké poistenie ide?
Poistenie priamej záruky schváleného ruþiteĐa za zaplatenie colného dlhu je poistenie, ktorým schválený ruþiteĐ preukazuje svoju schopnosĢ uhradiĢ
colný dlh, ktorý vznikol a nebol uhradený subjektom, ktorému schválený ruþiteĐ poskytol záruku za zaplatenie colného dlhu.

þo je predmetom poistenia?
9

Predmetom poistenia je colný dlh (t.j. dovozné clo, daĖ
z pridanej hodnoty a spotrebná daĖ), vrátane úrokov
z omeškania a kompenzaþného úroku, za zaplatenie ktorých
poistený v postavení schváleného ruþiteĐa prevzal ruþenie za
súþasného splnenia podmienky, že ruþenie bolo poskytnuté
v þase úþinnosti poistnej zmluvy, priþom poistné krytie sa
vzĢahuje na colné režimy, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

þo nie je predmetom poistenia?
8 Predmetom poistenia nie je colný dlh, ktorý vymeria finanþná
správa poistenému v inej funkcii než je schválený ruþiteĐ.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

PoisĢovateĐ má voþi Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého bol colný
dlh dovymeraný po prepustení tovaru do navrhnutého colného
režimu s výnimkou, ak ste sa za dovymeraný dlh v konkrétnej
výške zaruþili pri prepustení tovaru do príslušného colného
režimu.
! PoisĢovateĐ má voþi Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého boli
pokuty a sankþné postihy, ktoré vám boli uložené za porušenie
colných predpisov.
! PoisĢovateĐ má voþi Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého bol colný
dlh, ktorý vznikol alebo mohol vzniknúĢ fyzickej osobe
neoprávnenej na podnikanie, ak sa v poistnej zmluve
nedohodlo inak.
! PoisĢovateĐ má voþi Vám právo na náhradu súm, ktoré za Vás
zaplatil z titulu poistného plnenia, predmetom ktorého bol colný
dlh za tovar, ktorý podlieha spotrebným daniam, ak sa
v poistnej zmluve nedohodlo inak.
! Ak sa poistenie dohodlo bez spoluúþasti, poisĢovateĐ má voþi
Vám právo na náhradu súm, ktoré Vás zaplatil z titulu
poistného plnenia.
! Ak sa poistenie dohodlo so spoluúþasĢou, má poisĢovateĐ voþi
Vám právo na vrátenie poskytnutého poistného plnenia v plnej
výške v prípadoch, ak poisĢovateĐ uhradil poistné plnenie za
obchodný prípad, v ktorom ste dodatoþne prevzali ruþenie za
už vzniknutý colný dlh, s rozšírením ruþenia za splnenie
splátkového kalendára na jeho úhradu.
! Ak sa poistenie dohodlo so spoluúþasĢou a nepredložíte
príslušnú zmluvu o ruþení, alebo ju predložíte v znení inom ako
je vzor zmluvy o ruþení, ktorý tvorí prílohu poistnej zmluvy,
alebo zmluva o ruþení nebude spĎĖaĢ podstatné náležitosti, má
poisĢovateĐ voþi Vám právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške urþenej poistnými podmienkami.
! Ak sa poistenie dohodlo so spoluúþasĢou a plnenie zaplatené
poisĢovateĐom finanþnej správe bude vyššie ako limit
dohodnutý v poistnej zmluve pre jednu poistnú udalosĢ, alebo
limit pre plnenie za jednu osobu, za ktorú budete ruþiĢ v colnom
konaní, má poisĢovateĐ voþi Vám právo na vrátenie þasti
plnenia, ktorá presiahne limit dohodnutý v poistnej zmluve.
! Ak poskytnete ruþenie za colný dlh prostredníctvom zástupcu,
má poisĢovateĐ voþi Vám právo na vrátenie poistného plnenia
v plnej výške.
Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a v poistnej zmluve.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie priamej záruky schváleného ruþiteĐa za zaplatenie colného dlhu sa vzĢahuje na colné operácie uskutoþnené na území Slovenskej
republiky, za ktoré poistený (schválený ruþiteĐ) poskytol ruþenie.

Aké mám povinnosti?
x pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy
xposkytnúĢ poisĢovateĐovi alebo ním povereným osobám všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho
finanþnej situácie a podaĢ k nim vysvetlenie,
x poÿas trvania poistnej zmluvy
xpri poskytovaní ruþenia za colný dlh postupovaĢ s odbornou starostlivosĢou a ruþenie poskytovaĢ len osobám, s ktorými nemal v minulosti
negatívne skúsenosti v súvislosti s ich plnením povinností podĐa colných predpisov alebo platobnou disciplínou,
xs osobou, ktorej bude poskytovaĢ ruþenie za colný dlh, uzatvoriĢ zmluvu o ruþení v znení ako je uvedené v prílohe poistnej zmluvy,
xruþenie poskytovaĢ výluþne sám (vlastnými zamestnancami) bez použitia zástupcov,
xak sa poistenie dohodlo so spoluúþasĢou, predkladaĢ poisĢovateĐovi hlásenia o osobách, ktorým poskytol ruþenie,
xoznámiĢ poisĢovateĐovi nebezpeþie vzniku poistnej udalosti a konzultovaĢ s ním opatrenia na zamedzenie jej vzniku,
xdodržiavaĢ ćalšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi,
x po poistnej udalosti
xbezodkladne informovaĢ poisĢovateĐa o vzniku poistnej udalosti,
xpátraĢ po príþinách vzniku poistnej udalosti, najmä minimálne dvakrát písomne vyzvaĢ deklaranta na splnenie povinností podĐa colných
predpisov a na predloženie dokladov o splnení týchto povinností,
xdoruþiĢ poistiteĐovi výzvu colného úradu na úhradu colného dlhu za deklaranta, za ktorého ruþil, a to v lehote do 2 pracovných dní odo dĖa
doruþenia výzvy colného úradu poistenému,
xak nastala poistná udalosĢ, pri ktorej je podozrenie z trestného þinu, nahlásiĢ túto orgánom þinným v trestnom konaní.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistenie priamej záruky schváleného ruþiteĐa za zaplatenie colného dlhu sa dojednáva na dobu neurþitú.
V prípade poistenia na dobu neurþitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dĖom. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne / polroþne / štvrĢroþne.
Poistné je možné uhradiĢ bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisĢovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie zaþína dĖom oznaþeným v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.
Poistenie sa uzatvára na:
xdobu neurþitú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.
Ak Vám colný úrad zruší povolenie byĢ schváleným ruþiteĐom, poistenie zanikne posledným dĖom poistného obdobia, v ktorom Vám bolo zrušené
povolenie byĢ schváleným ruþiteĐom.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
xv prípade poistenia na dobu neurþitú je možné poistnú zmluvu zrušiĢ výpovećou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveć doruþená druhej
strane najneskôr šesĢ týždĖov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržaĢ, poistenie automaticky zaniká ku koncu
nasledujúceho poistného obdobia,
xdohodou poisteného a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia,
xpísomnou výpovećou poisĢovateĐa do troch mesiacov odo dĖa, v ktorom bol výmer colného dlhu doruþený poisĢovateĐovi, ak ste porušili
povinnosĢ poskytovaĢ ruþenie výluþne sám (vlastnými zamestnancami) bez použitia zástupcov.
Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu nezaplatenia poistného.

3RLVWenie zájazdu pre prípad úpadku
cestovnej kancelárie
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH

Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produkt: Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej
kancelárie
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie.
O aké poistenie ide?
Poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je povinne zmluvné poistenie, ktoré je urþené na ochranu klientov poistenej cestovnej
kancelárie pred následkami úpadku cestovnej kancelárie.

þo je predmetom poistenia?
9

Predmetom poistenia (ak sa dojednáva základný rozsah
poistenia) je zájazd, ktorý objednávateĐ objednal u poisteného
formou zmluvy o zájazde v þase úþinnosti príslušnej poistnej
zmluvy za podmienky, že objednávateĐ uhradil cenu zájazdu,
alebo zálohu za zájazd.

9

Predmetom poistenia (ak sa dojednáva rozšírený rozsah
poistenia) je zájazd alebo pobyt, ktorý objednávateĐ objednal
u poisteného formou zmluvy o zájazde v þase úþinnosti
príslušnej poistnej zmluvy za podmienky, že objednávateĐ
uhradil cenu zájazdu alebo pobytu alebo zálohu na zájazd alebo
zálohu na pobyt.

þo nie je predmetom poistenia?
8 Ak sa dojedná základný rozsah poistenia, predmetom poistenia
nie je objednávateĐom objednaná individuálna služba, napr. len
ubytovanie, alebo len doprava.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

PoisĢovateĐ nenahradí škodu, ktorá bola spôsobená
objednávateĐovi, ktorým je:
!
osoba prevádzkujúca poistenú cestovnú kanceláriu, alebo
konateĐ poistenej cestovnej kancelárie, alebo þlen
štatutárneho orgánu poistenej cestovnej kancelárie, alebo
þlen dozorného orgánu poistenej cestovnej kancelárie,
alebo osoba, ktorá má kvalifikovanú úþasĢ v poistenej
cestovnej kancelárii, alebo ich manželia, ich príbuzní
v priamom rade, alebo osoba, ktorá s niektorou z týchto
osôb žije v spoloþnej domácnosti,
!
osoba, v ktorej niektorá z osôb uvedených v
predchádzajúcej odrážke je konateĐom, alebo je þlenom
štatutárneho orgánu, alebo je þlenom dozorného orgánu,
alebo má kvalifikovanú úþasĢ,
!
osoba, na ktorej má poistená cestovná kancelária
kvalifikovanú úþasĢ.

Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a v poistnej zmluve

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie zájazdu pre prípad úpadku sa vzĢahuje na všetky zájazdy (základné krytie) alebo zájazdy a pobyty (rozšírené krytie) objednané
u poisteného formou zmluvy o zájazde v þase úþinnosti poistnej zmluvy, bez ohĐadu na destináciu.

Aké mám povinnosti?
x pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy
xposkytnúĢ poisĢovateĐovi alebo ním povereným osobám všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho
finanþnej situácie a podaĢ k nim vysvetlenie,
xpredložiĢ poisĢovateĐovi zmluvu (zmluvy) o zabezpeþení náhradnej dopravy objednávateĐa do miesta plánovaného skonþenia zájazdu alebo
do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania, ktorá bude úþinná poþas trvania poistnej zmluvy,

xpoÿas trvania poistnej zmluvy
xak je poistenie dojednané v základnom rozsahu poistenia, používaĢ pri predaji len ubytovania (bez kombinácie služieb) iný typ zmluvy ako je
zmluva o zájazde,
xv prípade zmeny údajov, ktoré boli podkladom pre uzavretie poistnej zmluvy (rozšírenie destinácií uvedených v dotazníku, zmena druhu
dopravy a hlavne navýšenie skutoþných tržieb oproti plánu) informovaĢ o týchto zmenách poisĢovateĐa písomne do 10 dní odo dĖa, v ktorom
nastali rozhodujúce skutoþnosti týkajúce sa zmeny údajov,
xsledovaĢ dostatoþnosĢ poistnej sumy a v prípade, že s ohĐadom na reálny predaj zájazdov sa poistná suma naplní do výšky 90%, písomne
požiadaĢ poisĢovateĐa o navýšenie poistnej sumy, a to do 10 dní odo dĖa, v ktorom bola zistená dostatoþnosĢ poistnej sumy,
xoznámiĢ poisĢovateĐovi bez zbytoþného odkladu zmenu poistného rizika,
xoznámiĢ poisĢovateĐovi nebezpeþie vzniku poistnej udalosti a konzultovaĢ s ním opatrenia na zamedzenie jej vzniku,
xdodržiavaĢ ćalšie povinnosti ustanovené právnymi predpismi,
xak nastane skutoÿnosģ, ktorá bude dôvodom, aby poisģovateđ zabezpeÿil náhradnú dopravu objednávateđa z miesta pobytu v zahraniÿí
na územie Slovenskej republiky
xinformovaĢ o nej poisĢovateĐa najneskôr do 24 hodín odkedy ste sa o tejto skutoþnosti dozvedeli,
x po poistnej udalosti
xnahradiĢ poisĢovateĐovi vyplatené poistné plnenie, ak poisĢovateĐ nahradí škodu, ktorá bola spôsobená v súvislosti s vojnou, vojnovými
udalosĢami, vnútornými nepokojmi, štrajkami alebo jadrovou energiou alebo bola spôsobená úmyselne vyvolaným úpadkom.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu urþitú je poistné splatné naraz, dĖom zaþiatku poistenia.
V prípade poistenia na dobu neurþitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dĖom. Poistným
obdobím je 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne / polroþne / štvrĢroþne.
Poistné je možné uhradiĢ bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisĢovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na:
xdobu urþitú, t. j. konkrétnu dobu ohraniþenú dátumami od – do.
xdobu neurþitú, t. j. koniec poistenia nie je vopred stanovený.
Poistenie zaþína dĖom oznaþeným v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
xv prípade poistenia na dobu neurþitú je možné poistnú zmluvu zrušiĢ výpovećou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveć doruþená druhej
strane najneskôr šesĢ týždĖov pred koncom poistného obdobia. Ak túto lehotu nestihnete dodržaĢ, poistenie automaticky zaniká ku koncu
nasledujúceho poistného obdobia,
xdohodou poisteného a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia,
xpísomnou výpovećou poisĢovateĐa z dôvodu výrazného zhoršenia finanþnej situácie cestovnej kancelárie (poisteného). Poistenie v takom
prípade zanikne uplynutím 1 mesiaca od doruþenia výpovede cestovnej kancelárii (poistenému),
xzánikom právnickej osoby alebo zánikom oprávnenia na prevádzkovanie cestovnej kancelárie.
Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu nezaplatenia poistného.

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú

prevádzkou motorového vozidla
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
SpoloþnosĢ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31  
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Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a osobitných dojednaní
doplnkových poistení.
O aké poistenie ide?
PZP je poistením pre prípad Vašej zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte inému prevádzkou motorového vozidla a/alebo poistením Vášho
motorového vozidla pre prípad poškodenia, zniþenia alebo straty alebo živelnej udalosti.

þo je predmetom poistenia?
Poistnou zmluvou je poistená:
9 zodpovednosĢ poisteného za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla
(poistenie pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla)
9 Poistenie vozidla pre prípad poškodenia, zniþenia, alebo straty
motorového vozidla v dôsledku živelnej udalosti (povinná súÿasģ
krytia v balíku EXCELLENT)
9 asistenþné služby pre osobné motorové vozidlá do 3,5 tony
(povinná súÿasģ krytia v balíku OPTIMUM,EXCELLENT
Spolu s vyššie uvedeným poistením môžu byĢ výberovo poistené aj:
x osoba vedúca motorové vozidlo pre prípad vzniku úrazu (doplnkové
úrazové poistenie vodiÿa motorového vozidla)
x poistenie skiel na motorovom vozidle pre prípad poškodenia alebo
zniþenia (doplnkové poistenie skla)
x poistenie kolies vozidla, pneumatík a ochranných krytov, puklíc pre
prípad poškodenia alebo zniþenia(doplnkové poistenie kolies)
x poistenie vozidla pre prípad poškodenia alebo zniþenia vozidla pri
strete zo zverou (doplnkové poistenie vozidla pre prípad stretu
so zverou)
Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy,
resp. limitov plnenia uvedených v poistnej zmluve.
PoisĢovateĐ je oprávnený vopred stanoviĢ kombináciu poistení (balík)
uvedených vyššie. Dojednaná kombinácia poistení je uvedená v poistnej
zmluve.
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þo nie je predmetom poistenia?
V povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ak ide
o zodpovednosĢ za škodu,
8 ktorú utrpel vodiþ vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda
spôsobená,
8 vzniknutú poškodením, zniþením, odcudzením alebo stratou
veci, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia, ak poistený za
Ėu zodpovedá manželovi alebo osobám žijúcim s ním
v spoloþnej domácnosti, ako aj vzniknutú držiteĐovi, vlastníkovi
alebo prevádzkovateĐovi vozidla, ktorého prevádzkou bola
škoda spôsobená,
8 na vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj
na veciach dopravovaných týmto vozidlom,
V doplnkových poisteniach pre prípad poškodenia, zniþenia, straty,
vozidla alebo jeho þasti:
8 škody vzniknuté funkþným namáhaním, trvalým vplyvom
prevádzky, prirodzeným opotrebovaním a skratom,
8 škody na vozidle, ktoré pochádza z trestnej þinnosti,
8 škody vzniknuté pri vedení vozidla bez vodiþského oprávnenia
alebo pod vplyvom návykových látok,
8 škody vzniknuté pri využití vozidla ako pracovného stroja.
Predmety poistenia, ktoré nie je možné poistiģ, nájdete
v poistných podmienkach a osobitných dojednaniach v súlade
s ostatnými právnymi predpismi.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
V povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa poistenie
nevzĢahuje najmä:
! na náhradu škody, ktorú poistený bez súhlasu poisĢovateĐa
uzná nad rámec zákona,
! ak sa poistený zaviaže uhradiĢ premlþanú pohĐadávku.
V doplnkových poisteniach pre prípad pre prípad poškodenia,
zniþenia, straty ,sa poistenie nevzĢahuje najmä:
! na poškodenia vzniknuté pred úþinnosĢou poistenia,
! na použitie vozidla na úþely ako je uvedené v poistnej zmluve,
! škody v dôsledku opráv vozidla,
! na následné škody vzniknuté s nemožnosĢou užívaĢ vozidlo
! škody v doplnkovom poistení pri strete so zverou a škody
v doplnkovom poistení kolies je potrebné bezprostredne po
vzniku hlásiĢ a dokumentovaĢ prostredníctvom asistenþnej
služby.
Ak je niektoré poistenie dojednané so spoluúþasĢou, znižuje sa
poistné plnenie o jej výšku.
Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a osobitných dojednaniach.
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Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vzĢahuje na udalosti, ku ktorým došlo na území þlenského
štátu Európskej únie alebo þlenského štátu Európskej dohody o voĐnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom
priestore a na území štátov uvedených v zelenej karte.
9 Poistenie pre prípad škôd v dôsledku živelnej udalosti sa vzĢahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde na území Slovenskej republiky.
9 Doplnkové úrazové poistenie sa vzĢahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území Európy v geografickom zmysle.
9 Doplnkové poistenie skiel sa vĢahuje na poistné udalosti ku ktorým dôjde na území þlenských štátov a štátov uvedených v zelenej karte.
9 Doplnkové poistenie stretu motorového vozidla so zverou sa vĢahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde na území Slovenskej Republiky.
9 Doplnkové poistenie kolies sa vĢahuje len na poistné udalosti, ku ktorým dôjde na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
pri uzatváraní poistenia odpovedaĢ pravdivo a úplne na všetky otázky poisĢovateĐa týkajúce sa dojednávaného poistenia
bez zbytoþného odkladu oznámiĢ všetky zmeny v údajoch, ktoré ste uviedli pri uzavieraní poistnej zmluvy alebo dodatku k poistnej zmluve
dbaĢ podĐa svojich možností o to, aby poistná udalosĢ nenastala a nezvyšovaĢ bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
používaĢ na cestnú premávku len vozidlo, ktoré je podĐa osobitných právnych predpisov na túto premávku technicky spôsobilé
dodržiavaĢ všetky právne predpisy vzĢahujúce sa na používanie vozidla v cestnej premávke
umožniĢ obhliadku vozidla pred uzatvorením poistnej zmluva a po poistnej udalosti
v prípade škodovej udalosti dodržiavaĢ pokyny poisĢovne alebo jej partnera (asistenþná spoloþnosĢ)
oznámiĢ škodovú udalosĢ bezodkladne po jej vzniku poisĢovni alebo jej partnerom, uviesĢ všetky známe okolnosti, ktoré sa týkajú škodovej
udalosti a predložiĢ všetky potrebné doklady preukazujúce vznik a rozsah škody
x ak ide o škodovú udalosĢ, ktorú v zmysle ustanovení zákona o cestnej premávke je potrebné oznámiĢ policajným orgánom, bez omeškania
oznámiĢ túto orgánom polície, zotrvaĢ na mieste nehody a podrobiĢ sa dychovej skúške
x dodržiavaĢ nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu
bezpeþnosti osôb
x dodržiavaĢ právne predpisy krajiny, na území ktorej sa nachádzate
Úplný zoznam povinností nájdete v poistných podmienkach.
x
x
x
x
x
x
x
x

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Bežné poistné za jeden poistný rok (poistné obdobie) platíte naraz alebo v splátkach. Bežné poistné za prvé poistné obdobie platíte v deĖ
uzatvorenia poistnej zmluvy, a to buć v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál, ak si poistenie dojednávate na
kontaktnom mieste poisĢovne alebo u jej sprostredkovateĐa. V prípade, ak si poistenie dojednávate cez internetovú stránku poisĢovne alebo cez
internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto internetovej stránke alebo prevodným príkazom vo Vašej
banke. Bežné poistné za druhé a ćalšie poistné obdobia (v prípade, ak bola dojednaná doba neurþitá) môžete zaplatiĢ prevodným príkazom,
trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na dobu neurþitú. DeĖ zaþiatku poistenia je uvedený v poistnej zmluve, alebo v návrhu poistnej zmluvy. Pri poistení na dobu
neurþitú nie je vopred stanovený dátum do kedy trvá poistenie. Ak je poistenie uzatvárané na základe návrhu na uzatvorenie poistenej zmluvy,
poistenie vzniká pripísaním prvého roþného poistného/prvej splátky poistného na úþet poisĢovateĐa najneskôr v posledný deĖ lehoty na prijatie
návrhu. Ak prvé roþné poistné/prvá splátka poistného nebude pripísaná na úþet poisĢovateĐa najneskôr v posledný deĖ lehoty na prijatie návrhu,
zaniká uplynutím tohto dĖa platnosĢ návrhu a poistenie nevznikne. PokiaĐ bude prvé roþné poistné/prvá splátka poistného pripísaná na úþet
poisĢovateĐa najneskôr v posledný deĖ lehoty na prijatie návrhu, poistenie sa vzĢahuje i na dobu pred pripísaním prvého roþného poistného/prvej
splátky poistného na úþet poisĢovateĐa, t.j. na dobu odo dĖa, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy ako zaþiatok poistenia do dĖa pripísania
prvého roþného poistného/prvej splátky poistného na úþet poisĢovateĐa.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedaĢ do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili
cez formulár na internetovej stránke poisĢovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS, môžete od poistnej zmluvy
odstúpiĢ v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. V prípade, že je poistná zmluva uzatvorená na dobu neurþitú, môžete poistnú
zmluvu písomne vypovedaĢ ku koncu poistného obdobia, výpoveć sa musí daĢ aspoĖ 6 týždĖov pred koncom tohto poisteného obdobia. Ak ste
uvedenú lehotu nestihli, poistenie konþí uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedaĢ aj do jedného
mesiaca od oznámenia vzniku škodovej udalosti poisĢovateĐovi, výpovedná lehota je jeden mesiac. Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu
nezaplatenia poistného alebo ak poistník neabsolvuje vstupnú obhliadku vozidla, pri tých poistenia, kde je požadovaná. Poistenie zanikne aj
prevodom držby vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel, zánikom vozidla, vyradením vozidla z evidencie vozidiel, prijatím oznámenia
o odcudzení vozidla príslušných orgánov, vyradením vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, zmenou nájomcu, ak je na vozidlo
uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, smrĢou poistníka alebo dohodou zmluvných strán.
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Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051

Produkt: Poistenie Zdravie Optimum

Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu
práv a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie choroby a úrazu Zdravie Optimum (VPP ZO).
O aký typ poistenia ide?

Individuálne zdravotné poistenie Zdravie Optimum poskytuje krytie v prípade vzniku choroby alebo úrazu.

þo nie je predmetom poistenia?

þo je predmetom poistenia ?
Predmetom poistenia môžu byĢ tieto riziká:

x

Poistenie nie je možné dojednaĢ osobe, ktorá
patrí medzi nepoistiteĐné osoby v súlade
s platnými poistnými podmienkami.

x

Ochorenie, následok úrazu alebo zmena
zdravotného stavu, ktoré vznikli pred uzavretím
poistnej zmluvy, pokiaĐ uvedené skutoþnosti
neboli uvedené v zdravotnom dotazníku pri
dojednávaní poistenia.

x

Infekþné choroby, choroby z povolania, infarkt
myokardu, mozgová cievna príhoda, nádorové
ochorenia v prípade úrazového poistenia.

9 Trvalé následky úrazu – s maximálnou
ochranou a/alebo s progresiou

9 SmrĢ poisteného v dôsledku úrazu
9 Denná dávka za þas nevyhnutného
lieþenia úrazu

9 Denná kompenzácia za hospitalizáciu
9 Denná kompenzácia v prípade
práceneschopnosti

9 Diagnostikovanie kritickej choroby
9 Doplatok za zdravotnícke pomôcky
9 Náklady za stomatologickú zdravotnú

starostlivosĢ v dôsledku úrazu
9 Náklady za jednodĖovú zdravotnú
starostlivosĢ poskytnutú v dôsledku úrazu
9 Náklady za vykonanie plastickej chirurgie,
ktorú poistený podstúpil ako následok
úrazu
9 Kompenzácia za chirurgický zákrok

Dojednané poistenia sú menovite uvedené
v poistnej zmluve.

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a
v súlade s platnými poistnými podmienkami a
poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Úrazy alebo zmeny zdravotného stavu, ktoré vznikli:
! poþas þakacej doby, ktorá je uvedená v poistných
podmienkach
! v súvislosti s konaním, ktorým poistený porušil právne
predpisy, príkazy a zákazy
! v súvislosti s vykonávaním rizikových þinností
a športov, ktoré sú vymenované v poistných podmienkach
! v dôsledku užitia omamných alebo návykových látok
! v dôsledku psychickej choroby
! v súvislosti s so zdravotníckymi výkonmi poskytnutými
na vlastnú žiadosĢ,
! v súvislosti s výkonmi, ktoré nemajú lieþebný úþel
! v dôsledku vedomého nedodržiavania lieþebného režimu
! v súvislosti s lieþbou neplodnosti
! úmyselným sebapoškodením
Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na udalosti, ktoré vznikli na území v súlade s územnou platnosĢou vymedzenou v poistných
podmienkach pre jednotlivé poistenia, t. j. územie Slovenskej republiky, územie þlenských štátov EU alebo územie celého
sveta.

Aké mám povinnosti?
-

Pravdivo a úplne odpovedaĢ na otázky poisĢovateĐa pred uzavretím poistenia
PlatiĢ poistné vo výške a v termínoch dohodnutých v poistnej zmluve.
Pri vzniku choroby alebo pri úraze vyhĐadaĢ lekárske ošetrenie a dodržiavaĢ pokyny lekára.
Na požiadanie poisĢovateĐa zbaviĢ mlþanlivosti svojich lekárov a zdravotnícke zariadenia a súhlasiĢ s poskytnutím
informácií a dokladov súvisiacich s poistením a šetrením poistnej udalosti.
V prípade poistnej udalosti predložiĢ poisĢovateĐovi lekárske správy a iné doklady, ktoré potvrdzujú vznik poistnej
udalosti a prípadnú výšku uhradených nákladov.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistník je povinný zaplatiĢ poistné za prvé poistné obdobie pri uzavretí poistenia, najneskôr však v deĖ, ktorý
je uvedený v poistke ako deĖ zaþiatku poistenia. Bežné poistné je splatné v prvý deĖ poistného obdobia.
Poistné sa platí opakovane poþas poistnej doby za poistné obdobie uvedené v poistnej zmluve (bežné poistné).
Poistným obdobím je mesiac, štvrĢrok, polrok alebo rok. Poistné obdobie je vyznaþené v poistnej zmluve.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa zaþína dĖom uvedeným v poistke ako zaþiatok poistenia, ak bolo uhradené poistné vþas a v plnej
výške. Poistenie konþí:




uplynutím poistnej doby
dĖom úmrtia poisteného
z dôvodov uvedených v Obþianskom zákonníku (napr. pre neplatenie poistného).

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistenie môžete vypovedaĢ vy alebo poisĢovateĐ písomne do dvoch mesiacov po jeho uzavretí. Môžete sa tiež s
poisĢovateĐom dohodnúĢ na ukonþení zmluvy k dátumu, s ktorým obe strany súhlasia. Poistenie môžete vypovedaĢ
6 týždĖov pred koncom poistného obdobia.
Podrobnejšie informácie nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie choroby a úrazu
Zdravie Optimum.

Celoroþné cestovné poistenie
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051

Produkt: Celoroþné cestovné poistenie

Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok celoroÿného cestovného poistenia.
O aké poistenie ide?
Celoroþné cestovné poistenie je urþené na ochranu pred neoþakávanými udalosĢami, ku ktorým môže dôjsĢ poþas Vašich ciest a pobytu mimo
miesta Vášho (trvalého alebo prechodného) bydliska.

þo je predmetom poistenia?
V prípade ciest smerujúcich v rámci územia Slovenskej republiky je
poistené:
9 zásah (záchranná ÿinnosģ) v dôsledku tiesĖovej situácie alebo
smrti (poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej
akcii)
Ćalej môže byĢ výberovo poistené:
x batožina (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu
a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zniþenia v dôsledku
živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, stratou alebo
krádežou poþas prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním
prekážky (poistenie batožiny)
x neúmyselná škoda na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná
majetková škoda, ktorú ste spôsobili svojim konaním tretej osobe
(poškodenému) (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu)
x úraz, ktorý Vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví, trvalé telesné
poškodenie alebo smrĢ (úrazové poistenie)
x ochorenie, úraz, hospitalizácia, smrģ, ak boli dôvodom pre
stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej
služby) a ak k nim došlo v þase medzi dĖom nasledujúcim po
uzatvorení poistnej zmluvy a dĖom nástupu na využitie objednanej
služby (poistenie storna objednanej služby)
x akútna choroba alebo úraz poisteného na území Slovenskej
republiky, smrĢ alebo hospitalizácia blízkej osoby alebo živelná
udalosĢ na majetku poisteného vyžadujúce si návrat do miesta
trvalého alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky
(poistenie predÿasného návratu a neÿerpaných služieb)
ak k nim došlo poþas doby trvania poistenia.

þo nie je predmetom poistenia?
8 mobilné telefóny, výpoþtová technika, profesionálne technické
vybavenie, predmety umeleckej hodnoty, peniaze, platobné
karty, kĐúþe, hodinky, výrobky z drahých kovov a kameĖov,
obchodné vzorky, motorové vozidlá vrátane ich príslušenstva,
potraviny, tabakové výrobky, alkohol v prípade poistenia
batožiny
8 škody vzniknuté porušením právnej povinnosti v prípade
poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu
8 infekþné choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu,
mozgová cievna príhoda, nádorové ochorenia v prípade
úrazového poistenia

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve.

!

PoisĢovateĐ je oprávnený vopred stanoviĢ kombináciu poistení (balík)
uvedených vyššie. Dojednaná kombinácia poistení je uvedená v poistnej
zmluve.

!

!
!

Poistenie sa nevzĢahuje najmä na:
! choroby a úrazy existujúce v þase uzatvorenia poistenia
a psychické choroby a ochorenia
! úmyselné poškodenie svojho zdravia, svojho majetku a tiež
úmyselné poškodenie zdravia a majetku iných osôb
! udalosti, ktoré vznikli, keć ste boli pod vplyvom alkoholu, drog
alebo iných omamných látok
! nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov,
príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich
k zachovaniu bezpeþnosti osôb
! vedomú úþasĢ na akejkoĐvek vojne, obþianskych nepokojoch,
teroristickom þine, štrajku
! stornovanie objednanej služby, ak bola služba objednaná pred
zaþiatkom poistenia (platnosĢ poistenia od)
! stornovanie objednanej služby, ak k stornovaniu došlo menej
ako 7 dní od zaþiatku poistenia (platnosĢ poistenia od)
Poistenie sa nevzĢahuje na udalosti, ktoré nastali po uplynutí
maximálnej dĎžky jedného vycestovania dohodnutého v poistnej
zmluve (v závislosti od zvolenej kombinácie poistení to môže
byĢ až 45 dní).
V prípade poistenia storna objednanej služby poisĢovĖa uhradí
poistné plnenie maximálne za 2 poistné udalosti za dobu trvania
poistenia (v prípade doby urþitej), resp. za jedno poistné
obdobie (v prípade doby neurþitej)
Poistenie sa nevzĢahuje na udalosti, ktoré nastali mimo územia
Slovenskej republiky.
Vycestovanie na cestu a pobyt musí nastaĢ poþas doby trvania
poistenia.

Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky mimo miesta trvalého alebo prechodného pobytu na území
Slovenskej republiky.
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Aké mám povinnosti?
x pri uzatváraní poistenia uviesĢ všetky informácie potrebné pre správne urþenie územnej platnosti poistenia a pre správne urþenie rizikovej
skupiny
x dbaĢ podĐa svojich možností o to, aby poistná udalosĢ nenastala a nezvyšovaĢ bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
x v prípade poistnej udalosti dodržiavaĢ pokyny poisĢovne alebo jej partnera (asistenþná spoloþnosĢ)
x daĢ súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol poisĢovni alebo jej partnerovi (asistenþná spoloþnosĢ) informácie o mojom zdravotnom stave
x oznámiĢ škodovú udalosĢ bezodkladne po jej vzniku poisĢovni alebo jej partnerov a predložiĢ všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený
na tlaþive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
x v prípade, že ide o trestný þin, oznámiĢ bez omeškania udalosĢ orgánom polície
x v prípade, že ide u udalosĢ, ktorá nastala v ubytovacom zariadení, oznámiĢ udalosĢ jeho majiteĐovi
x v prípade, že ide o udalosĢ, ktorá nastala poþas prepravy, oznámiĢ udalosĢ prepravcovi a vyžiadaĢ si od neho doklad o vzniku a rozsahu škody
x stornovaĢ objednanú službu do 2 dní od kedy vznikol dôvod, pre ktorý ju nemôžem využiĢ a vyžiadaĢ si o tom doklad od poskytovateĐa služby
x dodržiavaĢ nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu
bezpeþnosti osôb
x predložiĢ poisĢovni doklad o preukazujúci termín vycestovania z miesta trvalého alebo prechodného bydliska na území Slovenskej republiky
(zdokladovanie dĎžky vycestovania)

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Jednorazové poistné (v prípade, ak bola dojednaná doba urþitá) platíte naraz za celú dobu platnosti poistenia. Bežné poistné (v prípade, ak bola
dojednaná doba neurþitá) za 1 poistný rok (poistné obdobie) platíte naraz alebo v splátkach. Jednorazové poistné a bežné poistné za prvé poistné
obdobie platíte v deĖ uzatvorenia poistnej zmluvy, a to buć v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál, ak si poistenie
dojednávate na kontaktnom mieste poisĢovne alebo u jej sprostredkovateĐa. V prípade, ak si poistenie dojednávate cez internetovú stránku
poisĢovne alebo cez internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto internetovej stránke alebo
prevodným príkazom vo Vašej banke. Bežné poistné za druhé a ćalšie poistné obdobia (v prípade, ak bola dojednaná doba neurþitá) môžete
zaplatiĢ prevodným príkazom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na konkrétnu dobu ohraniþenú dátumami od – do (doba urþitá) alebo na dobu neurþitú, priþom poistenie zaþína nultou
hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od. Ak si poistenie uzatváram v deĖ vycestovania do
zahraniþia, poistenie zaþína hodinou uvedenou v poistnej zmluve. V prípade doby urþitej poistenie konþí 24. hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa
oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia do.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedaĢ do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili
cez formulár na internetovej stránke poisĢovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS a na dobu dlhšiu ako 30 dní,
môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. V prípade, že je poistná zmluva uzatvorená na dobu
neurþitú, môžete ju písomne vypovedaĢ ku koncu poistného obdobia, priþom výpoveć sa musí daĢ aspoĖ 6 týždĖov pred jeho uplynutím. Ak ste
uvedenú lehotu nestihli, poistenie konþí uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. Poistná zmluva uzatvorená môže zaniknúĢ aj z dôvodu
nezaplatenia poistného.
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Celoroþné cestovné poistenie
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051

Produkt: Celoroþné cestovné poistenie

Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok celoroÿného cestovného poistenia.
O aké poistenie ide?
Celoroþné cestovné poistenie je urþené na ochranu pred neoþakávanými udalosĢami, ku ktorým môže dôjsĢ poþas Vašich ciest a pobytu mimo
miesta Vášho (trvalého alebo prechodného) bydliska.

þo je predmetom poistenia?
V prípade ciest smerujúcich mimo územia Slovenskej republiky (do
zahraniþia) je poistené:
9 akútna choroba, úraz alebo úmrtie (poistenie lieÿebných nákladov
v zahraniÿí)
9 telefonická asistencia, ak sa ocitnete v Ģažkej situácii v dôsledku
úrazu, akútnej choroby (asistenÿné služby v zahraniÿí)
9 zásah (záchranná ÿinnosģ) v dôsledku tiesĖovej situácie alebo
smrti (poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej
akcii)
Ćalej môže byĢ výberovo poistené:
x batožina (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu
a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zniþenia v dôsledku
živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, stratou alebo
krádežou poþas prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním
prekážky (poistenie batožiny)
x cestovný doklad pre prípad straty alebo krádeže Vášho
cestovného dokladu (poistenie batožiny)
x oneskorené dodanie Vašej batožiny leteckou spoloþnosĢou
neskôr ako 24-hodín od príletu na miesto urþenia (poistenie
batožiny)
x neúmyselná škoda na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná
majetková škoda, ktorú ste spôsobili svojim konaním tretej osobe
(poškodenému) (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu)
x úraz, ktorý Vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví, trvalé telesné
poškodenie alebo smrĢ (úrazové poistenie)
x nehoda, porucha alebo odcudzenie motorového vozidla, ktorým
cestujete do zahraniþia (poistenie nákladov v prípade
nepojazdného vozidla)
x havária, technická porucha, nepriaznivé poveternostné podmienky
na letisku, živelná udalosĢ, ktoré zapríþinili meškanie hromadného
dopravného prostriedku o viac ako 6 hodín (poistenie meškania
hromadného dopravného prostriedku)
x ochorenie, úraz, hospitalizácia, smrģ, ak boli dôvodom pre
stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej
služby) a ak k nim došlo v þase medzi dĖom nasledujúcim po
uzatvorení poistnej zmluvy a dĖom nástupu na využitie objednanej
služby (poistenie storna objednanej služby)
x akútna choroba alebo úraz poisteného v zahraniþí, smrĢ alebo
hospitalizácia blízkej osoby alebo živelná udalosĢ na majetku
poisteného vyžadujúce si návrat do vlasti (poistenie predÿasného
návratu a neÿerpaných služieb)
ak k nim došlo poþas doby trvania poistenia v zahraniþí.
Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve.
PoisĢovateĐ je oprávnený vopred stanoviĢ kombináciu poistení (balík)
uvedených vyššie. Dojednaná kombinácia poistení je uvedená v poistnej
zmluve.
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þo nie je predmetom poistenia?
8 plánovaná, preventívna, nadštandardná zdravotná starostlivosĢ
a doplnková zdravotná starostlivosĢ (rehabilitácia, fyzioterapia,
kúpeĐná lieþba) v prípade poistenia lieþebných nákladov
v zahraniþí
8 mobilné telefóny, výpoþtová technika, profesionálne technické
vybavenie, predmety umeleckej hodnoty, peniaze, platobné
karty, kĐúþe, hodinky, výrobky z drahých kovov a kameĖov,
obchodné vzorky, motorové vozidlá vrátane ich príslušenstva,
potraviny, tabakové výrobky, alkohol v prípade poistenia
batožiny
8 škody vzniknuté porušením právnej povinnosti v prípade
poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu
8 infekþné choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu,
mozgová cievna príhoda, nádorové ochorenia v prípade
úrazového poistenia
8 vedenie motorového vozidla osobou bez vodiþského
oprávnenia, použitie vozidla pri automobilových pretekoch
alebo vozidla bez platného osvedþenia o technickej kontrole
v prípade poistenia nákladov v prípade nepojazdného vozidla
8 meškanie hromadného dopravného prostriedku z dôvodu
nesplnenia povinnosti dopravcu alebo nepredloženia
požadovaných dokladov poisteným v prípade poistenia
meškania hromadného dopravného prostriedku

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistenie sa nevzĢahuje najmä na:
! choroby a úrazy existujúce v þase uzatvorenia poistenia
a psychické choroby a ochorenia
! úmyselné poškodenie svojho zdravia, svojho majetku a tiež
úmyselné poškodenie zdravia a majetku iných osôb
! udalosti, ktoré vznikli, keć ste boli pod vplyvom alkoholu,
drog alebo iných omamných látok
! nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov,
príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich
k zachovaniu bezpeþnosti osôb
! vedomú úþasĢ na akejkoĐvek vojne, obþianskych nepokojoch,
teroristickom þine, štrajku
! stornovanie objednanej služby, ak bola služba objednaná
pred zaþiatkom poistenia (platnosĢ poistenia od)
! stornovanie objednanej služby, ak k stornovaniu došlo menej
ako 7 dní od zaþiatku poistenia (platnosĢ poistenia od)
! Poistenie sa nevzĢahuje na udalosti, ktoré nastali na území
Slovenskej republiky, na území krajiny, kde máte trvalý pobyt
a na území krajiny, kde ste úþastníkom verejného zdravotného
poistenia.
! Poistenie sa nevzĢahuje na udalosti, ktoré nastali po uplynutí
maximálnej dĎžky jedného vycestovania dohodnutého
v poistnej zmluve (v závislosti od zvolenej kombinácie poistení
to môže byĢ 30, resp. 45, resp. 180 dní).
! V prípade poistenia storna objednanej služby poisĢovĖa uhradí
poistné plnenie maximálne za 2 poistné udalosti za dobu
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trvania poistenia (v prípade doby urþitej), resp. za jedno
poistné obdobie (v prípade doby neurþitej).
Vycestovanie do zahraniþia musí nastaĢ poþas doby trvania
poistenia.

Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na udalosti kdekoĐvek na svete v súlade s územnou platnosĢou dojednanou v poistnej zmluve, t. j. územie Európy
vrátane ćalších štátov mimo geografického vymedzenia Európy menovite uvedených v poistných podmienkach alebo územie celého sveta.

Aké mám povinnosti?
x pri uzatváraní poistenia uviesĢ všetky informácie potrebné pre správne urþenie územnej platnosti poistenia a pre správne urþenie rizikovej
skupiny
x dbaĢ podĐa svojich možností o to, aby poistná udalosĢ nenastala a nezvyšovaĢ bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
x v prípade poistnej udalosti dodržiavaĢ pokyny poisĢovne alebo jej partnera (asistenþná spoloþnosĢ)
x daĢ súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol poisĢovni alebo jej partnerovi (asistenþná spoloþnosĢ) informácie o mojom zdravotnom stave
x oznámiĢ škodovú udalosĢ bezodkladne po jej vzniku poisĢovni alebo jej partnerov a predložiĢ všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený
na tlaþive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
x v prípade, že ide o trestný þin, oznámiĢ bez omeškania udalosĢ orgánom polície
x v prípade, že ide u udalosĢ, ktorá nastala v ubytovacom zariadení, oznámiĢ udalosĢ jeho majiteĐovi
x v prípade, že ide o udalosĢ, ktorá nastala poþas prepravy, oznámiĢ udalosĢ prepravcovi a vyžiadaĢ si od neho doklad o vzniku a rozsahu škody
x stornovaĢ objednanú službu do 2 dní od kedy vznikol dôvod, pre ktorý ju nemôžem využiĢ a vyžiadaĢ si o tom doklad od poskytovateĐa služby
x dodržiavaĢ nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu
bezpeþnosti osôb
x dodržiavaĢ právne predpisy krajiny, na území ktorej sa nachádzate
x predložiĢ poisĢovni doklad o prekroþení slovenskej štátnej hranice pri ceste do zahraniþia (na zdokladovanie dĎžky vycestovania)

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Jednorazové poistné (v prípade, ak bola dojednaná doba urþitá) platíte naraz za celú dobu platnosti poistenia. Bežné poistné (v prípade, ak bola
dojednaná doba neurþitá) za 1 poistný rok (poistné obdobie) platíte naraz alebo v splátkach. Jednorazové poistné a bežné poistné za prvé poistné
obdobie platíte v deĖ uzatvorenia poistnej zmluvy, a to buć v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál, ak si poistenie
dojednávate na kontaktnom mieste poisĢovne alebo u jej sprostredkovateĐa. V prípade, ak si poistenie dojednávate cez internetovú stránku
poisĢovne alebo cez internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto internetovej stránke alebo
prevodným príkazom vo Vašej banke. Bežné poistné za druhé a ćalšie poistné obdobia (v prípade, ak bola dojednaná doba neurþitá) môžete
zaplatiĢ prevodným príkazom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na konkrétnu dobu ohraniþenú dátumami od – do (doba urþitá) alebo na dobu neurþitú, priþom poistenie zaþína nultou
hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od. Ak si poistenie uzatváram v deĖ vycestovania do
zahraniþia, poistenie zaþína hodinou uvedenou v poistnej zmluve. V prípade doby urþitej poistenie konþí 24. hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa
oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia do.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedaĢ do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili
cez formulár na internetovej stránke poisĢovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS a na dobu dlhšiu ako 30 dní,
môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. V prípade, že je poistná zmluva uzatvorená na
dobu neurþitú, môžete poistnú zmluvu písomne vypovedaĢ ku koncu poistného obdobia, výpoveć sa musí daĢ aspoĖ 6 týždĖov pred jeho
uplynutím. Ak ste uvedenú lehotu nestihli, poistenie konþí uplynutím nasledujúceho poistného obdobia. Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu
nezaplatenia poistného.
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3RLVWHQLH poþas zahraniþných pracovných ciest
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051

Produkt: Poistenie poþas zahraniþných pracovných ciest

Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok poistenia poÿas zahraniÿných pracovných ciest.
O aké poistenie ide?
Poistenie poþas zahraniþných pracovných ciest je urþené na ochranu pred neoþakávanými udalosĢami, ku ktorým môže dôjsĢ poþas Vašich ciest a
pobytu mimo miesta Vášho (trvalého alebo prechodného) bydliska.

