PZP
Informačný dokument o poistnom produkte

Produkt: Povinné zmluvné poistenie Genertel

Spoločnosť: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,
prostredníctvom ktorej v Slovenskej republike podniká Generali Česká pojišťovna
a.s. ,
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 €,
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 0 000 €.
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 poistené vozidlo pre prípad
poškodenia, zničenia stretom poisteného vozidla so zúčastneným
vozidlom ale o nárazom do zúčastneného vozidla s plnením do
€
ale o do výšk
€ pre alík E tra. Spoluúčasť je i a pri alíku E tra,
a to % z plnenia poisťovne, min.
€.
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 zmluv uzavretej na diaľku napr. ez internet ale o telefón môžete odstúpiť do dní od jej uzavretia.
Ak došlo k zmene výšk poistného a poisťovňa Vám poistníkovi výšku poistného neoznámila najneskôr desať týždňov pred upl nutím poistného
o do ia, výpoveď poistnej zmluv môžete podať až do kon a príslušného poistného o do ia.

