Informácie k poisteniu motorových vozidiel na kurz v Centre bezpečnej jazdy:
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Poskytovateľom poistných služieb je Generali Slovensko poisťovňa, a. s., Plynárenská 7/C, 824 79
Bratislava, www.generali.sk.
Práva a povinnosti vyplývajúce z poistenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka
v platnom znení, Všeobecnými poistnými podmienkami pre havarijné poistenie motorových vozidiel VPP
HAV 08 (ďalej len „VPP HAV 08“) a Osobitnými poistnými podmienkami OPP ASKS 08 pre asistenčné služby
Kasko Štandard (ďalej len OPP ASKS 08“).
Predmetom poistenia je tuzemské motorové a/alebo prípojné vozidlo jeho časti, príslušenstvo, tvoriace
štandardnú a povinnú výbavu vozidla, s výnimkou jednostopových motorových vozidiel, trojkoliek
a štvorkoliek (ďalej len „vozidlo“), ktoré bolo v čase uzavretia poistenia nepoškodené, v riadnom
technickom stave, spôsobilé na prevádzku v zmysle platných právnych predpisov.
Poistenie sa vzťahuje na haváriu, živelné udalosti, vandalizmus, asistenčné služby a nevzťahuje sa pre
prípad zmocnenia sa vozidla, alebo jeho časti krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním a pre
prípadné doplnkové poistenia podľa VPP HAV 08 čl. XIX. Až XXIII.
Poistenie je na dobu určitú a platí len na dobu trvania kurzu, vo vopred stanovené hodiny, maximálne však
1 deň, a platí len na okruhu Centra bezpečnej jazdy v areáli Slovakia Ring.
Poistený pre účely tohto poistenia je vlastník vozidla.
Varianty poistných súm podľa výšky novej ceny vozidla:
o 0 – 16 000 EUR,
poistné 11,00 EUR,
o 16 001 – 33 000 EUR,
poistné 22,00 EUR,
o 33 001 – 50 000 EUR,
poistné 33,00 EUR.
V prípade, že nová cena vozidla je vyššia ako 50 000 EUR, vozidlo sa zaraďuje do najvyššieho variantu. Sumy
16 000 EUR, 33 000 EUR a 50 000 EUR predstavujú horné hranice poistného plnenia pre jednotlivé varianty
poistenia.
Za stanovenie poistnej sumy (výber zaradenia do variantu poistenia) je zodpovedný vlastník/držiteľ vozidla.
Nová cena predstavuje novú predajnú cenníkovú hodnotu nového vozidla v roku jeho výroby vrátane jeho
štandardnej a príplatkovej výbavy bez zohľadnenia obchodných zliav poskytnutých predávajúcim
kupujúcemu.
V prípade, že nová cena vozidla nebude zodpovedať stanovenému variantu poistenia (nová cena je vyššia
ako horná hranica poistného plnenia v jednotlivých variantoch poistných súm, s výnimkou najvyššieho
variantu) – dôjde k podpoisteniu a poisťovateľ môže v takom prípade znížiť poistné plnenie v rovnakom
pomere ku škode, ako je poistná suma k novej cene vozidla.
Poistenie vozidla sa dojednáva so spoluúčasťou, ktorá je určená kombináciou pevnej sumy a percenta vo
výške 5% minimálne 165 EUR pri každej poistnej udalosti.
V prípade čiastočnej škody poisťovateľ uhradí primerané náklady účelne vynaložené na opravu poisteného
vozidla, znížené o spoluúčasť.
Ak je vozidlo poškodené alebo zničené tak, že primerané náklady na jeho opravu by presiahli 85% zo
všeobecnej hodnoty vozidla, jedná sa o totálnu škodu. V prípade totálnej škody poisťovateľ vyplatí
všeobecnú hodnotu vozidla v čase poistnej udalosti, zníženú o trhovú hodnotu použiteľných zvyškov
a dojednanú spoluúčasť.
Poistnú udalosť je nutné hlásiť poisťovateľovi bez zbytočného odkladu (viac informácií na www.generali.sk,
alebo t. č. 0850 111 117).
V prípade havárie prípadne mechanickej poruchy má poistený právo využiť asistenčné služby poisťovateľa
(základný balík OPP ASKS 08 - prehľad asistenčných služieb Kasko Štandard je uvedený aj na
www.generali.sk). Platí pre vozidlá do 3,5 tony. Na to, aby mal poistený plný nárok na asistenčné služby
musí skôr ako podnikne akékoľvek ďalšie kroky, telefonicky sa spojiť s poskytovateľom asistenčných služieb
(t. č. 0850 111 112) a nahlásiť číslo poistnej zmluvy (9520041999).
Vyhlásenie poisteného:
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s VPP HAV 08 a OPP ASKS 08 a som si vedomý práv
a povinností plynúcich z tohto poistenia (VPP HAV 08 č. XIV.), taktiež som bol oboznámený s výlukami
z poistenia (VPP HAV 08 čl. V.) a so situáciami, kedy má poisťovateľ právo na zníženie poistného plnenia (VPP
HAV 08 čl. XI.).
Meno a priezvisko poisteného/ Zástupcu poisteného: ...........................................................................
V Orechovej Potôni dňa .................................
...............................................................
Podpis poisteného/zástupcu poisteného