þo je predmetom poistenia?
V prípade ciest smerujúcich mimo územia Slovenskej republiky (do
zahraniþia) je poistené:
9 akútna choroba, úraz alebo úmrtie (poistenie lieÿebných nákladov
v zahraniÿí, poistenie transportu liekov)
9 telefonická asistencia, ak sa ocitnete v Ģažkej situácii v dôsledku
úrazu, akútnej choroby (asistenÿné služby v zahraniÿí)
Ćalej môže byĢ výberovo poistené:
x akútna choroba, úraz alebo úmrtie (poistenie nákladov na cestu
blízkej osoby poisteného, poistenie nákladov na cestu
náhradného zamestnanca
x batožina (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu
a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zniþenia v dôsledku
živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, stratou alebo
krádežou poþas prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním
prekážky (poistenie batožiny)
x cestovný doklad pre prípad straty alebo krádeže Vášho
cestovného dokladu (poistenie batožiny)
x oneskorené dodanie Vašej batožiny leteckou spoloþnosĢou
neskôr ako 24-hodín od príletu na miesto urþenia (poistenie
batožiny)
x neúmyselná škoda na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná
majetková škoda, ktorú ste spôsobili svojim konaním tretej osobe
(poškodenému) (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu)
x úraz, ktorý Vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví, trvalé telesné
poškodenie alebo smrĢ (úrazové poistenie)
x poškodenie, porucha alebo odcudzenie motorového vozidla, ktorým
cestujete do a zo zahraniþia (poistenie cestovných nákladov
v prípade nepojazdného vozidla)
x akútna choroba alebo úraz poisteného v zahraniþí, smrĢ alebo
hospitalizácia blízkej osoby, škoda na majetku poisteného v
dôsledku živelnej udalosti alebo trestného þinu vyžadujúce si návrat
do vlasti (poistenie prerušenia cesty)
x havária, technická porucha, nepriaznivé poveternostné podmienky
na letisku, živelná udalosĢ, ktoré zapríþinili meškanie hromadného
dopravného prostriedku o viac ako 6 hodín (poistenie meškania
hromadného dopravného prostriedku, poistenie zmeškania
hromadného dopravného prostriedku)
x štrajk, teroristický þin, ukonþenie þinnosti leteckej spoloþnosti,
živelná udalosĢ, atmosférické vplyvy, nepriaznivé poveternostné
podmienky, ktoré zapríþinili meškanie odletu lietadla o viac ako 6
hodín (poistenie meškania odletu lietadla)
x ochorenie, úraz, hospitalizácia, smrģ, ak boli dôvodom pre
stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej
služby) a ak k nim došlo v þase medzi dĖom nasledujúcim po
uzatvorení poistnej zmluvy a dĖom nástupu na využitie objednanej
služby (poistenie zrušenia cesty)
x zásah (záchranná ÿinnosģ) v dôsledku tiesĖovej situácie alebo
smrti (poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej
akcii v horách v zahraniÿí poistenie nákladov na zásah Horskej
záchrannej služby)
ak k nim došlo poþas doby trvania poistenia v zahraniþí.
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þo nie je predmetom poistenia?
8 plánovaná, preventívna, nadštandardná zdravotná starostlivosĢ
a doplnková zdravotná starostlivosĢ (rehabilitácia, fyzioterapia,
kúpeĐná lieþba) v prípade poistenia lieþebných nákladov
v zahraniþí
8 liek, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi príslušnej krajiny
alebo vyžaduje zvláštne povolenie pre dovoz v prípade
poistenia transportu liekov
8 mobilné telefóny, výpoþtová technika, profesionálne technické
vybavenie, predmety umeleckej hodnoty, peniaze, platobné
karty, kĐúþe, hodinky, výrobky z drahých kovov a kameĖov,
obchodné vzorky, motorové vozidlá vrátane ich príslušenstva,
potraviny, tabakové výrobky, alkohol v prípade poistenia
batožiny
8 škody vzniknuté porušením právnej povinnosti v prípade
poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu
8 infekþné choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu,
mozgová cievna príhoda, nádorové ochorenia v prípade
úrazového poistenia
8 vedenie motorového vozidla osobou bez vodiþského
oprávnenia, použitie vozidla pri automobilových pretekoch alebo
vozidla bez platného osvedþenia o technickej kontrole, náklady
na vyprostenie, dopravu a uskladnenie poškodeného vozidla
v prípade poistenia nákladov v prípade nepojazdného vozidla
8 meškanie hromadného dopravného prostriedku z dôvodu
nesplnenia povinnosti dopravcu alebo nepredloženia
požadovaných dokladov poisteným v prípade poistenia
meškania hromadného dopravného prostriedku

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistenie sa nevzĢahuje najmä na:
! choroby a úrazy existujúce v þase uzatvorenia poistenia
a psychické choroby a ochorenia
! úmyselné poškodenie svojho zdravia, svojho majetku a tiež
úmyselné poškodenie zdravia a majetku iných osôb
! udalosti, ktoré vznikli, keć ste boli pod vplyvom alkoholu, drog
alebo iných omamných látok
! nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov,
príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich
k zachovaniu bezpeþnosti osôb
! vedomú úþasĢ na akejkoĐvek vojne, obþianskych nepokojoch,
teroristickom þine, štrajku
! stornovanie objednanej služby, ak bola služba objednaná pred
zaþiatkom poistenia (platnosĢ poistenia od)
! stornovanie objednanej služby, ak bola služba využitá inou
osobou (náhradníkom)
! Poistenie sa nevzĢahuje na udalosti, ktoré nastali na území
Slovenskej republiky, na území krajiny, kde máte trvalý pobyt
a na území krajiny, kde ste úþastníkom verejného zdravotného
poistenia, okrem poistenia nákladov na zásah Horskej
záchrannej služby.
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Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve.

!

V prípade poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej
služby sa poistenie nevzĢahuje na udalosti, ktoré nastali mimo
územia Slovenskej republiky.

PoisĢovateĐ je oprávnený vopred stanoviĢ kombináciu poistení (balík)
uvedených vyššie. Dojednaná kombinácia poistení je uvedená v poistnej
zmluve.

Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie (okrem poistenia nákladov na zásah Horskej záchrannej služby) sa vzĢahuje na udalosti kdekoĐvek na svete v súlade s územnou
platnosĢou dojednanou v poistnej zmluve, t. j. územie ýeskej republiky, územie Európy vrátane ćalších štátov mimo geografického
vymedzenia Európy menovite uvedených v poistných podmienkach alebo územie celého sveta.
Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby sa vzĢahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky v horských
oblastiach v územnej pôsobnosti HZS uvedených v zákone, ktorý upravuje þinnosĢ Horskej záchrannej služby, ak sú mimo miesta Vášho
trvalého alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
x pri uzatváraní poistenia uviesĢ všetky informácie potrebné pre správne urþenie územnej platnosti poistenia a pre správne urþenie rizikovej
skupiny
x dbaĢ podĐa svojich možností o to, aby poistná udalosĢ nenastala a nezvyšovaĢ bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
x v prípade poistnej udalosti dodržiavaĢ pokyny poisĢovne alebo jej partnera (asistenþná spoloþnosĢ)
x daĢ súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol poisĢovni alebo jej partnerovi (asistenþná spoloþnosĢ) informácie o mojom zdravotnom stave
x oznámiĢ škodovú udalosĢ bezodkladne po jej vzniku poisĢovni alebo jej partnerov a predložiĢ všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený
na tlaþive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
x v prípade, že ide o trestný þin, oznámiĢ bez omeškania udalosĢ orgánom polície
x v prípade, že ide u udalosĢ, ktorá nastala v ubytovacom zariadení, oznámiĢ udalosĢ jeho majiteĐovi
x v prípade, že ide o udalosĢ, ktorá nastala poþas prepravy, oznámiĢ udalosĢ prepravcovi a vyžiadaĢ si od neho doklad o vzniku a rozsahu škody
x stornovaĢ objednanú službu do 2 dní od kedy vznikol dôvod, pre ktorý ju nemôžem využiĢ a vyžiadaĢ si o tom doklad od poskytovateĐa služby
x dodržiavaĢ nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu
bezpeþnosti osôb
x dodržiavaĢ právne predpisy krajiny, na území ktorej sa nachádzate.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
V prípade poistenia na dobu urþitú je poistné splatné naraz, ku dĖu zaþiatku poistenia.
V prípade poistenia na dobu neurþitú sa poistné uhrádza pravidelne za každé poistné obdobie a je splatné jeho prvým dĖom. Poistným obdobím je
12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného je uvedená v poistnej zmluve. V prípade
mesaþných splátok (za kalendárny mesiac) je poistné splatné vždy 5-ty deĖ po ukonþení príslušného kalendárneho mesiaca.
Poistné hradíte bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo v hotovosti príp. prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál na kontaktnom
mieste poisĢovne.
Podrobnú informáciu ohđadne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete v poistnej zmluve.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na:
x konkrétnu dobu ohraniþenú dátumami od – do (doba urþitá), priþom poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného
v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od a konþí 24. hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ
poistenia do
alebo
x na dobu neurþitú (t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený), priþom poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa
oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu môžete písomne zrušiĢ nasledujúcimi spôsobmi:
- výpovećou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou,
- výpovećou ku koncu poistného obdobia, výpoveć sa musí daĢ aspoĖ 6 týždĖov pred jeho uplynutím. Ak ste uvedenú lehotu nestihli, poistenie
konþí uplynutím nasledujúceho poistného obdobia.
- dohodu poistníka a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia.
Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu nezaplatenia poistného.
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Individuálne komplexné cestovné poistenie
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produkt: Individuálne komplexné cestovné poistenie
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok individuálneho komplexného cestovného poistenia a aktuálne platným znením Osobitných dojednaní pre poistenie
asistenÿných služieb pre motorové vozidlo.
O aké poistenie ide?
Individuálne komplexné cestovné poistenie je urþené na ochranu pred neoþakávanými udalosĢami, ku ktorým môže dôjsĢ poþas Vašich ciest a
pobytu mimo miesta Vášho (trvalého alebo prechodného) bydliska.

þo je predmetom poistenia?
V prípade ciest smerujúcich v rámci územia Slovenskej republiky je
výberovo poistené:
x batožina (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu
a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zniþenia v dôsledku
živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, stratou alebo
odcudzením poþas prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním
prekážky (poistenie batožiny)
x neúmyselná škoda na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná
majetková škoda, ktorú ste spôsobili svojim konaním tretej osobe
(poškodenému) (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu)
x úraz, ktorý Vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví, trvalé telesné
poškodenie alebo smrĢ (úrazové poistenie)
x zásah (záchranná ÿinnosģ) Horskej záchrannej služby (HZS) v
dôsledku tiesĖovej situácie alebo smrti (poistenie nákladov na
zásah HZS)
x ochorenie, úraz, hospitalizácia, smrģ, ak boli dôvodom pre
stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej
služby) a ak k nim došlo v þase medzi dĖom nasledujúcim po
uzatvorení poistnej zmluvy a dĖom nástupu na využitie objednanej
služby (poistenie storna objednanej služby)
x hnuteđný majetok, ktorý je vo vlastníctve þlenov Vašej domácnosti
pre prípad jeho poškodenia (poistenie dovolenkovej domácnosti)
ak k nim došlo poþas doby trvania poistenia.
PoisĢovateĐ je oprávnený vopred stanoviĢ kombináciu poistení (balík)
uvedených vyššie. Dojednané poistenia sú menovite uvedené v poistnej
zmluve.
Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve.

þo nie je predmetom poistenia?
8 mobilné telefóny, výpoþtová technika, profesionálne technické
vybavenie, predmety umeleckej hodnoty, peniaze, platobné
karty, kĐúþe, hodinky, výrobky z drahých kovov a kameĖov,
obchodné vzorky, motorové vozidlá vrátane ich príslušenstva,
potraviny, tabakové výrobky, alkohol v prípade poistenia
batožiny
8 škody vzniknuté porušením právnej povinnosti v prípade
poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu
8 infekþné choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu,
mozgová cievna príhoda, nádorové ochorenia v prípade
úrazového poistenia
8 motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky, zvieratá,
rastliny, veci slúžiace na výkon práce, zvukové, obrazové,
dátové záznamy v prípade poistenia dovolenkovej domácnosti

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistenie sa nevzĢahuje najmä na:
choroby a úrazy existujúce v þase uzatvorenia poistenia
a psychické choroby a ochorenia
! úmyselné poškodenie svojho zdravia, svojho majetku a tiež
úmyselné poškodenie zdravia a majetku iných osôb
! udalosti, ktoré vznikli, keć ste boli pod vplyvom alkoholu,
drog alebo iných omamných látok
! nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov,
príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich
k zachovaniu bezpeþnosti osôb
! vedomú úþasĢ na akejkoĐvek vojne, obþianskych
nepokojoch, teroristickom þine, štrajku
! stornovanie objednanej služby, ak poistenie bolo uzavreté
neskôr ako 2 kalendárne dni odo dĖa záväzného objednania
objednanej služby
! Poistenie sa nevzĢahuje na udalosti, ktoré nastali mimo územia
Slovenskej republiky.
!

Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach.

Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky mimo miesta trvalého alebo prechodného pobytu na území
Slovenskej republiky.

IKCP_0218
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Aké mám povinnosti?
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

pri uzatváraní poistenia uviesĢ všetky informácie potrebné pre správne urþenie rizikovej skupiny
dbaĢ podĐa svojich možností o to, aby poistná udalosĢ nenastala a nezvyšovaĢ bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
v prípade poistnej udalosti dodržiavaĢ pokyny poisĢovne alebo jej partnera (asistenþná spoloþnosĢ)
daĢ súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol poisĢovni alebo jej partnerovi (asistenþná spoloþnosĢ) informácie o mojom zdravotnom stave
oznámiĢ škodovú udalosĢ bezodkladne po jej vzniku poisĢovni alebo jej partnerov a predložiĢ všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený
na tlaþive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
v prípade, že ide o trestný þin, oznámiĢ bez meškania udalosĢ orgánom polície
v prípade, že ide u udalosĢ, ktorá nastala v ubytovacom zariadení, oznámiĢ udalosĢ jeho majiteĐovi
v prípade, že ide o udalosĢ, ktorá nastala poþas prepravy, oznámiĢ udalosĢ prepravcovi a vyžiadaĢ si od neho doklad o vzniku a rozsahu škody
stornovaĢ objednanú službu do 2 dní od kedy vznikol dôvod, pre ktorý ju nemôžem využiĢ a vyžiadaĢ si o tom doklad od poskytovateĐa služby
dodržiavaĢ nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu
bezpeþnosti osôb

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte naraz za celú dobu platnosti poistenia v deĖ uzatvorenia poistnej zmluvy, a to buć v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty
cez platobný terminál, ak si poistenie dojednávate na kontaktnom mieste poisĢovne alebo u jej sprostredkovateĐa. V prípade, ak si poistenie
dojednávate cez internetovú stránku poisĢovne alebo cez internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto
internetovej stránke alebo prevodným príkazom vo Vašej banke.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na konkrétnu dobu ohraniþenú dátumami od – do (doba urþitá), priþom poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho
þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od. Ak si poistenie uzatváram v deĖ vycestovania mimo miesta trvalého alebo
prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, poistenie zaþína hodinou uvedenou v poistnej zmluve. Poistenie konþí 24. hodinou
stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia do.
Poistenie storna objednanej služby, ak je v poistnej zmluve dojednané, zaþína nasledujúcim dĖom po dni, kedy som si uzatvoril poistenie a konþí
dĖom, kedy by som mal zaþaĢ objednanú službu využívaĢ.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedaĢ do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili
cez formulár na internetovej stránke poisĢovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS a na dobu dlhšiu ako 30 dní,
môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu
nezaplatenia poistného.
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Individuálne komplexné cestovné poistenie
Informaþný dokument o SRLVWQRPSURGXNWH
Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051 Produkt: Individuálne komplexné cestovné poistenie
Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok individuálneho komplexného cestovného poistenia a aktuálne platným znením Osobitných dojednaní pre poistenie
asistenÿných služieb pre motorové vozidlo.
O aké poistenie ide?
Individuálne komplexné cestovné poistenie je urþené na ochranu pred neoþakávanými udalosĢami, ku ktorým môže dôjsĢ poþas Vašich ciest a
pobytu mimo miesta Vášho (trvalého alebo prechodného) bydliska.

þo je predmetom poistenia?
V prípade ciest smerujúcich mimo územia Slovenskej republiky (do
zahraniþia) je poistené:
9 akútna choroba, úraz alebo úmrtie (poistenie lieÿebných nákladov
v zahraniÿí)
9 telefonická asistencia, ak sa ocitnete v Ģažkej situácii v dôsledku
úrazu, akútnej choroby (asistenÿné služby v zahraniÿí)
Ćalej môže byĢ výberovo poistené:
x batožina (veci osobnej potreby, ktoré si beriete so sebou na cestu
a pobyt) pre prípad jej poškodenia alebo zniþenia v dôsledku
živelnej udalosti, vodou z vodovodných zariadení, stratou alebo
krádežou poþas prepravy, v dôsledku odcudzenia s prekonaním
prekážky (poistenie batožiny)
x cestovný doklad (slúžiaci na preukázanie totožnosti) pre prípad
jeho straty alebo krádeže (poistenie batožiny)
x oneskorené dodanie Vašej batožiny leteckou spoloþnosĢou
neskôr ako 24-hodín od príletu na miesto urþenia (poistenie
batožiny)
x neúmyselná škoda na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná
majetková škoda, ktorú ste spôsobili svojim konaním tretej osobe
(poškodenému) (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu)
x úraz, ktorý Vám spôsobil trvalú ujmu na zdraví, trvalé telesné
poškodenie alebo smrĢ (úrazové poistenie)
x zásah (záchranná ÿinnosģ) v dôsledku tiesĖovej situácie alebo
smrti v horách (poistenie nákladov na technickú pomoc v
prípade záchrannej akcie v horách v zahraniÿí)
x ochorenie, úraz, hospitalizácia, smrģ, ak boli dôvodom pre
stornovanie cestovného lístka, zájazdu, ubytovania (objednanej
služby) a ak k nim došlo v þase medzi dĖom nasledujúcim po
uzatvorení poistnej zmluvy a dĖom nástupu na využitie objednanej
služby (poistenie storna objednanej služby)
x akútna choroba alebo úraz domáceho miláþika a škoda spôsobená
domácim miláþikom na zdraví alebo na živote, na majetku alebo iná
majetková škoda, ktorú spôsobil tretej osobe (poškodenému)
(poistenie domáceho miláÿika).
x hnuteđný majetok, ktorý je vo vlastníctve þlenov Vašej domácnosti
pre prípad jeho poškodenia (poistenie dovolenkovej domácnosti)
x nehoda alebo porucha motorového vozidla, ktorým cestujete do
zahraniþia (poistenie asistenÿných služieb pre motorové
vozidlo)
ak k nim došlo poþas doby trvania poistenia v zahraniþí.
Poistné plnenie je poskytované v rozsahu a v súlade s platnými
poistnými podmienkami a poistnou zmluvou, do výšky poistnej sumy
uvedenej v poistnej zmluve.
Dojednané poistenia sú menovite uvedené v poistnej zmluve.

IKCP_0218

þo nie je predmetom poistenia?
8 plánovaná, preventívna, nadštandardná zdravotná starostlivosĢ
a doplnková zdravotná starostlivosĢ (rehabilitácia, fyzioterapia,
kúpeĐná lieþba) v prípade poistenia lieþebných nákladov
v zahraniþí
8 mobilné telefóny, výpoþtová technika, profesionálne technické
vybavenie, predmety umeleckej hodnoty, peniaze, platobné
karty, kĐúþe, hodinky, výrobky z drahých kovov a kameĖov,
obchodné vzorky, motorové vozidlá vrátane ich príslušenstva,
potraviny, tabakové výrobky, alkohol v prípade poistenia
batožiny
8 škody vzniknuté porušením právnej povinnosti v prípade
poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu
8 infekþné choroby, choroby z povolania, infarkt myokardu,
mozgová cievna príhoda, nádorové ochorenia v prípade
úrazového poistenia
8 motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky, zvieratá,
rastliny, veci slúžiace na výkon práce, zvukové, obrazové,
dátové záznamy v prípade poistenia dovolenkovej domácnosti
8 vedenie motorového vozidla osobou bez vodiþského
oprávnenia, použitie vozidla pri motoristickej súĢaži alebo
pretekoch alebo v stave nespôsobilom na premávku v prípade
poistenia asistenþných služieb pre motorové vozidlo

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistenie sa nevzĢahuje najmä na:
choroby a úrazy existujúce v þase uzatvorenia poistenia
a psychické choroby a ochorenia
! úmyselné poškodenie svojho zdravia, svojho majetku a tiež
úmyselné poškodenie zdravia a majetku iných osôb
! udalosti, ktoré vznikli, keć ste boli pod vplyvom alkoholu,
drog alebo iných omamných látok
! nedodržanie opatrení a pokynov miestnych úradov,
príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúcich
k zachovaniu bezpeþnosti osôb
! vedomú úþasĢ na akejkoĐvek vojne, obþianskych
nepokojoch, teroristickom þine, štrajku
! stornovanie objednanej služby, ak poistenie bolo uzavreté
neskôr ako 2 kalendárne dni odo dĖa záväzného objednania
objednanej služby
! prepravu domáceho miláþika do vlasti
! Poistenie sa nevzĢahuje na udalosti, ktoré nastali na území
Slovenskej republiky, na území krajiny, kde máte trvalý pobyt
a na území krajiny, kde ste úþastníkom verejného zdravotného
poistenia.
!

Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach.
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Kde sa na mėa vzģahuje krytie?
9 Poistenie sa vzĢahuje na udalosti kdekoĐvek na svete v súlade s územnou platnosĢou dojednanou v poistnej zmluve, t. j. územie ýeskej
republiky alebo územie Európy vrátane ćalších štátov mimo geografického vymedzenia Európy menovite uvedených v poistných podmienkach
alebo územie celého sveta.

Aké mám povinnosti?
x pri uzatváraní poistenia uviesĢ všetky informácie potrebné pre správne urþenie územnej platnosti poistenia a pre správne urþenie rizikovej
skupiny
x dbaĢ podĐa svojich možností o to, aby poistná udalosĢ nenastala a nezvyšovaĢ bezdôvodne riziko vzniku poistnej udalosti
x v prípade poistnej udalosti dodržiavaĢ pokyny poisĢovne alebo jej partnera (asistenþná spoloþnosĢ)
x daĢ súhlas ošetrujúcemu lekárovi, aby poskytol poisĢovni alebo jej partnerovi (asistenþná spoloþnosĢ) informácie o mojom zdravotnom stave
x oznámiĢ škodovú udalosĢ bezodkladne po jej vzniku poisĢovni alebo jej partnerov a predložiĢ všetky potrebné doklady (ich zoznam je uvedený
na tlaþive Oznámenie škodovej udalosti a v poistných podmienkach)
x v prípade, že ide o trestný þin, oznámiĢ bez omeškania udalosĢ orgánom polície
x v prípade, že ide u udalosĢ, ktorá nastala v ubytovacom zariadení, oznámiĢ udalosĢ jeho majiteĐovi
x v prípade, že ide o udalosĢ, ktorá nastala poþas prepravy, oznámiĢ udalosĢ prepravcovi a vyžiadaĢ si od neho doklad o vzniku a rozsahu škody
x stornovaĢ objednanú službu do 2 dní od kedy vznikol dôvod, pre ktorý ju nemôžem využiĢ a vyžiadaĢ si o tom doklad od poskytovateĐa služby
x dodržiavaĢ nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek smerujúce k zachovaniu
bezpeþnosti osôb
x dodržiavaĢ právne predpisy krajiny, na území ktorej sa nachádzate
x v prípade nehody alebo poruchy motorového vozidla vždy kontaktovaĢ zmluvného partnera poisĢovne na poskytovanie asistenþných služieb

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platíte naraz za celú dobu platnosti poistenia v deĖ uzatvorenia poistnej zmluvy, a to buć v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty
cez platobný terminál, ak si poistenie dojednávate na kontaktnom mieste poisĢovne alebo u jej sprostredkovateĐa. V prípade, ak si poistenie
dojednávate cez internetovú stránku poisĢovne alebo cez internetovú stránku jej partnerov, poistné zaplatíte cez platobný nástroj dostupný na tejto
internetovej stránke alebo prevodným príkazom vo Vašej banke.

Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na konkrétnu dobu ohraniþenú dátumami od – do (doba urþitá), priþom poistenie zaþína nultou hodinou stredoeurópskeho
þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ poistenia od. Ak si poistenie uzatváram v deĖ vycestovania do zahraniþia, poistenie zaþína
hodinou uvedenou v poistnej zmluve. Poistenie konþí 24. hodinou stredoeurópskeho þasu dĖa oznaþeného v poistnej zmluve ako platnosĢ
poistenia do.
Poistenie storna objednanej služby, ak je v poistnej zmluve dojednané, zaþína nasledujúcim dĖom po dni, kedy som si uzatvoril poistenie a konþí
dĖom, kedy by som mal zaþaĢ objednanú službu využívaĢ.

Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu môžete písomne vypovedaĢ do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou. Ak ste si poistnú zmluvu uzatvorili
cez formulár na internetovej stránke poisĢovne alebo jej partnera, cez mobilnú aplikáciu, cez telefón alebo cez SMS a na dobu dlhšiu ako 30 dní,
môžete od poistnej zmluvy odstúpiĢ v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia poistnej zmluvy. Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu
nezaplatenia poistného.
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Spoloÿnosģ: Union poisĢovĖa, a. s., Slovenská republika, IýO: 31 322 051

Produkt: Poistenie pre podnikateĐov SME

Tento informaþný dokument Vám má poskytnúĢ základný prehĐad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv
a povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy, znením Všeobecných poistných podmienok
pre poistenie podnikateđov a znením príslušných Osobitných dojednaní.
O aké poistenie ide?
Poistenie pre podnikateĐov SME je urþené na ochranu pred neoþakávanými udalosĢami:
x ktoré by mohli ohroziĢ Váš majetok a podnikateĐskú þinnosĢ (Poistenie majetku);
x a/ alebo ku ktorým môže dôjsĢ v súvislosti s vykonávaním Vašich podnikateĐských þinností a to vo vzĢahu k poškodenému – tretej
osobe (Poistenie zodpovednosti).

þo je predmetom poistenia?

þo nie je predmetom poistenia?

Pokiađ je dojednané Poistenie majetku, poistený je majetok vo
vlastníctve príp. držbe poisteného uvedený v poistnej zmluve.
Ide napríklad o:
x stavby, stavebné úpravy
x zariadenia, zásoby, cudzie veci (v trvalom alebo doþasnom
užívaní alebo veci prevzaté pri poskytovaní služby)
x veci zamestnancov
x finanþná hotovosĢ
x umelecké predmety
x strata na zisku / nájomnom pri prerušení prevádzky
Majetok je možné poistiģ na nasledovné riziká:
9 all-risk
Ĉalšie voliteđné riziká a pripoistenia:
x lom stroja / lom elektroniky
x preprava vlastných zariadení a zásob
x odcudzenie a zniþenie vecí peĖažného posla
x asistenþné služby (Technická pomoc)
Poistený majetok ako aj riziká sú menovite uvedené v poistnej
zmluve.
Pokiađ je dojednané Poistenie zodpovednosti, poistná ochrana
sa vzĢahuje na:
x Pri dojednaní všeobecnej zodpovednosti (a to pri vykonávaní
predmetu þinnosti zapísaného v OR / ŽR alebo vykonávaného
na základe príslušného oprávnenia, vrátane súvisiacich
þinností)
9 škoda na zdraví
9 škoda na veci
9 následná majetková škoda
9 zachraĖovacie náklady
9 nároky na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú
starostlivosĢ vynaložených zdravotnou poisĢovĖou nároky
na náhradu dávok vynaložených a Sociálnou poisĢovĖou
uplatnených voþi poistenému
9 nevyhnutné náklady na zistenie rozsahu a príþiny škody
x

Pri dojednaní zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným
výrobkom (ktorý poistený uvádza do obehu)
9 škoda na zdraví
9 škoda na veci
9 následná majetková škoda
9 zachraĖovacie náklady
9 nevyhnutné náklady na zistenie rozsahu a príþiny škody
9 náklady civilného sporového konania o náhrade škody
pred súdom alebo rozhodcovským súdom, pokiaĐ bolo toto
konanie potrebné k zisteniu zodpovednosti poisteného
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Pokiađ je dojednané Poistenie majetku:
8 motorové vozidlá alebo iné dopravné prostriedky s prideleným
evidenþným þíslom,
8 lietadlá, lode a iné plavidlá,
8 stavby (t. z. budovy a haly):
- bez kolaudaþného rozhodnutia, rozostavané stavby,
- ktoré nie sú zo zemou spojené pevným základom,
8 sklo s hrúbkou menšou ako 4 mm v oknách, dverách,
svetlíkoch, strechách, stenách a podobne.
Pokiađ je dojednané Poistenie všeobecnej zodpovednosti:
8 škoda, ktorú prevezmete nad rámec stanovený právnymi
predpismi,
8 škoda, ktorá vznikne v dôsledku uloženia pokuty / sankcie,
8 škoda, ktorú
spôsobíte sebe samému, svojmu
manželovi/manželke, príbuzným v priamom rade, svojim
obchodným spoloþníkom a ich príbuzným v priamom rade.
Pokiađ je dojednané Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú vadným výrobkom:
8 škoda, spôsobená výrobkami, ktoré neboli uvedené do obehu,
8 škoda, vyplývajúca z nedostatkov výrobkov iných výrobcov,
ktoré boli vyrobené alebo spracované vadným výrobkom
poisteného (strojom alebo zariadením),
8 lietadlá, plavidlá, lieþivá , motorové vozidlá a ich súþasti,
tabak, lieþivá, kozmetika alebo hnojivá, hotový betón a
stavebné prefabrikáty na konštrukþné úþely.
Pokiađ
je
dojednané Poistenie
environmentálnej
zodpovednosti:
8 škoda, vzniknutá na nehnuteĐnom majetku vo vlastníctve
poisteného,
8 náklady, vynaložené na údržbu, prevádzkových zariadení,
8 škoda, spôsobená únikom zneþisĢujúcich látok z podzemných
skladovacích nádrž.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Poistenie sa nevzĢahuje najmä na škody spôsobené:
úmyselným konaním alebo nedbanlivosĢou,
v dôsledku vojnového stavu, obþianskych nepokojov,
sabotáží, terorizmu, štrajkov a pod.,
! chybami alebo nedostatkami vzniknutými pred zaþiatkom
poistenia,
! vykonávaním takého predmetu þinnosti, ktorý v þase
!
!

ϭ

Pri dojednaní environmentálnej zodpovednosti
9 environmentálna škoda spôsobená únikom zneþisĢujúcich
látok v súvislosti s pracovnou þinnosĢou poisteného
9 náklady na nápravné alebo preventívne opatrenia,
vynaložené v dôsledku environmentálnej škody alebo jej
bezprostrednej hrozby
Dojednané poistenia sú menovite uvedené v poistnej zmluve.
x

uzavretia poistnej zmluvy nebol uvedený v príslušnom
registri, príp. oprávnení,
! v dôsledku chyby alebo poškodenia, za ktoré zodpovedá zo
zákona alebo na základe uzavretej zmluvy dodávateĐ,
predávajúci, zhotoviteĐ veci alebo iný zmluvný partner
poisteného.
Úplný zoznam vylúÿení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a príslušných osobitných dojednaniach.



Kde sa na mėa vģahuje krytie?
9

Poistenie sa vzĢahuje na udalosti, ktoré vznikli na mieste v poistnej zmluve uvedenom ako „Miesto poistenia“. V prípade „Miesta
poistenia“ môže ísĢ o presnú adresu príp. o územie štátu alebo štátov (Slovenská republika / Slovenská republika a ýeská
republika / Európa / Svet okrem USA a Kanady).



Aké mám povinnosti?
x pri uzatváraní poistenia
x odpovedaĢ úplne a pravdivo na všetky písomné otázky poisĢovateĐa, ktoré sa týkajú dojednaného poistenia a sú rozhodujúce pre
uzavretie poistnej zmluvy,
x umožniĢ poisĢovateĐovi alebo ním povereným osobám vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené predmety a umožniĢ im
posúdiĢ skutoþnosti rozhodujúce pre ocenenie poisĢovaných rizík,
x poÿas trvania poistenia
x dbaĢ, aby poistná udalosĢ nenastala,
x oznámiĢ poisĢovateĐovi, každé uzavretie zmluvného poistenia u iného poisĢovateĐa a uviesĢ jeho názov a sídlo a výšku dohodnutej
poistnej sumy,
x udržiavaĢ poistené veci v dobrom technickom stave, dodržiavaĢ pokyny pre prevádzku a údržbu veci danú výrobcom, vykonávaĢ
kontroly a revízie,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi bez zbytoþného odkladu každú skutoþnosĢ, ktorá má vplyv na zvýšenie poisteného rizika, ku
ktorému došlo po uzavretí zmluvy,
x po poistnej udalosti
x urobiĢ všetky potrebné opatrenia, aby vzniknutá škoda bola þo najmenšia,
x písomne oznámiĢ poisĢovateĐovi bez zbytoþného odkladu, najneskôr do 3 dní po zistení škody, vznik udalosti, ktorá by mohla byĢ
dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, spolupracovaĢ s poisĢovateĐom pri zisĢovaní príþin a rozsahu poistnej udalosti.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a príslušných osobitných dojednaniach.



Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné je splatné prvým dĖom poistného obdobia. Pri návrhovom spôsobe dojednania, poistenie vzniká zaplatením prvého roþného
poistného / prvej splátky, ktoré je potrebné uhradiĢ v lehote 15 kalendárnych dní od dátumu zaþiatku poistenia, uvedeného v návrhu
poistnej zmluvy.
V poistnej zmluve je možné dojednaĢ úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: roþne / polroþne / štvrĢroþne.
Poistné za prvé poistné obdobie je možné uhradiĢ bezhotovostne, v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty cez platobný terminál,
ak si poistenie dojednávate na kontaktnom mieste poisĢovne alebo u jej sprostredkovateĐa.
Poistné za druhé a ćalšie poistné obdobia môžete zaplatiĢ prevodným príkazom, trvalým príkazom alebo poštovou poukážkou.
Podrobnú informáciu ohđadne frekvencie platby, výšky a dátumu/-ov splatnosti poistného nájdete uvedenú v poistnej zmluve.



Kedy zaÿína a konÿí krytie?
Poistenie sa uzatvára na dobu neurþitú, t. z. koniec poistenia nie je vopred stanovený. Poistenie zaþína nultou hodinou dĖa oznaþeného v
poistnej zmluve alebo v návrhu poistnej zmluvy ako zaþiatok poistnej doby.



Ako môžem zmluvu vypovedaģ?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiĢ nasledovným spôsobom:
výpovećou do 2 mesiacov po jej uzatvorení s 8-dĖovou výpovednou lehotou,
výpovećou ku koncu poistného obdobia, ak je výpoveć doruþená druhej strane najneskôr 6 týždĖov pred koncom poistného
obdobia (ak túto lehotu nestihnete dodržaĢ, poistenie automaticky zaniká ku koncu nasledujúceho poisteného obdobia),
dohodou poistníka a poisĢovateĐa, v rámci ktorej musí byĢ jednoznaþne urþený dátum zániku poistenia.
Poistná zmluva môže zaniknúĢ aj z dôvodu nezaplatenia poistného.
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Vyhlásenie poistníka (záujemcu o poistenie) o prevzatí informaÿného dokumentu pred podpisom návrhu
poistnej zmluvy
Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že mi bol riadne v dostatoþnom þasovom predstihu pred podpisom
návrhu poistnej zmluvy obchodným zástupcom poistiteĐa (osobou sprostredkujúcou poistný produkt) poskytnutý
Informaÿný dokument o príslušnom poistení (IPID) vypracovaný v súlade so smernicou Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/97 a Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1469 tak, aby som mohol prijaĢ informované
rozhodnutie o uzavretí poistnej zmluvy.

,QIRUPiFLDRQDKUDGHQtIRUPXOiUD
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Vyhlasujem, že som ako sprostredkovateĐ (zástupca poistiteĐa) zaznamenal na základe informácií poistníka jeho
požiadavky a potreby, finanþnú situáciu ako aj jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa poistenia. Na základe týchto
informácií vyhlasujem, že poistný produkt, ktorý má záujem uzatvoriĢ poistník je pre poistníka vhodný.
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Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach
uzatváranej poistnej zmluvy

UNIQÁT Invest – investiĀné životné poistenie
(platné od 9. 6. 2017)

1. Upozornenie
Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy pod¾a zákona è. 39/2015 Z.z.
o poisËovníctve, ktoré majú pomôcË potenciálnemu
klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným
produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv
a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú
z uzatvorenia poistnej zmluvy.
2. Informácie o poistite¾ovi a kontaktné údaje
Obchodné meno a právna forma poistite¾a:
UNIQA poisËovòa, a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisËovate¾a a názov
štátu, kde sa nachádza poboèka poisËovate¾a, ktorá uzaviera poistnú zmluvu
Slovenská republika
Sídlo poisËovate¾a a adresa umiestnenia poboèky
poisËovate¾a, ktorá uzaviera poistnú zmluvu
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

E/056/17

Telefónne èíslo:
E-mailová adresa:
Webové sídlo:

0850 111 400
poistovna@uniqa.sk
http://www.uniqa.sk

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité
zmluvné podmienky
Vysvetlenie pojmov:
 VPP – Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
osôb – 2017
 PP IŽP – Poistné podmienky pre investièné životné
poistenie - 2017
 PP Úmrtie – Poistné podmienky pre poistenie pre
prípad úmrtia – 2017
 PP PR – Poistné podmienky pre poistenie prvého rizika – 2017
 PP I – Poistné podmienky pre poistenie invalidity - 2017
 PP OPI – Poistné podmienky pre poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade úplnej invalidity – 2017
 PP ÚP – Poistné podmienky pre úrazové poistenie –
2017
 PP KCH – Poistné podmienky pre poistenie kritických chorôb dospelého – 2017
 PP KCHD – Poistné podmienky pre poistenie kritických chorôb dieËaËa – 2017
 PP DPN – Poistné podmienky pre poistenie dávok
pri pracovnej neschopnosti – 2017
 PP DDH/DDHS – Poistné podmienky pre poistenie
dennej dávky poèas hospitalizácie/poistenie dennej
dávky poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej
osoby – 2017
 PP CHN – Poistné podmienky pre poistenie chirurgických nákladov – 2017
 PP AS – Poistné podmienky pre poistenie asistenèných služieb – 2017

 PP ZaO – Poistné podmienky pre z¾avy a opcie – 2017
 Sadzobník poplatkov – Sadzobník poplatkov a preh¾ad zásad pre investièné životné poistenie UNIQÁT
Invest, vydaný poistite¾om a dostupný na www.uniqa.sk,
odovzdaný poistníkovi a poistenému v písomnej forme pred podpisom návrhu poistnej zmluvy
 ZD – Zmluvné dojednania pre investièné životné
poistenie UNIQÁT Invest, uvedené v tlaèive návrhu
poistnej zmluvy
 Oceòovacie tabu¾ky – tabu¾ky vydané poistite¾om
slúžiace k výpoètu poistného plnenia v úrazovom pripoistení (trvalé následky úrazu, denné odškodné, euroochrana, horné konèatiny), odovzdané poistníkovi
a poistenému v písomnej forme pred podpisom návrhu poistnej zmluvy
 Zoznam diagnóz – dokument Zoznam diagnóz pre úèely preddavku na poistné plnenie z poistenia invalidity,
odovzdaný poistníkovi a poistenému z písomnej forme
pred podpisom návrhu poistnej zmluvy
 PS – Poistná suma
 OZ – Obèiansky zákonník
 PZ – poistná zmluva
Názov poistného produktu:
UNIQÁT Invest
Popis poistného produktu:
a) Popis:
HLAVNÉ POISTENIE: životné poistenie pre prípad úmrtia
s investiènou zložkou a s doplnkovou investiènou zložkou
hlavného poistenia
PRIPOISTENIA: volite¾né pripoistenia v rozsahu stanovenom poistite¾om.
b) Poistná doba, poistné obdobie
  Poistná doba je doba na ktorú sa dojednáva poistenie.
  Poistná doba pripoistení (okrem poistenia dávok
pri pracovnej neschopnosti a poistenia dennej
dávky poèas hospitalizácie/poistenie dennej dávky
poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby) je pod¾a poistno-technických zásad poistite¾a
buï volite¾ná, alebo je zhodná s poistnou dobou
hlavného poistenia, maximálne však do hlavného
výroèného dòa v kalendárnom roku, v ktorom poistený dovàši maximálny koncový vek pre dané pripoistenie uvedený v návrhu poistnej zmluvy.
  Poistenie dávok pri pracovnej neschopnosti, v zmysle
PP DPN èl. 2, ako aj poistenie dennej dávky poèas hospitalizácie/poistenie dennej dávky poèas hospitalizácie
vrátane sprevádzajúcej osoby v zmysle PP DDH/DDHS
èl. 2, sa dojednáva na 1 rok s automatickým predlžovaním, do uplynutia maximálnej celkovej doby trvania
tohto poistenia dojednanej v PZ, najviac však do hlavného výroèného dòa v kalendárnom roku, v ktorom
poistený dovàši maximálny koncový vek pre toto poistenie uvedený v návrhu poistnej zmluvy.

 Poistné obdobie môže byË dojednané mesaèné,
štvrËroèné, polroèné alebo roèné.
c) Poistné riziká
HLAVNÉ POISTENIE:
 Úmrtie poisteného v zmysle PP IŽP, èl. 2
PRIPOISTENIA:
 Úmrtie poisteného v zmysle PP Úmrtie, èl. 2,
písm. a), b), terminálne štádium života poisteného
v zmysle PP Úmrtie, èl. 2;
 Prvé riziko (úmrtie, úplná invalidita) v zmysle PP PR, èl. 2;
 Invalidný dôchodok (typ KOMBI: èiastoèná alebo úplná invalidita, typ ÚPLNÝ: úplná invalidita)
v zmysle PP I, èl.2, písm. a) a b);
 Invalidita s výplatou PS (typ KOMBI: èiastoèná
alebo úplná invalidita, typ ÚPLNÁ: úplná invalidita)
v zmysle PP I, èl. 2, písm. c) až e);
 Oslobodenie od platenia poistného v prípade úplnej
invalidity poisteného P1 v zmysle PP OPI, èl. 2;
 Trvalé následky úrazu v zmysle PP ÚP, èl. 6;
 Euroochrana v zmysle PP ÚP èl. 7;
 Horné konèatiny v zmysle PP ÚP, èl. 13;
 Úrazová invalidita s výplatou PS (typ KOMBI: èiastoèná alebo úplná invalidita) v zmysle PP I, èl. 2, písm. f);
 SmrË úrazom s 2-násobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode v zmysle PP ÚP, èl. 8;
 Úrazová hospitalizácia v zmysle PP ÚP, èl. 10;
 Denné odškodné v zmysle PP ÚP, èl. 9;
 Drobné úrazy v zmysle PP ÚP, èl. 11;
 Zlomeniny kostí u detí v zmysle PP ÚP, èl. 12;
 Kritické choroby dospelého v zmysle PP KCH, èl. 2;
 Kritické choroby dieËaËa v zmysle PP KCHD, èl. 2;
 Denné dávky pri pracovnej neschopnosti v zmysle
PP DPN, èl. 2, bod 1, písm. a);
 Mesaèné dávky pri pracovnej neschopnosti v zmysle
PP DPN, èl. 2, bod 1, písm. b);
 Denná dávka poèas hospitalizácie/Denná dávka poèas
hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby v zmysle
VPP a PP DDH/DDHS, èl. 2, bod 6, èl. 11 body 1, 2;
 Chirurgické náklady v zmysle VPP a PP CHN, èl. 2,
bod 1;
 Asistenèné služby v zmysle VPP a PP AS, èl. 2, bod 5.
d) Poistné plnenie je suma, ktorú poskytne poistite¾
v prípade poistnej udalosti a vzniku nároku na poistné plnenie.
Spôsob urèenia výšky poistného plnenia: Urèenie výšky
poistného plnenia závisí od výšky dojednanej poistnej
sumy ako aj zmluvne dohodnutých podmienok a ustanovení vzËahujúcich sa na konkrétne poistenie, v prípade vzniku nároku na poistné plnenie.
HLAVNÉ POISTENIE:
 Aktuálna hodnota podielových jednotiek investiènej zložky poistenia a doplnkovej investiènej zložky poistenia v prípade dožitia sa poisteného konca
poistenia. Výška uvedenej sumy závisí od poètu podielových jednotiek a ich aktuálnej hodnoty a nie je
garantovaná.
 Vyššia zo súm: poistná suma pre prípad úmrtia a
aktuálna hodnota podielových jednotiek investiènej
zložky poistenia v prípade úmrtia poisteného.
 Hodnota podielových jednotiek doplnkovej investiènej
zložky poistenia v prípade úmrtia poisteného. Výška
uvedenej sumy závisí od poètu podielových jednotiek
a ich aktuálnej hodnoty a nie je garantovaná.

PRIPOISTENIA:
 poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre nasledovné pripoistenia: úmrtie s konštantnou poistnou sumou, úplná invalidita s konštantou poistnou
sumou, kritické choroby dospelého (okrem poistnej
udalosti: rakovina in situ krèka maternice), kritické
choroby dieËaËa, kombinovaná úrazová invalidita
s výplatou pod¾a PP I, drobné úrazy, zlomeniny kostí
u detí, chirurgické náklady, jednodòová chirurgia,
 percento z aktuálnej poistnej sumy v závislosti od
typu invalidity pre pripoistenie kombinovanej alebo
úplnej invalidity s klesajúcou poistnou sumou v dôsledku choroby alebo úrazu pod¾a PP I,
 percento z aktuálnej poistnej sumy v pripoistení kritických chorôb dospelého v prípade poistnej udalosti:
rakovina in situ krèka maternice pod¾a PP KCH,
 vzniknuté náklady za plastickú operáciu do výšky poistnej
sumy dohodnutej pre poistenie chirurgických nákladov,
 aktuálna poistná suma pre pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou pod¾a PP Úmrtie, pre pripoistenie prvého rizika pod¾a PP PR,
 dôchodok dohodnutý v poistnej zmluve pre pripoistenie
kombinovaného alebo úplného invalidného dôchodku,
 dôchodok vo forme oslobodenia poistníka od platenia
poistného v poistnej zmluve za hlavné poistenie a vybrané pripoistenia pre pripoistenie oslobodenia od platenia
poistného v prípade úplnej invalidity poisteného P1,
 dôchodok vo forme oslobodenia poistníka od platenia poistného za pripoistenie invalidného dôchodku
v rámci pripoistenia invalidného dôchodku pod¾a PP I,
 poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre pripoistenie Euroochrana v prípade, ak súèet percentuálnych ohodnotení poranení spôsobených jednou poistnou udalosËou pod¾a oceòovacích tabuliek pre trvalé
následky úrazu je najmenej 50 %,
 percento z dohodnutej poistnej sumy pre pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresiou 600 %,
pre pripoistenie trvalých následkov úrazu 10 PLUS
s progresiou 600 %. Percento sa stanoví ako násobok súètu percentuálnych ohodnotení poranení spôsobených
jednou poistnou udalosËou pod¾a oceòovacích tabuliek
pre trvalé následky úrazu a príslušnej hodnoty pod¾a
podmienok uvedených v poistnej zmluve, maximálne
600 %; pokia¾ je to dohodnuté, do 10 % rozsahu trvalých
následkov úrazu sa plní len za stratové poranenia uvedené v oceòovacích tabu¾kách pre trvalé následky úrazu,
 percento z dohodnutej poistnej sumy pre pripoistenie horných konèatín. Percento sa stanoví ako súèet
percentuálnych ohodnotení poranení, diagnóz spôsobených jednou poistnou udalosËou pod¾a oceòovacích tabuliek pre horné konèatiny pre konkrétny úraz,
maximálne 100 %,
 dojednaná poistná suma platná pre konkrétnu dåžku
hospitalizácie pre pripoistenie úrazovej hospitalizácie,
 denná dávka za kalendárne dni pre ktoré vznikol nárok
na poistné plnenie v pripoistení dennej dávky pri PN,
 mesaèná dávka za obdobia, pre ktoré vznikol nárok na
poistné plnenie v pripoistení mesaèných dávok pri PN,
 denná dávka za každý zaèatý kalendárny deò poèas
hospitalizácie, za ktorý vznikol nárok na poistné plnenie pre poistenie dennej dávky poèas hospitalizácie/
dennej dávky poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby vo výške: dojednaná denná dávka z dôvodu choroby, dvojnásobok dojednanej dennej dávky
z dôvodu úrazu okrem úrazov, ktoré nastanú pod¾a











PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 5 a), b), c), minimálne
šesËnásobok dojednanej dennej dávky pri pôrode,
náklady na dopravu do a zo zamestnania v prípade úrazu, do limitu uvedeného v PP DDH/DDHS,
èl. 11, bod 6,
denná dávka za dobu práceneschopnosti z dôvodu
úrazu, resp. dobu nevyhnutného lieèenia úrazu pod¾a
oceòovacích tabuliek pre denné odškodné, vyplácaná
poènúc dòom dohodnutým v poistnej zmluve, pokia¾
vznikol nárok na poistné plnenie,
dojednaná poistná suma v prípade smrti úrazom,
dvojnásobná poistná suma v prípade smrti pri dopravnej nehode,
dojednané finanèné plnenie a poskytnutie asistenèných služieb v poistení asistenèných služieb pre dojednaný typ asistenènej služby UNIQA ASSISTANCE
alebo UNIQA ASSISTANCE PLUS,
poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života
v pripoistení úmrtia: percento z aktuálnej poistnej sumy
maximálne však suma v eurách pod¾a PP Úmrtie, následne v prípade úmrtia už iba doplatok kladného rozdielu
do poistného plnenia (záporný rozdiel sa nevracia),
preddavok na poistné plnenie v pripoistení invalidity:
percento z aktuálnej poistnej sumy maximálne však
suma v eurách pod¾a PP I a následne v prípade poistnej udalosti už iba doplatok kladného rozdielu do
poistného plnenia (záporný rozdiel sa nevracia), resp.
mesaèný dôchodok/oslobodenie od platenia poistného maximálne však poèas stanoveného obdobia pod¾a
PPI, PP OPI a následne v prípade poistnej udalosti pokraèovanie v poistnom plnení.

Podmienky, za ktorých nevzniká poistite¾ovi povinnosË
poskytnúË poistné plnenie, alebo je poistite¾ oprávnený
poistné plnenie znížiË:
Nepoistite¾né osoby sú osoby, u ktorých sa k dátumu
podpisu návrhu poistnej zmluvy vyskytujú, resp. v stanovenom období pred uvedeným dátumom sa vyskytovali skutoènosti, pri prítomnosti ktorých je poisËovaná
osoba neprijate¾ná do poistenia, t.j. nie je možné dojednaË dané poistenie.
Výluky z poistného plnenia, obmedzenia poistného
plnenia sú ustanovenia o tom, èo sa nepovažuje za poistnú udalosË a na aké prípady sa poistenie nevzËahuje,
spresòujú rozsah poistného krytia a definujú prípady,
kedy poistite¾ nie je povinný poskytnúË poistné plnenie.
Odmietnutie poistného plnenia nastane v prípade, ak
sa poistite¾ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príèinou
je skutoènosË ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiË pri dojednávaní poistenia a
ktorá bola pre uzavretie poistnej zmluvy podstatná.
Zníženie a úpravu rozsahu poistného plnenia má poistite¾ právo vykonaË v prípade, ak nastanú skutoènosti
uvedené v poistnej zmluve a príslušných všeobecných
poistných podmienkach alebo poistných podmienkach.
 nepoistite¾né osoby – VPP, èl. 3, PP IŽP, èl. 3, PP Úmrtie èl. 3, PP PR, èl. 3, PP I, èl. 3, PP OPI, èl. 3, PP ÚP,
èl. 16, èl. 15 „Poistenie dojednávané bez skúmania
zdravotného stavu“, PP ÚP, èl. 13, bod 1, PP KCH,
èl. 3, PP KCHD, èl. 3, PP DPN, èl. 4, ZD èl. „Poistenie
P1 dojednávané bez skúmania zdravotného stavu“
 výluky z poistného plnenia a obmedzenia poistného
plnenia – VPP, èl. 16, PP IŽP, èl. 18, PP Úmrtie, èl. 8,
PP PR, èl. 9, PP I, èl. 9, PP OPI, èl. 9, PP ÚP, èl. 6, bod 12,
èl. 9, bod 2, 10, èl. 13, bod 9, èl. 17, PP KCH, èl. 9, PP





























KCHD, èl. 9, PP DPN, èl. 11, PP DDH/DDHS, èl. 13, PP
CHN, èl. 12, PP AS, èl. 20, ZD èl. „Poistenie P1 dojednávané bez skúmania zdravotného stavu“, bod 2,
do poistenia sú neprijate¾né osoby v èase podpisu
návrhu poistnej zmluvy – PP DDH/DDHS, èl. 5 bod
1, písm. a), b), c), d), e); PP CHN, èl. 4. bod 1, PP AS,
èl. 4 bod 1,
odmietnutie plnenia – VPP, èl. 13, bod 1, písm. k),
PP ÚP, èl. 9, bod 11, èl. 13, bod 9,
zníženie poistného plnenia, obmedzenia poistného
plnenia – VPP, èl. 8, bod 2, èl.16, bod 2, PP IŽP èl. 8,
PP Úmrtie, èl. 8, PP PR, èl. 9, PP I èl. 9, PP OPI, èl. 9,
PP ÚP, èl. 6, bod 6, èl. 8, bod 3, èl. 9, bod 13, èl. 13,
bod 5, èl. 14, bod 3 a 4, èl. 18, bod 8, èl. 19, bod 3, 4,
èl. 23, PP KCH, èl. 9, PP KCHD, èl. 9, PP DPN, èl. 10,
PP DDH/DDHS, èl. 12, bod 5, bod 9; PP CHN, èl. 11,
bod 8; PP AS, èl. 19, bod 5, PP DPN, èl. 7, èl. 10, èl. 11,
nenadobudnutie práva na poistné plnenie – VPP, èl. 16,
PP ÚP, èl. 8 bod 4,
úprava výšky poistného plnenia – PP ÚP, èl. 18, bod 12,
PP I, èl. 4, bod 3, PP DPN, èl. 7, èl. 10,
nárok na poistné plnenie pri viacnásobných udalostiach – PP ÚP, èl. 9, bod 15, èl. 11, bod 3, èl. 12.,
bod 4, PP KCH, èl. 8, bod 2, PP KCHD, èl. 8, bod 2,
predmetom plnenia nie sú – PP AS, èl. 16, bod 1,
èl. 17, bod 1,
v prípade úrazu pri niektorej z vymenovaných èinností poistné plnenie poskytnuté ako pri hospitalizácii
z dôvodu choroby – PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 5,
písm. a), b), c),
zapoèítanie dlžného poistného z poistného plnenia –
VPP, èl. 15, bod 3, PP IŽP, èl. 17, bod 4,
nárok na poistné plnenie nevzniká, ak udalosË nepresiahne stanovenú karenènú dobu – PP DPN èl. 1, PP
ÚP èl. 1, èl. 9,
udalosti, ktoré nastali poèas èakacej doby nie sú považované za poistnú udalosË – VPP, èl. 1, PP PR, èl. 5,
PP I, èl. 5, PP OPI, èl. 5, PP KCH, èl. 5, PP KCHD, èl.
5, PP DPN, èl.7, bod 1 písm. b), PP ÚP, èl. 13, bod 3,
PP AS, èl. 7, bod 1,
na udalosti, ktoré nastali poèas èakacej doby sa
poistenie vzËahuje až po uplynutí èakacích dôb
– PP DDH/DDHS, èl. 9, bod 1, 3, 4; PP CHN, èl. 7,
bod 1, 3, 4; PP DPN, èl. 7 bod 2,
udalosti, na ktoré sa nevzËahuje èakacia doba –
PP DDH/DDHS, èl. 9, bod 2, písm. a), b),c),d);
PP CHN, èl. 7, bod 2, písm. a), b); PP AS, èl. 7,
bod 2, PP ÚP, èl. 13, bod 3, PP DPN èl. 7 bod 3,
nárok na poistné plnenie nevzniká tiež v prípadoch – PP
Úmrtie èl. 7, bod 4, PP PR èl. 8, bod 5, PP I, èl. 7, bod 1,
písm. a) ad), písm. b) bd), èl. 8 bod 8, PP OPI, èl. 7, bod
1 písm. c), PP KCH, èl. 7, bod 3, PP KCHD, èl. 7, bod 3,
PP DPN, èl. 10, bod 3, písm. e), èl. 11, bod 2, 3, 4,
poistite¾ neposkytne poistné plnenie v prípade – PP AS,
èl. 18, bod 7, èl. 12, bod 5, èl. 13, bod 3, èl. 19, bod 1,
nevyèerpanie nároku na poistné plnenie, ak nevznikne poistná udalosË v rámci aktuálneho poistného
roka, neprenáša sa limit poistného plnenia do ïalších
poistných rokov – PP CHN èl. 10,
náklady spojené s dokladmi pri preukazovaní poistnej
udalosti hradí poistený – PP DPN, èl. 11 bod 3, PP OPI,
èl. 3, bod 10, PP KCH, èl. 3, bod 2, PP KCHD, èl. 3, bod 2,
PP I ,èl. 5, bod 4,
nedoloženie dokladov PP DDH/DDHS èl. 12, bod 2;
PP CHN èl. 11, bod 2.

Informácia o spôsobe urèenia a platenia poistného, jeho
splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného:
Výška poistného pre jednotlivé poistenie je urèená najmä na základe požadovanej poistnej sumy/dôchodku/
dennej dávky, poistnej doby, vstupného veku, zdravotného stavu, vykonávaného zamestnania, záujmovej èinnosti
a rizikovej èinnosti. V hlavnom poistení je výška investièného poistného stanovená pod¾a požiadavky poistníka.
 poistné za poistné obdobie môže byË platené inkasom, trvalým príkazom, poštovou poukážkou,
prièom platby inkasom a trvalým príkazom sú zvýhodnené formou nižšieho poistného než pri platbe
poštovou poukážkou,
 poistné je splatné v prvý deò daného poistného obdobia,
 nezaplatenie prvého poistného – zánik poistenia,
VPP, èl. 13, bod 1, písm. i),
 nezaplatenie poistného za ïalšie obdobia – zánik
poistenia, VPP, èl. 13, bod 1, písm. j),
 reinvestícia – navýšenie investièného poistného doplnkovej investiènej zložky poistenia o poistné pripoistenia
po uplynutí poistnej doby pripoistenia.
Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie
nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené a
spôsob sprístupòovania informácií o ich zmene:
 náklady na druhopis poistky na žiadosË poistníka
pod¾a VPP, èl. 1, bod 31 a Sadzobníka poplatkov bod
2.5 – vo výške nákladov na vystavenie a zaslanie
duplikátu poistky, 2 eurá
 osobitné poplatky v rámci investiènej a doplnkovej
investiènej zložky poistenia pod¾a PP IŽP, èl. 7
 náklady na kontrolné vyšetrenie na žiadosË klienta
pod¾a PP ÚP, èl. 18, bod 10
 osobitné administratívne poplatky – Sadzobník poplatkov, bod 2.5
Spôsoby zániku poistnej zmluvy:
Zánik poistenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Obèianskeho zákonníka, všeobecnými poistnými podmienkami, poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami
a ïalšími ustanoveniami poistnej zmluvy.
 Výpoveï poistnej zmluvy, zánik na základe dohody
oboch zmluvných strán, zánik pre neplatenie poistného, odstúpenie od poistnej zmluvy, odmietnutie poistného plnenia: VPP, èl. 13, PP ÚP, èl. 22;
 Oznámenie druhej zml. strane o nezáujme poistenie
predåžiË: PP DPN èl. 6, PP CHN èl. 6, PP DDH/DDHS
èl. 7, PP AS èl. 6
 Zánik v prípade poistnej udalosti: VPP, èl. 13,
PP Úmrtie, èl. 4, PP PR, èl. 7, PP KCH, èl. 4, bod 1,
PP KCHD, èl. 4, bod 1, PP I èl. 7;
 Zánik v prípade nastatia ïalších definovaných skutoèností: VPP, èl. 13, PP KCH, èl. 4, PP KCHD, èl. 4, PP I,
èl. 4, PP DPN, èl. 6, PP DDH/DDHS, èl. 7, èl. 8; PP CHN
èl. 6; PP AS, èl. 6 ;
 Poistenie zanikne najneskôr uplynutím poistnej doby;
 V prípade zániku poistenia zaniká právo používaË užívate¾ské konto vytvorené u zmluvného dodávate¾a za
úèelom poskytovania poistného plnenia – PP AS, èl. 18,
bod 10.
Ïalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy:
Ïalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy sú uvedené v príslušných všeobecných poistný ch podmienkach
(VPP), poistných podmienkach (PP), zmluvných dojed-

naniach (ZD), resp. sú písomne dohodnuté v èasti – ïalšie dojednania v návrhu poistnej zmluvy.
Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré
umožòujú poistite¾ovi vykonávaË zmeny poistnej zmluvy
pod¾a platných právnych predpisov bez súhlasu druhej
zmluvnej strany:
 aktívny manažment investiènej stratégie doplnkovej
inv. zložky v zmysle PP IŽP èl. 1;
 nahradenie podielového fondu resp. investièného programu v prípade zrušenia pôvodného
v zmysle PP IŽP, èl. 5, bod 5;
 zmena výšky poistného z dôvodu zmeny rizikovej èinnosti v zamestnaní alebo záujmovej èinnosti poisteného v zmysle PP ÚP, èl. 9, bod 13, èl. 13, bod 9, èl. 14,
bod 2, èl. 19, ods. 5, 7, 8;
 zmeny vyplývajúce z povinností poistite¾a stanovených legislatívou v zmysle VPP èl. 5 bod 1;
 v zmysle èasti „Vyhlásenia“ v návrhu PZ – úprava výšky bežného poistného alebo PS maximálne
o 1 % v dôsledku elektronického spracovania dát,
resp. úprava výšky poistného alebo PS v rozsahu dojednanom s poistníkom v návrhu PZ v dôsledku ocenenia rizík poisteného,
 zánik poistenia, ak sa poistený stane nepoistite¾nou
osobou – PP ÚP, èl. 9, bod 10, 11, 13, èl. 13, bod 9, èl.
14, bod 2.
Ïalšie výhody, ktoré môžu byË v poistnej zmluve dojednané:
 poistenia ponúkané zdarma za splnenia stanovených podmienok – poistenie zlomenín kostí
u detí: PP ÚP, èl. 12,
 predbežné poistenie – v zmysle VPP, èl. 12 a podmienok uvedených v návrhu poistnej zmluvy,
 z¾avy z poistného – poskytované poèas trvania nároku na z¾avu, PP ZaO,
 opcia na navýšenie poistnej sumy – v pripoistení pre
prípad úmrtia, PP ZaO,
 doprava do a zo zamestnania po úraze –
PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 6,
 poistenie ponúkané s asistenènými službami 24
hodín denne: asistenèné služby v prípade úrazu: doprava do a zo zamestnania v poistení dennej
dávky poèas hospitalizácie/poistení dennej dávky poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby – PP DDH/DDHS èl. 11, bod 6; asistenèné služby
v poistení asistenèných služieb – PP AS,
 poistenie terminálneho štádia života: poskytované v
rozsahu PP Úmrtie èl. 9,
 preddavok na poistné plnenie v poistení invalidity:
poskytovaný v rozsahu PP I, èl. 10, PP OPI, èl. 10 a
Zoznamu diagnóz.
Upozornenie: Pod¾a §792a ods. 5 Obèianskeho zákonníka, ak poistite¾ poskytne údaje týkajúce sa možných
platieb nad rámec dohodnutých platieb pod¾a poistnej
zmluvy, poistite¾ je povinný poskytnúË Vám vzorový prepoèet, pri ktorom sa možné poistné plnenie bez zmeny
iných èastí výpoètu vypoèíta s tromi rôznymi úrokovými
sadzbami.

4. Dodatoèné informácie pri poistení, kde výška
poistného plnenia závisí priamo od hodnoty podielov nadobudnutých investovaním alebo od
indexu akcií alebo iného trhového indexu
Informácia o investiènom riziku:
Upozornenie: S investovaním do finanèných nástrojov
(podielových fondov a investièných programov)je spojené aj riziko. Hodnota investície sa môže aj znižovaË a nie
je zaruèená návratnosË pôvodne investovanej sumy. Cie¾
investiènej stratégie sa aj napriek vynaloženiu odbornej
starostlivosti nemusí podariË dosiahnuË.
Informácie o podmienkach a spôsobe urèenia odkupnej
hodnoty pri odkupe alebo èiastoènom odkupe:
Pri mimoriadnom výbere (èiastoèný odkup) poistite¾ vyplatí poistníkovi požadovanú sumu mimoriadneho výberu, ak požadovaná suma spåòa podmienky stanovené v aktuálnom Sadzobníku poplatkov bod 3, zníženú o poplatok
v zmysle aktuálneho Sadzobníka poplatkov, bod 2.4. Pri
predèasnom zániku poistenia poistite¾ vyplatí poistníkovi
odkupnú hodnotu vo výške hodnoty podielových jednotiek zníženej o odkupný poplatok v zmysle PP IŽP a aktuálneho Sadzobníka poplatkov, bod 2.4. Odkupný poplatok
je kalkulovaný z hodnoty odkupovaných podielových jednotiek. Jeho výška je stanovená samostatne pre investiènú
zložku poistenia a pre doplnkovú investiènú zložku poistenia, pre ktorú je závislá aj od technického veku poisteného.
 Odkupný poplatok investiènej zložky pri zániku poistenia: 100 % z hodnoty odkupovaných podielových
jednotiek, Sadzobník poplatkov, bod 2.4
 Odkupný poplatok doplnkovej investiènej zložky pri
zániku poistenia: 5% z hodnoty odkupovaných podielových jednotiek (do technického veku 60 rokov);
0 % (od technického veku 61 rokov), Sadzobník poplatkov, bod 2.4
Popis poplatkov alebo iných nákladov, ktoré platí poistník, sú zahrnuté v poistnom a znižuje sa nimi hodnota
investície:
Poplatky zrážané v priebehu poistnej doby sú pre investiènú zložku hlavného poistenia (tarifa F0139) a doplnkovú
investiènú zložku hlavného poistenia (tarifa F9139) uvedené v aktuálne platnom dokumente Sadzobník poplatkov, ktorého aktualizácie sú uverejòované na internetovej
stránke poistite¾a.
Tarifné poplatky úètované zo splátok poistného (t.j.
z poistného za príslušné poistné obdobie):
 Poplatok na krytie poèiatoèných nákladov: percentuálna sadzba z lehotného poistného, Sadzobník poplatkov, bod 2.1
 Poplatok súvisiaci s nákladmi pri investovaní: percentuálna sadzba z lehotného poistného, Sadzobník
poplatkov, bod 2.1
 Fixný poplatok: v konštantnej výške, Sadzobník poplatkov, bod 2.1

 Poplatok za poštovú poukážku v konštantnej výške,
Sadzobník poplatkov, bod 2.1
Tarifné poplatky úètované z hodnoty podielových jednotiek:
 Správny poplatok: úètovaný mesaène, aktuálne vo
výške 0 %, Sadzobník poplatkov, bod 2.2
Tarifný poplatok na krytie rizika (rizikové poistné)
 Poplatok za krytie rizika úmrtia: úètovaný mesaène
percentuálnou sadzbou z aktuálnej rizikovej poistnej
sumy, Sadzobník poplatkov, bod 2.3
Periodicita a forma zasielania výpisu o stave poistenia:
Informáciu o aktuálnej hodnote poistnej zmluvy zasiela
poistite¾ poistníkovi raz roène.
Spôsob sprístupòovania informácií o aktuálnej cene podielových jednotiek jednotlivých fondov:
Aktuálne kurzy podielových jednotiek jednotlivých fondov
sú uverejnené na internetovej stránke správcovskej spoloènosti alebo na internetovej stránke poistite¾a.

5. Iné dôležité informácie:
Spôsob vybavovania sËažností:
SËažnosË je možné podaË písomne na adresu: UNIQA
poisËovòa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, resp.
na ktoromko¾vek obchodnom mieste UNIQA.
Manažér sËažností zabezpeèuje vybavenie každej sËažnosti v súlade s ustanoveniami §26 ods. 5 Zákona
è. 186/2009 Z.z. a internými predpismi poistite¾a, t.j. do
30, resp. v odôvodnených prípadoch do 60 dní odo dòa
doruèenia sËažnosti, písomným upovedomením klienta
o spôsobe vybavenia jeho sËažnosti.
Informácie o práve štátu a daòových predpisoch, ktoré
platia pre poistnú zmluvu:
Na poistnoprávne vzËahy založené poistnou zmluvou
uzatvorenou s UNIQA poisËovòou, a.s. sa vzËahujú príslušné právne predpisy slovenského právneho poriadku.
Daòové predpisy platné pre poistnú zmluvu – VPP, èl. 17.
Informácia o mieste zverejnenia správy o finanènom
stave poistite¾a:
http://www.uniqa.sk

Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach
uzatváranej poistnej zmluvy

UNIQÁT Risk – rizikové životné poistenie
(platné od 9. 6. 2017)

1. Upozornenie
Tento formulár obsahuje informácie súvisiace s uzatvorením poistnej zmluvy pod¾a zákona è. 39/2015 Z.z.
o poisËovníctve, ktoré majú pomôcË potenciálnemu
klientovi pri pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov a strát súvisiacich s poistným
produktom. Formulár neobsahuje úplný rozsah práv
a povinností, ktoré potenciálnemu klientovi vyplývajú
z uzatvorenia poistnej zmluvy.
2. Informácie o poistite¾ovi a kontaktné údaje
Obchodné meno a právna forma poistite¾a:
UNIQA poisËovòa, a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisËovate¾a a názov
štátu, kde sa nachádza poboèka poisËovate¾a, ktorá uzaviera poistnú zmluvu
Slovenská republika
Sídlo poisËovate¾a a adresa umiestnenia poboèky
poisËovate¾a, ktorá uzaviera poistnú zmluvu
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

E/057/17

Telefónne èíslo:
E-mailová adresa:
Webové sídlo:

0850 111 400
poistovna@uniqa.sk
http://www.uniqa.sk

3. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité
zmluvné podmienky
Vysvetlenie pojmov:
 VPP – Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
osôb – 2017
 PP RŽP – Poistné podmienky pre rizikové životné poistenie – 2017
 PP Úmrtie – Poistné podmienky pre poistenie pre
prípad úmrtia – 2017
 PP PR – Poistné podmienky pre poistenie prvého rizika – 2017
 PP I – Poistné podmienky pre poistenie invalidity – 2017
 PP OPI – Poistné podmienky pre poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade úplnej invalidity – 2017
 PP ÚP – Poistné podmienky pre úrazové poistenie –
2017
 PP KCH – Poistné podmienky pre poistenie kritických chorôb dospelého – 2017
 PP KCHD – Poistné podmienky pre poistenie kritických chorôb dieËaËa – 2017
 PP DPN – Poistné podmienky pre poistenie dávok
pri pracovnej neschopnosti – 2017
 PP DDH/DDHS – Poistné podmienky pre poistenie
dennej dávky poèas hospitalizácie/poistenie dennej
dávky poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej
osoby – 2017
 PP CHN – Poistné podmienky pre poistenie chirurgických nákladov – 2017
 PP AS – Poistné podmienky pre poistenie asistenèných služieb – 2017

 PP ZaO – Poistné podmienky pre z¾avy a opcie – 2017
 ZD – Zmluvné dojednania pre rizikové životné poistenie UNIQÁT Risk, uvedené v tlaèive návrhu poistnej
zmluvy
 Oceòovacie tabu¾ky – tabu¾ky vydané poistite¾om
slúžiace k výpoètu poistného plnenia v úrazovom pripoistení (trvalé následky úrazu, denné odškodné, euroochrana, horné konèatiny), odovzdané poistníkovi
a poistenému v písomnej forme pred podpisom návrhu poistnej zmluvy.
 Zoznam diagnóz – dokument Zoznam diagnóz pre
úèely preddavku na poistné plnenie z poistenia invalidity, odovzdaný poistníkovi a poistenému v písomnej
forme pred podpisom návrhu poistnej zmluvy
 PS – Poistná suma
 OZ – Obèiansky zákonník
 PZ – poistná zmluva
Názov poistného produktu:
UNIQÁT Risk
Popis poistného produktu:
a) Popis:
HLAVNÉ POISTENIE: životné poistenie pre prípad úmrtia
PRIPOISTENIA: volite¾né pripoistenia v rozsahu stanovenom poistite¾om.
b) Poistná doba, poistné obdobie
  Poistná doba je doba na ktorú sa dojednáva poistenie.
  Poistná doba pripoistení (okrem poistenia dávok
pri pracovnej neschopnosti a poistenia dennej
dávky poèas hospitalizácie/poistenie dennej dávky
poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby) je pod¾a poistno-technických zásad poistite¾a
buï volite¾ná, alebo je zhodná s poistnou dobou
hlavného poistenia, maximálne však do hlavného
výroèného dòa v kalendárnom roku, v ktorom poistený dovàši maximálny koncový vek pre dané pripoistenie uvedený v návrhu poistnej zmluvy.
  Poistenie dávok pri pracovnej neschopnosti,
v zmysle PP DPN èl. 2, ako aj poistenie dennej dávky poèas hospitalizácie/poistenie dennej dávky
poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby
v zmysle PP DDH/DDHS èl. 2, sa dojednáva na
1 rok s automatickým predlžovaním, do uplynutia
maximálnej celkovej doby trvania tohto poistenia
dojednanej v PZ, najviac však do hlavného výroèného dòa v kalendárnom roku, v ktorom poistený
dovàši maximálny koncový vek pre toto poistenie
uvedený v návrhu poistnej zmluvy.
 Poistné obdobie môže byË dojednané mesaèné, štvrËroèné, polroèné alebo roèné.
c) Poistné riziká
HLAVNÉ POISTENIE:
 Úmrtie poisteného v zmysle PP RŽP, èl. 2

PRIPOISTENIA:
 Úmrtie poisteného v zmysle PP Úmrtie, èl. 2, písm. a),
b), terminálne štádium života poisteného v zmysle
PP Úmrtie, èl. 2;
 Prvé riziko (úmrtie, úplná invalidita) v zmysle PP PR,
èl. 2;
 Invalidný dôchodok (typ KOMBI: èiastoèná alebo
úplná invalidita, typ ÚPLNÝ: úplná invalidita) v zmysle
PP I, èl.2, písm. a) a b);
 Invalidita s výplatou PS (typ KOMBI: èiastoèná
alebo úplná invalidita, typ ÚPLNÁ: úplná invalidita)
v zmysle PP I, èl. 2, písm. c) až e);
 Oslobodenie od platenia poistného v prípade úplnej
invalidity poisteného P1 v zmysle PP OPI, èl. 2;
 Trvalé následky úrazu v zmysle PP ÚP, èl. 6;
 Euroochrana v zmysle PP ÚP èl. 7;
 Horné konèatiny v zmysle PP ÚP, èl. 13;
 Úrazová invalidita s výplatou PS (typ KOMBI: èiastoèná alebo úplná invalidita) v zmysle PP I, èl. 2, písm. f);
 SmrË úrazom s 2-násobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode v zmysle PP ÚP, èl. 8;
 Úrazová hospitalizácia v zmysle PP ÚP, èl. 10;
 Denné odškodné v zmysle PP ÚP, èl. 9;
 Drobné úrazy v zmysle PP ÚP, èl. 11;
 Zlomeniny kostí u detí v zmysle PP ÚP, èl. 12;
 Kritické choroby dospelého v zmysle PP KCH, èl. 2;
 Kritické choroby dieËaËa v zmysle PP KCHD, èl. 2;
 Denné dávky pri pracovnej neschopnosti v zmysle
PP DPN, èl. 2, bod 1, písm. a);
 Mesaèné dávky pri pracovnej neschopnosti v zmysle
PP DPN, èl. 2, bod 1, písm. b);
 Denná dávka poèas hospitalizácie/Denná dávka poèas
hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby v zmysle
VPP a PP DDH/DDHS, èl. 2, bod 6; èl. 11 body 1, 2;
 Chirurgické náklady v zmysle VPP a PP CHN èl. 2,
bod 1;
 Asistenèné služby v zmysle VPP a PP AS, èl. 2, bod 5.
d) Poistné plnenie je suma, ktorú poskytne poistite¾
v prípade poistnej udalosti a vzniku nároku na poistné
plnenie.
Spôsob urèenia výšky poistného plnenia: Urèenie výšky
poistného plnenia závisí od výšky dojednanej poistnej
sumy ako aj zmluvne dohodnutých podmienok a ustanovení vzËahujúcich sa na konkrétne poistenie, v prípade vzniku nároku na poistné plnenie.
HLAVNÉ POISTENIE:
 poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre poistenie pre prípad úmrtia.
PRIPOISTENIA:
 poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre nasledovné pripoistenia: úmrtie s konštantnou poistnou sumou, úplná invalidita s konštantou poistnou
sumou, kritické choroby dospelého (okrem poistnej
udalosti: rakovina in situ krèka maternice), kritické
choroby dieËaËa, kombinovaná úrazová invalidita
s výplatou pod¾a PP I, drobné úrazy, zlomeniny kostí
u detí, chirurgické náklady, jednodòová chirurgia,
 percento z aktuálnej poistnej sumy v závislosti od
typu invalidity pre pripoistenie kombinovanej alebo
úplnej invalidity s klesajúcou poistnou sumou v dôsledku choroby alebo úrazu pod¾a PP I,
 percento z aktuálnej poistnej sumy v pripoistení kritických chorôb dospelého v prípade poistnej udalosti: rakovina in situ krèka maternice pod¾a PP KCH,

 vzniknuté náklady za plastickú operáciu do výšky poistnej sumy dohodnutej pre poistenie chirurgických
nákladov,
 aktuálna poistná suma pre pripoistenie úmrtia s klesajúcou poistnou sumou pod¾a PP Úmrtie, pre pripoistenie
prvého rizika pod¾a PP PR,
 dôchodok dohodnutý v poistnej zmluve pre pripoistenie kombinovaného alebo úplného invalidného dôchodku,
 dôchodok vo forme oslobodenia poistníka od platenia
poistného v poistnej zmluve za hlavné poistenie a vybrané pripoistenia pre pripoistenie oslobodenia od platenia
poistného v prípade úplnej invalidity poisteného P1,
 dôchodok vo forme oslobodenia poistníka od platenia poistného za pripoistenie invalidného dôchodku
v rámci pripoistenia invalidného dôchodku pod¾a PP I,
 poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre pripoistenie Euroochrana v prípade, ak súèet percentuálnych ohodnotení poranení spôsobených jednou poistnou udalosËou pod¾a oceòovacích tabuliek pre trvalé
následky úrazu je najmenej 50 %,
 percento z dohodnutej poistnej sumy pre pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresiou 600 %, pre
pripoistenie trvalých následkov úrazu 10 PLUS s progresiou 600 %. Percento sa stanoví ako násobok súètu
percentuálnych ohodnotení poranení spôsobených
jednou poistnou udalosËou pod¾a oceòovacích tabuliek pre trvalé následky úrazu a príslušnej hodnoty
pod¾a podmienok uvedených v poistnej zmluve, maximálne 600 %; pokia¾ je to dohodnuté, do 10 % rozsahu trvalých následkov úrazu sa plní len za stratové
poranenia uvedené v oceòovacích tabu¾kách pre trvalé
následky úrazu,
 percento z dohodnutej poistnej sumy pre pripoistenie horných konèatín. Percento sa stanoví ako súèet
percentuálnych ohodnotení poranení, diagnóz spôsobených jednou poistnou udalosËou pod¾a oceòovacích tabuliek pre horné konèatiny pre konkrétny úraz,
maximálne 100 %,
 dojednaná poistná suma platná pre konkrétnu dåžku
hospitalizácie pre pripoistenie úrazovej hospitalizácie
 denná dávka za kalendárne dni, pre ktoré vznikol nárok
na poistné plnenie v pripoistení dennej dávky pri PN,
 mesaèná dávka za obdobia, pre ktoré vznikol nárok
na poistné plnenie v pripoistení mesaèných dávok pri
PN,
 denná dávka za každý zaèatý kalendárny deò poèas
hospitalizácie, za ktorý vznikol nárok na poistné plnenie pre poistenie dennej dávky poèas hospitalizácie/
dennej dávky poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby vo výške: dojednaná denná dávka z dôvodu choroby, dvojnásobok dojednanej dennej dávky
z dôvodu úrazu okrem úrazov, ktoré nastanú pod¾a
PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 5 a), b), c), minimálne
šesËnásobok dojednanej dennej dávky pri pôrode,
 náklady na dopravu do a zo zamestnania v prípade úrazu, do limitu uvedeného v PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 6,
 denná dávka za dobu práceneschopnosti z dôvodu
úrazu, resp. dobu nevyhnutného lieèenia úrazu pod¾a oceòovacích tabuliek pre denné odškodné, vyplácaná poènúc dòom dohodnutým v poistnej zmluve,
pokia¾ vznikol nárok na poistné plnenie,
 dojednaná poistná suma v prípade smrti úrazom,
dvojnásobná poistná suma v prípade smrti pri dopravnej nehode,

 dojednané finanèné plnenie a poskytnutie asistenèných služieb v poistení asistenèných služieb pre dojednaný typ asistenènej služby UNIQA ASSISTANCE
alebo UNIQA ASSISTANCE PLUS,
 poistné plnenie z poistenia terminálneho štádia života
v pripoistení úmrtia: percento z aktuálnej poistnej sumy
maximálne však suma v eurách pod¾a PP Úmrtie, následne v prípade úmrtia už iba doplatok kladného rozdielu
do poistného plnenia (záporný rozdiel sa nevracia),
 preddavok na poistné plnenie v pripoistení invalidity:
percento z aktuálnej poistnej sumy maximálne však
suma v eurách pod¾a PP I a následne v prípade poistnej
udalosti už iba doplatok kladného rozdielu do poistného plnenia (záporný rozdiel sa nevracia), resp. mesaèný
dôchodok/oslobodenie od platenia poistného maximálne však poèas stanoveného obdobia pod¾a PPI, PP
OPI a následne v prípade poistnej udalosti pokraèovanie
v poistnom plnení.








Podmienky, za ktorých nevzniká poistite¾ovi povinnosË
poskytnúË poistné plnenie, alebo je poistite¾ oprávnený
poistné plnenie znížiË:
Nepoistite¾né osoby sú osoby, u ktorých sa k dátumu
podpisu návrhu poistnej zmluvy vyskytujú, resp. v stanovenom období pred uvedeným dátumom sa vyskytovali skutoènosti, pri prítomnosti ktorých je poisËovaná
osoba neprijate¾ná do poistenia, t.j. nie je možné dojednaË dané poistenie.
Výluky z poistného plnenia, obmedzenia poistného
plnenia sú ustanovenia o tom, èo sa nepovažuje za poistnú udalosË a na aké prípady sa poistenie nevzËahuje,
spresòujú rozsah poistného krytia a definujú prípady,
kedy poistite¾ nie je povinný poskytnúË poistné plnenie.
Odmietnutie poistného plnenia nastane v prípade, ak
sa poistite¾ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príèinou
je skutoènosË ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiË pri dojednávaní poistenia
a ktorá bola pre uzavretie poistnej zmluvy podstatná.
Zníženie a úpravu rozsahu poistného plnenia má poistite¾
právo vykonaË v prípade, ak nastanú skutoènosti uvedené
v poistnej zmluve a príslušných všeobecných poistných
podmienkach alebo poistných podmienkach.
 nepoistite¾né osoby – VPP, èl. 3, PP RŽP, èl. 3,
PP Úmrtie èl. 3, PP PR, èl. 3, PP I, èl. 3, PP OPI, èl. 3,
PP ÚP, èl. 16, èl. 15 „Poistenie dojednávané bez
skúmania zdravotného stavu“, PP ÚP, èl. 13, bod 1,
PP KCH, èl. 3, PP KCHD, èl. 3, PP DPN, èl. 4, ZD
èl. „Poistenie P1 dojednávané bez skúmania zdravotného stavu“
 výluky z poistného plnenia – VPP, èl. 16, PP RŽP, èl.
8, PP Úmrtie, èl. 8, PP PR, èl. 9, PP I, èl. 9, PP OPI, èl.
9, PP ÚP, èl. 6, bod 12, èl. 9, bod 2, 10, èl. 13, bod 9,
èl. 17, PP KCH, èl. 9, PP KCHD, èl. 9, PP DPN, èl. 11,
PP DDH/DDHS, èl. 13, PP CHN, èl. 12, PP AS, èl. 20,
ZD èl. „Poistenie P1 dojednávané bez skúmania zdravotného stavu“, bod 2,
 do poistenia sú neprijate¾né osoby v èase podpisu
návrhu poistnej zmluvy – PP DDH/DDHS, èl. 5 bod
1, písm. a), b), c), d), e); PP CHN, èl. 4, bod 1, PP AS,
èl. 4, bod 1,
 odmietnutie plnenia – VPP, èl. 13, bod 1, písm. k), PP
ÚP, èl. 9, bod 11, èl. 13, bod 9,
 zníženie poistného plnenia, obmedzenia poistného
plnenia – VPP, èl. 8, bod 2, èl.16, bod 2, PP RŽP èl. 8,
PP Úmrtie, èl. 8, PP PR, èl. 9, PP I èl. 9, PP OPI, èl. 9,

















PP ÚP, èl. 6, bod 6, èl. 8, bod 3, èl. 9, bod 13, èl. 13,
bod 5, èl. 14, bod 3 a 4, èl. 18, bod 8, èl. 19, bod 3, 4,
èl. 23, PP KCH, èl. 9, PP KCHD, èl. 9, PP DPN, èl. 10,
PP DDH/DDHS, èl. 12, bod 5, bod 9; PP CHN, èl. 11,
bod 8, PP AS, èl. 19, bod 5, PP DPN, èl. 7, èl. 10, èl. 11,
nenadobudnutie práva na poistné plnenie – VPP,
èl. 16, PP ÚP, èl. 8 bod 4,
úprava výšky poistného plnenia – PP ÚP, èl. 18, bod 12,
PP I, èl. 4, bod 3, PP DPN, èl. 7, èl. 10,
nárok na poistné plnenie pri viacnásobných udalostiach – PP ÚP, èl. 9, bod 15, èl. 11, bod 3, èl. 12.,
bod 4, PP KCH, èl. 8, bod 2, PP KCHD, èl. 8, bod 2,
predmetom plnenia nie sú – PP AS, èl. 16, bod 1, èl. 17,
bod 1,
v prípade úrazu pri niektorej z vymenovaných èinností poistné plnenie poskytnuté ako pri hospitalizácii
z dôvodu choroby – PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 5,
písm. a), b), c),
zapoèítanie dlžného poistného z poistného plnenia –
VPP, èl. 15, bod 3,
nárok na poistné plnenie nevzniká, ak udalosË nepresiahne stanovenú karenènú dobu – PP DPN èl. 1, PP
ÚP èl. 1, èl. 9,
udalosti, ktoré nastali poèas èakacej doby nie
sú považované za poistnú udalosË – VPP, èl. 1,
PP PR, èl. 5, PP I, èl. 5, PP OPI, èl. 5, PP KCH, èl. 5,
PP KCHD, èl. 5, PP DPN, èl.7, bod 1 písm. b),
PP ÚP, èl. 13, bod 3, PP AS, èl. 7, bod 1
na udalosti, ktoré nastali poèas èakacej doby sa poistenie vzËahuje až po uplynutí èakacích dôb – PP DDH/
DDHS, èl. 9, bod 1, 3, 4; PP CHN, èl. 7, bod 1, 3, 4;
PP DPN, èl. 7 bod 2,
udalosti, na ktoré sa nevzËahuje èakacia doba –
PP DDH/DDHS, èl. 9, bod 2, písm. a), b),c),d);
PP CHN, èl. 7, bod 2, písm. a), b); PP AS, èl. 7, bod 2,
PP ÚP, èl. 13, bod 3, PP DPN èl. 7 bod 3,
nárok na poistné plnenie nevzniká tiež v prípadoch –
PP Úmrtie èl. 7, bod 4, PP PR èl. 8, bod 5, PP I, èl. 7, bod
1, písm. a) ad), písm. b) bd), èl. 8 bod 8, PP OPI, èl. 7,
bod 1 písm. c), PP KCH, èl. 7, bod 3, PP KCHD, èl. 7, bod 3,
PP DPN, èl. 10, bod 3, písm. e), èl. 11, bod 2, 3, 4,
poistite¾ neposkytne poistné plnenie v prípade – PP
AS, èl. 18, bod 7, èl. 12, bod 5, èl. 13, bod 3, èl. 19, bod 1,
nevyèerpanie nároku na poistné plnenie, ak nevznikne poistná udalosË v rámci aktuálneho poistného
roka, neprenáša sa limit poistného plnenia do ïalších
poistných rokov – PP CHN èl. 10,
náklady spojené s dokladmi pri preukazovaní poistnej
udalosti hradí poistený – PP DPN, èl. 11 bod 3, PP OPI,
èl. 3, bod 10, PP KCH, èl. 3, bod 2, PP KCHD, èl. 3, bod 2,
PP I ,èl. 5, bod 4,
nedoloženie dokladov PP DDH/DDHS èl. 12, bod 2;
PP CHN èl. 11, bod 2.

Informácia o spôsobe urèenia a platenia poistného, jeho
splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného:
Výška poistného pre jednotlivé poistenie je urèená najmä na základe požadovanej poistnej sumy/dôchodku/
dávky, poistnej doby, vstupného veku, zdravotného stavu, vykonávaného zamestnania, záujmovej èinnosti a rizikovej èinnosti.
 poistné za poistné obdobie môže byË platené inkasom,
trvalým príkazom, poštovou poukážkou, prièom platby
inkasom a trvalým príkazom sú zvýhodnené formou nižšieho poistného než pri platbe poštovou poukážkou,

 poistné je splatné v prvý deò daného poistného obdobia,
 nezaplatenie prvého poistného – zánik poistenia,
VPP, èl. 13, bod 1, písm. i),
 nezaplatenie poistného za ïalšie obdobia – zánik
poistenia, VPP, èl. 13, bod 1, písm.j).
Doplnkové administratívne služby, ktorých spoplatnenie nie je zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené
a spôsob sprístupòovania informácií o ich zmene:
 náklady na druhopis poistky na žiadosË poistníka
pod¾a, VPP, èl. 1, bod 31 – vo výške nákladov na vystavenie a zaslanie duplikátu poistky
 náklady na kontrolné vyšetrenie na žiadosË klienta
pod¾a PP ÚP, èl. 18, bod 10
Spôsoby zániku poistnej zmluvy:
Zánik poistenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Obèianskeho zákonníka, všeobecnými poistnými podmienkami, poistnými podmienkami, zmluvnými dojednaniami
a ïalšími ustanoveniami poistnej zmluvy.
 Výpoveï poistnej zmluvy, zánik na základe dohody
oboch zmluvných strán, zánik pre neplatenie poistného, odstúpenie od poistnej zmluvy, odmietnutie poistného plnenia: VPP, èl. 13, PP ÚP, èl. 22;
 Oznámenie druhej zml. strane o nezáujme poistenie
predåžiË: PP DPN èl. 6, PP CHN èl. 6, PP DDH/DDHS
èl. 7, PP AS èl. 6;
 Zánik v prípade poistnej udalosti: VPP, èl. 13,
PP Úmrtie, èl. 4, PP PR, èl. 7, PP KCH, èl. 4, bod 1, PP
KCHD, èl. 4, bod 1, PP I èl. 7;
 Zánik v prípade nastatia ïalších definovaných skutoèností: VPP, èl. 13, PP KCH, èl. 4, PP KCHD, èl. 4,
PP I, èl. 4, PP DPN, èl. 6, PP DDH/DDHS, èl. 7, èl. 8;
PP CHN èl. 6; PP AS, èl. 6 ;
 Poistenie zanikne najneskôr uplynutím poistnej
doby;
 V prípade zániku poistenia zaniká právo používaË užívate¾ské konto vytvorené u zmluvného dodávate¾a
za úèelom poskytovania poistného plnenia – PP AS,
èl. 18, bod 10.
Ïalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy:
Ïalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy sú uvedené v príslušných všeobecných poistný ch podmienkach (VPP), poistných podmienkach (PP), zmluvných
dojednaniach (ZD), resp. sú písomne dohodnuté
v èasti – ïalšie dojednania v návrhu poistnej zmluvy.
Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré
umožòujú poistite¾ovi vykonávaË zmeny poistnej zmluvy pod¾a platných právnych predpisov bez súhlasu
druhej zmluvnej strany:
 zmena výšky poistného z dôvodu zmeny rizikovej
èinnosti v zamestnaní alebo záujmovej èinnosti poisteného v zmysle PP ÚP, èl. 9, bod 13, èl. 13, bod 9,
èl. 14, bod 2, èl. 19, ods. 5, 7, 8;
 zmeny vyplývajúce z povinností poistite¾a stanovených legislatívou v zmysle VPP èl. 5 bod 1;
 v zmysle èasti „Vyhlásenia“ v návrhu PZ – úprava výšky bežného poistného alebo PS maximálne
o 1 % v dôsledku elektronického spracovania dát,
resp. úprava výšky poistného alebo PS v rozsahu dojednanom s poistníkom v návrhu PZ v dôsledku ocenenia rizík poisteného;

 zánik poistenia, ak sa poistený stane nepoistite¾nou
osobou – PP ÚP, èl. 9, bod 10, 11, 13, èl. 13, bod 9,
èl. 14, bod 2.
Ïalšie výhody, ktoré môžu byË v poistnej zmluve dojednané:
 poistenia ponúkané zdarma za splnenia stanovených
podmienok – poistenie zlomenín kostí u detí: PP ÚP,
èl. 12,
 predbežné poistenie – v zmysle VPP, èl. 12 a podmienok uvedených v návrhu poistnej zmluvy,
 z¾avy z poistného – poskytované poèas trvania nároku na z¾avu, PP ZaO,
 opcia na navýšenie poistnej sumy – v pripoistení pre
prípad úmrtia, PP ZaO,
 doprava do a zo zamestnania po úraze –
PP DDH/DDHS, èl. 11, bod 6,
 poistenie ponúkané s asistenènými službami 24 hodín
denne: asistenèné služby v prípade úrazu: doprava
do a zo zamestnania v poistení dennej dávky poèas
hospitalizácie/poistení dennej dávky poèas hospitalizácie vrátane sprevádzajúcej osoby – PP DDH/DDHS
èl. 11, bod 6; asistenèné služby v poistení asistenèných služieb – PP AS,
 poistenie terminálneho štádia života: poskytované
v rozsahu PP Úmrtie èl. 9,
 preddavok na poistné plnenie v poistení invalidity: poskytovaný v rozsahu PP I, èl. 10, PP OPI, èl. 10
a Zoznamu diagnóz.
Upozornenie: Pod¾a §792a ods. 5 Obèianskeho zákonníka, ak poistite¾ poskytne údaje týkajúce sa možných
platieb nad rámec dohodnutých platieb pod¾a poistnej
zmluvy, poistite¾ je povinný poskytnúË Vám vzorový prepoèet, pri ktorom sa možné poistné plnenie bez zmeny
iných èastí výpoètu vypoèíta s tromi rôznymi úrokovými
sadzbami.

4. Dodatoèné informácie pri poistení, kde výška poistného plnenia závisí priamo od hodnoty podielov nadobudnutých investovaním alebo od indexu akcií alebo iného trhového indexu
Netýka sa tohto poistenia.
5. Iné dôležité informácie:
Spôsob vybavovania sËažností:
SËažnosË je možné podaË písomne na adresu: UNIQA
poisËovòa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, resp.
na ktoromko¾vek obchodnom mieste UNIQA.
Manažér sËažností zabezpeèuje vybavenie každej sËažnosti v súlade s ustanoveniami §26 ods. 5 Zákona è.
186/2009 Z.z. a internými predpismi poistite¾a, t.j. do
30, resp. v odôvodnených prípadoch do 60 dní odo dòa
doruèenia sËažnosti, písomným upovedomením klienta
o spôsobe vybavenia jeho sËažnosti.
Informácie o práve štátu a daòových predpisoch, ktoré
platia pre poistnú zmluvu:
Na poistnoprávne vzËahy založené poistnou zmluvou
uzatvorenou s UNIQA poisËovòou, a.s. sa vzËahujú príslušné právne predpisy slovenského právneho poriadku.
Daòové predpisy platné pre poistnú zmluvu – VPP, èl. 17.
Informácia o mieste zverejnenia správy o finanènom
stave poistite¾a:
http://www.uniqa.sk
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3RLVWHQLHWUYDOêFKQiVOHGNRY~UD]X
2GãNRGQHQLHYRYêãNHSUtVOXãQpKRSHUFHQWD]SRLVWQHMVXP\
]RGSRYHGDM~FHUR]VDKXWUYDOêFKQiVOHGNRYDGRMHGQDQHM
SURJUHVLL
3RLVWHQLHHXURRFKUDQD
2GãNRGQHQLHYRYêãNHGRKRGQXWHMSRLVWQHMVXP\DNMHUR]VDK
WUYDOêFKQiVOHGNRY~UD]XDVSRĖ
3RLVWHQLHVPUWL~UD]RP
2GãNRGQHQLHYSUtSDGHVPUWL~UD]RP
3RLVWHQLHGHQQpKRRGãNRGQpKR
2GãNRGQHQLH]DNDåGêGHĖSUiFHQHVFKRSQRVWLQiVOHGNRP
~UD]XY\SOiFDQpRGRGĖDGRKRGQXWpKRYSRLVWQHM]POXYH
3RLVWHQLHQHPRFQLþQpKRRGãNRGQpKR
2GãNRGQHQLH]DNDåGêGHĖKRVSLWDOL]iFLHQiVOHGNRP~UD]X
3RLVWHQLH~UD]RYHMKRVSLWDOL]iFLH
-HGQRUD]RYpSOQHQLH]DKRVSLWDO]iFLXQiVOHGNRP~UD]XDNWiWR
WUYDODPLQLPiOQHGQt
3RLVWHQLHGUREQêFK~UD]RY
2GãNRGQHQLHYSUtSDGH]ORPHQtQNRVWtSRSiOHQtQDOHER
Y\UD]HQLD]XERY
3RLVWHQLH]ORPHQtQNRVWtXGHWt
2GãNRGQHQLHYSUtSDGH]ORPHQLQ\NRVWLXGHWt
3RLVWHQLHþDVXQHY\KQXWQpKROLHþHQLD
-HGQRUD]RYpSOQHQLH]DGREXQHY\KQXWQpKROLHþHQLD~UD]XDN
WUYiDVSRĖGQt
3RLVWHQLH]DFKUDĖRYDFtFKQiNODGRY
3UHSODWHQLHQiNODGRYQDSiWUDQLHD]iFKUDQXYKRUiFKDYR
YRGH
3RLVWHQLHNR]PHWLFNêFKRSHUiFLt
3UHSODWHQLHQiNODGRYQDNR]PHWLFNpRSHUiFLHQDRGVWUiQHQLH
QiVOHGNRY~UD]X
3RLVWHQLH~UD]RYêFKQiNODGRY
ÒKUDGDQiNODGRYVSRMHQêFKV~UD]RPQDSUQiNODGRYQD
OLHþHQLHQiVOHGNRY~UD]X]DEH]SHþHQLHXPHOêFKNRQþDWtQ
QiNODG\QD]iFKUDQXSRLVWHQpKRDQiNODG\QDOHNiUVN\
RGSRU~þDQ~SUHSUDYXSRLVWHQpKR
3RLVWHQLH8SOXVVHUYLV
3UHSODWHQLHQiNODGRYQDRãHWURYDWHĐVN~DRSDWURYDWHĐVN~
VOXåEX










,





8
8
8
8
8
8

ÒUD]RYpSRLVWHQLH





ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"



.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"

9

1DFHORPVYHWHDNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHGRMHGQDQpLQDN



8

6DPRYUDåGDÒP\VHOQpVHEDSRãNRGHQLH
,QIDUNWP\RNDUGXFKRURED]KRUãHQLHFKRURE\
9URGHQpYDG\YêYRMRYpYDG\D~FK\ON\
9]QLND]KRUãHQLHSULHWUåt KHUQLt 
6WUDWDNRQþDWtQXGLDEHWLNRYSDWRORJLFNp]ORPHQLQ\
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDRVRE\NWRUpV~YþDVH
GRMHGQiYDQLDSRLVWHQLDSUiFHQHVFKRSQpRVRE\LQILNRYDQp
YtUXVRP+,9WUSLDFHHSLOHSVLRX~SOQRXVOHSRWRXDOHER
KOXFKRWRXRVRE\SREHUDM~FHLQYDOLGQêG{FKRGRNRVRE\NWRUp
DEVROYRYDOLRGY\NDFLXOLHþEXRGDONRKROXDOHERGURJ
2VWDWQpSUtSDG\DGHWDLOQiãSHFLILNiFLDMHXYHGHQiYR933Y
2GGLHOL,þOiQNXRGV

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"

9êOXN\]SRLVWQpKRSOQHQLD
9V~YLVORVWLVDNWtYQRX~þDVĢRXQDYRMQRYêFKXGDORVWLDFKDOHER
WHURULVWLFNêFK~WRNRFKQDYQ~WURãWiWQ\FKUHVSPHG]LQiURG
QHSRNRMRFK
 3ULSRXåLWtOLHWDM~FLFK]DULDGHQt QDSUURJDORWHSORY]GXãQê
EDOyQ SULEXQJHHMXPSLQJXSDUDJOLGLQJX]RVNRNRFK
SDUDãXWLVWRYSUL~þDVWLQDãSRUWRYêFKPRWRULVWLFNêFKV~ĢDåLDFK
SULVN~ãREQêFKDOHERQDWUpQLQJRYêFKMD]GiFKDOHERQDUDOO\H
 9SO\YRPLRQL]DþQpKRåLDUHQLDMDGURYHMHQHUJLHMDGURYHM
UHDNFLHDOHERUiGLRDNWtYQHKR]DPRUHQLD
 6S{VREHQêFKDWyPRYêPLELRORJLFNêPLDOHERFKHPLFNêPL
]EUDĖDPL
 $NVD~UD]WêNDWêFKþDVWtWHODNWRUpEROLSRãNRGHQpXåSUHG
~UD]RP]QtåLVDSOQHQLHRUR]VDKSRãNRGHQLDSUHG~UD]RP
 3RNLDĐGRãORN~PUWLXSRLVWHQpKRQiVOHGNRPYUDåG\GRURNRY
RGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\DNSRLVWLWHĐQHUR]KRGQHLQDN
 3RLVWLWHĐMHRSUiYQHQêSRLVWQpSOQHQLH]QtåLĢDOHER]DPLHWQXĢ
YSUtSDGHSRUXãHQLDSRYLQQRVWtSRLVWQtNDDSRLVWHQpKRDOHERY
SUtSDGRFKNWRUpV~XYHGHQpYR933Y2GGLHOL,þOiQNXDþO
0HG]LWLHWRSUtSDG\SDWULDQDSUDNGRãORN~UD]XQiVOHG
NRPSRåLWLDDONRKROXGURJDNSRLVWHQêVS{VRELOLQpPXĢDåN~
XMPXQD]GUDYtDOHERVPUĢDOHERDNRVREXNWRUiPiGRVWDĢ
SOQHQLHERODYV~YLVORVWLV~UD]RPSUiYRSODWQHRGV~GHQi
 $NEXGHSRLVWHQêSREHUDWHĐRPLQYDOLGQpKRG{FKRGNXSRLVWHQLH
VDEXGHWêNDĢWêFKþDVWtWHODQDNWRUpVDQHY]ĢDKXMHLQYDOLGLWD
SRLVWHQpKR
 ÒUD]YG{VOHGNXSRUXFK\DOHERVWUDW\YHGRPLDSRUiåN\
HSLOHSWLFNpKR]iFKYDWX
 'HQQpRGãNRGQpVDQHY]ĢDKXMHQDQH]DPHVWQDQêFK
DVWDUREQêFKG{FKRGFRYY\SOiFDVDPD[LPiOQH]DGQt
YSULHEHKXURNRY1HPRFQLþQpRGãNRGQpVDY\SOiFD]D
PD[LPiOQHGQtKRVSLWDOL]iFLH
 3RLVWHQLH]DFKUDĖRYDFtFKQiNODGRYVDQHY]ĢDKXMHQD
VNXWRþQRVWLXYHGHQpYR9332GGLHOL,þORGVHNXQDSU
YêNRQ\KUDGHQp]R]GUDYRWQpKRSRLVWHQLDXGDORVWLYV~YLVORVWL
VQHGRGUåLDYDQtPSRN\QRYKRUVNHM]iFKUDQQHMVOXåE\










$NpPiPSRYLQQRVWL"

±
±
±
±
±
±

±
±
±
±
±
±
±
±

±

3RYLQQRVWLSRLVWQtND
3ODWLĢSRLVWQpYþDVDYVWDQRYHQHMYêãNH
'RGUåLDYDĢXVWDQRYHQLDSRLVWQêFKSRGPLHQRN
%H]]E\WRþQpKRRGNODGXKOiVLĢ]PHQXDGUHV\
9SUtSDGHGRMHGQDQLDVNXSLQRYpKR~UD]RYpKRSRLVWHQLDVPHQQêP]R]QDPRPEH]]E\WRþQpKRRGNODGXGRUXþLĢSULKOiVHQLHDRGKOiVHQLH
RV{EGRSRLVWHQLDXKUDGLĢGRSODWRNSRLVWQpKR]DSULKODVRYDQpRVRE\
9SUtSDGHGRMHGQDQLDVNXSLQRYpKR~UD]RYpKRSRLVWHQLDEH]PHQQpKR]R]QDPXSRXSO\QXWtSRLVWQpKRURNDQDKOiVLĢVNXWRþQêSRþHW
SRLVWHQêFKRV{E]DXSO\QXWêURNDQDKOiVLĢSRþHWSRLVWHQêFKQDQRYpREGRELHXKUDGLĢGRSODWRNSRLVWQpKRDNEROVNXWRþQêSRþHW
SRLVWHQêFKY\ããtDNRGRKRGQXWêQD]DþLDWNXSRLVWQpKRURND

3RYLQQRVWLSRLVWHQpKR
+OiVLĢNDåG~]PHQXþLQQRVWL SUDFRYQHML]iXMPRYHM DNRDMSUL]QDQLH~SOQpKRLQYDOLGQpKRG{FKRGNX
+OiVLĢ]PHQXYêãN\SUtMPXYSUtSDGHGRMHGQDQLDGHQQpKRRGãNRGQpKR
%H]SURVWUHGQHSR~UD]HY\KĐDGDĢOHNiUVNHRãHWUHQLH
'RGUåLDYDĢOLHþHEQêUHåLPQDULDGHQêRãHWUXM~FLPOHNiURP
%H]]E\WRþQpKRRGNODGXR]QiPLĢY]QLNSRLVWQHMXGDORVWL
'RGUåLDYDĢXVWDQRYHQLDSRLVWQêFKSRGPLHQRN
9SUtSDGHGRMHGQDQLD]DFKUDĖRYDFtFKQiNODGRYGRGUåLDYDĢSRN\Q\KRUVNHM]iFKUDQQHMVOXåE\SUHYiG]NRYDWHĐDO\åLDUVNHKRVWUHGLVND
DRVWDWQpEH]SHþQRVWQpSRN\Q\R]QiPLĢY]QLNWLHVĖRYHMVLWXiFLHQDSUtVOXãQpPLHVWDYGDQRPãWiWH Y65LQWHJURYDQê]iFKUDQQêV\VWpP
KRUVNiVOXåED 
3UHGORåLĢSRåDGRYDQpGRNODG\NSRLVWQHMXGDORVWLY\åLDGDQpSRLVWLWHĐRP



.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"

%HåQpSRLVWQpVDSODWt]DSRLVWQpREGRELHGRKRGQXWpYSRLVWQHM]POXYH URþQpSROURþQpãWYUĢURþQpPHVDþQp 
-HGQRUD]RYpSRLVWQpVDSODWtMHGQRXVXPRX]DFHO~SRLVWQ~GREX
%HåQpSRLVWQpMHVSODWQpSUYpKRGĖDSRLVWQpKRREGRELDDMHGQRUD]RYpSRLVWQpGĖRP]DþLDWNXSRLVWHQLD

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
3RLVWHQLHVD]DþtQDQXOWRXKRGLQRXGĖDGRMHGQDQpKRYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLD
3RLVWHQLHVDNRQþtQXOWRXKRGLQRXGĖDGRMHGQDQpKRYSRLVWQHM]POXYHDNRNRQLHFSRLVWHQLDVYêQLPNRXSRLVWHQLDGRMHGQDQpKRQDGREXNUDWãLX
DNRURNNHG\SRLVWHQLHNRQþtKRGLQRXGĖDGRMHGQDQpKRDNRNRQLHFSRLVWHQLD
3RNLDĐMHSRLVWHQLHGRMHGQDQpQDQHXUþLWRN]iQLNXSRLVWHQLDGRFKiG]DY]P\VOHSRLVWQêFKSRGPLHQRN



$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
3tVRPQRXYêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYêSRYHćVDPXVtGDĢDVSRĖãHVĢWêåGĖRYSUHGMHKRXSO\QXWtP
3tVRPQRXYêSRYHćRXGRPHVLDFRYRGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\9êSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGHQQiMHMXSO\QXWtPSRLVWHQLH]DQLNQH
3tVRPQRXYêSRYHćRXNDåGHM]R]POXYQêFKVWUiQGRPHVLDFRYRGR]QiPHQLDSRLVWQHMXGDORVWL3RLVWHQLH]DQLNiXSO\QXWtPPHVLDFDRG
GRUXþHQLDYêSRYHGHGUXKHM]POXYQHMVWUDQH






3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX



,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH





 3URGXNW3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~
 6SRORþQRVĢ81,4$SRLVĢRYĖDDV6ORYHQVNiUHSXEOLND


]DPHVWQDQFRPVYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYL

,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLD.RPSOHWQpLQIRUPiFLHSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLDD]POXYQpLQIRUPiFLHRSURGXNWH
V~XYHGHQpYćDOãtFKGRNXPHQWRFK NWRUpV~V~þDVĢRXQiYUKX SUHGRYãHWNêPY3RLVWQHM]POXYHD9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUH]POXYQpSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
VS{VREHQ~]DPHVWQDQFRPVYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYL ćDOHMOHQÄ933=±=³ 


2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
3RLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX 3RLVWHQLH VD Y]ĢDKXMH QD RFKUDQX SRLVWHQpKR SUHG QiURNPL QD QiKUDGX ãNRG\ XSODWQHQêPL ]DPHVWQiYDWHĐRP
SRLVWHQpKRYG{VOHGNX]DYLQHQpKRNRQDQLDSRLVWHQpKRDNR]DPHVWQDQFD












ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"



8


9



8
8
8
8
8
8
8

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~]DPHVWQDQFRP
VYRMPX]DPHVWQiYDWHĐRYL





âSHFLILNiFLD

3RLVWHQtPV~NU\WpãNRG\YUR]VDKX933=±=



 9


 9




9



8
8
8
8

1iURNQDQiKUDGXãNRG\NWRU~VLXSODWQt]DPHVWQiYDWHĐQD
]iNODGH]iNRQQêFKXVWDQRYHQtR]RGSRYHGQRVWLRGVYRMKR
]DPHVWQDQFDYG{VOHGNXY]QLNXãNRG\NWRUiPXY]QLNOD
NRQDQtPSRLVWHQpKR]DPHVWQDQFD
=RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~QDPRWRURYRPYR]LGOH
]DPHVWQiYDWHĐDYSUtSDGHDNERORNU\WLHWRKWRUL]LNDRVRELWQH
GRMHGQDQpYSRLVWQHM]POXYH
1iNODG\QD]LVĢRYDQLHDRGYUiWHQLHQiURNRYQDQiKUDGXãN{G
XSODWĖRYDQêFK]DPHVWQiYDWHĐRPSRLVWHQpKR


8

,QpGUXK\SRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXDNRMHQDSUtNODG
SRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~þOHQRP
ãWDWXWiUQHKRRUJiQXVSRORþQRVWL
0DQNiYSRNODGQLFK\E\YSODWREQRPVW\NX
8ãOê]LVNDILQDQþQpãNRG\
3RNXW\SHQiOHSHĖDåQpWUHVW\DREGREQpVDQNFLH
âNRG\]SRYLQQêFK]POXYQêFKSRLVWHQt
ýLQQRVWLPLPRSUDFRYQpKRSRPHUXQHQDVW~SHQLHGRSUiFH
âNRG\]SRåLWLDDONRKROXDOHERRPDPQêFKOiWRN
âNRG\VS{VREHQpQDYHFLDFKSUHY]DWêFKQDKPRWQ~
]RGSRYHGQRVĢVWUDW\]YHUHQêFKSUHGPHWRY
6NXWRþQRVWLNWRUpY]QLNOLSUHG]DþLDWNRPSRLVWHQLD
3RãNRGHQLDåLYRWQpKRSURVWUHGLD
1H]iNRQQpUR]KRGQXWLDDOHERQHVSUiYQH~UDGQpSRVWXS\
âNRGDVS{VREHQiPDMHWNRYRDOHERSHUVRQiOQHSUHSRMHQêP
VSRORþQRVWLDP
.RPSOHWQê]R]QDPYêOXNYLFKSOQRP]QHQtMHXYHGHQêYþO
933=±=SUtSDGQHDMYXVWDQRYHQLDFKSRLVWQHM]POXY\



7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"










3RLVWQiVXPDXYHGHQiYSRLVWQHM]POXYHSUHGVWDYXMH
PD[LPiOQHSOQHQLHSRLVWLWHĐDQDMHGQXSRLVWQ~XGDORVĢ3RLVWQp
SOQHQLD]RYãHWNêFKSRLVWQêFKXGDORVWtY]QLNQXWêFKYMHGQRP
SRLVWQRPREGREtQHVP~SUHVLDKQXĢGYRMQiVRERNSRLVWQHMVXP\




3RLVWQiVXPDSODWtSUHYãHWN\W\S\ãN{GVSROX



9SUtSDGHSRUXãHQLDSRYLQQRVWtSRLVWHQpKRXYHGHQpYR933=±
=PiSRLVWLWHĐSUiYRSRLVWQpSOQHQLHSULPHUDQH]QtåLĢ



âN{GVS{VREHQêFKYRMQRXQDSDGQXWtPWHURULVWLFNêPþLQRP
MDGURYRXXGDORVĢRXDOHERYG{VOHGNX]SUtURGQHMNDWDVWURI\



âN{GVS{VREHQêFK~P\VHOQêPNRQDQtPDOHERKUXERX
QHGEDQOLYRVĢRX



âN{G]RVSUHQHYHU\SRGYRGXDOHERREGREQpKRSURWLSUiYQHKR
VSUiYDQLD

















3RLVWQpSOQHQLHQLHMHY\SOiFDQpYSUtSDGHYêOXN]SRLVWHQLD
.RPSOHWQê]R]QDPYêOXN]SRLVWHQLDVDQDFKiG]DYþO933=
±=








,






.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"

9
9

3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQDSRLVWQpXGDORVWLNWRUpQDVWDOLQD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
9SRLVWQHM]POXYHMHPRåQpGRKRGQ~ĢUR]ãtUHQLH~]HPQHMSODWQRVWLDMQDLQpãWiW\









$NpPiPSRYLQQRVWL"

3RYLQQRVWLSULX]DYLHUDQtSRLVWQHM]POXY\DSRþDVGRE\MHMWUYDQLD
±
±
±
±
±
±

2GSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐDWêNDM~FHVDGRMHGQiYDQLDSRLVWHQLDDNRDM]PHQ\SRLVWHQLD
3ODWLĢSRLVWQpYVWDQRYHQHMYêãNHDYþDV
'RGUåLDYDĢXVWDQRYHQLDSRLVWQêFKSRGPLHQRND]POXYQêFKGRMHGQDQt
'EDĢDE\SRLVWQiXGDORVĢQHQDVWDOD
%H]RGNODGQHR]QiPLĢYãHWN\MHPX]QiPHRNROQRVWL]PHQ\UL]LNDDWRDMYWHG\DNNQHMG{MGHPLPRMHKRY{OH
2]QiPLĢSRLVWLWHĐRYL Qi]RYDVtGORSRLVWLWHĐDGUXKSRLVWHQLDDNRDMYêãNXSRLVWQHMVXP\DNPiSRLVWQtNSRLVWHQêGRMHGQDQpURYQDNp
SRLVWHQLHXLQpKRSRLVWLWHĐD

3RYLQQRVWLSRY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL
±
±

±
±
±

8URELĢYãHWN\PRåQpRSDWUHQLDVPHUXM~FHNWRPXDE\VDY]QLNQXWiãNRGDXåQH]YlþãRYDOD
3RLVWQtNSRLVWHQêMHSRYLQQêEH]RGNODGQH RGXSODWQHQLDQiURNXQDQiKUDGXãNRG\YRþLSRLVWHQpPXStVRPQHR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLXSODWQHQLH
StVRPQpKRQiURNXDY\MDGULĢVDNQiURNXNSRåDGRYDQHMQiKUDGHDMHMYêãNH
9\NRQDĢSURFHVQê~NRQDNKUR]tXSO\QXWLHOHKRW\QDMHKRY\NRQDQLH
3RVN\WQ~ĢSRLVWLWHĐRYLV~þLQQRVĢNWRUiMHSRWUHEQiQD]LVWHQLHSUtþLQ\DYêãN\ãNRG\DNRDMRULJLQiO\YãHWNêFKUHOHYDQWQêFKGRNODGRY
3RVWXSRYDĢYV~ODGHVSRN\QRPSRLVWLWHĐD
=DEH]SHþLĢGRGUåLDYDQLHSRYLQQRVWtDM]RVWUDQ\WUHWtFKRV{E


.RPSOHWQê]R]QDPSRYLQQRVWtYLFKSOQRP]QHQtMHXYHGHQêYþO933=±=SUtSDGQHDMYXVWDQRYHQLDFKSRLVWQHM]POXY\


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"

6S{VRE~KUDG\SRLVWQpKRSRãWRYRXSRXNiåNRXSUtND]RPQD~KUDGXWUYDOêPSUtND]RPDOHERLQNDVRP
3HULRGLFLWDSODWHQLDSRLVWQpKRMHGRMHGQDQiYXVWDQRYHQLDFKSRLVWHQHM]POXY\

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
=DþLDWRNDNRQLHFSRLVWHQLDMHXUþHQêYSRLVWQHM]POXYH

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
3tVRPQRXYêSRYHćRX

.XNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYêSRYHćVDPXVtGDĢQDMQHVN{UãHVĢWêåGĖRYSUHGMHKRXSO\QXWtP
'RPHVLDFRYRGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\
'RPHVLDFRYRGR]QiPHQLDSRLVWQHMXGDORVWL




0DMHWNRYpSRLVWHQLHDSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL



,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH









 6SRORþQRVĢ81,4$SRLVĢRYĖDDV6ORYHQVNiUHSXEOLND

3URGXNW'RPRY ãĢDVWLH


,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLD.RPSOHWQpLQIRUPiFLHSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
D]POXYQpLQIRUPiFLHRSURGXNWHV~XYHGHQpYćDOãtFKGRNXPHQWRFK NWRUpV~V~þDVĢRXQiYUKX 


2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
3RLVWHQLHPDMHWNXFKUiQLSRLVWHQpKRSUHGILQDQþQêPLUL]LNDPLV~YLVLDFLPLVQiKRGQêPSRãNRGHQtPPDMHWNXDSULSRLVWHQt]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
FKUiQLWRWRSRLVWHQLHSUHGILQDQþQêPLUL]LNDPLY\SOêYDM~FLPL]REþLDQVNRSUiYQHM]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SRLVWHQêPLRVREDPLQDPDMHWNXD
]GUDYtWUHWtFKRV{EYUR]VDKXSRGĐDSRLVWQêFKSRGPLHQRN







ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"




9




 
 9


 9


8
8

3UHGPHWRPSRLVWHQLDVDUR]XPLHSRLVWHQLHGRPXE\WX
D]DULDGHQLDGRPiFQRVWLXYHGHQpYSRLVWQHM]POXYHNWRUp
VSĎĖDYãHWN\ćDOHMXYHGHQpSRGPLHQN\XYHGHQpYR
9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFK]POXYQêFKSRGPLHQRN 
ćDOHMOHQÄSRGPLHQN\³ D]POXYQêFKGRMHGQDQLDFK

8
8
8
8
8

3RLVWQêPUL]LNRPP{åHE\ĢMHGQRDOHERYLDFHURQHEH]SHþt
NWRUpPXVLDE\ĢXYHGHQpYSRLVWQHM]POXYH1DSUSRåLDUåLYHO
YRGD

%OLåãLHãSHFLILNRYDQpQHEH]SHþLDV~XYHGHQpYSRLVWQHM
]POXYH

1HKQXWHĐQRVWLD]DULDGHQLHVO~åLDFHQDSRGQLNDWHĐVNp~þHO\
3RLVWHQtPQLHV~NU\WpQDMPlWLHWRQHEH]SHþLD

3RåLDUDNY]QLNRORKĖRPNWRUêVDQHP{åHãtULĢViP QDSU
YG{VOHGNXRKRUHQLDGXVHQLDSiOHQLD 
âNRG\QDXãORP]LVNXSHQiOHSRNXW\
3ULYtFKULFLQDQHXGUåLDYDQêFKEXGRYiFK
.DWDVWURILFNpãNRG\VS{VREHQpS{VREHQtPYOKNRVWLDSOHVQt
%OLåãLHãSHFLILNRYDQpãNRG\NWRUpQLHV~SRLVWHQpV~XYHGHQp
YRYãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFK











7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"







âNRGXVS{VREHQ~SRåLDURPYêEXFKRPNUiGHåRXYOiPDQtP
MHGQRGXFKRXNUiGHåRXYDQGDOL]PRPDOHERO~SHåRXNHć
QHEXG~QDKOiVHQpSROLFDMQpPX]ERUXP{åHSRLVĢRYĖDSULVW~SLĢ
NXNUiWHQLX



9SUtSDGHSRUXãHQLDSRYLQQRVWtSRLVWQtNDSRLVWHQpKR
XYHGHQêFKYRYãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKPi
SRLVWLWHĐSUiYRSRLVWQpSOQHQLHSULPHUDQH]QtåLĢ



3ULQHVSUiYQRP~GDML]YêãHQtSRþWXãWYRUFRYêFKPHWURYDOHER
]PHQHXYHGHQpKRSUHYHGHQLDVWDY\VDSRLVWQpSOQHQLH]QtåL
YURYQDNRPSRPHUHDNRPMH]POXYQiSRLVWQiVXPDNVXPH
XUþHQHMQD]iNODGHVNXWRþQHMSRGODKRYHMSORFK\GRPXUHVS
E\WX




ýLVWRILQDQþQpãNRG\SRNLDĐ]SRLVWHQLDQHY\SOêYDRSDN



%OLåãLHãSHFLILNRYDQpOLPLW\DLQpREPHG]HQLDV~XYHGHQpYR
YãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFK




2GGLHO,ýO




















9SUtSDGHDNVDSRLVWLWHĐDåSRSRLVWQHMXGDORVWLGR]YLHåHMHM
SUtþLQRXERODVNXWRþQRVĢNWRU~SUHYHGRPHQHSUDYGLYpDOHER
QH~SOQpRGSRYHGHQHPRKRO]LVWLĢSULGRMHGQiYDQtSRLVWHQLD
DNWRUiERODSUHX]DYUHWLHSRLVWHQLDSRGVWDWQiPiSUiYR
SRLVWQpSOQHQLHRGPLHWQXĢ

2GGLHO,,ýO







.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"



,

 





9
9
9
9

9SUtSDGHSRLVWHQLDQHKQXWHĐQRVWLVDSRLVWQpNU\WLHY]ĢDKXMHQD~]HPLH6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
9SUtSDGH]RGSRYHGQRVWL]DEXGRYXDSR]HPRNVDSRLVWQpNU\WLHY]ĢDKXMHQD~]HPLH6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
9SUtSDGH]DULDGHQLDGRPiFQRVWLVDSRLVWHQLHY]ĢDKXMHDMQDSRLVWHQLHPLPRGRPX±Y(XUySHYNUDMLQiFK6WUHGR]HPQpKRPRUD 0DURNR
$OåtUVNR7XQLVNR/tE\D(J\SW,]UDHO/LEDQRQ6êULD DQD.DQiUVN\FKRVWURYRFK
9SUtSDGH]RGSRYHGQRVWLSUtVOXãQtNRYGRPiFQRVWLVDSRLVWQiRFKUDQDY]ĢDKXMHQDãNRGRYpSUtSDG\NWRUpVDVWDOLQD~]HPt6ORYHQVNHM
UHSXEOLN\DQD~]HPt(XUyS\SRNLDĐQLHMHYSRLVWQHM]POXYHXYHGHQpLQDN






$NpPiPSRYLQQRVWL"

±

±

3RLVWQtNMHSRYLQQêRGSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐDWêNDM~FHVDGRMHGQiYDQLDSRLVWHQLDDNRDM]PHQ\
SRLVWHQLD7~WRSRYLQQRVĢPiDMWHQQDNWRUpKRPDMHWRNVDPiSRLVWHQLHY]ĢDKRYDĢDMNHć]POXYXViPQHX]DWYiUD

3RLVWQtNSRLVWQêMHSRYLQQêGRGUåLDYDĢXVWDQRYHQLDWêFKWRSRLVWQêFKSRGPLHQRN]POXYQpGRMHGQDQLDDćDOãLHSRYLQQRVWLXORåHQpPX
SRLVWQRX]POXYRX3R]YêãHQtSRLVWQHMVXP\REVDKXE\WXMHSRLVWQtNSRLVWHQêSRYLQQêXSUDYLĢVS{VRE]DEH]SHþHQLDE\WXSURWLQHEH]SHþLX
NUiGHåHWDNDE\EROYV~ODGHVR]POXYQêPLGRMHGQDQLDPL


±

±

±

±

±

±

3RLVWQtNMHSRYLQQêSODWLĢSRLVWQpYþDVDYVWDQRYHQHMYêãNH


3RLVWQtNSRLVWHQêMHSRYLQQêULDGQHVDVWDUDĢRSRLVWHQpYHFLSUHGRYãHWNêPXGUåLDYDĢLFKYGREURPWHFKQLFNRPVWDYHSRXåtYDĢLFKSRGĐD
QiYRGXQDREVOXKXD~GUåEXDQD~þHOQDNWRUêLFKYêUREFDXUþLO

$NY]QLNQHSRLVWQiXGDORVĢMHSRLVWHQêSRYLQQêXURELĢYãHWN\PRåQpRSDWUHQLDVPHUXM~FHNWRPXDE\VDY]QLNQXWiãNRGDXåQH]YlþãRYDOD
DE\VDREPHG]LOUR]VDKXåY]QLNQXWHMãNRG\

3RLVWHQêMHSRYLQQêYSUtSDGHåHVDYV~YLVORVWLVSRLVWQRXXGDORVĢRX]DþDORSURWLQHPXWUHVWQpNRQDQLHW~WRRNROQRVĢRNDPåLWHStVRPQH
R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYL

3RLVWHQêMHSRYLQQêEH]RGNODGQHStVRPQHR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLQiMGHQLHVWUDWHQHMDOHERRGFXG]HQHMYHFLDWREH]RKĐDGXQDWRþLXå]DĖX
ERORSRVN\WQXWpSRLVWQpSOQHQLH$NVDYUiWLODVWUDWHQiDOHERRGFXG]HQiYHFSRLVWHQpPXSRWRPþREROR]DW~WRYHFSRVN\WQXWpSRLVWQp
SOQHQLHPXVtSRLVWHQêSRLVWQpSOQHQLHYUiWLĢDOHERGDĢSRLVWLWHĐRYLYHFNGLVSR]tFLt3RLVWHQêPiWRWRSUiYRYRĐE\SRGREXGYRFKWêåGĖRYSR
REGUåDQtStVRPQpKRY\]YDQLDSRLVWLWHĐRP3RXSO\QXWtWHMWRGRE\SUHFKiG]DWRWRSUiYRYRĐE\QDSRLVWLWHĐD9SUtSDGHYUiWHQLDSRLVWQpKR
SOQHQLDSRLVWLWHĐRYLVD]SRVN\WQXWpKRSRLVWQpKRSOQHQLDRGSRþtWDM~SULPHUDQpQiNODG\QDRSUDYXWHMWRYHFLDNEROLSRWUHEQpQD
RGVWUiQHQLH]iYDGNWRUpY]QLNOLYþDVHNHćEROSRLVWHQê]EDYHQêPRåQRVWLVYHFRXQDNODGDĢ

ÒSOQHSUHVQHãSHFLILNRYDQpSRYLQQRVWLV~XYHGHQpYRYãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFK




.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"

.OLHQWVL]YROtSHULRGLFLWXSODWHQLD]GYRFKPRåQRVWtURþQHDOHERSROURþQH
.OLHQWVLYROtVS{VRESODWHQLDSRLVWQpKR]WURFKPRåQRVWtSRãWRYRXSRXNiåNRXSUtND]RPQD~KUDGXWUYDOêPSUtND]RPDOHERLQNDVRP
3RLVWQtNMHSRYLQQêSODWLĢ]DGRKRGQXWpSRLVWQpREGRELHSRLVWQpNWRUpDNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHXYHGHQpLQDNMHVSODWQpSUYêPGĖRP
SRLVWQpKRREGRELD9SUtSDGHDNYSRLVWQHM]POXYHERORSODWHQLHSRLVWQpKR]DSRLVWQpREGRELHGRMHGQDQpYVSOiWNDFKSODWtåHVSOiWND
SRLVWQpKRMHVSODWQiSUYêPGĖRPSUtVOXãQHMþDVWLSRLVWQpKRREGRELD

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
=DþLDWRNDNRQLHFSRLVWHQLDMHXUþHQêYSRLVWQHM]POXYH
3RLVWQpNU\WLH]DQLNQHDM]G{YRGRYEOLåãLHãSHFLILNRYDQêFKYRYãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKQDSU]PHQRXYODVWQtNDSUHGPHWX
SRLVWHQLD]iQLNRPSUHGPHWXSRLVWHQLD

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
3tVRPQRXYêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYêSRYHćVDPXVtGDĢDVSRĖãHVĢWêåGĖRYSUHGMHKRXSO\QXWtP
3tVRPQRXYêSRYHćRXNDåGHM]R]POXYQêFKVWUiQGRGYRFKPHVLDFRYRGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\YêSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGQtMHMXSO\QXWtP
SRLVWHQLD]DQLNQH
2VWDWQpG{YRG\]iQLNXSRLVWQHM]POXY\V~XYHGHQpYRYãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFK




0DMHWNRYpSRLVWHQLHDSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL



,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH









 6SRORþQRVĢ81,4$SRLVĢRYĖDDV6ORYHQVNiUHSXEOLND

3URGXNW)LUPD 2FKUDQD


,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLD.RPSOHWQpLQIRUPiFLHSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
D]POXYQpLQIRUPiFLHRSURGXNWHV~XYHGHQpYćDOãtFKGRNXPHQWRFK NWRUpV~V~þDVĢRXQiYUKX 


2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
3RLVWHQLHPDMHWNXFKUiQLSRLVWHQpKRSUHGILQDQþQêPLUL]LNDPLV~YLVLDFLPLVQiKRGQêPSRãNRGHQtPPDMHWNXDSULSRLVWHQt]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX
FKUiQLWRWRSRLVWHQLHSUHGUL]LNDPLY\SOêYDM~FLPL]REþLDQVNRSUiYQHM]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SRLVWHQêPLRVREDPLQDPDMHWNXD]GUDYtWUHWtFK
RV{EYUR]VDKXSRGĐDSRLVWQêFKSRGPLHQRN





ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"







8


 9


 9

 9



9

 9




9

 9







9



3RLVWHQLHSRåLDUQ\FKQHEH]SHþtåLYHOQêFKQHEH]SHþtãN{G
VS{VREHQêFKYRGRX]YRGRYRGQêFK]DULDGHQtDQiVOHGQpKR
SUHUXãHQLDSUHYiG]N\

3RLVWHQLHNUiGHåO~SHåHDYDQGDOL]PX

3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX

3RLVWHQLHVWURMRYDQiVOHGQpKRSUHUXãHQLDSUHYiG]N\

3RLVWQêPUL]LNRPP{åHE\ĢMHGQRDOHERYLDFHURQHEH]SHþt
NWRUpPXVLDE\ĢXYHGHQpYSRLVWQHM]POXYH

%OLåãLHãSHFLILNRYDQpQHEH]SHþLDV~XYHGHQpYSRLVWQHM]POXYH

3UHGPHW\SRLVWHQLDP{åXE\ĢQDSUEXGRY\SUHYiG]NRYR
REFKRGQp]DULDGHQLDQiNODG\QDRGVWUiQHQLHQiVOHGNRY
SRLVWQHMXGDORVWL QDUL]LNR VWDYHEQp~SUDY\V~þDVWL
VWDYE\ QDUL]LNR 


%OLåãLHãSHFLILNRYDQpSUHGPHW\SRLVWHQLDV~XYHGHQpY
SRLVWQHM]POXYH











8
8
8
8
8
8
8

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




âNRGXVS{VREHQ~SRåLDURPYêEXFKRPNUiGHåRXYOiPDQtP
MHGQRGXFKRXNUiGHåRXYDQGDOL]PRPDOHERO~SHåRXNHć
QHEXG~QDKOiVHQpSROLFDMQpPX]ERUXP{åHSRLVĢRYĖDSULVW~SLĢ
NXNUiWHQLX



9SUtSDGHSRUXãHQLDSRYLQQRVWtSRLVWQtNDSRLVWHQpKR
XYHGHQêFKYRYãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKPi
SRLVWLWHĐSUiYRSRLVWQpSOQHQLHSULPHUDQH]QtåLĢ




ýLVWRILQDQþQpãNRG\SRNLDĐ]SRLVWHQLDQHY\SOêYDRSDN



%OLåãLHãSHFLILNRYDQpOLPLW\DLQpREPHG]HQLDV~XYHGHQpYR
YãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFK







3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDVWXGQHSR]HPQpNRPXQLNiFLH
NRĐDMRYpGUiK\PRVW\WXQHO\OiYN\
9ãHWN\XVWDQRYHQLDWRKWRþOiQNXP{åXE\ĢXSUDYHQpGRSOQHQp
DOHERSR]PHQHQpSRLVWQRX]POXYRX
(VWHWLFNpãNRG\
âNRG\QDXãORP]LVNX SRNLDĐ]SRLVWHQLDQHY\SOêYDRSDN 
SHQiOHSRNXW\
ýLVWRILQDQþQpãNRG\SRNLDĐ]SRLVWHQLDQHY\SOêYDRSDN 
3ULYtFKULFLQDQHXGUåLDYDQêFKEXGRYiFK
.DWDVWURILFNpãNRG\VS{VREHQpS{VREHQtPYOKNRVWLDSOHVQt
%OLåãLHãSHFLILNRYDQpãNRG\NWRUpQLHV~SRLVWHQpV~XYHGHQp
YRYãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFK


9SUtSDGHDNVDSRLVWLWHĐDåSRSRLVWQHMXGDORVWLGR]YLHåHMHM
SUtþLQRXERODVNXWRþQRVĢNWRU~SUHYHGRPHQHSUDYGLYpDOHER
QH~SOQpRGSRYHGHQHPRKRO]LVWLĢSULGRMHGQiYDQtSRLVWHQLD
DNWRUiERODSUHX]DYUHWLHSRLVWHQLDSRGVWDWQiPiSUiYR
SRLVWQpSOQHQLHRGPLHWQXĢ










.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"


 

,






9
9

9SUtSDGHPDMHWNRYpKRSRLVWHQLDMHPLHVWRPSRLVWHQLD6ORYHQVNiUHSXEOLND

9SUtSDGHSRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWLMH~]HPQêUR]VDK6ORYHQVNiUHSXEOLND(XUySDDOHERVYHW RNUHP86$D.DQDG\ 











$NpPiPSRYLQQRVWL"

±

3RLVWQtNMHSRYLQQêRGSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐDWêNDM~FHVDGRMHGQiYDQLDSRLVWHQLDDNRDM]PHQ\
SRLVWHQLD7~WRSRYLQQRVĢPiDMWHQQDNWRUpKRPDMHWRNVDPiSRLVWHQLHY]ĢDKRYDĢDMNHć]POXYXViPQHX]DWYiUD


±

3RLVWQtNMHSRYLQQêSODWLĢSRLVWQpYþDVDYVWDQRYHQHMYêãNH


3RLVWQtNSRLVWHQêMHSRYLQQêULDGQHVDVWDUDĢRSRLVWHQpYHFLSUHGRYãHWNêPXGUåLDYDĢLFKYGREURPWHFKQLFNRPVWDYH

$NY]QLNQHSRLVWQiXGDORVĢMHSRLVWHQêSRYLQQêXURELĢYãHWN\PRåQpRSDWUHQLDVPHUXM~FHNWRPXDE\VDY]QLNQXWiãNRGDXåQH]YlþãRYDOD
DE\VDREPHG]LOUR]VDKXåY]QLNQXWHMãNRG\

3RLVWHQêMHSRYLQQêYSUtSDGHåHVDYV~YLVORVWLVSRLVWQRXXGDORVĢRX]DþDORSURWLQHPXWUHVWQpNRQDQLHW~WRRNROQRVĢRNDPåLWHStVRPQH
R]QiPLĢSRLVWLWHĐRYL

3RLVWHQêMHSRYLQQêEH]RGNODGQHStVRPQHR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLQiMGHQLHVWUDWHQHMDOHERRGFXG]HQHMYHFLDWREH]RKĐDGXQDWRþLXå]DĖX
ERORSRVN\WQXWpSRLVWQpSOQHQLH$NVDYUiWLODVWUDWHQiDOHERRGFXG]HQiYHFSRLVWHQpPXSRWRPþREROR]DW~WRYHFSRVN\WQXWpSRLVWQp
SOQHQLHPXVtSRLVWHQêSRLVWQpSOQHQLHYUiWLĢDOHERGDĢSRLVWLWHĐRYLYHFNGLVSR]tFLt3RLVWHQêPiWRWRSUiYRYRĐE\SRGREXGYRFKWêåGĖRYSR
REGUåDQtStVRPQpKRY\]YDQLDSRLVWLWHĐRP3RXSO\QXWtWHMWRGRE\SUHFKiG]DWRWRSUiYRYRĐE\QDSRLVWLWHĐD9SUtSDGHYUiWHQLDSRLVWQpKR
SOQHQLDSRLVWLWHĐRYLVD]SRVN\WQXWpKRSRLVWQpKRSOQHQLDRGSRþtWDM~SULPHUDQpQiNODG\QDRSUDYXWHMWRYHFLDNEROLSRWUHEQpQD
RGVWUiQHQLH]iYDGNWRUpY]QLNOLYþDVHNHćEROSRLVWHQê]EDYHQêPRåQRVWLVYHFRXQDNODGDĢ

ÒSOQHSUHVQHãSHFLILNRYDQpSRYLQQRVWLV~XYHGHQpYRYãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFK



±
±

±

±

±




±




.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"

.OLHQWVL]YROtSHULRGLFLWXSODWHQLD]WêFKWRPRåQRVWtURþQHDOHERSROURþQHãWYUĢURþQH
.OLHQWVLYROtVS{VRESODWHQLDSRLVWQpKR]WêFKWRPRåQRVWtSRãWRYRXSRXNiåNRXSUtND]RPQD~KUDGXWUYDOêPSUtND]RPDOHERLQNDVRP
3RLVWQtNMHSRYLQQêSODWLĢ]DGRKRGQXWpSRLVWQpREGRELHSRLVWQpNWRUpDNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHXYHGHQpLQDNMHVSODWQpSUYêPGĖRP
SRLVWQpKRREGRELD9SUtSDGHDNYSRLVWQHM]POXYHERORSODWHQLHSRLVWQpKR]DSRLVWQpREGRELHGRMHGQDQpYVSOiWNDFKSODWtåHVSOiWND
SRLVWQpKRMHVSODWQiSUYêPGĖRPSUtVOXãQHMþDVWLSRLVWQpKRREGRELD

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
=DþLDWRNDNRQLHFSRLVWHQLDMHXUþHQêYSRLVWQHM]POXYH
3RLVWQpNU\WLH]DQLNQHDM]G{YRGRYEOLåãLHãSHFLILNRYDQêFKYRYãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFKQDSU]PHQRXYODVWQtNDSUHGPHWX
SRLVWHQLD]iQLNRPSUHGPHWXSRLVWHQLD

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
3tVRPQRXYêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYêSRYHćVDPXVtGDĢDVSRĖãHVĢWêåGĖRYSUHGMHKRXSO\QXWtP
3tVRPQRXYêSRYHćRXNDåGHM]R]POXYQêFKVWUiQGRGYRFKPHVLDFRYRGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\YêSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGQtMHMXSO\QXWtP
SRLVWHQLD]DQLNQH
2VWDWQpG{YRG\]iQLNXSRLVWQHM]POXY\V~XYHGHQpYRYãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQNDFK




+DYDULMQpSRLVWHQLH



,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH









 6SRORþQRVĢ81,4$SRLVĢRYĖDDV6ORYHQVNiUHSXEOLND

3URGXNW$872 92ď126ġ.$6.2


,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLD.RPSOHWQpLQIRUPiFLHSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLDD]POXYQpLQIRUPiFLHRSURGXNWH
V~XYHGHQpYćDOãtFKGRNXPHQWRFK NWRUpV~V~þDVĢRXQiYUKX SUHGRYãHWNêPY3RLVWQHM]POXYHD9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH.$6.2 ćDOHMOHQÄ933.$6.2³ 


2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
+DYDULMQpSRLVWHQLHPRWRURYêFKYR]LGLHO7RWRSRLVWHQLHSRVN\WXMHQiKUDGXY]QLNQXWHMãNRG\QDYODVWQRPYR]LGOHYV~YLVORVWLVSRXåtYDQtPWRKWRYR]LGOD









9

3UHGPHWRPSRLVWHQLDVDUR]XPLHYR]LGORMHKRþDVWL
DSUtVOXãHQVWYRWYRULDFHSRYLQQ~DãWDQGDUGQ~YêEDYX
XYHGHQpYSRLVWQHM]POXYHNWRUpVSĎĖDYãHWN\ćDOHM
XYHGHQpSRGPLHQN\YR933.$6.22GGLHO,,þOERG
DNQHERORStVRPQHGRKRGQXWpLQDN 

9

$NMHYSRLVWQHM]POXYHGRMHGQDQpP{åHE\Ģ
SUHGPHWRPSRLVWHQLDDM
=YOiãWQDYêEDYD
%DWRåLQD
âSHFLiOQDEDWRåLQD
6PUĢDWUYDOpQiVOHGN\RV{ESUHSUDYRYDQêFKYSRLVWHQRP
YR]LGOH
1iNODG\QDY\SURVWHQLHDRGĢDK
3ULSRLVWHQLHþHOQpKRVNOD
)LQDQþQHMVWUDW\YSUtSDGHWRWiOQHMãNRG\UHVSNUiGHåH
SRLVWHQpKRYR]LGOD













9
9
9
9
9
9
9






9







9
9
9
9








ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

9
9
9
9
9
9

3RLVWHQêPUL]LNRPP{åHE\ĢMHGQRDOHERYLDFHUR
]QDVOHGRYQêFKQHEH]SHþtNWRUpPXVLDE\ĢXYHGHQpY
SRLVWQHM]POXYH
+DYiULDYR]LGOD
=UiåNDDOHERVWUHWYR]LGODVR]YHURX
3RãNRGHQLHDOHER]QLþHQLHYR]LGODSULMHKRSDUNRYDQt
3RãNRGHQLHNiEORYKDGtFRENODGRYDOHERL]RODþQêFK
PDWHULiORYQDYR]LGOHVS{VREHQêFKRKU\]HQtPDOHER
SUHKU\]QXWtPKORGDYFDPL
3RãNRGHQLHDOHER]QLþHQLH]DVNOHQLDYR]LGOD
9DQGDOL]PXV
äLYHOQiXGDORVĢ
.UiGHå ćDOHMDMRGFXG]HQLH 
/~SHåY]P\VOHWUHVWQpKR]iNRQD ćDOHMDMRGFXG]HQLH 
,QpYSRLVWQHM]POXYHXYHGHQpQHEH]SHþLHYG{VOHGNX
NWRUêFKG{MGHNXY]QLNXãNRG\QDSUHGPHWHSRLVWHQLD
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7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




3UiYRQDSRLVWQpSOQHQLHQHY]QLNQHDNLGHRSRãNRGHQLH
]QLþHQLHNUiGHåDOHERO~SHåSULDPRDOHERQHSULDPR
VS{VREHQpY\SOêYDM~FHDOHER]YêãHQpYG{VOHGNX



ÒP\VHOQpKRNRQDQLDDOHERKUXEHMQHGEDQOLYRVWLSRLVWQtND
SRLVWHQpKRDOHERRSUiYQHQpKRYRGLþDSRLVWHQpKRYR]LGOD



-DGURYHMUHDNFLHMDGURYpKRåLDUHQLDDOHERUiGLRDNWtYQHKR
]DPRUHQLD



9RMQ\QDSDGQXWLDDOHERþLQXYRQNDMãLHKRQHSULDWHĐD
QHSULDWHĐVNHMDNFLHREþLDQVNHMYRMQ\QHSRNRMRYUHYRO~FLH
SRYVWDQLDY]EXU\GHPRQãWUiFLHãWUDMNXYêOXN\]SUiFH
YRMHQVNHMþLLQHMR]EURMHQHMPRFLþLQRYRV{EMHGQDM~FLFK
]iNHUQHDOHERYPHQHDOHERYVSRMHQtVQHMDNRXSROLWLFNRX
RUJDQL]iFLRXVSULVDKDQLD]DEDYHQLDUHNYLUiFLHSUHYRMHQVNp
~þHO\DOHERGHãWUXNFLHDOHERSRãNRGHQLDPDMHWNXQDULDGHQtP
DNHMNRĐYHNYOiG\GHMXUHDOHERGHIDFWRDOHERDNHMNRĐYHN
YHUHMQHMPRFL




3UiYRQDSRLVWQpSOQHQLHQHY]QLNQHDNYG{VOHGNXSRUXãHQLD
QLHNWRUHM]SRYLQQRVWtXYHGHQêFKYR933.$6.22GGLHO,
þOiQRN3UiYDDSRYLQQRVWLSRLVWQtNDSRLVWHQpKRDSRLVWLWHĐD
RGVDOHEREXGHSRLVWLWHĐRYL]QHPRåQHQpMHGQR]QDþQH
XUþLĢY]QLNQiURNXQDSRVN\WQXWLHSRLVWQpKRSOQHQLDDDOHER
UR]VDKMHKRSRYLQQRVWLSOQLĢ





3RLVWLWHĐQHSRVN\WQHSRLVWQpSOQHQLHYSUtSDGRFKXYHGHQêFKYR
933.$6.22GGLHO,þOiQRNERG




3RLVWLWHĐMHRSUiYQHQêSULPHUDQH]QtåLĢSRLVWQpSOQHQLHY
SUtSDGRFKXYHGHQêFKYR933.$6.22GGLHO,,þOiQRNERG


 








1iVOHGQpãNRG\DNRV~SRNXW\PDQNiDSHQiOH
3RKRQQpKPRW\















.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
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3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQDSRLVWQpXGDORVWLNXNWRUêPGRãORQD~]HPtXYHGHQRPYSRLVWQHM]POXYH
6ORYHQVNi5HSXEOLNDDOHERJHRJUDILFNp~]HPLH(XUyS\ 
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2GSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVWLWHĐDWêNDM~FHVDGRMHGQiYDQLDSRLVWHQLDDNRDM]PHQ\SRLVWHQLD7~WR
SRYLQQRVĢPiDMWHQQDNWRUpKRPDMHWRNVDPiSRLVWHQLHY]ĢDKRYDĢDMNHć]POXYXViPQHX]DWYiUD
'RGUåLDYDĢXVWDQRYHQLDSRLVWQêFKSRGPLHQRNDćDOãLHSRYLQQRVWLXORåHQpPXSRLVWQRX]POXYRXDOHERYãHREHFQH]iYl]QêPLSUHGSLVPL
3ODWLĢSRLVWQpYþDVDYVWDQRYHQHMYêãNH
%H]RGNODGQHR]QiPLĢNDåGpMHPX]QiPHRNROQRVWL]PHQ\UL]LNDDWRDMYWHG\DNNQHMG{MGHPLPRMHKRY{OH
%H]RGNODGQHLQIRUPRYDĢSRLVWLWHĐDRWRPåHQDVWDOLVNXWRþQRVWLXYHGHQpYR933.$6.22GGLHO,þOiQRN=iQLNSRLVWHQLDDYêSRYHGQp
OHKRW\
5LDGQHVDVWDUDĢRSUHGPHW\SRLVWHQLDSUHGRYãHWNêPXGUåLDYDĢLFKYGREURPWHFKQLFNRPVWDYHSRXåtYDĢLFKSRGĐDQiYRGXQDREVOXKXD
~GUåEXDQD~þHOQDNWRUêLFKYêUREFDXUþLO
9SUtSDGHGRMHGQDQpKRSRLVWHQLDXLQpKRSRLVWLWHĐDSRYLQQêR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLQi]RYDVtGORSRLVWLWHĐDGUXKSRLVWHQLDDNRDMYêãNX
SRLVWQHMVXP\7RLVWpSODWtDNSRLVWHQêX]DYULHSRLVWHQLHURYQDNêFKSUHGPHWRYSRLVWHQLDSURWLWRPXLVWpPXQHEH]SHþLXXLQpKRSRLVWLWHĐD
SUHSUtSDGãNRG\NWRUiSUHVDKXMHUiPHFSRLVWQêFKSRGPLHQRNSRLVWLWHĐD
'EDĢDE\SRLVWQiXGDORVĢQHQDVWDODQDMPlQHVPLHSRUXãRYDĢSRYLQQRVWLVPHUXM~FHNRGYUiWHQLXDOHER]PHQãHQLXQHEH]SHþHQVWYDNWRUp
V~PXSUiYQ\PLSUHGSLVPLXORåHQpDOHERNWRUpY]DOQDVHEDSRLVWQRX]POXYRXDDQLQHVPLHWUSLHĢSRUXãRYDQLHWêFKWRSRYLQQRVWt]RVWUDQ\
WUHWtFKRV{E
1H]YHULĢYR]LGORRVREHNWRUiQLHMHGUåLWHĐRPSUHGStVDQpKRYRGLþVNpKRRSUiYQHQLD
3RþDVSUHUXãHQLDMD]G\XORåLĢEDWRåLQXWDNDE\QHERODXPLHVWQHQiYRYR]LGOHQDYLGLWHĐQRPPLHVWH
3UHGRSXVWHQtPYR]LGOD]DLVWLĢYR]LGORDNRDMYãHWN\SUHGPHW\SRLVWHQLD QDSUGLVN\NROLHVVWUHãQpQRVLþHDXWRUiGLDDSRG SURWL
RGFXG]HQLXKRPRORJRYDQêPL]DEH]SHþRYDFtPL]DULDGHQLDPLSRGĐDWêFKWRSRLVWQêFKSRGPLHQRN
3RXåtYDĢYR]LGORYêOXþQHQD~þHO\VWDQRYHQpYêUREFRPDGRKRGQXWpYSRLVWQHM]POXYH
3ULVWUDWHDOHERRGFXG]HQtNĐ~þDDOHERRYOiGDþDRGYR]LGODRNDPåLWHY\NRQDĢ]iEUDQQpRSDWUHQLD]DPHG]XM~FHRGFXG]HQLXYR]LGOD
]DEH]SHþLĢYêPHQXX]DP\NDFLHKRV\VWpPDV~þDVQHLKQHćW~WRVNXWRþQRVĢStVRPQHR]QiPLĢSRLVWLWHĐRYL
%DWRåLQXDQiNODGVSUiYQHDEH]SHþQHXORåLĢD]DEH]SHþLĢQDYRYR]LGOH
3R]iQLNXSRLVWHQLDRGRY]GDĢSRLVWLWHĐRYLDVLVWHQþQ~NDUWXDQDSRåLDGDQLHSRLVWLWHĐDDMLQpGRNODG\NWRUpPXSRLVWLWHĐSRVN\WRO
=DEH]SHþLĢGRGUåLDYDQLHKRUHXYHGHQêFKSRYLQQRVWtDM]RVWUDQ\WUHWtFKRV{ENWRUêPEROSUHGPHWSRLVWHQLD]RVWUDQ\SRLVWHQpKR
SUHQHFKDQêGRXåtYDQLD
9SUtSDGHNUiGHåH SRLVWHQpKRYR]LGODSRYLQQHMãWDQGDUGQHM]YOiãWQHMYêEDY\DOHEREDWRåLQ\ SUHXNi]DĢDGRORåLĢQDGRE~GDFtPLGRNODGPL
H[LVWHQFLXYSRLVWQHM]POXYHGRKRGQXWêFK]DEH]SHþRYDFtFK]DULDGHQt

3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRSRY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWLV~XYHGHQpY
933.$6.22GGLHO,þOiQRNERG

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"

3RLVWQpMHVSODWQpSUYêPGĖRPSRLVWQpKRREGRELD DNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHXYHGHQpLQDN 
.OLHQWVLYROtVS{VRESODWHQLDSRLVWQpKR]PRåQRVWtSRãWRYRXSRXNiåNRXSUtND]RPQD~KUDGXWUYDOêPSUtND]RPDOHERLQNDVRP
.OLHQWVLYROtSHULRGLFLWXSODWHQLD]PRåQRVWtURþQHSROURþQHDOHERãWYUĢURþQH

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
=DþLDWRNDNRQLHFSRLVWHQLDMHXUþHQêYSRLVWQHM]POXYH
3RLVWQpNU\WLH]DQLNQHDM]G{YRGRYEOLåãLHãSHFLILNRYDQêFKYR933QDSU]PHQRXYODVWQtNDSUHGPHWXSRLVWHQLD]iQLNRPSUHGPHWXSRLVWHQLD
DOHER]LQêFKYR933.$6.22GGLHO,þOiQRNXYHGHQêFKG{YRGRY

$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
3tVRPQRXYêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYêSRYHćVDPXVtGDĢDVSRĖãHVĢWêåGĖRYSUHGMHKRXSO\QXWtP
3tVRPQRXYêSRYHćRXNDåGHM]R]POXYQêFKVWUiQGRGYRFKPHVLDFRYRGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\YêSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGQtMHMXSO\QXWtP
SRLVWHQLH]DQLNQH

2VWDWQpG{YRG\]iQLNXSRLVWQHM]POXY\V~XYHGHQpYR933.$6.22GGLHO,þOiQRN




&HVWRYQpSRLVWHQLH



,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH









 6SRORþQRVĢ81,4$SRLVĢRYĖDDV6ORYHQVNiUHSXEOLND

3URGXNW.UiWNRGREpFHVWRYQpSRLVWHQLH


,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLD.RPSOHWQpLQIRUPiFLHSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
D]POXYQpLQIRUPiFLHRSURGXNWHV~XYHGHQpYćDOãtFKGRNXPHQWRFK NWRUpV~V~þDVĢRXQiYUKX SUHGRYãHWNêPY3RLVWQHM]POXYHD9ãHREHFQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUH.UiWNRGREp5RþQpFHVWRYQpSRLVWHQLHY]DKUDQLþt± ćDOHMÄ933³ 


2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
.UiWNRGREpFHVWRYQpSRLVWHQLHFKUiQLSRLVWHQpRVRE\SUHGILQDQþQêPLUL]LNDPLVSRMHQêPLVFHVWRYDQtP
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3RLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRY 7(â3YLć Y\VYHWOHQLH
VNUDWLHNGROH 
/HNiUVNHRãHWUHQLHKRVSLWDOL]iFLD7UDQVSRUWGRD]QHPRFQLFH
=XEQpRãHWUHQLH
9\KĐDGiYDFLHSiWUDFLHDNFLH
8E\WRYDQLHSUtEX]QpKRQDQiYãWHYXKRVSLWDOL]RYDQpKR
'RSUDYDSUtEX]QpKRYSUtSDGHKRVSLWDOL]iFLHSRLVWHQpKR
5HSDWULiFLDĐXGVNêFKSR]RVWDWNRY
/LHþHEQpQiNODG\YG{VOHGNXWHURUL]PX
2UWRSHGLFNpSURWHWLFNpSRP{FN\
=iNODGQpDVLVWHQþQpVOXåE\ 7(â3 
,QIRUPDþQiSRPRF/HNiUVNHDVLVWHQþQpVOXåE\
3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX 7(â3 
1H~P\VHOQpãNRG\QD]GUDYtDYHFL
ÒUD]RYpSRLVWHQLH 7(â3 
7UYDOpQiVOHGN\~UD]RP6PUĢ~UD]RP
3RLVWHQLHEDWRåLQ\ 7(â3 
1iKUDGDSULVWUDWHNUiGHåL]QLþHQtYHFLRVREQHMSRWUHE\
3RLVWHQLHSUHGþDVQpKRQiYUDWX]R]DKUDQLþLD 7 
1iKUDGDXKUDGHQêFKDQHY\þHUSDQêFKVOXåLHE]DGRSUDYX
XE\WRYDQLHVWUDYX
3RLVWHQLHVWRUQD]iMD]GXFHVW\ 7 
1iKUDGDVWRUQRSRSODWNRYSULQHQDVW~SHQtQD]iMD]GFHVWX
3RLVWHQLHVWRUQDFHVWRYQpKROtVWND 7 
1iKUDGDVWRUQRSRSODWNRYSULVWRUQRYDQtSUHEXNRYDQtOtVWND
3RLVWHQLHSUiYQHMRFKUDQ\ 7â3 
3RPRFQDXSODWQHQLHSUiYQ\FK]iXMPRYDNRYODVWQtNDGUåLWHĐD
PRWRURYpKRYR]LGODYRGLþDVSROXFHVWXM~FHKRFKRGFD
F\NOLVWXFHVWXM~FHKRYGRSUDYQRPSURVWULHGNX
1iYUDWQi]iORKDSUHDGYRNiWDDOHERQiYUDWQiNDXFLD
3RLVWHQLHPHãNDQLDOHWXLQpKRGRSUDYQpKRSURVWULHGNX
7â3 
1XWQpYêGDYN\QDREþHUVWYHQLHDWRDOHWQpSRWUHE\
3RLVWHQLHPHãNDQLDEDWRåLQ\ 7â3 
1XWQpYêGDYN\QDQiKUDGQpREOHþHQLHDWRDOHWQpSRWUHE\
'RSOQNRYpDVLVWHQþQpVOXåE\ 7 
&HVWRYQpQiNODG\YSUtSDGH~UD]XDN~WQHKRRFKRUHQLDVPUWL
SRLVWHQpKRYRGLþDPRWRURYpKRYR]LGOD
1iNODG\QD]DREVWDUDQLHQiKUDGQêFKFHVWRYQêFKGRNODGRY
3RLVWHQLHQHY\GDUHQHMGRYROHQN\ 7 
2GãNRGQHQLHQDGHĖ]DKRVSLWDOL]iFLXSRLVWHQpKR
3RLVWHQLHGHQQHMGiYN\SRþDVKRVSLWDOL]iFLH 7â3 
2GãNRGQHQLHQDGHĖ]DKRVSLWDOL]iFLXSRLVWHQpKRPD[GQt

8YHGHQêUR]VDKMHSODWQêSUH.RPSOH[QêEDOtNSUHWXULVWLNX
3UHGPHW\SRLVWHQLDMHPRåQpU{]QHQDNRPELQRYDĢRNUHPEDOtND
([WUD3RYLQQpV~OLHþHEQpQiNODG\Y]DKUDQLþt
0D[LPiOQ\UR]VDKSRLVWHQLDVR]QDþHQtP7SODWtSUHWXULVWLNX
6SUHãW~GLXP3SUHSUiFXY\NRQiYDQ~Y]DKUDQLþt5R]VDK
SRLVWHQLDVR]QDþHQtP(SODWtSUHEDOtN(;75$SUHWXULVWLNX
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8
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3RLVWHQLHFXG]LQFRYEH]WUYDOpKRREY\NOpKRSRE\WXY65
7HOHIyQQHSRSODWN\V~YLVLDFHVR]QDPRYDQtPSRLVWQHMXGDORVWL
1HGRNRQþHQiQiVOHGQiOLHþEDH[LVWXM~FLFKRFKRUHQt
FKURQLFNpH[LVWXM~FHRFKRUHQLHDNERODKRVSLWDOL]iFLD
SRVOHGQêFKPHVLDFRYSUHG]DþLDWNRPSRLVWHQLD
âNRG\NWRUpQDVWDQ~SULYêNRQHSRYRODQLDSRGQLNDWHĐVNHMþLQQ
3UHGPHW\XPHOHFNHMDKLVWRULFNHMKRGQRW\PRWRURYpYR]LGOi
SHQLD]HãHN\YNODGQpNQLåN\FHVWRYQpGRNODG\OtVWN\]EUDQH
NOHQRW\SHUO\FHQQpSDSLHUHYêUREN\]GUDKêFKNRYRY
2VWDWQpSUtSDG\V~XYHGHQpYR933YþOiQNXYþDVWL
þOiQNRYYþDVWLþOiQNX


7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




8GDORVWLNWRUpY]QLNQ~YG{VOHGNX~P\VHOQpKRNRQDQLDKUXEHM
QHGEDQOLYRVWLMDGURYHMUHDNFLHMDGURYpKRåLDUHQLDYRMQ\
ãWUDMNRYQHSRNRMRYWHURUL]PXYNUDMLQiFKGRNWRUêFKVD
QHGRSRUXþXMHY\FHVWRYDĢSRåLWLDQiY\NRYêFKOiWRN
QDGPHUQpKRXåLWLDOLHNRYVDPRYUDåG\



5RGLQQpSRLVWHQLHSODWtSUHPLQGRVSHOpRVRE\DPD[RV{E
3RGPLHQNRXMHVSRORþQpE\GOLVNRYãHWNêFKSRLVWHQêFKRV{E




3RLVWHQLHSODWtSUHRVRE\RGWêåGĖRYGRURNRY
3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDFXG]LQFRYVWUYDOêPREY\NOêP
SRE\WRPY65YNUDMLQHLFKS{YRGX



3RLVWHQLHMHPRåQpGRMHGQDĢQDWXULVWLFNêãWXGLMQêSRE\W
DSUDFRYQêSRE\WEH]DOHERVPDQXiOQRXþLQQRVĢRX




8GDORVWLNWRUpY]QLNQ~YG{VOHGNXSRåLWLDDONRKROX
3RLVWLWHĐMHRSUiYQHQêSRLVWQpSOQHQLH]QtåLĢDOHER]DPLHWQXĢ
YSUtSDGHSRUXãHQLDSRYLQQRVWtSRLVWQtNDDSRLVWHQpKRNWRUp
SODWLDSUHMHGQRWOLYpSUHGPHW\SRLVWHQLDDV~XYHGHQpYR933
YþOiQNXYþDVWLþOiQNRY
YþDVWLþOiQNX0HG]LWLHWRSUtSDG\SDWULDQDSU
QHQDKOiVHQLHãNRGRYHMXGDORVWLGRGQtQHGRORåHQLHYãHWNêFK
åLDGDQêFKGRNODGRYNXGDORVWLQHVSROXSUiFDVRãHWUXM~FLP
OHNiURPDVLVWHQþQRXVOXåERXDNQHEXGHXPRåQHQp]LVWLĢ
VNXWRþQêUR]VDKãNRG\NHćSRLVWHQêY\URYQiDOHERX]Qi
SRåLDGDYNXSRãNRGHQpKRViPEH]V~KODVXSRLVWLWHĐDDN
SRLVWHQpPXY]QLNRO~UD]NY{OLNWRUpPXVS{VRELOĢDåN~XMPXQD
]GUDYtVPUĢLQHMRVREHMHYLQQê]WUHVWQpKRþLQXQH]UXãHQLH
~þDVWLQD]iMD]GHGRKRGtQRGXGDORVWL










.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"

,
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3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQDGRKRGQXW~~]HPQ~SODWQRVĢ(XUySX6YHW6YHWRNUHP86$.DQDG\RNUHP65 ]R]QDPNUDMtQSUHMHGQRWOLYp
~]HPQpSODWQRVWLMHXYHGHQêYR933þOiQNXERGH VYêQLPNRXSRLVWHQLD]iVDKRYKRUVNHMVOXåE\NWRUpSODWtQD6ORYHQVNX
DVYêQLPNRXSRLVWHQLDSUiYQHMRFKUDQ\NWRUpSODWtQD~]HPtNUDMtQ(XUySVNHM~QLHâYDMþLDUVND1yUVNDRNUHP65
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3RYLQQRVWLSRLVWQtNDDSRLVWHQpKR
$NPiSRLVWHQêGRMHGQDQpSRLVWHQLHDMXLQpKRSRLVWLWHĐDPXVtYSUtSDGHY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWLR]QiPLĢQi]RYDVtGORSRLVWLWHĐDYêãNX
SRLVWQHMVXP\GUXKSRLVWHQLD
%H]RGNODGQHR]QiPLĢNDåGp]QiPHRNROQRVWL]PHQ\UL]LND
3RLVWQtNR]QiPL]PHQXVYRMHMDGUHV\
'EDĢQDWRDE\SRLVWQiXGDORVĢQHQDVWDOD
9]LDĢVLVRVHERXGR]DKUDQLþLDGRVWDWRþQpPQRåVWYROLHNRYQDOHNiUVN\SUHGSLV
'RGUåLDYDĢXVWDQRYHQLD933YãHREHFQH]iYl]QêFKSUHGSLVRY]POXYQêFKSRGPLHQRN
2GSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\SRLVWLWHĐDXYHGHQpYSRLVWQHM]POXYH
3RLVWQtNMHSRYLQQêKUDGLĢSRLVWQpYþDVDYSUHGStVDQHMYêãNH
3UHGX]DYUHWtP]POXY\QDSRåLDGDQLHSRLVWLWHĐDSUHGORåLĢSRWYUGHQLHR]GUDYRWQRPVWDYHSRLVWHQpKRDNSRLVWHQêGRYĚãLOURNRY

3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRSRY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL
8URELĢRSDWUHQLDVPHUXM~FHNWRPXDE\VDY]QLNQXWiãNRGDXåQH]YlþãRYDOD
%H]RGNODGQHQDMQHVN{UGRGQtR]QiPLĢY]QLNãNRG\DVLVWHQþQHMVOXåEHDOHERSRLVWLWHĐRYL
3RVN\WQ~ĢSRLVWLWHĐRYLDDVLVWHQþQHMVOXåEHV~þLQQRVĢSUL]LVĢRYDQtSUtþLQ\DYêãN\ãNRG\DNRDMRULJLQiO\YãHWNêFKY\åLDGDQêFKGRNODGRY
%H]RGNODGQHQDMQHVN{UGRGQtRGQiYUDWX]R]DKUDQLþLD]DVODĢStVRPQHY\VYHWOHQLHRY]QLNXDUR]VDKXDYêãNHãNRG\QDIRUPXOiUL
XUþHQRPQDSUtVOXãQêGUXKSRLVWHQLDGRVWXSQRPQDZHEVWUiQNHSRLVWLWHĐD
6SOQRPRFQLĢRãHWUXM~FHKROHNiUDNSRVN\WRYDQLXLQIRUPiFLLSRLVWLWHĐRYLR]GUDYRWQRPVWDYHSRLVWHQpKR
6SROXSUDFRYDĢVRãHWUXM~FLPOHNiURPSRLVWLWHĐRPDVLVWHQþQRXVOXåERX
2]QiPLĢãNRGXSUtVOXãQpPXRUJiQXDNERODVS{VREHQiWUHVWQêPþLQRP
2]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLVNXWRþQRVĢDNVD]DþDORSURWLSRLVWHQpPXWUHVWQpNRQDQLHYV~YLVORVĢRXVSRLVWQRXXGDORVĢRXNU\WRXSRLVWHQtP
3tVRPQHQDKOiVLĢQiMGHQLHVWUDWHQHMDOHERRGFXG]HQHMYHFLEH]RKĐDGXQDWRþLXåEROR]DĖXSRVN\WQXWpSRLVWQpSOQHQLHDNERORXå
Y\SODWHQpSRLVWQpSOQHQLHPXVtSRLVWHQêWRWRSOQHQLHYUiWLĢDOHERGDĢSRLVWLWHĐRYLW~WRYHFNGLVSR]tFLL2WRPWRYêEHUHUR]KRGXMHSRLVWHQê
YOHKRWHGRWêåGĖRYNHG\REGUåtStVRPQ~Yê]YXRGSRLVWLWHĐDLQDNSUHFKiG]DWRWRSUiYRQDSRLVWLWHĐD
=DEH]SHþLĢSRLVWLWHĐRYLSUiYRQDQiKUDGXãNRG\RGRVRE\NWRUiãNRGXVS{VRELOD
1HPHQLĢVWDYSRãNRGHQHMYHFLSRGREXSRNLDĐQLHMHSRLVWQiXGDORVĢSUHãHWUHQiSRLVWLWHĐRPRNUHPSUtSDGXDNMHQXWQp]PLHUQHQLHãNRG\
8VFKRYDĢSRãNRGHQpYHFLDOHERþDVWLGRGRE\Y\NRQDQLDREKOLDGN\SRLVWLWHĐRP
2]QiPLĢãNRGXQDEDWRåLQHPDMLWHĐRYLXE\WRYDFLHKR]DULDGHQLDDNQDVWDODYXE\WRYDFRP]DULDGHQtDY\åLDGDĢVL]i]QDPRY]QLNX
DUR]VDKXãNRG\
2]QiPLĢãNRGXQDEDWRåLQHGRSUDYFRYLDNQDVWDODSRþDVGRE\NHG\PXEROD]YHUHQiDOHERERODSRGĐDSRN\QRYXORåHQiYVSRORþQRP
EDWRåLQRYRPSULHVWRUHDY\åLDGDĢVLGRNODGRR]QiPHQt
=UXãLĢVYRMX~þDVĢQD]iMD]GHFHVWHQDMQHVN{UGRKRGtQRGY]QLNXXGDORVWLDNWRPRKOR]DSUtþLQLĢQDYêãHQLHVWRUQRSRSODWNX
3UHGORåLĢ~þW\]D]DN~SHQpQXWQpYêGDYN\SULPHãNDQtOHWXEDWRåLQ\



.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"

3RLVWQpVDSODWt]DGRKRGQXW~GREXXYHGHQ~YSRLVWQHM]POXYH
3RLVWQpMHVSODWQpNXGĖX]DþLDWNXSRLVWHQLD
=DSODWHQtPSRLVWQpKRVDUR]XPLHGHĖSRXNi]DQLDSODWE\

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
+RGLQRXXYHGHQRXYSRLVWQHM]POXYHDNMHGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD]KRGQêVGĖRPX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\SRGPLHQNRXMH~KUDGDSRLVWQpKR
N]DþLDWNXSRLVWHQLD
9RVWDWQêFKSUtSDGRFKSRLVWHQLH]DþtQDQXOWRXKRGLQRXVWUHGRHXUySVNHKRþDVXGĖDXYHGHQpKRYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLD
3RLVWHQLHNRQþtKRGLQRXVWUHGRHXUySVNHKRþDVXGĖDXYHGHQpKRYSRLVWQHM]POXYHDNRNRQLHFSRLVWHQLD


$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
3tVRPQRXYêSRYHćRXGRWURFKPHVLDFRYRGR]QiPHQLDSRLVWQHMXGDORVWL




3RVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~SUHYiG]NRXPRWRURYpKRYR]LGOD



,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH









 6SRORþQRVĢ81,4$SRLVĢRYĖDDV6ORYHQVNiUHSXEOLND

3URGXNW$872 92ď126ġ3=3


,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLD.RPSOHWQpLQIRUPiFLHSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLDD]POXYQpLQIRUPiFLHRSURGXNWH
V~XYHGHQpYćDOãtFKGRNXPHQWRFK NWRUpV~V~þDVĢRXQiYUKX SUHGRYãHWNêPY3RLVWQHM]POXYHD9ãHREHFQêFKSRLVWQêFKSRGPLHQRNSUHSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGXVS{VREHQ~
SUHYiG]NRXPRWRURYpKRYR]LGOD ćDOHMOHQÄ9333=309³ 


2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
3RYLQQp]POXYQpSRLVWHQLHSRLVWHQLHNU\MH]RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~SUHYiG]NRXPRWRURYpKRYR]LGODWUHWtPRVREiP







ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
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8

=RGSRYHGQRVĢ]DãNRGXVS{VREHQ~SUHYiG]NRXPRWRURYpKR
YR]LGODXYHGHQpKRYSRLVWQHM]POXYHWUHWtPRVREiP
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$NMHYSRLVWQHM]POXYHGRMHGQDQpP{åHE\ĢSUHGPHWRP
SRLVWHQLDLGRSOQNRYpSRLVWHQLDNSRLVWHQLX3=309
ÒUD]RYpSRLVWHQLH VPUĢYRGLþDSRLVWHQpKRYR]LGODUHVSWUYDOp
QiVOHGN\SR~UD]HVS{VREHQpKRSUHYiG]NRXSRLVWHQpKR
YR]LGODYRGLþRYL(8522&+5$1$ 
3RLVWHQLHSUiYQHMRFKUDQ\
'RSOQNRYpSRLVWHQLHþHOQpKRVNOD
5R]ãtUHQpDVLVWHQþQpVOXåE\81,4$$66,67$1&(
3ULSRLVWHQLHþHOQpKRVNODSRLVWHQpKRYR]LGOD

3RLVWHQêPi]SRLVWHQLDSUiYRDE\SRLVĢRYDWHĐ]DQHKR
QDKUDGLOXSODWQHQpDSUHXNi]DQpQiURN\QDQiKUDGX
âNRG\QD]GUDYtDQiNODGRYSULXVPUWHQtDNRDMXSODWQHQp
SUHXNi]DQpDY\SODWHQpQiNODG\]GUDYRWQHMVWDURVWOLYRVWL
QHPRFHQVNpGiYN\GiYN\QHPRFHQVNpKR]DEH]SHþHQLD
~UD]RYpGiYN\GiYN\~UD]RYpKR]DEH]SHþHQLDG{FKRGNRYp
GiYN\GiYN\YêVOXKRYpKR]DEH]SHþHQLDDG{FKRGN\
VWDUREQpKRG{FKRGNRYpKRVSRUHQLDDNSRLVWHQêMHSRYLQQêLFK
QDKUDGLĢWêPWRVXEMHNWRP
âNRG\Y]QLNQXWHMSRãNRGHQtP]QLþHQtPRGFXG]HQtPDOHER
VWUDWRXYHFL
ÒþHOQHY\QDORåHQêFKQiNODGRYVSRMHQêFKVSUiYQ\P
]DVW~SHQtPSULXSODWĖRYDQtQiURNRYSRGĐDStVPHQD E DG 
DNSRLVĢRYDWHĐQHVSOQLOSRYLQQRVWL]iNRQDR3=3DOHER
SRLVĢRYDWHĐQHRSUiYQHQHRGPLHWROSRVN\WQ~ĢSRLVWQpSOQHQLH
DOHERQHRSUiYQHQHNUiWLOSRVN\WQXWpSRLVWQpSOQHQLH
8ãOpKR]LVNX




8

8
8

âNRGDNWRU~XWUSHOYRGLþPRWRURYpKRYR]LGODNWRUpKR
SUHYiG]NRXERODãNRGDVS{VREHQi
âNRGD]DNWRU~SRLVWHQê]RGSRYHGiVYRMPXPDQåHORYLDOHER
RVREiPNWRUpVQtPYþDVHY]QLNXãNRGRYHMXGDORVWLåLOLY
VSRORþQHMGRPiFQRVWL
âNRGDY]QLNQXWiGUåLWHĐRYLYODVWQtNRYLDOHERSUHYiG]NRYDWHĐRYL
PRWRURYpKRYR]LGODNWRUpKRSUHYiG]NRXERODãNRGD
VS{VREHQiQDPRWRURYRPYR]LGOHNWRUpKRSUHYiG]NRXEROD
ãNRGDVS{VREHQiDNRDMQDYHFLDFKGRSUDYRYDQêFKWêPWR
PRWRURYêPYR]LGORP
ãNRGDNWRU~SRLVWHQêXKUDGLODOHERVD]DYLD]DOXKUDGLĢQDG
UiPHFXVWDQRYHQêRVRELWQêPLSUHGSLVPL
1iKUDGDQHPDMHWNRYHMXMP\

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




/LPLWSRLVWQpKRSOQHQLDMHQDMY\ããLDKUDQLFDSRLVWQpKRSOQHQLD
SRLVĢRYDWHĐDSULMHGQHMãNRGRYHMXGDORVWL/LPLW\SRLVWQpKR
SOQHQLDPXVLDE\ĢXYHGHQpYSRLVWQHM]POXYH



3RLVWQiVXPDMHXUþHQiYSRLVWQHM]POXYHDNRQDMY\ããLDKUDQLFD
SRLVWQpKRSOQHQLDSUHNDåGpGRSOQNRYpSRLVWHQLH]DMHGQR
SRLVWQpREGRELH



8SR]RUQHQLH.RPSOHWQê]R]QDPYêOXNDREPHG]HQtVD
QDFKiG]DYþO933





















,


 


.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
9

3RLVWHQLHSODWtQD~]HPtYãHWNêFKþOHQVNêFKãWiWRYUHVSLQêFKãWiWRYNWRUpSRLVĢRYDWHĐR]QDþLOY]HOHQHMNDUWH






$NpPiPSRYLQQRVWL"

±

±
±
±
±
±
±
±

±
±
±
±

±
±
±
±
±

3RYLQQRVĢX]DYULHĢSRLVWQ~]POXYXPiSULWX]HPVNRPPRWRURYRPYR]LGOHWHQNWRMHDNRGUåLWHĐPRWRURYpKRYR]LGOD]DStVDQêYGRNODGRFK
YR]LGOD DOHER WHQ QD NWRUpKR VD GUåED PRWRURYpKR YR]LGOD SUHYLHGOD YRVWDWQêFK SUtSDGRFK YODVWQtN PRWRURYpKR YR]LGOD DOHER MHKR
SUHYiG]NRYDWHĐ$NQDYR]LGORMHX]DWYRUHQiQiMRPQi]POXYDSRYLQQRVĢX]DYULHĢSRLVWQ~]POXYXPiQiMRPFD
3RLVWQtNMHSRYLQQêSODWLĢSRLVWQp]DGRKRGQXWpSRLVWQpREGRELH
3RLVWQtNSRLVWHQêMHRNUHPSRYLQQRVWtNWRUpPXY\SOêYDM~]RYãHREHFQH]iYl]QêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRYSUtVOXãQêFKXVWDQRYHQt
SRLVWQêFKSRGPLHQRND]POXYQêFKGRMHGQDQtSRYLQQêDM
3UDYGLYRD~SOQHQDYãHWN\StVRPQpRWi]N\SRLVĢRYDWHĐDWêNDM~FHVDGRMHGQiYDQLDSRLVWHQLDDNRDM]PHQ\SRLVWHQLD
%H]]E\WRþQpKRRGNODGXR]QiPLĢSRLVĢRYDWHĐRYLNDåG~]PHQX~GDMRYXYHGHQêFKYSRLVWQHM]POXYH QDMPl]PHQXLGHQWLILNDþQêFK~GDMRY
I\]LFNêFKRV{EDSUiYQLFNêFKRV{E DGRSODWLĢSRLVWQpV~YLVLDFHVR]QiPHQRX]PHQRX
2]QiPLĢVNXWRþQRVWLWêNDM~FHVD]iQLNXSRLVWHQLDSRLVWHQLD]RGSRYHGQRVWL
'EDĢDE\SRLVWQiXGDORVĢQHQDVWDOD

=DEH]SHþLĢGRGUåLDYDQLHKRUHXYHGHQêFKSRYLQQRVWtDM]RVWUDQ\WUHWtFKRV{ENWRUêPERORPRWRURYpYR]LGOR]RVWUDQ\SRLVWQtND
SUHQHFKDQpGRXåtYDQLD

9V~YLVORVWLVRY]QLNRPãNRGRYHMXGDORVWLSRVN\WQ~ĢSRLVĢRYDWHĐRYLSRWUHEQ~V~þLQQRVĢDSRVWXSRYDĢSRGĐDMHKRSRN\QRY
SRLVĢRYDWHĐDQDMPl
2]QiPLĢSRLVĢRYDWHĐRYLY]QLNãNRGRYHMXGDORVWLGRGQtSRMHMY]QLNXDNY]QLNODQD~]HPt6ORYHQVNHMUHSXEOLN\GRGQtSRMHMY]QLNX
DNY]QLNODPLPR~]HPLD6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
3UHGORåLĢYGRKRGQXWHMOHKRWHGRNODG\NWRUpVLSRLVĢRYDWHĐY\åLDGD
2]QiPLĢåHEROSURWLQHPXXSODWQHQêQiURNQDQiKUDGXãNRG\R]QiPLĢåHYV~YLVORVWLVRãNRGRYRXXGDORVĢRXEROR]DþDWpWUHVWQp
VWtKDQLHDOHERNRQDQLHRSULHVWXSNXD]DEH]SHþLĢDE\EROSRLVĢRYDWHĐLQIRUPRYDQêRLFKSULHEHKXDYêVOHGNRFK

1DåLDGRVĢSRãNRGHQpKRMHSRLVWHQêSRYLQQêEH]]E\WRþQpKRRGNODGXSRVN\WQ~Ģ~GDMHSRWUHEQpSUHSRãNRGHQpKRQDXSODWQHQLH
QiURNXQDQiKUDGXãNRG\QDMPl
0HQRSULH]YLVNRDWUYDOêSRE\WSRLVWHQpKRDOHERMHKRREFKRGQpPHQRDVtGOR
2EFKRGQpPHQRDVtGORSRLVĢRYDWHĐDXNWRUpKRERORX]DYUHWpSRLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL
ýtVORSRLVWQHM]POXY\

3RLVWQtNSRLVWHQêQLHMHRSUiYQHQêEH]SUHGFKiG]DM~FHKRV~KODVXSRLVĢRYDWHĐD]DYLD]DĢVDNQiKUDGHãNRG\DQHP{åHX]DYULHĢEH]
V~KODVXSRLVĢRYDWHĐDV~GQ\]PLHU


.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"

3RLVWQpMHVSODWQpSUYêPGĖRPSRLVWQpKRREGRELD DNQLHMHYSRLVWQHM]POXYHXYHGHQpLQDN 
.OLHQWVLYROtVS{VRESODWHQLDSRLVWQpKR]PRåQRVWtSRãWRYRXSRXNiåNRXSUtND]RPQD~KUDGXWUYDOêPSUtND]RPDOHERLQNDVRP
.OLHQWVLYROtSHULRGLFLWXSODWHQLD]PRåQRVWtURþQHSROURþQHDOHERãWYUĢURþQH

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
=DþLDWRNDNRQLHFSRLVWHQLDMHXUþHQêYQiYUKXSRLVWQHM]POXY\
2VWDWQpSRGPLHQN\Y]QLNXSRLVWHQLDD]iQLNXV~SRStVDQpYR9333=309þOiQRN9]QLNSRLVWHQLDDSUHGEHåQpSRLVWHQLHUHVSþOiQRN
=iQLNSRLVWHQLDDYêSRYHGQpOHKRW\


$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
3tVRPQRXYêSRYHćRXNXNRQFXSRLVWQpKRREGRELDYêSRYHćVDPXVtGDĢDVSRĖãHVĢWêåGĖRYSUHGMHKRXSO\QXWtP
3tVRPQRXYêSRYHćRXNDåGHM]R]POXYQêFKVWUiQGRGYRFKPHVLDFRYRGX]DYUHWLDSRLVWQHM]POXY\YêSRYHGQiOHKRWDMHRVHPGQtMHMXSO\QXWtP
SRLVWHQLH]DQLNQH





&HVWRYQpSRLVWHQLH



,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH









 6SRORþQRVĢ81,4$SRLVĢRYĖDDV6ORYHQVNiUHSXEOLND

3URGXNW5RþQpFHVWRYQpSRLVWHQLH


,QIRUPiFLHYWRPWRGRNXPHQWH9iPPDM~SRP{FĢSRFKRSLĢ]iNODGQpYODVWQRVWLDSRGPLHQN\SRLVWHQLD.RPSOHWQpLQIRUPiFLHSUHGX]DYUHWtPSRLVWHQLD
D]POXYQpLQIRUPiFLHRSURGXNWHV~XYHGHQpYćDOãtFKGRNXPHQWRFK NWRUpV~V~þDVĢRXQiYUKX SUHGRYãHWNêPY3RLVWQHM]POXYHD9ãHREHFQêFK
SRLVWQêFKSRGPLHQNDFKSUH.UiWNRGREp5RþQpFHVWRYQpSRLVWHQLHY]DKUDQLþt± ćDOHMÄ933³ 


2DNêW\SSRLVWHQLDLGH"
5RþQpFHVWRYQpSRLVWHQLHFKUiQLSRLVWHQpRVRE\SUHGILQDQþQêPLUL]LNDPLVSRMHQêPLVFHVWRYDQtPVPRåQRVĢRXSUHGĎåHQLDRćDOãtURN3UHGĎåHQLH
SRLVWHQLDMHUHDOL]RYDQpQD]iNODGHQiYUKXGRGDWNXN]POXYH]DVODQpKRSRLVWQtNRYLSUHGXSO\QXWtPNRQFDSRLVWHQLD
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ýRQLHMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"

ýRMHSUHGPHWRPSRLVWHQLD"
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 9


9
 9

 9
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3RLVWHQLHOLHþHEQêFKQiNODGRY %3.YLć Y\VYHWOHQLH
VNUDWLHNGROH 
/HNiUVNHRãHWUHQLHKRVSLWDOL]iFLD7UDQVSRUWGRD]QHPRFQLFH
=XEQpRãHWUHQLH
9\KĐDGiYDFLHSiWUDFLHDNFLH
8E\WRYDQLHSUtEX]QpKRQDQiYãWHYXKRVSLWDOL]RYDQpKR
'RSUDYDSUtEX]QpKRYSUtSDGHKRVSLWDOL]iFLHSRLVWHQpKR
5HSDWULiFLDĐXGVNêFKSR]RVWDWNRY
/LHþHEQpQiNODG\YG{VOHGNXWHURUL]PX
2UWRSHGLFNpSURWHWLFNpSRP{FN\
=iNODGQpDVLVWHQþQpVOXåE\ %3. 
,QIRUPDþQiSRPRF/HNiUVNHDVLVWHQþQpVOXåE\
/HWQpãSRUW\SRþDVGRYROHQN\]DN~SHQpSULPRUL %3. 
SDUDVDLOLQJþOQNRYDQLHMD]GDQDYRGQRPVN~WULYRGQêELF\NHO
YRGQpO\åRYDQLHORSWRYpKU\
=LPQpãSRUW\SRþDVGRYROHQN\ %3. 
O\åRYDQLHEHåN\VQRXERDUGLQJViQNRYDQLHNRUþXĐRYDQLH
3RLVWHQLH]RGSRYHGQRVWL]DãNRGX 3. 
1H~P\VHOQpãNRG\QD]GUDYtDYHFL
ÒUD]RYpSRLVWHQLH 3. 
7UYDOpQiVOHGN\~UD]RP6PUĢ~UD]RP
3RLVWHQLH]iVDKRYKRUVNHMVOXåE\Y65 . 
1iNODG\QDSiWUDQLHD]iFKUDQXQDKRUiFKDQDYRYRGH
3RLVWHQLHEDWRåLQ\ 3. 
1iKUDGDSULVWUDWHNUiGHåL]QLþHQtYHFLRVREQHMSRWUHE\
3RLVWHQLHSUHGþDVQpKRQiYUDWX]R]DKUDQLþLD . 
1iKUDGDXKUDGHQêFKDQHY\þHUSDQêFKVOXåLHE]DGRSUDYX
XE\WRYDQLHVWUDYX
3RLVWHQLHVWRUQD]iMD]GXFHVW\ . 
1iKUDGDVWRUQRSRSODWNRYSULQHQDVW~SHQtQD]iMD]GFHVWX
3RLVWHQLHVWRUQDFHVWRYQpKROtVWND . 
1iKUDGDVWRUQRSRSODWNRYSULVWRUQRYDQtSUHEXNRYDQtOtVWND
3RLVWHQLHSUiYQHMRFKUDQ\ . 
3RPRFQDXSODWQHQLHSUiYQ\FK]iXMPRYDNRYODVWQtNDGUåLWHĐD
PRWRURYpKRYR]LGODYRGLþDVSROXFHVWXM~FHKRFKRGFD
F\NOLVWXFHVWXM~FHKRYGRSUDYQRPSURVWULHGNX
1iYUDWQi]iORKDSUHDGYRNiWDDOHERQiYUDWQiNDXFLD
3RLVWHQLHPHãNDQLDOHWXLQpKRGRSUDYQpKRSURVWULHGNX . 
1XWQpYêGDYN\QDREþHUVWYHQLHDWRDOHWQpSRWUHE\
3RLVWHQLHPHãNDQLDEDWRåLQ\ . 
1XWQpYêGDYN\QDQiKUDGQpREOHþHQLHDWRDOHWQpSRWUHE\
5R]ãtUHQpDVLVWHQþQpVOXåE\ . 
=PHãNDQLHRGFKRGXYHUHMQpKRGRSUDYQpKRSURVWULHGNX
&HVWRYQpQiNODG\YSUtSDGH~UD]XDN~WQHKRRFKRUHQLDVPUWL
SRLVWHQpKRYRGLþDPRWRURYpKRYR]LGOD
1iNODG\QD]DREVWDUDQLHQiKUDGQêFKFHVWRYQêFKGRNODGRY
2GãNRGQpSUL~QRVHOLHWDGODDXWREXVX
3RVN\WQXWLHILQDQþQHMSRPRFLSRLVWHQpPX


8YHGHQêUR]VDKMHSODWQêSUHEDOtN.20)2575R]VDK
SRLVWHQLDSUHEDOtN\%$6,&3/86.20)257MHXYHGHQê
YSRLVWQHM]POXYH5R]VDKSRLVWHQLDVR]QDþHQtP%SODWtSUH
%DVLF3SUH3OXV.SUH.RPIRUW

8
8
8
8
8
8

3RLVWHQLHFXG]LQFRYEH]WUYDOpKRREY\NOpKRSRE\WXY65
7HOHIyQQHSRSODWN\V~YLVLDFHVR]QDPRYDQtPSRLVWQHMXGDORVWL
1HGRNRQþHQiQiVOHGQiOLHþEDH[LVWXM~FLFKRFKRUHQt
FKURQLFNpH[LVWXM~FHRFKRUHQLHDNERODKRVSLWDOL]iFLD
SRVOHGQêFKPHVLDFRYSUHG]DþLDWNRPSRLVWHQLD
âNRG\NWRUpQDVWDQ~SULYêNRQHSRYRODQLDSRGQLNDWHĐVNHMþLQQ
3UHGPHW\XPHOHFNHMDKLVWRULFNHMKRGQRW\PRWRURYpYR]LGOi
SHQLD]HãHN\YNODGQpNQLåN\FHVWRYQpGRNODG\OtVWN\]EUDQH
NOHQRW\SHUO\FHQQpSDSLHUHYêUREN\]GUDKêFKNRYRY
2VWDWQpSUtSDG\V~XYHGHQpYR933YþOiQNXYþDVWL
þOiQNRYYþDVWLþOiQNX

7êNDM~VDNU\WLDQHMDNpREPHG]HQLD"




'ĎåNDMHGQRUD]RYpKRSRE\WXY]DKUDQLþtYNUDMLQiFK6YHWDMH
PD[GQtVPRåQRVĢRXSUHGĎåHQLDGRGQt]DSRSODWRN



'ĎåNDMHGQRUD]RYpKRSRE\WXY]DKUDQLþtYNUDMLQiFK(XUyS\
SRGĐD]R]QDPXNUDMtQYR933 MHPD[GQt



5RGLQQpSRLVWHQLHSODWtSUHPLQGRVSHOpRVRE\DPD[RV{E
3RGPLHQNRXMHVSRORþQpE\GOLVNRYãHWNêFKSRLVWHQêFKRV{E



3RLVWHQLHSODWtSUHRVRE\RGWêåGĖRYGRNRQFDSRLVWQpKR
REGRELDYNWRURPGRYĚãLOLYHNURNRYDOHERURNRYXGHWt
YURGLQQRPSRLVWHQt



8GDORVWLNWRUpY]QLNQ~YG{VOHGNX~P\VHOQpKRNRQDQLDKUXEHM
QHGEDQOLYRVWLMDGURYHMUHDNFLHMDGURYpKRåLDUHQLDYRMQ\
ãWUDMNRYQHSRNRMRYWHURUL]PXYNUDMLQiFKGRNWRUêFKVD
QHGRSRUXþXMHY\FHVWRYDĢSRåLWLDQiY\NRYêFKOiWRN
QDGPHUQpKRXåLWLDOLHNRYVDPRYUDåG\



3RLVWHQLHVDQHY]ĢDKXMHQDFXG]LQFRYVWUYDOêPREY\NOêP
SRE\WRPY65YNUDMLQHLFKS{YRGX



3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQDWXULVWLFNêãWXGLMQêSRE\WDVOXåREQp
FHVW\EH]YêNRQXPDQXiOQHMþLQQRVWL




8GDORVWLNWRUpY]QLNQ~YG{VOHGNXSRåLWLDDONRKROX
3RLVWLWHĐMHRSUiYQHQêSRLVWQpSOQHQLH]QtåLĢDOHER]DPLHWQXĢ
YSUtSDGHSRUXãHQLDSRYLQQRVWtSRLVWQtNDDSRLVWHQpKRNWRUp
SODWLDSUHMHGQRWOLYpSUHGPHW\SRLVWHQLDDV~XYHGHQpYR933
YþOiQNXYþDVWLþOiQNRY
YþDVWLþOiQNX0HG]LWLHWRSUtSDG\SDWULDQDSU
QHQDKOiVHQLHãNRGRYHMXGDORVWLGRGQtQHGRORåHQLHYãHWNêFK
åLDGDQêFKGRNODGRYNXGDORVWLQHVSROXSUiFDVRãHWUXM~FLP
OHNiURPDVLVWHQþQRXVOXåERXKRUVNRXVOXåERXDNQHEXGH
XPRåQHQp]LVWLĢVNXWRþQêUR]VDKãNRG\NHćSRLVWHQêY\URYQi
DOHERX]QiSRåLDGDYNXSRãNRGHQpKRViPEH]V~KODVX
SRLVWLWHĐDDNSRLVWHQpPXY]QLNRO~UD]NY{OLNWRUpPXVS{VRELO
ĢDåN~XMPXQD]GUDYtVPUĢLQHMRVREHMHYLQQê]WUHVWQpKRþLQX
QH]UXãHQLH~þDVWLQD]iMD]GHGRKRGtQRGXGDORVWL




,



.GHVDQDPĖDY]ĢDKXMHNU\WLH"
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3RLVWHQLHVDY]ĢDKXMHQDGRKRGQXW~~]HPQ~SODWQRVĢ(XUySX ]R]QDPNUDMtQMHXYHGHQêYR933þOiQNXERGH DOHER6YHWRNUHP65
VYêQLPNRXSRLVWHQLD]iVDKRYKRUVNHMVOXåE\NWRUpSODWtQD6ORYHQVNXDVYêQLPNRXSRLVWHQLDSUiYQHMRFKUDQ\NWRUpSODWtQD~]HPtNUDMtQ
(XUySVNHM~QLHâYDMþLDUVND1yUVNDRNUHP65







$NpPiPSRYLQQRVWL"
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±
±
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±
±
±
±
±
±
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±
±
±
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±
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±
±
±
±
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3RYLQQRVWLSRLVWQtNDDSRLVWHQpKR
$NPiSRLVWHQêGRMHGQDQpSRLVWHQLHDMXLQpKRSRLVWLWHĐDPXVtYSUtSDGHY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWLR]QiPLĢQi]RYDVtGORSRLVWLWHĐDYêãNX
SRLVWQHMVXP\GUXKSRLVWHQLD
%H]RGNODGQHR]QiPLĢNDåGp]QiPHRNROQRVWL]PHQ\UL]LND
3RLVWQtNR]QiPL]PHQXVYRMHMDGUHV\
'EDĢQDWRDE\SRLVWQiXGDORVĢQHQDVWDOD
9]LDĢVLVRVHERXGR]DKUDQLþLDGRVWDWRþQpPQRåVWYROLHNRYQDOHNiUVN\SUHGSLV
'RGUåLDYDĢXVWDQRYHQLD933YãHREHFQH]iYl]QêFKSUHGSLVRY]POXYQêFKSRGPLHQRN
2GSRYHGDĢSUDYGLYRD~SOQHQDRWi]N\SRLVWLWHĐDXYHGHQpYSRLVWQHM]POXYH
3RLVWQtNMHSRYLQQêKUDGLĢSRLVWQpYþDVDYSUHGStVDQHMYêãNH

3RYLQQRVWLSRLVWHQpKRSRY]QLNXSRLVWQHMXGDORVWL
8URELĢRSDWUHQLDVPHUXM~FHNWRPXDE\VDY]QLNQXWiãNRGDXåQH]YlþãRYDOD
%H]RGNODGQHQDMQHVN{UGRGQtR]QiPLĢY]QLNãNRG\DVLVWHQþQHMVOXåEHDOHERSRLVWLWHĐRYL
2]QiPLĢY]QLNWLHVĖRYHMVLWXiFLHYKRUiFKY65QDGLVSHþLQJ+RUVNHM]iFKUDQQHMVOXåE\
'RGUåLDYDĢSRN\Q\KRUVNHMVOXåE\SUHYiG]NRYDWHĐDO\åLDUVNHKR]DULDGHQLD
3RVN\WQ~ĢSRLVWLWHĐRYLDDVLVWHQþQHMVOXåEHV~þLQQRVĢSUL]LVĢRYDQtSUtþLQ\DYêãN\ãNRG\DNRDMRULJLQiO\YãHWNêFKY\åLDGDQêFKGRNODGRY
%H]RGNODGQHQDMQHVN{UGRGQtRGQiYUDWX]R]DKUDQLþLD]DVODĢStVRPQHY\VYHWOHQLHRY]QLNXDUR]VDKXDYêãNHãNRG\QDIRUPXOiUL
XUþHQRPQDSUtVOXãQêGUXKSRLVWHQLDGRVWXSQRPQDZHEVWUiQNHSRLVWLWHĐD
6SOQRPRFQLĢRãHWUXM~FHKROHNiUDNSRVN\WRYDQLXLQIRUPiFLLSRLVWLWHĐRYLR]GUDYRWQRPVWDYHSRLVWHQpKR
6SROXSUDFRYDĢVRãHWUXM~FLPOHNiURPSRLVWLWHĐRPDVLVWHQþQRXVOXåERX
2]QiPLĢãNRGXSUtVOXãQpPXRUJiQXDNERODVS{VREHQiWUHVWQêPþLQRP
2]QiPLĢSRLVWLWHĐRYLVNXWRþQRVĢDNVD]DþDORSURWLSRLVWHQpPXWUHVWQpNRQDQLHYV~YLVORVĢRXVSRLVWQRXXGDORVĢRXNU\WRXSRLVWHQtP
3tVRPQHQDKOiVLĢQiMGHQLHVWUDWHQHMDOHERRGFXG]HQHMYHFLEH]RKĐDGXQDWRþLXåEROR]DĖXSRVN\WQXWpSRLVWQpSOQHQLHDNERORXå
Y\SODWHQpSRLVWQpSOQHQLHPXVtSRLVWHQêWRWRSOQHQLHYUiWLĢDOHERGDĢSRLVWLWHĐRYLW~WRYHFNGLVSR]tFLL2WRPWRYêEHUHUR]KRGXMHSRLVWHQê
YOHKRWHGRWêåGĖRYNHG\REGUåtStVRPQ~Yê]YXRGSRLVWLWHĐDLQDNSUHFKiG]DWRWRSUiYRQDSRLVWLWHĐD
=DEH]SHþLĢSRLVWLWHĐRYLSUiYRQDQiKUDGXãNRG\RGRVRE\NWRUiãNRGXVS{VRELOD
1HPHQLĢVWDYSRãNRGHQHMYHFLSRGREXSRNLDĐQLHMHSRLVWQiXGDORVĢSUHãHWUHQiSRLVWLWHĐRPRNUHPSUtSDGXDNMHQXWQp]PLHUQHQLHãNRG\
8VFKRYDĢSRãNRGHQpYHFLDOHERþDVWLGRGRE\Y\NRQDQLDREKOLDGN\SRLVWLWHĐRP
2]QiPLĢãNRGXQDEDWRåLQHPDMLWHĐRYLXE\WRYDFLHKR]DULDGHQLDDNQDVWDQHYXE\WRYDFRP]DULDGHQtDY\åLDGDĢVL]i]QDPRY]QLNX
DUR]VDKXãNRG\
2]QiPLĢãNRGXQDEDWRåLQHGRSUDYFRYLDNQDVWDODSRþDVGRE\NHG\PXEROD]YHUHQiDOHERERODSRGĐDSRN\QRYXORåHQiYVSRORþQRP
EDWRåLQRYRPSULHVWRUHDY\åLDGDĢVLGRNODGRR]QiPHQt
=UXãLĢVYRMX~þDVĢQD]iMD]GHFHVWHQDMQHVN{UGRKRGtQRGY]QLNXXGDORVWLDNWRPRKOR]DSUtþLQLĢQDYêãHQLHVWRUQRSRSODWNX
3UHGORåLĢ~þW\]D]DN~SHQpQXWQpYêGDYN\SULPHãNDQtOHWXEDWRåLQ\

.HG\DDNRXKUiG]DPSODWEX"

3RLVWQpVDSODWtNUiWURþQH
3RLVWQpMHVSODWQpNXGĖX]DþLDWNXSRLVWHQLDDOHERSULSUHGĎåHQtSRVOHGQêGHĖSUHG]DþLDWNRPSUHGĎåHQLD
=DSODWHQtPSRLVWQpKRVDUR]XPLHGHĖSRXNi]DQLDSODWE\

.HG\]DþtQDDNRQþtNU\WLH"
+RGLQRXXYHGHQRXYSRLVWQHM]POXYHDNMHGHĖ]DþLDWNXSRLVWHQLD]KRGQêVGĖRPX]DWYRUHQLDSRLVWQHM]POXY\SRGPLHQNRXMH~KUDGD
SRLVWQpKRN]DþLDWNXSRLVWHQLD
9RVWDWQêFKSUtSDGRFKSRLVWHQLH]DþtQDQXOWRXKRGLQRXVWUHGRHXUySVNHKRþDVXGĖDXYHGHQpKRYSRLVWQHM]POXYHDNR]DþLDWRNSRLVWHQLD
3RLVWHQLHNRQþtKRGLQRXVWUHGRHXUySVNHKRþDVXSRVOHGQpKRGĖDREGRELD]DNWRUpERORXKUDGHQpSRLVWQp
.RQFRPREGRELDYNWRURPSRLVWHQêGRYĚãLOURNYHNXDOHERYNWRURPGLHĢDGRYĚãLORURNYHNXYURGLQQRPSRLVWHQt


$NRP{åHP]POXYXY\SRYHGDĢ"
3tVRPQRXYêSRYHćRXGRWURFKPHVLDFRYRGR]QiPHQLDSRLVWQHMXGDORVWL

6S{VRE\GRMHGQiYDQLDSRLVWHQLDRG
Spôsob dojednania
Poistný produkt
Albert

Off line kalkulátor

Návrh PZ
(samoprepisovacie tlaēivo))

Návrh PZ v pdf

Auto&Voűnosƛ Kasko

áno

áno (ver.2.12.1)

áno (M/156/18)

áno (M/156/18)

Auto&Voűnosƛ PZP

áno

áno (ver.2.12.1)

áno (M/076/18)

áno (M/076/18)

Domov&Šƛastie

áno

áno (ver.3.2.1)

áno (M/155/18)

áno (M/155/18)

Firma&Ochrana

nie

áno (ver.1.3.1)

nie

nie

Zodpovednosƛ
zamestnanca
Roēné cestovné
poistenie
Krátkodobé cestovné
poistenie

nie

nie

nie

áno (Z/008/18)

áno

nie

nie

áno (CP/128/18)

áno

iba výpoēet (ver.1.1.2)

nie

áno (CP/129/18)

Úrazové poistenie

áno

áno (ver.4.2.3) + priložiƛ
dodatok s vyhlásením
k PZ)

áno + priložiƛ dodatok s
vyhlásením k PZ

áno (U/019/17)

Uniqaēik

áno

nie

nie

nie

Uniqát

áno

áno (ver.1.3.1)

nie

nie

Celoročné cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:

Produkt:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31383408,
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,
vl. č. 757/B

Celoročné cestovné poistenie

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre celoročné
cestovné poistenie a ak si poistník zvolil Balík INTERMEDIATE, PRESTIGE alebo ULTIMATE, aj v Oceňovacích tabuľkách pre poistenie trvalých následkov úrazu
dosahujúcich najmenej 40 %.

O aký typ poistenia ide?
Cestovné poistenie ako neživotné rizikové poistenie.

alebo trestnej činnosti zahŕňajúc aj ich prípravu alebo
pokusy o ne,
manipulácie so zbraňami, výbušninami, horľavými látkami a toxickými látkami,
choroby alebo úrazu, ktoré boli spôsobené bezprostredne alebo sprostredkovane jadrovou energiou, ionizujúcimi lúčmi, rádioaktívnym alebo obdobným žiarením,
vrátane dlhodobého vystavenia organizmu poisteného
ich účinkom,
ciest, na ktoré poistený nastúpil napriek vyhláseniu varovania Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pred cestou do zasiahnutej krajiny alebo oblasti,
následkov chorôb alebo úrazov, ku ktorým došlo a boli
diagnostikované pred začiatkom poistenia, alebo chronických chorôb, ktoré nespĺňajú definičné znaky chronickej choroby,
priamej súvislosti s požitím narkotík a iných omamných
alebo psychotropných látok poisteným, vrátane abstinenčných príznakov,
akéhokoľvek lietania iného ako letov pasažierov v komerčných licencovaných lietadlách s platným prevádzkovým povolením na verejnú prepravu osôb, alebo letov
pacientov alebo zranených alebo ich sprievodcov lietadlom alebo helikoptérou záchrannej služby,
samovraždy alebo pokusu o samovraždu,
úmyselného konania poisteného; úmyselne spôsobených úrazov alebo chorôb poisteným vrátane ich následkov, úmyselne spôsobených úrazov alebo chorôb tretími
osobami na žiadosť poisteného,
akejkoľvek lekárskej starostlivosti alebo lekárskeho ošetrenia vykonaného osobou bez platného oprávnenia poskytovať lekársku starostlivosť alebo ošetrenie v zahraničí,
zdravotníckych výkonov poskytnutých na žiadosť poisteného, bez zdravotnej indikácie alebo ak zdravotnícke
výkony nemajú liečebný účel, alebo sú vykonané za účelom kozmetickej korekcie,
zdravotníckych výkonov spojených s hemodialýzou alebo s transplantácoiu plánovanou pred začiatkom cesty,
očkovania, preventívnych, kontrolných a plánovaných
vyšetrení a zdravotníckych výkonov,
liečby AIDS,

Čo je predmetom poistenia?
Poistenie liečebných nákladov v zahraničí s poistnou sumou 225 000 eur.
Poistenie nákladov Horskej záchrannej služby v Slovenskej republike s poistnou sumou 15 000 eur.
Poistenie concierge starostlivosti VIP bez určenia poistnej sumy.
V prípade dojednania balíkov s rozšíreným nepovinným krytím je možné dojednať:
- poistenie batožiny a dokladov,
- poistenie pre prípad úrazu,
- poistenie zodpovednosti za škodu,
- poistenie právnej pomoci,
- poistenie meškania letu alebo hromadnej dopravy,
- poistenie meškania batožiny,
- poistenie technickej pomoci v zahraničí,
- poistenie pomoci vo finančnej núdzi,
- poistenie storna cesty.
Poistné sumy a poistné limity pre balíky s rozšíreným nepovinným krytím sú uvedené v článku 9 Všeobecných poistných podmienok pre celoročné cestovné poistenie.

Čo nie je predmetom poistenia?
Akékoľvek iné riziko, ako riziko uvedené v sekcii „Čo je
predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa škodové udalosti, ktoré nastali v súvislosti alebo v dôsledku:
vojny, invázie, aktu zahraničného nepriateľa, vojnového
stavu (vyhláseného alebo nevyhláseného), vrátane výnimočného stavu, občianskej vojny, vzbury, povstania,
revolúcie, vojenskej diktatúry; použitia nukleárnych,
biologických alebo chemických zbraní hromadného
ničenia alebo účasti vojakov na zahraničných misiách
alebo zahraničných cvičeniach,
aktívnej účasti poisteného na demonštrácii, občianskych nepokojoch, teroristických akciách, sabotážach
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vykonávania akéhokoľvek profesionálneho športu; akéhokoľvek zo športov, pri ktorých sú používané motorové alebo aj bezmotorové lietajúce stroje či prostriedky,
ako napríklad parašutizmus, závesné lietanie, akrobatické lietanie a pod.; vykonávania športov s použitím
dvojstopých aj jednostopých vozidiel, rallye a s tým súvisiacich tréningových jázd, pokiaľ je poistený vodičom
alebo spolujazdcom,
s nákladmi za ošetrenie ochorenia na horskú chorobu,
ak táto choroba bola vyvolaná pobytom poisteného
v nadmorskej výške nad 3 500 m.n.m.,
nebezpečných športov definovaných v čl. 2, odsek 23
a nebezpečných povolaní definovaných v čl. 2, odsek 24,
degeneratívne ochorenia chrbtice a ich priame a nepriame dôsledky,
odvykacie, detoxikačné alebo spánkové kúry;
umelé oplodnenia alebo liečby sterility,
počas kúpeľnej alebo rehabilitačnej liečby, doliečovacieho, rekondičného alebo klimaticko – liečebného
pobytu, vrátane pobytu v zdravotníckom zariadení za
týmto účelom,
požitia omamných látok alebo liekov v dávkach nezodpovedajúcim lekárskemu predpisu, alebo v dôsledku
požitia alkoholu či sústavného alkoholizmu, prípadne
užitie omamných látok a liekov bez predpísania lekárom, hoci ich povaha si lekársky predpis vyžaduje,
výkonov manuálnej práce a rizikových povolaní,
úrazov alebo chorôb poisteného, ku ktorým došlo pri
vedení motorového vozidla poisteným bez príslušného
vodičského oprávnenia alebo nerešpektovaním miestnych všeobecne záväzných právnych predpisov,
ak udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom na poistné plnenie z cestovného poistenia nastane pred začiatkom vzniku poistného krytia alebo po zániku poistného krytia.

vyhotovenia alebo opravy zubných protéz (napr. korunka, mostík),
ošetrenia zubným lekárom, ak bola zanedbaná povinná
ročná preventívna stomatologická prehliadka,
súvisiace s tehotenstvom,
náročných vyšetrení indikovaných odborným lekárom
(počítačová tomografia, magnetická rezonancia, endoskopia, neštandardné laboratórne vyšetrenie krvi
a iné), ak úhrady nákladov na takéto vyšetrenia neboli
vopred odsúhlasené poisťovateľom alebo asistenčnou
spoločnosťou,
privolania, sprevádzajúcej osoby alebo rodinného príslušníka bez predchádzajúceho súhlasu asistenčnej spoločnosti alebo poisťovateľa;
v súvislosti s privolaním opatrovníka k nezaopatrenému
dieťaťu, sprevádzajúcej osoby alebo rodinného príslušníka pokiaľ hospitalizácia poisteného netrvala neprerušene minimálne 7 dní,
dopravy, stravy alebo ubytovania opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu, sprevádzajúcej osoby alebo rodinného príslušníka na inom mieste ako je miesto hospitalizácie poisteného v zahraničí,
za nepriame škody všetkého druhu (napr. ušlý zárobok,
ušlý zisk) a za vedľajšie výdavky (napr. expresné príplatky
akéhokoľvek druhu, preknihovanie letenky bez schválenia poistiteľa alebo asistenčnej spoločnosti).
Poistenie pre zásah horskej služby neposkytuje plnenie:
za práce, ktoré neboli vykonané v kompetencii horskej
služby,
za výkony hradené z verejného zdravotného poistenia,
za výkony hradené z poistenia liečebných nákladov v zahraničí,
ak tiesňová situácia nastala v súvislosti s požitím alkoholu alebo iných omamných, toxických, psychotropných či
ostatných látok schopných nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo rozpoznávacie
schopnosti alebo sociálne správanie alebo v súvislosti
s ich abstinenčnými príznakmi,
ak tiesňová situácia nastala v dôsledku samovraždy, pokusu o ňu alebo v dôsledku úmyselného sebapoškodenia poisteného,
v súvislosti s výtržnosťou, ktorú vyvolal poistený,
v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorú spáchal poistený,
v súvislosti s manipuláciou so zbraňou alebo výbušninou,
ak tiesňová situácia nastala v súvislosti s prevádzkovaním nebezpečného druhu športu, rizikového športu či
aktivity,
ak tiesňová situácia nastala v súvislosti s konaním, pri
ktorom poistený vedome nedodržal predpisy a pokyny
týkajúce sa bezpečnosti osôb na danom území,
za úmyselné zneužitie horskej služby.

Poistenie liečebných nákladov sa nevzťahuje ani na prípady:
v súvislosti s úrazmi alebo chorobami, ktoré nastali alebo ich príznaky sa prejavili počas 12 mesiacov pred dátumom poistnej udalosti, vrátane chronických chorob,
ktoré neboli počas tohto obdobia stabilizované, vyžadovali hospitalizáciu, zmeny v liečbe alebo liečebnom
režime,
v súvislosti s liečbou poisteného, ktorá bola dôvodom
jeho cesty do zahraničia alebo ak bolo už pred vycestovaním zrejmé, že v priebehu cesty bude nutné takúto
liečbu absolvovať,
po návrate do Slovenskej republiky,
ak má poistený nárok na úhradu poskytnutej lekárskej
starostlivosti z iného poistenia,
ak bolo z medicínskeho hľadiska možné odložiť liečenie
poisteného na dobu po návrate zo zahraničia,
v súvislosti s cestou, na ktorú poistený nastúpil napriek
tomu, že mu ju lekár neodporúčal alebo zakázal,
v prípade, ak poistený odmietol prevoz do iného zdravotníckeho zariadenia alebo do Slovenskej republiky,
pričom prevoz bol doporučený asistenčnou spoločnosťou,
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodinným
príslušníkom poisteného alebo lekárom, ktorý cestuje
spoločne s poisteným alebo ak ide o vykonanie operačného zákroku, ktorý nebol vykonaný lekárom v zdravotníckom zariadení, alebo ak ide o liečenie poisteného
sebou samým,
vyhotovenia alebo opravy okuliarov, kontaktných šošoviek, načúvacích prístrojov, protéz a ortéz, s výnimkou
ortéz, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou akútnej zdravotnej starostlivosti,

V poistení liečebných nákladov sa poistenie nevzťahuje na
škody vzniknuté na území:
Slovenskej republiky,
štátu, v ktorom má poistený trvalý alebo prechodný pobyt,
štátu, v ktorom je poistený účastníkom systému verejného zdravotného alebo iného obdobného systému zdravotného poistenia,
štátu, na území ktorého sa zdržiava nelegálne.
Obmedzenia týkajúce sa rozšíreného rozsahu poistenia sú
uvedené v článkoch 4, čl. 22, čl. 28, čl. 29, čl. 32, čl. 33, čl. 37, čl.
41, čl. 45, čl. 49, čl. 52, čl. 56 Všeobecných poistných podmienok pre celoročné cestovné poistenie.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie liečebných nákladov a poistenie concierge služieb VIP sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území ktoréhokoľvek štátu sveta.
Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby SR sa vzťahuje iba na horské oblasti v územnej pôsobnosti horskej služby v Slovenskej republike (Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné
Tatry).

Aké mám povinnosti?
• Informovať poistených o všetkých právach a povinnostiach vyplývajúcich z uzavretej poistnej zmluvy.
• V prípade vzniku poistnej udalosti odovzdať poisťovateľovi alebo asistenčnej službe na požiadanie kontaktné údaje o poistených, prípadne poškodených.
• V prípade vzniku škodovej udalosti kontaktovať asistenčnú službu.
• Riadiť sa pokynmi poisťovateľa a asistenčnej služby a účinne s nimi spolupracovať.
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Oznámiť poisťovateľovi na príslušnom tlačive vznik poistnej udalosti a uviesť pravdivé vysvetlenie.
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu poistnej udalosti.
• V prípade hospitalizácie bez zbytočného odkladu kontaktovať asistenčnú spoločnosť uvedenú v poistnej zmluve.
• Predložiť lekárske správy, ktoré musia obsahovať tieto informácie: meno pacienta, jeho identifikačné údaje, dátum ošetrenia, diagnózu,
popis liečby a predpísané lieky, názov zdravotníckeho zariadenia s kontaktom na neho a meno ošetrujúceho lekára.
• Predložiť originály účtov potvrdzujúcich úhradu nákladov s uvedením mena poisteného a s pečiatkou a podpisom lekára, ktorý tieto účty
vystavil.
• Predložiť lekárske predpisy a originály účtov za lieky.
• Vyžiadať si predchádzajúci súhlas asistenčnej spoločnosti pred absolvovaním lekárom odporúčaných nákladných diagnostických a liečebných procedúr (od 100 eur za jednotlivý diagnostický alebo liečebný výkon) v zahraničí, ktoré hradí z vlastných prostriedkov.
• Vyžiadať si predchádzajúci súhlas týkajúci sa pobytu opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu, sprevádzajúcej osoby a rodinného príslušníka od poisťovateľa a asistenčnej spoločnosti.
Povinnosti týkajúce sa rozšíreného rozsahu poistenia sú uvedené v čl. 19, čl. 23, čl. 30, čl. 34, čl. 38, čl. 42, čl. 46, čl. 50, čl. 53 a čl. 57 Všeobecných
poistných podmienok pre celoročné cestovné poistenie.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné uhrádzam ku dňu splatnosti poistného uvedeného v poistnej zmluve.
Ak sa poistná zmluva uzaviera na diaľku, prvé poistné je splatné v deň uvedený v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy predloženom na diaľku.
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa uhrádza po celú dobu trvania zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.
Poistenie začína nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia, najskôr však dňom
nasledujúcim po uzavretí poistnej zmluvy.
Ak sa poistenie dojednáva na diaľku poistenie sa vzťahuje aj na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy, ak bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. Poistné krytie cestovného poistenia začína v takomto prípade najskôr nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa
nasledujúceho po dni predloženia návrhu poistníkovi, nie však skôr ako dňom určeným v návrhu ako začiatok poistenia.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistenie
v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti. Výpovedná lehota je
jeden mesiac, jej uplynutím ročné poistenie zanikne.
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzavretá na diaľku;
poistná zmluva zaniká doručením odstúpenia poisťovni.
• Písomnou výpoveďou, ak mi poisťovňa oznámila zvýšenie poistného, a to v lehote dvoch týždňov odo dňa doručenia oznámenia o zvýšení
poistného poistníkovi. Poistná zmluva zaniká doručením výpovede poisťovni.
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Poistenie motorových
vozidiel pre prípad havárie,
krádeže a živelnej udalosti
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:

Produkt:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
so sídlom Karaďžičova 17, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31383408,
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,
vl. č. 757/B

Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti
- KASKO

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti (ďalej len „VPP“) a v Aktuálnom zozname asistenčných služieb
a ak sú dojednané pripoistenia aj v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie finančnej straty – SuperGAP, Osobitných poistných
podmienkach pre pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ. Ak bola zmluva uzatváraná na diaľku sú informácie týkajúce sa uzavierania
zmluvy na diaľku uvedené v Dodatku č. 1 k Všeobecným poistným podmienkam pre poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie,
krádeže a živelnej udalosti.

O aký typ poistenia ide ?
Poistenie škôd na motorových vozidlách v dôsledku havárie, krádeže a živelnej udalosti.

Ak je to v poistnej zmluve výslovne dojednané, predmetom poistenia je aj:
Pripoistenie finančnej straty SuperGAP
Úrazové pripoistenie – AUTO
Pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ

Čo je predmetom poistenia?
Náraz na akúkoľvek prekážku, stret s iným účastníkom cestnej premávky, pád alebo náraz akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného
vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a pod.) na
poistené vozidlo.
Výbuch.
Zásah cudzej osoby.
Preukázateľné poškodenie poisteného vozidla
zverou, napr. poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami a pod. (nevzťahuje sa na motocykle).
Krádež celého poisteného vozidla vlámaním alebo
lúpežným prepadnutím.
Krádež častí poisteného vozidla vlámaním alebo
prepadnutím (nevzťahuje sa na motocykle).
Poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla
v dôsledku nasledujúcich udalostí: požiar, blesk,
krupobitie, víchrica, zosuv pôdy alebo lavín, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení, stret so zverou počas prevádzky
poisteného vozidla.
Poškodenia čelného skla (nevzťahuje sa na motocykle).
Asistenčné služby.
Poistná suma je stanovená pre každého klienta individuálne v poistnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?
Škody spôsobené preukázateľným poškodením poisteného motocykla zverou, napr. poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami a pod.
Škody spôsobené krádežou častí poisteného motocykla vlámaním alebo prepadnutím.
Škody spôsobené poškodením čelného skla motocykla.
Akékoľvek iné riziko, ako riziko uvedené v sekcii
„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škodové udalosti vzniknuté:
v dôsledku trvalého vplyvu prevádzky - prirodzeného opotrebovania, korózie alebo erózie, funkčného namáhania alebo v dôsledku únavy materiálu a prevádzkovo - technických porúch,
v dôsledku chybnej konštrukcie, vadou materiálu
alebo výrobnou vadou,
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motora,
krádežou pevných častí poisteného vozidla (napr.
dvere, kapota, svetlá a podobne), ak v súvislosti
s takouto krádežou nie je preukázané narušenie
predpísaných zabezpečovacích zariadení poisteného vozidla,
pádom motocykla, ktorý nevznikol počas jazdy
motocykla, okrem prípadu, ak ide o riziká uvedené
v čl. 1 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. c) VPP,
pôsobením tepla pri skrate v elektrickom vedení
(zariadení), ak sa plameň vzniknutý skratom rozšíril
ďalej alebo pôsobením tepla pri inej prevádzkovo-technickej poruche vozidla,
poškodením alebo zničením poisteného vozidla
pri pretekoch každého druhu a pri súťažiach s rýchlostnou vložkou, ako aj pri prípravných jazdách na
preteky a súťaže s rýchlostnou vložkou,
nepriamymi škodami každého druhu (napr.: ušlého zisku a škôd vzniknutých v dôsledku nepoužívania poisteného vozidla),
na pohonných hmotách,
na pneumatikách alebo iných plných gumových
obručiach poisteného vozidla, brzdovom mechanizme poisteného vozidla v dôsledku brzdenia,
elektrickom alebo elektronickom zariadení poisteného vozidla skratom alebo nosičoch záznamov,
obrazoviek a iných zobrazovacích jednotiek, pokiaľ
nedošlo z inej príčiny a v rovnakom čase aj k inému
poškodeniu poisteného vozidla, za ktoré je poisťovňa povinná plniť.
Poisťovňa je oprávnená odmietnuť poistné plnenie, ak:
sa po poistnej udalosti preukáže, že výrobné číslo karosérie (podvozku) sa podľa údajov výrobcu
nezhoduje s typom a číslom karosérie uvedeným
v poistnej zmluve a v technickom preukaze poisteného vozidla, resp. v osvedčení o evidencii poisteného vozidla,
sa po poistnej udalosti – krádeži poisteného vozidla preukáže, že predpísané zabezpečovacie
zariadenie podľa článku 11 VPP nebolo nainštalované, nebolo funkčné, prípadne nebolo v činnosti
z akéhokoľvek dôvodu alebo neplnilo zabezpečovaciu funkciu z dôvodu nesprávnej obsluhy,
poistník alebo poistený porušil povinnosti uvedené písm. a) a b), článku 6 VPP,
poisťovňa na základe predloženého znaleckého
posudku zistí akúkoľvek manipuláciu s kľúčmi
(imobilizérom), ktoré patrili k ukradnutému poistenému vozidlu, a to najmä stopy po kopírovaní
uzáveru kľúčov,
ak poistený nepredloží poisťovni doklady, kľúče
a ovládacie prvky podľa písm. a) až c) ods. 19 VPP.
Obmedzenia z pripoistení sú uvedené v:
Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie
SuperGAP

v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo údržby,
v dôsledku vykonávania opravy alebo údržby poisteného vozidla alebo v priamej súvislosti s týmito
prácami,
v dôsledku chyby, ktorú malo poistené vozidlo
pred začiatkom platnosti poistenia, a ktorá bola
alebo by mohla byť známa poistenému, jeho splnomocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na
to, či bola známa poisťovni,
v dôsledku vedenia poisteného vozidla osobou, ktorá nemá predpísané oprávnenie na vedenie vozidla,
v dôsledku činnosti poisteného vozidla ako pracovného stroja,
v dôsledku výbuchu dopravovaných výbušnín,
v dôsledku jadrových rizík - pôsobenie jadrovej
energie,
v dôsledku vojnových udalostí, vzbury, povstania
alebo iných hromadných násilných nepokojov,
štrajku, sabotáže, teroristických akcií (motivovaných akýmkoľvek dôvodom), zásahom štátnej, politickej alebo inej obdobnej moci,
v dôsledku úmyselného konania poisteného alebo poistníka, ich spoločníka alebo osoby, ktorá je
s poisteným, poistníkom alebo ich spoločníkom
v blízkom príbuzenskom vzťahu (§ 116 OZ), alebo
s nimi žije v domácnosti (§ 115 OZ), alebo úmyselným konaním osoby, ktorá sa takého konania dopustila z podnetu poisteného, poistníka alebo ich
spoločníka,
nárazom na akúkoľvek prekážku alebo stretom
s iným účastníkom cestnej premávky, ak:
1. v čase vzniku škody poistené vozidlo svojim
technickým stavom nespĺňa podmienky stanovené pre prevádzku motorových vozidiel
všeobecne záväznými predpismi v znení platnom v čase vzniku škody,
2. škoda vznikla počas omeškania so splnením
povinnosti podrobiť poistené vozidlo v určených lehotách technickej kontrole alebo iným
kontrolám ustanoveným všeobecne záväzným predpisom alebo rozhodnutím príslušného orgánu na základe všeobecne záväzného
predpisu,
3. v čase vzniku škody je poistené vozidlo vyradené z cestnej premávky, alebo ak
4. v čase vzniku škody nebola schválená technická spôsobilosť vozidla,
v čase, keď bolo poistené vozidlo použité na trestnú činnosť,
krádežou, ak krádež spôsobila osoba podieľajúca
sa na prevádzke alebo obsluhe poisteného vozidla,
počas použitia poisteného vozidla na iné účely
ako sú uvedené v poistnej zmluve (napr. prenájom
poisteného vozidla, výpožička poisteného vozidla,
požičovňa, taxi, autoškola a iné), s výnimkou nájmu poisteného vozidla vo forme leasingu, pokiaľ
v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak,
v dôsledku nasatia vody do spaľovacieho priestoru

Osobitných poistných podmienkach pre úrazové pripoistenie – AUTO,
Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie
právnej ochrany – AUTO a VODIČ,

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Európy v geografickom zmysle.
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Aké mám povinnosti?
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Poisťovni alebo ňou povereným osobám umožniť prehliadku poisteného vozidla, posúdenie rozsahu poistného nebezpečenstva, podať informácie so všetkými podrobnosťami potrebnými na jeho ocenenie a predložiť k nahliadnutiu technickú,
účtovnú a inú podobnú dokumentáciu.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu stratu originálov kľúčov od poisteného vozidla alebo zabezpečovacieho zariadenia a vykonať opatrenia smerujúce k zamedzeniu ich zneužitia.
• Ak nastala poistná udalosť urobiť všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda ďalej nezväčšovala.
• Po vzniku poistnej udalosti dať pravdivé vysvetlenie o spôsobe jej vzniku, umožniť poisťovni vykonať všetky úkony súvisiace
s vyšetrovaním príčin a rozsahu škody, najmä nesmú zmeniť stav spôsobený poistnou udalosťou, kým nie sú postihnuté
veci poisťovňou prehliadnuté; to však neplatí, ak je taká zmena nutná vo verejnom záujme alebo, aby škoda bola zmiernená
alebo, ak by došlo pri šetrení poistnej udalosti vinou poisťovne k zbytočným prieťahom.
• Predložiť poisťovni v origináloch dokumentáciu potrebnú k likvidácii škody spôsobenej poistnou udalosťou.
• Ak je v súvislosti s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému činu alebo pokusu oň, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu orgánom polície; zároveň oznámiť orgánom polície krádež poisteného vozidla.
• Oznámiť polícii dopravnú nehodu, ak táto povinnosť vyplýva zo zákona o cestnej premávke v platnom znení.
• Ak som platiteľom DPH, dať vykonať opravu poisteného vozidla len u opravcu, ktorý je tiež platiteľom DPH.
• Ak sa nájde ukradnuté poistené vozidlo po nahlásení krádeže vozidla poisťovni, som povinný oznámiť bez zbytočného odkladu túto skutočnosť poisťovni.
• Udržiavať poistené vozidlo v dobrom technickom stave po celú dobu poistenia.
• V prípade, ak je potrebné vykonať úkony alebo činnosti, ktoré poisťovňa zabezpečuje prostredníctvom asistenčných služieb,
z miesta škodovej udalosti, ku ktorej došlo na území SR, bez zbytočného odkladu telefonicky kontaktovať asistenčnú spoločnosť spolupracujúcu s poisťovňou, ktorá poskytne poradenstvo pri oznamovaní škodovej udalosti, zároveň zotrvať na
mieste nehody do príjazdu asistenčnej spoločnosti a poskytnúť jej súčinnosť pri poskytovaní asistenčnej služby.
• Zabezpečiť, aby poistené vozidlo bolo v dobe jeho opustenia riadne zabezpečené proti krádeži, a to minimálne spôsobom
uvedeným v článku 11 VPP, a zároveň, aby predmetné zabezpečenie bolo uvedené do činnosti.
• Zabezpečiť, aby sa v poistenom vozidle v dobe jeho opustenia nenachádzali doklady k vozidlu.
• Plniť i ďalšie povinnosti uložené v poistnej zmluve a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený
v poistnej zmluve.
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku, poistná
zmluva je uzavretá dňom pripísania prvého poistného alebo prvej splátky poistného na účet poisťovne.
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim po dni podpisu poistnej zmluvy. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku je začiatkom poistenia deň určený podľa čl. 1
Dodatku č. 1 k VPP.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím a poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti.
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzavretá na diaľku.
• Zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.
• Vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.
• Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom.
• V prípade právnických osôb a podnikateľov ako poistených zanikne poistenie aj zánikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť.
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Poistenie motorových
vozidiel pre prípad havárie,
krádeže a živelnej udalosti
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:

Produkt:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31383408,
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,
vl. č. 757/B

Poistenie motorových vozidiel pre prípad
havárie, krádeže a živelnej udalosti
čiastočné KASKO

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre
poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a živelnej udalosti (ďalej len „VPP“) a v Aktuálnom zozname asistenčných služieb
a ak sú dojednané pripoistenia aj v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie finančnej straty – SuperGAP, Osobitných poistných
podmienkach pre pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ. Ak bola zmluva uzatváraná na diaľku sú informácie týkajúce sa uzavierania
zmluvy na diaľku uvedené v Dodatku č. 1 k Všeobecným poistným podmienkam pre poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie,
krádeže a živelnej udalosti.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie škôd na motorových vozidlách v dôsledku havárie, krádeže a živelnej udalosti.

Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

Krádež celého poisteného vozidla vlámaním alebo
lúpežným prepadnutím.
Krádež častí poisteného vozidla vlámaním alebo
prepadnutím.
Poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla
v dôsledku nasledujúcich udalostí: požiar, blesk,
krupobitie, víchrica, zosuv pôdy alebo lavín, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných
zariadení, stret so zverou počas prevádzky poisteného vozidla.
Poškodenia čelného skla.
Asistenčné služby.

Náraz na akúkoľvek prekážku, stret s iným účastníkom cestnej premávky, pád alebo náraz akýchkoľvek predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného
vozidla (stromov, stožiarov, skál, zemín a pod.) na
poistené vozidlo.
Výbuch.
Zásah cudzej osoby.
Preukázateľné poškodenie poisteného vozidla zverou, napr. poškodenie hlodavcom, hospodárskymi
zvieratami a pod.
Akékoľvek iné riziko, okrem rizika uvedeného v sekcii „Čo je predmetom poistenia“.

Poistná suma je stanovená pre každého klienta individuálne v poistnej zmluve.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škodové udalosti vzniknuté:
v dôsledku trvalého vplyvu prevádzky - prirodzeného opotrebovania, korózie alebo erózie, funkčného namáhania alebo v dôsledku únavy materiálu a prevádzkovo - technických porúch,
v dôsledku chybnej konštrukcie, vadou materiálu
alebo výrobnou vadou,
v dôsledku nesprávnej obsluhy alebo údržby,
v dôsledku vykonávania opravy alebo údržby poisteného vozidla alebo v priamej súvislosti s týmito
prácami,

Ak je to v poistnej zmluve výslovne dojednané, predmetom poistenia je aj:
Pripoistenie finančnej straty SuperGAP
Úrazové pripoistenie – AUTO
Pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ
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v dôsledku chyby, ktorú malo poistené vozidlo
pred začiatkom platnosti poistenia, a ktorá bola
alebo by mohla byť známa poistenému, jeho splnomocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na
to, či bola známa poisťovni,

v dôsledku nasatia vody do spaľovacieho priestoru
motora,
krádežou pevných častí poisteného vozidla (napr.
dvere, kapota, svetlá a podobne), ak v súvislosti
s takouto krádežou nie je preukázané narušenie
predpísaných zabezpečovacích zariadení poisteného vozidla,

v dôsledku vedenia poisteného vozidla osobou,
ktorá nemá predpísané oprávnenie na vedenie vozidla,

pôsobením tepla pri skrate v elektrickom vedení
(zariadení), ak sa plameň vzniknutý skratom rozšíril
ďalej alebo pôsobením tepla pri inej prevádzkovo-technickej poruche vozidla,

v dôsledku činnosti poisteného vozidla ako pracovného stroja,
v dôsledku výbuchu dopravovaných výbušnín,

poškodením alebo zničením poisteného vozidla
pri pretekoch každého druhu a pri súťažiach s rýchlostnou vložkou, ako aj pri prípravných jazdách na
preteky a súťaže s rýchlostnou vložkou,

v dôsledku jadrových rizík - pôsobenie jadrovej
energie,
v dôsledku vojnových udalostí, vzbury, povstania
alebo iných hromadných násilných nepokojov,
štrajku, sabotáže, teroristických akcií (motivovaných akýmkoľvek dôvodom), zásahom štátnej, politickej alebo inej obdobnej moci,

nepriamymi škodami každého druhu (napr.: ušlého zisku a škôd vzniknutých v dôsledku nepoužívania poisteného vozidla),
na pohonných hmotách,

v dôsledku úmyselného konania poisteného alebo poistníka, ich spoločníka alebo osoby, ktorá je
s poisteným, poistníkom alebo ich spoločníkom
v blízkom príbuzenskom vzťahu (§ 116 OZ), alebo
s nimi žije v domácnosti (§ 115 OZ), alebo úmyselným konaním osoby, ktorá sa takého konania dopustila z podnetu poisteného, poistníka alebo ich
spoločníka,

na pneumatíkách alebo iných plných gumových
obručiach poisteného vozidla, brzdovom mechanizme poisteného vozidla v dôsledku brzdenia,
elektrickom alebo elektronickom zariadení poisteného vozidla skratom alebo nosičoch záznamov,
obrazoviek a iných zobrazovacích jednotiek, pokiaľ
nedošlo z inej príčiny a v rovnakom čase aj k inému
poškodeniu poisteného vozidla, za ktoré je poisťovňa povinná plniť.
Poisťovňa je oprávnená odmietnuť poistné plnenie, ak:

nárazom na akúkoľvek prekážku alebo stretom
s iným účastníkom cestnej premávky, ak:
1. v čase vzniku škody poistené vozidlo svojim
technickým stavom nespĺňa podmienky stanovené pre prevádzku motorových vozidiel
všeobecne záväznými predpismi v znení platnom v čase vzniku škody,
2. škoda vznikla počas omeškania so splnením
povinnosti podrobiť poistené vozidlo v určených lehotách technickej kontrole alebo iným
kontrolám ustanoveným všeobecne záväzným predpisom alebo rozhodnutím príslušného orgánu na základe všeobecne záväzného
predpisu,
3. v čase vzniku škody je poistené vozidlo vyradené z cestnej premávky, alebo ak
4. v čase vzniku škody nebola schválená technická spôsobilosť vozidla,

sa po poistnej udalosti preukáže, že výrobné číslo karosérie (podvozku) sa podľa údajov výrobcu
nezhoduje s typom a číslom karosérie uvedeným
v poistnej zmluve a v technickom preukaze poisteného vozidla, resp. v osvedčení o evidencii poisteného vozidla,
sa po poistnej udalosti – krádeži poisteného vozidla preukáže, že predpísané zabezpečovacie
zariadenie podľa článku 11 VPP nebolo nainštalované, nebolo funkčné, prípadne nebolo v činnosti
z akéhokoľvek dôvodu alebo neplnilo zabezpečovaciu funkciu z dôvodu nesprávnej obsluhy,
poistník alebo poistený porušil povinnosti uvedené písm. a) a b), článku 6 VPP,
poisťovňa na základe predloženého znaleckého
posudku zistí akúkoľvek manipuláciu s kľúčmi
(imobilizérom), ktoré patrili k ukradnutému poistenému vozidlu, a to najmä stopy po kopírovaní
uzáveru kľúčov,

v čase, keď bolo poistené vozidlo použité na trestnú činnosť,
krádežou, ak krádež spôsobila osoba podieľajúca
sa na prevádzke alebo obsluhe poisteného vozidla,

ak poistený nepredloží poisťovni doklady, kľúče
a ovládacie prvky podľa písm. a) až c) ods. 19 VPP.

počas použitia poisteného vozidla na iné účely
ako sú uvedené v poistnej zmluve (napr. prenájom
poisteného vozidla, výpožička poisteného vozidla,
požičovňa, taxi, autoškola a iné), s výnimkou nájmu poisteného vozidla vo forme leasingu, pokiaľ
v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak,

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Európy v geografickom zmysle.
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Aké mám povinnosti?
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Poisťovni alebo ňou povereným osobám umožniť prehliadku poisteného vozidla, posúdenie rozsahu poistného nebezpečenstva, podať informácie so všetkými podrobnosťami potrebnými na jeho ocenenie a predložiť k nahliadnutiu technickú,
účtovnú a inú podobnú dokumentáciu.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu stratu originálov kľúčov od poisteného vozidla alebo zabezpečovacieho zariadenia a vykonať opatrenia smerujúce k zamedzeniu ich zneužitia.
• Ak nastala poistná udalosť urobiť všetky opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda ďalej nezväčšovala.
• Po vzniku poistnej udalosti dať pravdivé vysvetlenie o spôsobe jej vzniku, umožniť poisťovni vykonať všetky úkony súvisiace
s vyšetrovaním príčin a rozsahu škody, najmä nesmú zmeniť stav spôsobený poistnou udalosťou, kým nie sú postihnuté
veci poisťovňou prehliadnuté; to však neplatí, ak je taká zmena nutná vo verejnom záujme alebo aby škoda bola zmiernená
alebo, ak by došlo pri šetrení poistnej udalosti vinou poisťovne k zbytočným prieťahom.
• Predložiť poisťovni v origináloch dokumentáciu potrebnú k likvidácii škody spôsobenej poistnou udalosťou.
• Ak je v súvislosti s poistnou udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému činu alebo pokusu oň, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu orgánom polície; zároveň oznámiť orgánom polície krádež poisteného vozidla.
• Oznámiť polícii dopravnú nehodu, ak táto povinnosť vyplýva zo zákona o cestnej premávke v platnom znení.
• Ak som platiteľom DPH, dať vykonať opravu poisteného vozidla len u opravcu, ktorý je tiež platiteľom DPH.
• Ak sa nájde ukradnuté poistené vozidlo po nahlásení krádeže vozidla poisťovni, som povinný oznámiť bez zbytočného odkladu túto skutočnosť poisťovni.
• Udržiavať poistené vozidlo v dobrom technickom stave po celú dobu poistenia.
• V prípade, ak je potrebné vykonať úkony alebo činnosti, ktoré poisťovňa zabezpečuje prostredníctvom asistenčných služieb,
z miesta škodovej udalosti, ku ktorej došlo na území SR, bez zbytočného odkladu telefonicky kontaktovať asistenčnú spoločnosť spolupracujúcu s poisťovňou, ktorá poskytne poradenstvo pri oznamovaní škodovej udalosti, zároveň zotrvať na
mieste nehody do príjazdu asistenčnej spoločnosti a poskytnúť jej súčinnosť pri poskytovaní asistenčnej služby.
• Zabezpečiť, aby poistené vozidlo bolo v dobe jeho opustenia riadne zabezpečené proti krádeži, a to minimálne spôsobom
uvedeným v článku 11 VPP, a zároveň, aby predmetné zabezpečenie bolo uvedené do činnosti.
• Zabezpečiť, aby sa v poistenom vozidle v dobe jeho opustenia nenachádzali doklady k vozidlu.
• Plniť i ďalšie povinnosti uložené v poistnej zmluve a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného alebo splátky poistného; deň splatnosti poistného alebo
jeho splátky je určený v poistnej zmluve.
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku, poistná
zmluva je uzavretá dňom pripísania prvého poistného alebo prvej splátky poistného na účet poisťovne.
Začiatok poistenia je deň uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim po dni podpisu poistnej zmluvy. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku je začiatkom poistenia deň určený podľa
čl. 1 Dodatku č. 1 k VPP.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti.
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzavretá na diaľku.
• Zmenou vlastníckeho práva k motorovému vozidlu ku dňu tejto zmeny, okrem prípadov ustanovených v článku 12 ods. 4 písm.
g) body g1-g4 VPP.
• Zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.
• Vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.
• Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom.
• V prípade právnických osôb a podnikateľov ako poistených zanikne poistenie aj zánikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť.
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Krátkodobé cestovné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:

Produkt:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
so sídlom Karaďžičova 17, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31383408,
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,
vl. č. 757/B

Krátkodobé cestovné poistenie

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre
Krátkodobé cestovné poistenie a ak poistník zvolil balík M alebo L, aj v Oceňovacích tabuľkách pre poistenie trvalých následkov úrazu
dosahujúcich najmenej 40 %.

O aký typ poistenia ide ?
Krátkodobé cestovné poistenie.

Čo je predmetom poistenia?

aktívnej účasti poisteného na demonštrácii, občianskych nepokojoch, teroristických akciách, sabotážach alebo trestnej činnosti zahŕňajúc aj ich
prípravu alebo pokusy o ne,
manipulácie so zbraňami, výbušninami, horľavými
látkami a toxickými látkami,
choroby alebo úrazu, ktoré boli spôsobené bezprostredne alebo sprostredkovane jadrovou energiou, ionizujúcimi lúčmi, rádioaktívnym alebo obdobným žiarením, vrátane dlhodobého vystavenia
organizmu poisteného ich účinkom,
ciest, na ktoré poistený nastúpil napriek vyhláseniu
varovania Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pred cestou do zasiahnutej krajiny
alebo oblasti,
následkov chorôb alebo úrazov, ku ktorým došlo
a boli diagnostikované pred začiatkom poistenia,
alebo chronických chorôb, ktoré nespĺňajú definičné znaky chronickej choroby,
priamej súvislosti s požitím narkotík a iných omamných alebo psychotropných látok poisteným, vrátane abstinenčných príznakov,
akéhokoľvek lietania iného ako letov pasažierov
v komerčných licencovaných lietadlách s platným
prevádzkovým povolením na verejnú prepravu
osôb, alebo letov pacientov alebo zranených alebo ich sprievodcov lietadlom alebo helikoptérou
záchrannej služby,
samovraždy alebo pokusu o samovraždu,
úmyselného konania poisteného; úmyselne spôsobených úrazov alebo chorôb poisteným, vrátane
ich následkov, úmyselne spôsobených úrazov alebo chorôb tretími osobami na žiadosť poisteného,
akejkoľvek lekárskej starostlivosti alebo lekárskeho ošetrenia vykonaného osobou bez platného
oprávnenia poskytovať lekársku starostlivosť alebo
ošetrenie v zahraničí,
zdravotníckych výkonov poskytnutých na žiadosť
poisteného, bez zdravotnej indikácie alebo ak
zdravotnícke výkony nemajú liečebný účel, alebo
sú vykonané za účelom kozmetickej korekcie,

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí s poistnou sumou 100 000 eur
V prípade dojednania balíkov s rozšíreným nepovinným krytím je možné dojednať:
- poistenie batožiny a dokladov,
- poistenie pre prípad úrazu,
- poistenie zodpovednosti za škodu,
- poistenie právnej pomoci,
- poistenie meškania letu alebo hromadnej dopravy,
- poistenie meškania batožiny,
- poistenie technickej pomoci v zahraničí.
Bez ohľadu na dojednaný balík poistení je možné dojednať si aj nasledovné voliteľné pripoistenia:
- poistenie nákladov Horskej záchrannej služby
v Slovenskej republike,
- poistenie storna cesty.
Poistné sumy a poistné limity pre balíky s rozšíreným
nepovinným krytím a voliteľné pripoistenia sú uvedené v článku 9 Všeobecných poistných podmienok pre
krátkodobé cestovné poistenie.

Čo nie je predmetom poistenia?
Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v sekcii
„Čo je predmetom poistenia“

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa poistné udalosti, ktoré nastali v súvislosti alebo v dôsledku:
vojny, invázie, aktu zahraničného nepriateľa, vojnového stavu (vyhláseného alebo nevyhláseného), vrátane výnimočného stavu, občianskej vojny,
vzbury, povstania, revolúcie, vojenskej diktatúry;
použitia nukleárnych, biologických alebo chemických zbraní hromadného ničenia alebo účasti
vojakov na zahraničných misiách alebo zahraničných cvičeniach,
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zdravotníckych výkonov spojených s hemodialýzou alebo s transplantácoiu plánovanou pred začiatkom cesty,
očkovania, preventívnych, kontrolných a plánovaných vyšetrení a zdravotníckych výkonov,
liečby AIDS,
vykonávania akéhokoľvek profesionálneho športu;
akéhokoľvek zo športov, pri ktorých sú používané
motorové alebo aj bezmotorové lietajúce stroje či
prostriedky, ako napríklad parašutizmus, závesné
lietanie, akrobatické lietanie a pod.; vykonávania
športov s použitím dvojstopých aj jednostopých
vozidiel, rallye a s tým súvisiacich tréningových
jázd, pokiaľ je poistený vodičom alebo spolujazdcom,
s nákladmi za ošetrenie ochorenia na horskú chorobu, ak táto choroba bola vyvolaná pobytom poisteného v nadmorskej výške nad 3 500 m.n.m.,
nebezpečných športov definovaných v čl. 2, odsek
23 a nebezpečných povolaní definovaných v čl. 2,
odsek 24,
degeneratívneho ochorenia chrbtice a jeho priamych a nepriamych dôsledkov,
odvykacích, detoxikačných alebo spánkových kúr,
umelého oplodnenia alebo liečby sterility,
kúpeľnej alebo rehabilitačnej liečby, doliečovacieho, rekondičného alebo klimaticko – liečebného
pobytu, vrátane pobytu v zdravotníckom zariadení
za týmto účelom,
požitia omamných látok alebo liekov v dávkach
nezodpovedajúcim lekárskemu predpisu, alebo
v dôsledku požitia alkoholu či sústavného alkoholizmu, prípadne užitie omamných látok a liekov
bez predpísania lekárom hoci ich povaha si lekársky predpis vyžaduje,
výkonu manuálnej práce, rizikových povolaní a rizikových športov, ak nie je v poistnej zmluve dojednané, že sú súčasťou krátkodobého cestovného poistenia,
úrazov alebo chorôb poisteného, ku ktorým došlo
pri vedení motorového vozidla poisteným bez príslušného vodičského oprávnenia alebo nerešpektovaním miestnych všeobecne záväzných právnych predpisov,
ak udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom na poistné plnenie z cestovného poistenia nastane pred
začiatkom vzniku poistného krytia alebo po zániku
poistného krytia.
Poistenie sa nevzťahuje ani na prípady:
v súvislosti s úrazmi alebo chorobami, ktoré nastali
alebo ich príznaky sa prejavili počas 12 mesiacov
pred dátumom poistnej udalosti, vrátane chronických chorôb, ktoré neboli počas tohto obdobia
stabilizované, vyžadovali hospitalizáciu, zmeny
v liečbe alebo liečebnom režime,
v súvislosti s liečbou poisteného, ktorá bola dôvodom jeho cesty do zahraničia alebo ak bolo už
pred vycestovaním zrejmé, že v priebehu cesty
bude nutné takúto liečbu absolvovať,
po návrate do Slovenskej republiky,
ak má poistený nárok na úhradu poskytnutej lekárskej starostlivosti z iného poistenia,
ak bolo z medicínskeho hľadiska možné odložiť liečenie poisteného na dobu po návrate zo zahraničia,
v súvislosti s cestou, na ktorú poistený nastúpil
napriek tomu, že mu ju lekár neodporúčal alebo
zakázal,

vyhotovenia alebo opravy okuliarov, kontaktných
šošoviek, načúvacích prístrojov, protéz a ortéz,
s výnimkou ortéz, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou
akútnej zdravotnej starostlivosti,
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodinným
príslušníkom poisteného alebo lekárom, ktorý
cestuje spoločne s poisteným alebo ak ide o vykonanie operačného zákroku, ktorý nebol vykonaný
lekárom v zdravotníckom zariadení, alebo ak ide
o liečenie poisteného sebou samým,
ak poistený odmietol prevoz do iného zdravotníckeho zariadenia alebo do Slovenskej republiky,
pričom prevoz bol doporučený asistenčnou spoločnosťou,
za vyhotovenie alebo opravu zubných protéz
(napr. korunka, mostík),
v súvislosti s ošetrením zubným lekárom, ak bola
zanedbaná povinná ročná preventívna stomatologická prehliadka,
v súvislosti s tehotenstvom,
náročnýćh vyšetrení indikovaných odborným lekárom (počítačová tomografia, magnetická rezonancia, endoskopia, neštandardné laboratórne vyšetrenie krvi a iné), ak úhrada nákladov na takéto
vyšetrenie neboli vopred odsúhlasené poisťovateľom alebo asistenčnou spoločnosťou,
v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá nastala ako
následok porušenia platných právnych predpisov
a nariadení v navštívenej krajine napr. výkon práce
bez oprávnenia alebo povolenia, vedenie motorového vozidla bez platného vodičského oprávnenia,
pohyb na území, ktorý je miestnymi predpismi zakázaný alebo označený ako nebezpečný a podobne,
privolania, sprevádzajúcej osoby alebo rodinného
príslušníka bez predchádzajúceho súhlasu asistenčnej spoločnosti alebo poisťovateľa,
v súvislosti s privolaním opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu, sprevádzajúcej osoby alebo rodinného príslušníka pokiaľ hospitalizácia poisteného
netrvala neprerušene minimálne 7 dní,
dopravy, stravoy alebo ubytovania opatrovníka
k nezaopatrenému dieťaťu, sprevádzajúcej osoby
alebo rodinného príslušníka na inom mieste ako je
miesto hospitalizácie poisteného v zahraničí,
za nepriame škody všetkého druhu (napr. ušlý
zárobok, ušlý zisk) a za vedľajšie výdavky (napr.
expresné príplatky akéhokoľvek druhu, preknihovanie letenky bez schválenia poistiteľa alebo asistenčnej spoločnosti).
V poistení liečebných nákladov sa poistenie nevzťahuje na škody vzniknuté na území:
Slovenskej republiky,
štátu, v ktorom má poistený trvalý alebo prechodný pobyt,
štátu, v ktorom je poistený účastníkom systému
verejného zdravotného alebo iného obdobného
systému zdravotného poistenia.
Obmedzenia týkajúce sa rozšíreného rozsahu poistenia sú uvedené v čl. 4, čl. 20, čl. 22, čl. 24, čl. 28, čl. 29,
čl. 32, čl. 33, čl. 37, čl. 41, čl. 45, čl. 49, čl. 54 Všeobecných poistných podmienok pre krátkodobé cestovné
poistenie.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území ktoréhokoľvek štátu sveta.
Poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby v Slovenskej republike sa vzťahuje iba na horské oblasti v územnej pôsobnosti horskej služby v Slovenskej republike (Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy,
Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry).

Aké mám povinnosti?
• Informovať poistených o všetkých právach a povinnostiach vyplývajúcich z uzavretej poistnej zmluvy.
• V prípade vzniku poistnej udalosti odovzdať poisťovateľovi alebo asistenčnej službe na požiadanie kontaktné údaje o poistených, prípadne poškodených.
• V prípade vzniku škodovej udalosti kontaktovať asistenčnú službu.
• Riadiť sa pokynmi poisťovateľa a asistenčnej služby a účinne s nimi spolupracovať.
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Oznámiť poisťovateľovi na príslušnom tlačive vznik poistnej udalosti a uviesť pravdivé vysvetlenie.
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu poistnej udalosti.
• V prípade hospitalizácie bez zbytočného odkladu kontaktovať asistenčnú spoločnosť uvedenú v poistnej zmluve.
• Predložiť lekárske správy, ktoré musia obsahovať tieto informácie: meno pacienta, jeho identifikačné údaje, dátum ošetrenia, diagnózu, popis liečby a predpísané lieky, názov zdravotníckeho zariadenia s kontaktom na neho a meno ošetrujúceho
lekára.
• Predložiť originály účtov potvrdzujúcich úhradu nákladov s uvedením mena poisteného a s pečiatkou a podpisom lekára,
ktorý tieto účty vystavil.
• Predložiť lekárske predpisy a originály účtov za lieky.
• Vyžiadať si predchádzajúci súhlas asistenčnej spoločnosti pred absolvovaním lekárom odporúčaných nákladných diagnostických a liečebných procedúr (od 100 eur za jednotlivý diagnostický alebo liečebný výkon) v zahraničí, ktoré hradí z vlastných prostriedkov.
• Vyžiadať si predchádzajúci súhlas týkajúci sa pobytu opatrovníka k nezaopatrenému dieťaťu, sprevádzajúcej osoby a rodinného príslušníka od poisťovateľa a asistenčnej spoločnosti.
Povinnosti týkajúce sa rozšíreného rozsahu poistenia a voliteľných poistení sú uvedené v čl. 23, čl. 30, čl. 34, čl. 38, čl. 42, čl. 46,
čl. 50 Všeobecných poistných podmienok pre krátkodobé cestovné poistenie.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné v krátkodobom cestovnom poistení sa platí jednorazovo za celú dobu trvania krátkodobého cestovného poistenia.
Jednorazové poistné sa uhrádza k prvému dňu poistnej doby.
Ak sa poistná zmluva uzaviera na diaľku, jednorazové poistné je splatné v deň uvedený v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy
predloženom na diaľku.
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu určitú, preto poistenie zaniká dňom uvedeným v poistnej zmluve ako koniec poistenia.
Ak sa krátkodobé cestovné poistenie dojednáva podľa článku 6 odseku 4 Všeobecných poistných podmienok pre krátkodobé
cestovné poistenie, alebo ak sa dojednáva na diaľku, krátkodobé cestovné poistenie sa s výnimkou poistenia storna cesty, vzťahuje aj na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy, ak bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu. Poistné krytie
takéhoto krátkodobého cestovného poistenia začína najskôr hodinou, minútou a sekundou stredoeurópskeho času dňa predloženia návrhu poistníkovi, nie však skôr ako dňom určeným v návrhu ako začiatok poistenia.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistná zmluva v tomto prípade zaniká dňom určeným v takejto dohode.
• Odstúpením od zmluvy bez udania dôvodu, ak bolo doručené najneskôr v deň predchádzajúci dňu začiatku poistenia poisťovni,
poistná zmluva zaniká dňom doručenia takéhoto odstúpenia poisťovni.
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzavretá na diaľku, ak je poistenie dojednané na dobu dlhšiu ako jeden mesiac; poistná zmluva zaniká dňom doručenia takéhoto
odstúpenia poisťovni.
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Poistenie domácnosti,
a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:

Produkt:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31383408,
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,
vl. č. 757/B

Poistenie domácnosti, nehnuteľnosti
a zodpovednosti za škodu
„Hodnota domova“

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu „Hodnota domova“ (ďalej len VPP-N) a Poistných podmienkach pre
poistenie domácej asistencie a v závislosti od dojednaného pripoistenia aj v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie Cyber
Risk, Osobitných poistných podmienkach pre cestovné pripoistenie alebo Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie právnej
ochrany – BÝVANIE.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie škôd na majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.
- sprejerstvo,
- lom skla,
- spodná voda,
- búrlivý vietor,
- spätné prúdenie vody z kanalizácie,
- rozbitie alebo prasknutie skla varnej dosky,
- pripoistenie straty zamestnania a
- rozšírené krytie VIP garancia.
K poisteniu nehnuteľnosti je možné dojednať nasledovné pripoistenia:
- pripoistenie právnej ochrany,
- pripoistenie Cyber risk,
- pripoistenie spoluúčasti,
- cestovné poistenie.

Čo je predmetom poistenia?
Poškodenie alebo zničenie poistenej domácnosti.
požiarom,
víchricou,
povodňou,
záplavou,
priamym úderom blesku,
zemetrasením,
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov,
pádom lietadla,
výbuchom,
nárazom vozidla (ak je známy škodca).
Poistná suma pre poistenie domácnosti je individuálne dojednaná v poistnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?

Zodpovednosť poisteného za škodu:
- spôsobenú poisteným alebo príslušníkmi jeho domácnosti s poistnou sumou 50 000 eur za jedno
poistné obdobie
Poistenie sa v závislosti od dojednaného rozšíreného
balíka rizík môže vzťahovať aj na :
- krupobitie,
- tiaž snehu a námrazy,
- výbuch sopky,
- nadzvuková vlna,
- zosuv pôdy,zrútenie skál alebo zemín,
- zosuv lavín,
- atmosférické zrážky,
- krádež vlámaním,
- lúpežné prepadnutie,
- vnútorný vandalizmus,
- voda z vodovodných zariadení a
- náraz vozidla (ak nie je známy škodca).
- zadymenie,
- nepriamy úder blesku vrátane prepätia,
- vonkajší vandalizmus,

Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v sekcii
„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
vedomou nedbanlivosťou poisteného, jeho blízkej
osoby alebo členov domácnosti, alebo inej osoby
konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím;
poškodením, zničením alebo stratou poistenej veci
spôsobenej priamo alebo nepriamo následkom
chyby či vady, ktorú mala poistená vec už v čase
uzatvorenia poistenia, a ktorá bola či poistenému
či poistníkovi známa bez ohľadu na to, či bola známa poisťovni;
priamo alebo nepriamo povstaním, vnútornými
nepokojmi alebo štrajkom, teroristickým činom,
vojnovými udalosťami, zásahom úradnej alebo
štátnej moci;
priamym alebo nepriamym pôsobením jadrovej
energie, azbestom, žiarením všetkého druhu a odpadmi všetkého druhu;
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bezprostredným následkom korózie, erózie, hrdze, zvápenatením, oxidácie, vlhkosti alebo plesne
(okrem škôd vzniknutých pri požiari v dôsledku
hasiaceho zákroku);
poškodením poistenej veci, znečistením, rytím,
poškriabaním, poleptaním alebo nalepením predmetov, neplatí pre dojednané riziko vonkajší/vnútorný vandalizmus a sprejerstvo;
poškodením alebo zničením poistenej veci pri doprave, preprave, montáži, demontáži a pri jej oprave alebo údržbe;
opotrebením v dôsledku trvalého vplyvu prevádzky alebo postupného starnutia poistenej veci;
stratou umeleckej alebo historickej hodnoty poistenej veci;
na životnom prostredí a na škodách, ktoré vznikli
následkom znečistenia životného prostredia;
v prípade sériovej škodovej udalosti ktoroukoľvek
príčinou v reťazci príčin a následkov, ak primárna
príčina vzniku sériovej poistnej udalosti je vylúčená, bez ohľadu na to, či sekundárna a každá ďalšia
príčina vzniknutej škody je alebo nie je poistením
krytá
v dôsledku poistného rizika, ak je poistná zmluva uzatvorená v čase, keď je verejne známe bezprostredne hroziace nebezpečenstvo živelnej udalosti a poistné riziko, ktoré spôsobilo škodu bolo
predmetom verejne známej informácie o hroziacom nebezpečenstve živelnej udalosti
v dôsledku alebo počas výstavby, ktorá bola vykonávaná v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
konaním nájomcov, podnájomcov a za odplatu
ubytovaných hostí
poškodením, zničením alebo odcudzením cenností, umeleckých diel, starožitností, elektronických a optických prístrojov, peňazí, cenín, ktoré
boli umiestnené na balkónoch, lódžiách, terasách,
vo vedľajších stavbách, pivniciach, garážach alebo
nebytových priestoroch,
odcudzením hnuteľných vecí rozdielnych ako hnuteľných vecí podľa predchádzajúceho bodu z balkónov, lódžií alebo terás, ktorých spodný okraj je
vo výške menšej ako 4 metre nad okolitým terénom bez priameho vstupu z priľahlej budovy alebo požiarneho rebríka, ktorý nebol zabezpečený
pre vstup nepovolanej osoby.

vzniknutú pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti,
popolčeka, žiarením všetkého druhu, , vibrácií, kontamináciou vody, pôdy, ovzdušia, flóry alebo fauny,
na životnom prostredí podľa smernice Európskej
únie 2004/35/CE,
spôsobenú na veciach dodaných poisteným alebo
na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť,
pokiaľ ku škode došlo preto, že dodané veci boli
vadnej akosti alebo objednaná činnosť bola vadne
vykonaná,
spôsobenú pri plnení pracovných (členských) povinností v pracovno-právnych (členských) alebo
štátnozamestnaneckých vzťahoch alebo v priamej
súvislosti s ním, za ktoré poistený zodpovedá svojmu zamestnávateľovi (družstvu),
vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej právny
predpis ukladá povinnosť uzavrieť zmluvné poistenie, alebo vzniknutú z profesijnej zodpovednosti,
vzniknutú na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo
vlastníctve poisteného, boli však poistenému požičané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich má
pri sebe,
spôsobenú v prípade, ak stavebnú činnosť vykonáva pre poisteného právnická osoba prípadne podnikajúca fyzická osoba,
spôsobenú v súvislosti s nehnuteľnosťou (jej príslušenstvom), ktorú poistený užíva protiprávne alebo
v súvislosti s výstavbou alebo rekonštrukciou rodinného domu, ktorú uskutočňuje protiprávne,
spôsobenú na nehnuteľnej veci (vrátane jej príslušenstva), ktorú poistený užíva protiprávne,
spôsobenú na podzemných a nadzemných vedeniach a akékoľvek následné škody vzniknuté v dôsledku tejto škody.
na ušlom zisku alebo škodu vzniknutú inak ako na
zdraví, usmrtením, poškodením veci, zničením veci
a ďalej pokuty, penále alebo náhradu zmluvných,
správnych alebo trestných sankcií alebo na iné platby, ktoré majú represívny, exemplárny alebo preventívny charakter. ,
pri ktorej uplynula premlčacia lehota na uplatnenie
nároku na súde alebo prevzatú nad rámec ustanovený právnymi predpismi
ktorej náhradu prisúdil súd Spojených štátov amerických alebo Kanady
vzniknutú osobám jemu blízkym a osobám, ktoré
s ním žijú v domácnosti, pri poistení zodpovednosti
za škodu príslušníkov domácnosti s výnimkou škôd
spôsobených na zdraví príbuzným v priamom rade
zapríčinených psom, ktorého majiteľom je poistený,
ktorú poistený spôsobil svojim spoločníkom a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v domácnosti alebo právnickej osobe, v ktorej má poistený alebo tieto osoby majetkovú účasť.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
spôsobenú vedomou nedbanlivosťou poisteným
alebo inými osobami konajúcimi z podnetu poisteného,
spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu
alebo zamedziť zväčšovaniu už vzniknutej škody,
v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zákonného alebo povinného zmluvného poistenia
zodpovednosti za škodu,
spôsobenú živelnými udalosťami,

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, pri ktorých príčina škody a škoda nastali na území Slovenskej republiky, ak poistná udalosť zároveň na hnuteľných veciach, tvoriacich domácnosť a nachádzajúcich sa na mieste
poistenia.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poisteným alebo príslušníkmi jeho domácnosti sa týka iba poistných udalostí, pri ktorých príčina škody a škoda nastali na území Európy v geografickom zmysle.
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Aké mám povinnosti?
• Odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia, ako aj zmeny poistenia,
• Písomne oznámiť poisťovni uzavretie ďalšieho poistenia na predmet poistenia na to isté poistné riziko a zároveň obchodný
názov poisťovne a výšku poistnej sumy.
• Platiť poistné včas a v stanovenej výške.
• Bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré som bol povinný odpovedať
pri dojednávaní poistenia.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmiem porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mi právnymi predpismi uložené alebo ktoré som vzal na seba poistnou zmluvou, ani nesmiem trpieť
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb.
• Na základe písomného upozornenia poisťovne v stanovenej primeranej lehote odstrániť obzvlášť rizikové okolnosti spojené
s mojou činnosťou prípadne s užívaním predmetu poistenia.
• Urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby škoda bola čo najmenšia.
• Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako som sa dozvedel o škodovej udalosti, písomne alebo iným
vhodným spôsobom oznámiť poisťovni, že došlo ku škode a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu.
• Bez zbytočného odkladu oznámiť orgánom polície škodovú udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie
z trestného činu alebo pokusu oň prípadne ak ide o škodu v dôsledku vandalizmu a až do ukončenia obhliadky miesta škodovej udalosti políciou zachovať stav spôsobený škodovou udalosťou.
• Poskytnúť poisťovni súčinnosť potrebnú na zistenie príčiny a výšky škody a originály dokumentov požadovaných poisťovňou.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou.
• Zabezpečiť poistenú domácnosť spôsobom stanoveným v čl. 28 a 29 VPP-N.
• Zabezpečiť trvalú obývanosť domácnosti, ak je predmetom poistenia domácnosť, o ktorej som v poistnej zmluve uviedol,
že sú trvalo obývané.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného alebo splátky poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený v poistnej zmluve.
Ak sa poistenie uzatvára na diaľku, prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatná v lehote platnosti návrhu uvedenej
v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.
Ak sa poistná zmluva dojednáva na diaľku, je dňom začiatku poistenia deň uvedený v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy;
v návrhu nie je možné určiť ako deň začiatku poistenia deň skorší ako deň nasledujúci po dni predloženia návrhu na uzavretie
zmluvy poisťovňou. Ak deň začiatku poistenia uvedený v návrhu poistnej zmluvy predchádza dňu uzatvorenia poistnej zmluvy
zaplatením poistného, poistenie sa vzťahuje aj na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy zaplatením poistného a to od nultej hodiny dňa uvedeného v návrhu ako deň začiatku poistenia, pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti.
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva
uzavretá na diaľku.
• Písomnou výpoveďou, ak mu poisťovňa oznámila zvýšenie poistného, a to v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o zvýšení poistného poistníkovi; poistná zmluva zaniká doručením výpovede.
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Poistenie nehnuteľnosti,
a zodpovednosti za škodu
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:

Produkt:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31383408,
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,
vl. č. 757/B

Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti
a zodpovednosti za škodu
„Hodnota domova“

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti za škodu „Hodnota domova“ (ďalej len VPP-N) a Poistných podmienkach pre
poistenie domácej asistencie a v závislosti od dojednaného pripoistenia aj v Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie Cyber
Risk, Osobitných poistných podmienkach pre cestovné pripoistenie alebo Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie právnej
ochrany – BÝVANIE.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie škôd na majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.
- náraz vozidla (ak nie je známy škodca),
- krádež stavebných súčastí z vonkajšej časti budovy
- zadymenie,
- nepriamy úder blesku vrátane prepätia,
- vonkajší vandalizmus,
- sprejerstvo,
- lom skla,
- mráz na meračoch,
- voľne žijúce živočíchy,
- spodná voda,
- búrlivý vietor,
- spätné prúdenie vody z kanalizácie.
K poisteniu nehnuteľnosti je možné dojednať nasledovné pripoistenia:
- pripoistenie právnej ochrany,
- pripoistenie Cyber risk,
- pripoistenie straty nájomného,
- pripoistenie spoluúčasti,
- cestovné poistenie.

Čo je predmetom poistenia?
Poškodenie alebo zničenie poistenej nehnuteľnosti:
požiarom,
víchricou,
povodňou,
záplavou,
priamym úderom blesku,
zemetrasením,
pádom stromov, stožiarov a iných predmetov,
pádom lietadla,
výbuchom,
nárazom vozidla (ak je známy škodca).
Poistná suma pre poistenie nehnuteľnosti je individuálne dojednaná na poistnej zmluve.
Zodpovednosť poisteného za škodu v závislosti od
typu poistenej nehnuteľnosti:
vyplývajúcu z vlastníctva poisteného nehnuteľnosti poistnou sumou do výšky 50 000 eur za jedno poistné obdobie,
spôsobenú poisteným ako stavebníkom rodinného domu vo výstavbe alebo chaty vo výstavbe
s poistnou sumou 50 000 eur za jedno poistné obdobie.
Poistenie sa v závislosti od dojednaného rozšíreného
balíka rizík môže vzťahovať aj na :
- krupobitie,
- tiaž snehu a námrazy,
- výbuch sopky,
- nadzvuková vlna,
- zosuv pôdy,zrútenie skál alebo zemín,
- zosuv lavín,
- atmosférické zrážky,
- krádež vlámaním,
- lúpežné prepadnutie,
- vnútorný vandalizmus,
- voda z vodovodných zariadení,

Čo nie je predmetom poistenia?
Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v sekcii
„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škody:
vedomou nedbanlivosťou poisteného, jeho blízkej
osoby alebo členov domácnosti, alebo inej osoby
konajúcej na ich podnet alebo s ich vedomím;
poškodením, zničením alebo stratou poistenej veci
spôsobenej priamo alebo nepriamo následkom
chyby či vady, ktorú mala poistená vec už v čase
uzatvorenia poistenia, a ktorá bola či poistenému
či poistníkovi známa bez ohľadu na to, či bola známa poisťovni;
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priamo alebo nepriamo povstaním, vnútornými
nepokojmi alebo štrajkom, teroristickým činom,
vojnovými udalosťami, zásahom úradnej alebo
štátnej moci;
priamym alebo nepriamym pôsobením jadrovej
energie, azbestom, žiarením všetkého druhu a odpadmi všetkého druhu;
bezprostredným následkom korózie, erózie, hrdze, zvápenatením, oxidácie, vlhkosti alebo plesne
(okrem škôd vzniknutých pri požiari v dôsledku hasiaceho zákroku);
poškodením poistenej veci, znečistením, rytím, poškriabaním, poleptaním alebo nalepením predmetov, neplatí pre dojednané riziko vonkajší/vnútorný
vandalizmus a sprejerstvo;
poškodením alebo zničením poistenej veci pri doprave, preprave, montáži, demontáži a pri jej oprave alebo údržbe;
opotrebením v dôsledku trvalého vplyvu prevádzky alebo postupného starnutia poistenej veci;
stratou umeleckej alebo historickej hodnoty poistenej veci;
na životnom prostredí a na škodách, ktoré vznikli
následkom znečistenia životného prostredia;
v prípade sériovej škodovej udalosti ktoroukoľvek
príčinou v reťazci príčin a následkov, ak primárna
príčina vzniku sériovej poistnej udalosti je vylúčená, bez ohľadu na to, či sekundárna a každá ďalšia
príčina vzniknutej škody je alebo nie je poistením
krytá;
v dôsledku poistného rizika, ak je poistná zmluva uzatvorená v čase, keď je verejne známe bezprostredne hroziace nebezpečenstvo živelnej udalosti a poistné riziko, ktoré spôsobilo škodu bolo
predmetom verejne známej informácie o hroziacom nebezpečenstve živelnej udalosti;
v dôsledku alebo počas výstavby, ktorá bola vykonávaná v rozpore s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov;
konaním nájomcov, podnájomcov a za odplatu
ubytovaných hostí.

spôsobenú formaldehydom a azbestom alebo
materiálom obsahujúcim azbest, umelým minerálnym vláknom, perzistentnými organickými látkami,
polychrómovanými bifenylmi, metyltercbutyl éterom, olovom, ortuťou, plesňou alebo akýmkoľvek
druhom húb, toxických látok alebokarcinogénnych
látok;
spôsobenú na veciach dodaných poisteným alebo
na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť,
pokiaľ ku škode došlo preto, že dodané veci boli
vadnej akosti alebo objednaná činnosť bola vadne
vykonaná;
spôsobenú pri plnení pracovných (členských) povinností v pracovno-právnych (členských) alebo
štátnozamestnaneckých vzťahoch alebo v priamej
súvislosti s ním, za ktoré poistený zodpovedá svojmu zamestnávateľovi (družstvu);
vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej právny
predpis ukladá povinnosť uzavrieť zmluvné poistenie, alebo vzniknutú z profesijnej zodpovednosti;
vzniknutú na hnuteľných veciach, ktoré nie sú vo
vlastníctve poisteného, boli však poistenému požičané alebo ich užíva z iného dôvodu alebo ich má
pri sebe;
spôsobenú v prípade, ak stavebnú činnosť vykonáva pre poisteného právnická osoba prípadne podnikajúca fyzická osoba;
spôsobenú v súvislosti s nehnuteľnosťou (jej príslušenstvom), ktorú poistený užíva protiprávne alebo
v súvislosti s výstavbou alebo rekonštrukciou rodinného domu, ktorú uskutočňuje protiprávne;
spôsobenú na nehnuteľnej veci (vrátane jej príslušenstva), ktorú poistený užíva protiprávne;
spôsobenú na podzemných a nadzemných vedeniach a akékoľvek následné škody vzniknuté v dôsledku tejto škody;
na ušlom zisku alebo škodu vzniknutú inak ako na
zdraví, usmrtením, poškodením veci, zničením veci
a ďalej pokuty, penále alebo náhradu zmluvných,
správnych alebo trestných sankcií alebo na iné platby, ktoré majú represívny, exemplárny alebo preventívny charakter;
pri ktorej uplynula premlčacia lehota na uplatnenie
nároku na súde alebo prevzatú nad rámec ustanovený právnymi predpismi;
ktorej náhradu prisúdil súd Spojených štátov amerických alebo Kanady;
vzniknutú osobám jemu blízkym a osobám, ktoré
s ním žijú v domácnosti, pri poistení zodpovednosti
za škodu príslušníkov domácnosti s výnimkou škôd
spôsobených na zdraví príbuzným v priamom rade
zapríčinených psom, ktorého majiteľom je poistený;
ktorú poistený spôsobil svojim spoločníkom a osobám im blízkym alebo osobám, ktoré žijú so spoločníkom v domácnosti alebo právnickej osobe, v ktorej má poistený alebo tieto osoby majetkovú účasť.

Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu:
spôsobenú vedomou nedbanlivosťou poisteným
alebo inými osobami konajúcimi z podnetu poisteného;
vzniknutú z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania;
spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu
alebo zamedziť zväčšovaniu už vzniknutej škody,
v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zákonného alebo povinného zmluvného poistenia
zodpovednosti za škodu;
spôsobenú živelnými udalosťami;
vzniknutú pôsobením tepla, plynov, pár, vlhkosti,
popolčeka, žiarením všetkého druhu, , vibrácií, kontamináciou vody, pôdy, ovzdušia, flóry alebo fauny;
na životnom prostredí podľa smernice Európskej
únie 2004/35/CE;

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli v mieste poistenia vymedzenom v poistnej zmluve adresou
(poistenie rodinného domu a chaty), katastrálnym územím a parcelou (poistenie rodinného domu vo výstavbe alebo
chaty vo výstavbe) alebo adresou a číslom bytu a umiestnením bytu v bytovom dome (poistenie bytu).
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Aké mám povinnosti?
• Odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky týkajúce sa dojednávaného poistenia, ako aj zmeny poistenia,
• Písomne oznámiť poisťovni uzavretie ďalšieho poistenia na predmet poistenia na to isté poistné riziko a zároveň obchodný
názov poisťovne a výšku poistnej sumy.
• Platiť poistné včas a v stanovenej výške.
• Bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré som bol povinný odpovedať
pri dojednávaní poistenia.
• Dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmiem porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mi právnymi predpismi uložené alebo ktoré som vzal na seba poistnou zmluvou, ani nesmiem trpieť
porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb.
• Na základe písomného upozornenia poisťovne v stanovenej primeranej lehote odstrániť obzvlášť rizikové okolnosti spojené
s mojou činnosťou prípadne s užívaním predmetu poistenia.
• Urobiť nevyhnutné opatrenia pre to, aby škoda bola čo najmenšia.
• Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa dozvedel o škodovej udalosti, písomne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť poisťovni, že došlo ku škode a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu.
• Bez zbytočného odkladu oznámiť orgánom polície škodovú udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie
z trestného činu alebo pokusu oň prípadne ak ide o škodu v dôsledku vandalizmu a až do ukončenia obhliadky miesta škodovej udalosti políciou zachovať stav spôsobený škodovou udalosťou.
• Poskytnúť poisťovni súčinnosť potrebnú na zistenie príčiny a výšky škody a originály dokumentov požadovaných poisťovňou.
• Zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou.
• Zabezpečiť poistenú nehnuteľnosť a vedľajšie stavby spôsobom stanoveným v čl. 22 VPP-N.
• Zabezpečiť trvalú obývanosť rodinného domu, chaty alebo bytu, ak je predmetom poistenia nehnuteľnosti rodinný dom,
chata alebo byt, o ktorých poistník v poistnej zmluve uviedol, že sú trvalo obývané.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného alebo splátky poistného; deň splatnosti poistného alebo
jeho splátky je určený v poistnej zmluve.
Ak sa poistenie uzatvára na diaľku, prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatná v lehote platnosti návrhu uvedenej
v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.
Ak sa poistná zmluva dojednáva na diaľku, je dňom začiatku poistenia deň uvedený v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy;
v návrhu nie je možné určiť ako deň začiatku poistenia deň skorší ako deň nasledujúci po dni predloženia návrhu na uzavretie
zmluvy poisťovňou. Ak deň začiatku poistenia uvedený v návrhu poistnej zmluvy predchádza dňu uzatvorenia poistnej zmluvy
zaplatením poistného, poistenie sa vzťahuje aj na dobu pred uzavretím poistnej zmluvy zaplatením poistného a to od nultej hodiny dňa uvedeného v návrhu ako deň začiatku poistenia, pokiaľ bolo poistné zaplatené vo výške a v lehote uvedenej v návrhu.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.
Poistenie rodinného domu počas výstavby alebo chaty vo výstavbe sa dojednáva na dobu určitú, na tri roky a zaniká uplynutím.
Poistenie rodinného domu počas stavby, resp. poistenie bytu vo výstavbe zanikne uplynutím dojednanej poistnej doby, nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia alebo dňom doručenia písomného oznámenia o ukončení stavebných
prác v prípade, ak sa nevyžaduje kolaudačné rozhodnutie.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím. Poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti.
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva
uzavretá na diaľku.
• Písomnou výpoveďou, ak mu poisťovňa oznámila zvýšenie poistného, a to v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o zvýšení poistného poistníkovi; poistná zmluva zaniká doručením výpovede.
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Poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:

Produkt:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31383408,
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,
vl. č. 757/B

Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „VPP“) a v Aktuálnom zozname asistenčných
služieb a ak sú dojednané pripoistenia aj v Osobitných poistných podmienkach pre úrazové pripoistenie – AUTO, Oceňovacích tabuľkách
pre poistenie trvalých následkov úrazu, Osobitných poistných podmienkach pre pripoistenie skiel motorových vozidiel a v Osobitných
poistných podmienkach pre pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ. Ak bola zmluva uzatváraná na diaľku sú informácie týkajúce
sa uzavierania zmluvy na diaľku uvedené v Dodatku č. 1 k Všeobecným poistným podmienkam pre poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

O aký typ poistenia ide ?
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
úrazové pripoistenie – AUTO
pripoistenie skiel
pripoistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ

Čo je predmetom poistenia?
Zodpovednosť za škody na zdraví a náklady pri
usmrtení s limitom poistného plnenia z jednej poistnej udalosti spolu s nákladmi na náhradu nákladOV
zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok,
dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových
dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia
a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
5 000 000 eur, bez ohľadu na počet zranených alebo
usmrtených.
Zodpovednosť za škody vzniknuté poškodením,
zničením, odcudzením alebo stratou veci.
Účelne vynaložené náklady spojené s právnym
zastúpením pri uplatňovaní nárokov na náhradu
škody, ak poisťovňa nesplnila povinnosti v lehote
stanovenej zákonom ukončiť šetrenie poistnej udalosti alebo klientovi oznámiť dôvod odmietnutia plnenia, krátenia plnenia alebo v tejto lehote vysvetliť
prečo uplatnené nároky považuje za nepreukázané
čo do dôvodu alebo výšky alebo ak poisťovňa neoprávnene odmietla poskytnúť poistné plnenie,
alebo ak neoprávnene krátila poskytnuté poistné
plnenie.
Zodpovednosť za škodu v podobe ušlého zisku
spolu s nárokmi podľa predchádzajúcich dvoch bodov s limitom poistného plnenia z jednej poistnej
udalosti 1 000 000 eur, bez ohľadu na počet poškodených

Čo nie je predmetom poistenia?
Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v sekcii
„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistením nie je krytá zodpovednosť poisteného za:
škodu, ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
škodu, za ktorú zodpovedá poistený svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v domácnosti, okrem škody na
zdraví a nákladov pri usmrtení,
škodu vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, okrem škody na
zdraví a nákladov pri usmrtení,
škodu vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy, ak
škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla alebo ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou
pri poskytovaní pomoci, ktorá nie je vykonávaná
v rámci podnikateľskej činnosti, okrem škody na
zdraví a nákladov pri usmrtení,
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dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov
starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak
sa nezistila osoba zodpovedná za škodu alebo ide
o škodu spôsobenú vodičovi motorového vozidla,
ktorého prevádzkou bola táto škoda spôsobená,
škodu spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja,
škodu, ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
škodu vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
škodu, ktorú by poisťovňa bola povinná poskytnúť zo zákona, avšak poistený bez jej súhlasu uzná
povinnosť nahradiť takúto škodu alebo jej časť
nad rámec ustanovený zákonom alebo sa zaviaže
uhradiť premlčanú pohľadávku alebo neposkytne
poisťovni potrebnú súčinnosť v súdnom konaní;
v takomto prípade je poisťovňa oprávnená plnenie
sčasti alebo úplne odmietnuť.

škodu na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom,
škodu, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal
uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda
účastníkov konania, ak poisťovňa nebola jedným
z týchto účastníkov,
škodu vzniknutú pretekárom alebo súťažiacim
účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách na ne, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých,
s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať
pravidlá cestnej premávky,
škodu vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej
starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok
úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok,

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Na území štátov uvedených na Zelenej karte.

Aké mám povinnosti?
• Pri dojednávaní poistenia predložiť poisťovni na jej žiadosť potrebné doklady, informácie a vysvetlenia na overenie správnosti a úplnosti údajov potrebných pre uzavretie poistnej zmluvy a pre stanovenie výšky poistného.
• Kedykoľvek v dobe trvania poistenia zodpovednosti predložiť poisťovni na jej požiadanie potrebné doklady, informácie
a vysvetlenia na overenie údajov, na základe ktorých bola uzavretá poistná zmluva a stanovená výška poistného.
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni každú zmenu týkajúcu sa osobných údajov, ktoré som uviedol v poistnej zmluve
a zmenu údajov týkajúcich sa motorového vozidla alebo jeho technického stavu.
• Udržiavať motorové vozidlo v dobrom technickom a výrobcom predpísanom stave.
• Bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni uzavretie poistenia zodpovednosti s iným poisťovateľom.
• Dbať na to, aby poistná udalosť nenastala; predovšetkým neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva, ktoré sú mi právnymi predpismi uložené alebo, ktoré som prevzal na seba zmluvou, a nesmiem strpieť
porušovanie týchto povinností zo strany iných osôb.
• Vykonať potrebné opatrenia k obmedzeniu rozsahu škody, pokiaľ nastane škodová udalosť, z ktorej by mohla vzniknúť povinnosť poisťovne alebo kancelárie plniť.
• Z miesta škodovej udalosti, ku ktorej došlo na území SR, ČR bez zbytočného odkladu telefonicky kontaktovať s poisťovňou
spolupracujúcu asistenčnú spoločnosť, ktorá poskytne poistenému poradenstvo pri oznamovaní škodovej udalosti. Zároveň som povinný počkať na mieste dopravnej nehody do príchodu tejto asistenčnej spoločnosti a poskytnúť jej súčinnosť
pri poskytovaní asistenčnej služby pre poisteného a poškodeného.
• Písomne oznámiť poisťovni vznik škodovej udalosti do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky a do 30
dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov.
• Po oznámení škodovej udalosti postupovať podľa pokynov poisťovne a predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada a umožniť poisťovni vyhotovenie kópii týchto dokladov a vykonanie šetrenia o príčinách a rozsahu vzniknutej
škody.
• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že bol proti mne uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške.
• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že v súvislosti so škodovou udalosťou sa začalo trestné stíhanie alebo
konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bola poisťovňa informovaná o ich priebehu a výsledkoch; ak mám právneho zástupcu, oznámiť poisťovni jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo.
• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že právo na náhradu škody bolo riadne uplatnené; v takomto prípade
som povinný postupovať podľa pokynov poisťovne.
• Podať na pokyn poisťovne v konaní o náhrade škody opravný prostriedok v prípade, že poisťovňa mi na moju žiadosť ustanovila právneho zástupcu.
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• Vzniesť námietku premlčania.
• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť, že nastali okolnosti odôvodňujúce prechod práva na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty na poisťovňu a odovzdať jej doklady potrebné na uplatnenie týchto
práv.
• Po zániku poistenia zodpovednosti, s výnimkou zániku poistenia zodpovednosti na motorové vozidlá podľa § 27 zákona,
bez zbytočného odkladu odovzdať poisťovni potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.
• Poskytovať poisťovni údaje podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) zákona a ich zmeny.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátku poistného uhrádzam k splatnosti poistného alebo splátky poistného uvedeného v poistnej zmluve.
Ak sa poistná zmluva uzaviera na diaľku, prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatná v deň uvedený v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy predloženom na diaľku.
Poistné uhrádzam poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa uhrádza za celú dobu trvania zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku, poistná
zmluva je uzavretá dňom pripísania prvého poistného alebo prvej splátky poistného na účet poisťovne.
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim
po dni podpisu poistnej zmluvy. Ak sa poistenie dojednáva na diaľku je začiatkom poistenia deň určený podľa čl. 1 Dodatku č. 1
k VPP.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy .

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď musí byť podaná písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím a poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia, v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do jedného mesiaca od písomného oznámenia škodovej udalosti.
• Písomným odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzavretá na diaľku.
• Zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.
• Vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel.
• Prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom.
• V prípade právnických osôb a podnikateľov ako poistených zanikne poistenie aj zánikom oprávnenia na podnikateľskú činnosť.
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Poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú pri výkone
povolania
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť:

Produkt:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 31383408,
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,
vl. č. 757/B

Poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri výkone povolania

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a v prípade ak sa poistenie dojednáva na diaľku vo Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania DIREKT.

O aký typ poistenia ide ?
Poistenie zodpovednosti za škodu
druhu, kontamináciou vody, pôdy, ovzdušia, flóry alebo
fauny,
zodpovednosť za škodu priamo alebo nepriamo zapríčinenú, vyplývajúcu alebo vzniknutú v spojitosti s jadrovou energiou alebo rádioaktivitou akéhokoľvek druhu,
zodpovednosť za škodu spôsobenú manipuláciou so
zápalnými alebo výbušnými látkami, plynom, formaldehydom, azbestom, toxickými látkami, karcinogénnymi
látkami a pod. alebo ich výrobou,
zodpovednosť za škodu spôsobenú sadaním, zosúvaním pôdy, poddolovaním, eróziou, priemyselným odstrelom, chemickým postrekom alebo podkopaním,
zodpovednosť za škodu spôsobenú pasúcimi sa hospodárskymi zvieratami na lúkach, stromoch, záhradných,
poľných alebo lesných kultúrach,
zodpovednosť za škodu spôsobenú prenosom vírusu
HIV, iných infekčných alebo vírusových chorôb ľudí alebo zvierat,
zodpovednosť za škodu ktorá sa prejavuje genetickými
zmenami organizmov,
zodpovednosť za škodu spôsobenú po požití alkoholického nápoja, návykovej alebo omamnej látky alebo lieku označeného zákazom viesť motorové vozidlo,
zodpovednosť za škodu priamo alebo nepriamo vyplývajúcu alebo vznikajúcu, zväčšenú alebo zhoršenú v dôsledku pôsobenia siliky (oxidu kremičitého) v ľubovoľnej
forme alebo množstve,
zodpovednosť za škodu, za ktorú poistený zodpovedá
osobám jemu blízkym a osobám, ktoré s ním žijú v domácnosti, zodpovednosť za škodu spočívajúcu v schodku na zverených hodnotách, ktoré je poistený povinný
vyúčtovať,
zodpovednosť za škodu vzniknutú stratou alebo odcudzením zverených predmetov,
zodpovednosť za škodu, pri ktorej uplynula premlčacia
lehota na uplatnenie nároku na súde, ak bola

Čo je predmetom poistenia?
Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi zavineným porušením pracovných úloh alebo
v priamej súvislosti s ním

Čo nie je predmetom poistenia?
Akékoľvek iné, riziko ako riziko uvedené v sekcii
„Čo je predmetom poistenia “.
Poistná suma je určená v závislosti od príjmu dosahovaného poisteným v rozsahu od 2 400 eur do
14 000 eur.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa tieto druhy zodpovednosti za škodu
spôsobenú zamestnávateľovi:
zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselne alebo
z hrubej nedbanlivosti,
zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
v rozsahu, v akom vznikol nárok na plnenie zo zákonného alebo povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu,
zodpovednosť za škodu spôsobenú po požití alkoholického nápoja, návykovej alebo omamnej látky alebo
lieku označeného zákazom viesť motorové vozidlo,
zodpovednosť za škodu spôsobenú v príčinnej súvislosti s vojnovými udalosťami každého druhu, vzburou, povstaním, alebo inými hromadnými násilnými nepokojmi, štrajkom, terorizmom alebo zásahom štátnej alebo
úradnej moci,
zodpovednosť za škodu spôsobenú živelnými udalosťami,
zodpovednosť za škodu vzniknutú pôsobením tepla,
plynov, pár, vlhkosti, popolčeka, žiarením všetkého
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náhrada škody prisúdená súdom Spojených štátov amerických alebo Kanady,
zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone činnosti
na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo v priamej súvislosti s výkonom
týchto prác,
zodpovednosť za škodu spôsobenú nenastúpením do
práce pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru
alebo štátno zamestnaneckého pomeru,
zodpovednosť za škodu spôsobenú vyrobením nepodarku (chybného výrobku),
zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním
predpísanej obsluhy alebo údržby veci,
zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil ako
vodič úžitkového vozidla s hmotnosťou nad 3,5 t,

zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom, ak
je tento zamestnanec zároveň majiteľom, spoločníkom,
konateľom alebo členom predstavenstva zamestnávateľa,
zodpovednosť za škodu spôsobenú ako prokurista
zamestnávateľa pri výkone činnosti prokuristu zamestnávateľa,
zodpovednosť za škodu spôsobenú ako zamestnanec
vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu,
zodpovednosť za škodu spôsobenú ako vodič taxislužby.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Európy, pri ktorých príčina škody a škoda nastali na
území Európy.

Aké mám povinnosti?
•
•
•
•

Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
Dbať, aby poistná udalosť nenastala.
Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní po škodovej udalosti, písomne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť poisťovni, že došlo ku škode a dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu; ak oznámenie nebolo urobené písomne, je povinný urobiť
tak dodatočne, najneskôr do 30 dní po škodovej udalosti.
• Odpovedať pravdivo na otázky poisťovne, týkajúce sa vzniku a priebehu škodovej udalosti.
• Umožniť obhliadku poškodenej veci.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený
v poistnej zmluve.
Ak sa poistná zmluva uzaviera na diaľku, prvé poistné alebo prvá splátka poistného je splatná v deň uvedený v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy predloženom na diaľku.
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy.

Kedy začína a končí poistenie?
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou. Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve;
ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim po dni podpisu poistnej zmluvy.
Ak sa poistenie dojednáva na diaľku je začiatkom poistenia deň určený nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako technický začiatok poistenia, poistenie však začína najskôr nultou hodinou stredoeurópskeho času dňa
nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú, preto poistenie zaniká dňom zániku poistnej zmluvy.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie
zanikne.
• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí podať písomne najmenej šesť týždňov pred jeho uplynutím. poistenie v tomto prípade zanikne ku koncu poistného obdobia v ktorom bola daná výpoveď.
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Písomnou výpoveďou po vzniku škodovej udalosti do troch mesiacov od písomného oznámenia škodovej udalosti, písomným
odstúpením od zmluvy do štrnástich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy na diaľku, ak bola poistná zmluva uzavretá na diaľku.
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,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWH ,3,' 
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3RVWXSSULSRVN\WQXWt,3,'SULX]DYUHWtQHåLYRWQpKRSRLVWHQLD











9iåHQêREFKRGQêSDUWQHU


2G  QDGREXGQH ~þLQQRVĢ VPHUQLFD (XUySVNHKR SDUODPHQWX
D5DG\ (Ò   VPHUQLFD ,'' VPHUQLFD RGLVWULE~FLL SRLVWHQLD  MHM
GHOHJRYDQp QDULDGHQLH DNR DM QRYHOD ]iNRQD þ  = ] ± =iNRQ
RILQDQþQRP VSURVWUHGNRYDQt DILQDQþQRP SRUDGHQVWYH 8YHGHQi OHJLVODWtYD
]DYiG]DQRYpLQIRUPDþQpSRYLQQRVWLVSURVWUHGNRYDWHĐRYSRLVWHQLDSUHGX]DYUHWtP
SRLVWQHM]POXY\SURGXNWRYQHåLYRWQpKRSRLVWHQLD

7iWR ]PHQD SULQiãD VR VHERX DM SRYLQQRVĢ VSURVWUHGNRYDWHĐD SUHGORåLĢ
NOLHQWRYL YGRVWDWRþQRP þDVRYRP SUHGVWLKX SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\
SUHG]POXYQê LQIRUPDþQê GRNXPHQW REVDKXM~FL UHOHYDQWQp LQIRUPiFLH RSRLVWQRP
SURGXNWH DE\ PRKRO SULMDĢ LQIRUPRYDQp UR]KRGQXWLH 8YHGHQp LQIRUPiFLH VD
SUHGNODGDM~ SRWHQFLiOQHPX NOLHQWRYL YR IRUPH LQIRUPDþQpKR GRNXPHQWX
RSRLVWQRPSURGXNWH ,3,' 

,3,' VD SRVN\WXMH ãWDQGDUGQH QD SDSLHUL SUtSXVWQp MH YãDN LSRVN\WQXWLH
IRUPRXDGUHVQpKRHPDLOXDOHERZHERYHMVWUiQN\:3

3ODWt YãDN åH HOHNWURQLFN\ MH PRåQp SRVN\WQ~Ģ ,3,' OHQ ]D QLHNRĐNêFK
SRGPLHQRN

(PDLORP VD ,3,'  P{åH SRLVWQtNRYL SRVN\WQ~Ģ DN V~ VSOQHQp WLHWR
SRGPLHQN\
D  Y\XåLWLH HPDLOX  MH YKRGQp Y V~YLVORVWL V REFKRGQêP Y]ĢDKRP PHG]L
:3DSRLVWQtNRP SRLVWQtNY3=DOHERYQiYUKXQDX]DYUHWLH3=XYLHGRO
VYRMHPDLO D]iURYHĖ
E  SRLVWQtNRYL VD SRQ~NOD PRåQRVĢ YRĐE\ PHG]L SDSLHURP DHPDLORP D
SRLVWQtNVLSUHXNi]DWHĐQHY\EUDOHPDLO






3URVWUHGQtFWYRP ZHERYHM VWUiQN\ :3 PRåQR SRVN\WQ~Ģ ,3,' DN V~
VSOQHQpWLHWRSRGPLHQN\
D  SRVN\WQXWLH,3,'SURVWUHGQtFWYRPZHERYHMVWUiQN\MHYKRGQpYV~YLVORVWL
VREFKRGQêPY]ĢDKRPPHG]L:3DSRLVWQtNRP SRLVWQtNYQiYUKX3=
XYLHGROVYRMHPDLO D]iURYHĖ
E  SRLVWQtNRYL VD SRQ~NOD PRåQRVĢ YRĐE\ PHG]L SDSLHURP DZHERYRX
VWUiQNRX  D SRLVWQtN VL SUHXNi]DWHĐQH Y\EUDO SUHGORåHQLH ,3,' FH]
ZHERY~VWUiQNXD]iURYHĖ
F  SRLVWQtNRYL MH R]QiPHQi HOHNWURQLFN\ DOHER StVRPQH DGUHVD ZHERYHM
VWUiQN\:3DPLHVWRQDWHMWRVWUiQNHNGHMH,3,'SUtVWXSQêD]iURYHĖ
G  ,3,']RVWDQHSUtVWXSQêQDZHERYHMVWUiQNHRGNLDĐKRPRåQRVWLDKQXĢD
XORåLĢQDWUYDQOLYpPpGLXPWDNGOKRDNRP{åHSRLVWQtNSRWUHERYDĢGRĖ
QDKOLDGQXĢ


3RGPLHQND YKRGQRVWL Y V~YLVORVWL V REFKRGQêP Y]ĢDKRP PHG]L :3 D
SRLVWQtNRPMHVSOQHQiDNH[LVWXMHG{ND]RWRPåHSRLVWQtNPiSUDYLGHOQê
SUtVWXS N LQWHUQHWX DN SRLVWQtN SRVN\WQH GR QiYUKX 3= HPDLO MH WiWR
VNXWRþQRVĢSUHXNi]DQi


= XYHGHQpKR Y\SOêYD åH Y QRYRP UHåLPH EXGH PLPRULDGQH G{OHåLWp DE\
ILQDQþQt VSURVWUHGNRYDWHOLD ]D]QDPHQiYDOL MHGQDN LQIRUPiFLX R WRP DNê
VS{VRESUHGORåHQLD,3,'NOLHQW]YROLODMHGQDNRWRPåHSRLVWQtNPiSUDYLGHOQê
SUtVWXSNLQWHUQHWX


3ODWtåHDNSRLVWQtNQHXYHGLHHPDLORY~DGUHVXQHPRåQRPXSRVN\WQ~Ģ
,3,'HPDLORPDOHERSURVWUHGQtFWYRPZHERYHMVWUiQN\HPDLORY~DGUHVX
NOLHQWDQHPRåQRQDKUDGLĢHPDLORYRXDGUHVRXVSURVWUHGNRYDWHĐD

'RNXPHQW\ ,3,' NMHGQRWOLYêP SURGXNWRP QHåLYRWQpKR SRLVWHQLD V~
NGLVSR]tFLLQDZHERYHMVWUiQNH:VWHQURWSRLVĢRYQH
KWWSVZZZZXHVWHQURWVNVNGRNXPHQW\QH]LYRWQHSRLVWHQLH)RUPXODUH,3,'
SULþRP VSURVWUHGNRYDWHĐ P{åH RGRY]GDĢ ,3,' SRGĐD ]YROHQHM DOWHUQDWtY\
YSURWRNROHRILQDQþQRPVSURVWUHGNRYDQtYþDVWL9\KOiVHQLDSRLVWQtND
D  Y\WODþHQêQDSDSLHUL
E  ]DVODQtPDGUHVQpKRHPDLOXVSUtORKRX,3,' 
F  RGND]RPQDZHERY~VWUiQNXSRLVWLWHĐD 
3RGPLHQN\XYHGHQpYERGRFK


3RVN\WQXWLH ,3,' NSUtVOXãQpPX SRLVWQpPX SURGXNWX NOLHQW SRWYUG]XMH
SRGStVDQtP SURWRNROX RILQDQþQRP VSURVWUHGNRYDQt SUL X]DYUHWt SRLVWQHM
]POXY\

3ULGRMHGQDQtSRLVWQHM]POXY\RQOLQHVD,3,'RGRY]GiYDMHKRY\JHQHURYDQtP
VSROXVQiYUKRPSRLVWQHM]POXY\DOHER]DVODQtPSDSLHURYHMIRUP\DNMXNOLHQW
]YROLO9WRPWRSUtSDGHNOLHQWSRWYUG]XMHSRVN\WQXWLH,3,'DNFHSWiFLRXQiYUKX
SRLVWQHM]POXY\
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9SUtSDGH VDPRVWDWQêFK ILQDQþQêFK DJHQWRY SUHYiG]NXM~FLFK SRUWiO SODWt
URYQDNi~SUDYDVWêPåHYUiPFLX]DWYiUDQLDSRLVWQêFK]PO~YQDGLDĐNXE\
YSUtSDGH YRĐE\ SDSLHURYHM SRGRE\ ,3,' EROD SRYLQQi ]DVODĢ NOLHQWRYL ,3,'
QiVOHGQHSRLVĢRYĖD0RåQRVĢYRĐE\SDSLHURYpKR,3,'SUHWRPXVtE\ĢDMQD
SRUWiORFK YURYQDNHM IRUPH DNR YSUtSDGH LQWHUQHM VLHWH RGSRU~þDPH EXć
SUHGãNUWQ~Ģ ]WURFK PRåQRVWt HPDLO V PRåQRVĢRX ]PHQ\  DOHER SRQHFKDĢ
QH]DãNUWQXWpDY\åDGRYDĢ]DNOLNQXWLHDNRSRYLQQê~GDM3UDYGHSRGREQRVĢåH
NOLHQW]YROtSDSLHUMHPLQLPiOQD

2GSRU~þDQp]QHQLHGRS\WRYDQLDQDIRUPXSRVN\WQXWLD,3,'MH

Ä3RLVWQtNåLDGDRRGRY]GDQLHLQIRUPDþQpKRGRNXPHQWXRSRLVWQRPSURGXNWH
IRUPRX Y\EHUWHOHQMHGQXPRåQRVĢ 

ƑSDSLHU
ƑLQpWUYDQOLYpPpGLXP DGUHVQêHPDLOVSUtORKRX 
ƑZHERYiVWUiQNDSRLVWLWHĐD 

PRåQRY\EUDĢOHQYSUtSDGHDNNOLHQWXYLHGROHPDLORY~DGUHVX³



$NRVWUiQNXQDGRUXþHQLH,3,'YSUtSDGHYRĐE\RGRY]GDQLDSURVWUHGQtFWYRP
ZHERYHM VWUiQN\ :3 EXG~ SUHYiG]NRYDWHOLD SRUWiORY XYiG]DĢ VWUiQNX
KWWSVZZZZXHVWHQURWVNVNGRNXPHQW\QH]LYRWQHSRLVWHQLH)RUPXODUH,3,'


9R YãHWNêFK NURNRFK QD SRUWiORFK VD QDKUDGt R]QDþHQLH Ä)RUPXOiU
RG{OHåLWêFK ]POXYQêFK SRGPLHQNDFK X]DWYiUDQHM SRLVWQHM ]POXY\ Qi]RY
SURGXNWX ³R]QDþHQtPÄ,QIRUPDþQêGRNXPHQWRSRLVWQRPSURGXNWHÄ1È=29
352'8.78³³ $NR Ä1È=29 352'8.78³ VD XYiG]D Qi]RY SUHGiYDQpKR
SURGXNWX QDSU Ä3RLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{VREHQ~ SUHYiG]NRX
PRWRURYpKRYR]LGOD³

9REUD]RYNH]KUQXWLDDQDQiYUKXSRLVWQHM]POXY\VDGRWHUDMãLHY\KOiVHQLH
RIRUPXOiUL StVPE  QDKUiG]DQDVOHGRYQêPY\KOiVHQtP

ÄE  åH ERO SUHG X]DYUHWtP SRLVWQHM ]POXY\ SRLVĢRYDWHĐRP RER]QiPHQê V
SRGPLHQNDPL X]DYUHWLD SRLVWQHM ]POXY\ SURVWUHGQtFWYRP ,QIRUPDþQpKR
GRNXPHQWX RSRLVWQRP SURGXNWH Ä1È=29 352'8.78³ V SRYLQQêPL
LQIRUPiFLDPLSUHVSRWUHELWHĐDSUHGX]DYUHWtPSRLVWQHM]POXY\DNR]POXY\QD
GLDĐNXSRGĐD]iNRQDþ=]RRFKUDQHVSRWUHELWHĐDSULILQDQþQêFK
VOXåEiFKQDGLDĐNXDR]PHQHDGRSOQHQtQLHNWRUêFK]iNRQRY V~REVLDKQXWp
YR933D=' DNRLWRåHDN]YROLODNRPRåQRVĢSRVN\WQXWLD,QIRUPDþQpKR
GRNXPHQWX RSRLVWQRP SURGXNWH Ä1È=29 352'8.78³ SURVWUHGQtFWYRP H
PDLOX DOHER ZHERYHM VWUiQN\ SRLVĢRYDWHĐD ERO PX WHQWR Y]iYLVORVWL RG
]YROHQHM PRåQRVWL SRVN\WQXWê HPDLORP VSUtORKRX QD DGUHVX XYHGHQ~
Y SRLVWQHM ]POXYH DOHER SUHGORåHQê SURVWUHGQtFWYRP ZHERYHM VWUiQN\
KWWSVZZZZXHVWHQURWVNVNGRNXPHQW\QH]LYRWQHSRLVWHQLH)RUPXODUH,3,'³
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$NR Ä1È=29 352'8.78³ VD XYiG]D Qi]RY SUHGiYDQpKR SURGXNWX QDSU
Ä3RLVWHQLH ]RGSRYHGQRVWL ]D ãNRGX VS{VREHQ~ SUHYiG]NRX PRWRURYpKR
YR]LGOD³

$NNOLHQW]YROLODNRVS{VRESRVN\WQXWLD,QIRUPDþQpKRGRNXPHQWXDGUHVQêH
PDLO VSUtORKRX VSROX VQiYUKRP SRLVWQHM ]POXY\ PX ILQDQþQê
VSURVWUHGNRYDWHĐ ]DVLHOD DM SUtVOXãQê ,QIRUPDþQê GRNXPHQW RSRLVWQRP
SURGXNWH
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