ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE HAVARIJNÉ POISTENIE
A POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
(ďalej len „ZD“)
(ÚVER)
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Článok I
Úvodné ustanovenia
Tieto ZD sa vzťahujú výlučne na poistné zmluvy pre havarijné
poistenie motorového vozidla, dojednané a uzatvorené na
základe „Rámcovej zmluvy o spolupráci v oblasti uzatvárania
poistných zmlúv, inkasa poistného a správy poistenia motorových
a prípojných vozidiel č. 952-00311-99“ a „Rámcovej zmluvy
o spolupráci v oblasti uzatvárania poistných zmlúv, inkasa
poistného a správy Povinného zmluvného poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla č. 905-04028-98“ uzatvorených medzi Generali
Poisťovňa, a.s. /ďalej len Poisťovňa/ a spoločnosťou ESSOX
FINANCE, s.r.o. /ďalej len ESSOX/.
Pre účely týchto poistných zmlúv a ZD vystupuje zákazník
ESSOX ako poistený a zároveň poistník. ESSOX vystupuje
v zmluvnom vzťahu ako inkasant poistného a vinkulant,
v prospech ktorého je počas doby financovania vinkulované
poistné plnenie z havarijného poistenia vozidla.
Tieto ZD sú spoločne so Všeobecnými poistnými podmienkami
pre havarijné poistenie motorových vozidiel VPP HAV 14 (ďalej
len „VPP HAV 14“), Osobitnými poistnými podmienkami pre
asistenčné služby KASKO KLASIK 14 (ďalej len „OPP ASKK
14“), Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla PZP 13 (ďalej len „VPP PZP 13“) a Osobitnými poistnými
podmienkami pre asistenčné služby PZP KLASIK 14 (ďalej len
„OPP ASPK 14“) neoddeliteľnou súčasťou návrhu poistnej
zmluvy.
Článok II
Platenie poistného
Poistník je povinný platiť po dobu trvania zmluvy o financovaní
poistné za havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla v jednotlivých splátkach, spolu so splátkou za
financovanie ESSOX na účet ESSOX, pričom zaplatenie na ním
určený účet sa považuje za zaplatenie poistného Poisťovni.
Poisťovňa oprávnila ESSOX po dobu trvania zmluvy o
financovaní v mene Poisťovne prijímať platby poistného od
poistníka, tieto vymáhať a uplatňovať ich zaplatenie.
Poisťovňa nebude počas doby trvania poistnej zmluvy uplatňovať
prirážku za platenie poistného v splátkach.
Plnenie Poisťovne z havarijného poistenia je po dobu trvania
zmluvy o financovaní vinkulované na žiadosť poistníka
v prospech ESSOX. Na základe tejto vinkulácie Poisťovňa
v prípade vzniku poistnej udalosti z havarijného poistenia vyplatí
poistné plnenie inej osobe ako ESSOX len s písomným
súhlasom ESSOX. Poisťovňa sa zaväzuje informovať ESSOX
o vzniku nároku na poistné plnenie.
Poistník môže poistné zmluvy vypovedať iba s predchádzajúcim
písomným súhlasom ESSOX. Vypovedanie poistnej zmluvy bez
písomného súhlasu ESSOX je neplatné.
Poisťovňa vyhlasuje, že na akúkoľvek zmenu poistenia pristúpi
len po predchádzajúcom písomnom súhlase ESSOX.
Platba na iný účet, ako je účet určený podľa predchádzajúcich
ustanovení, nebude uznaná za zaplatenie poistného.
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Pred ukončením financovania Poisťovňa zašle poistníkovi
Informáciu o pokračovaní poistenia aj s podmienkami poistenia,
variabilným symbol a s bankovým spojením, pod ktorým má
klient poistné uhradiť. V prípade, že klient nechce v poistení
pokračovať, je povinný v zmysle VPP PZP 13 a VPP HAV 14
doručiť poisťovateľovi výpoveď najneskôr 6 týždňov pred koncom
poistného obdobia, ak nie je dohodnuté inak.
V prípade predčasného ukončenia Zmluvy poistenie zaniká ku
dňu, ktorý ESSOX oznámi Poisťovni. Poisťovňa má nárok na
poistné do dňa ukončenia poistenia, prípadne na poistné do
konca poistného obdobia, ak v danom období vznikla Poisťovni
povinnosť na poskytnutie poistného plnenia v prípade totálnej
škody alebo krádeži motorového vozidla.
Článok III
Podmienky poistenia - havarijné poistenie
Poistenie sa vzťahuje len na motorové vozidlo, ktoré je
predmetom zmluvy o financovaní uzatvorenej medzi poistníkom a
ESSOX a je špecifikované v návrhu poistnej zmluvy.
Poistenie motorového vozidla sa dojednáva v zmysle Článku IV.,
VPP HAV 14. Výbava vozidla musí byť presne špecifikovaná
v preberacom protokole k vozidlu alebo na nadobúdacej faktúre k
vozidlu.
Poistenie motorového vozidla sa vzťahuje na geografické územie
Európy a na celé územie Turecka.
Výška spoluúčasti poisteného na poistnom plnení je uvedená
v poistnej zmluve. Pre poistenie autorádia sa dojednáva
spoluúčasť 5% min.33 EUR.
Poistené vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5t musí byť
zabezpečené proti krádeži nasledovnými zabezpeč. zariadeniami
v závislosti od poistnej sumy odchylne od Čl. XVII. bod 1. VPP
HAV 14 nasledovne:
- Poistná suma do 100.000 EUR – imobilizér, alebo
mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s
karosériou vozidla, alebo autoalarm.
- Poistná suma od 100.000 EUR – kombináciou minimálne
dvoch z nasledujúcich zabezpečovacích zariadení: imobilizér /
autoalarm / mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne
spojené s karosériou vozidla / satelitný vyhľadávací a
monitorovací systém.
Vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5t, špeciálne vozidlá,
traktory a autobusy musia byť zabezpečené proti krádeži
imobilizérom alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením
pevne spojeným s karosériou vozidla alebo autoalarmom.
Zabezpečovacie zariadenia musia byť pri opustení vozidla
uvedené do funkčného stavu a aktivované. V prípade, ak v čase
vzniku poistnej udalosti spôsobenej krádežou nebolo vozidlo
zabezpečené požadovaným zabezpečovacím zariadením alebo
namontované zabezpečovacie zariadenia neboli v čase vzniku
poistnej udalosti uvedené do funkčného stavu a aktivované, je
Poisťovňa oprávnená poistné plnenie znížiť.
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú.
Poisťovňa pri vstupe do poistenia ani v priebehu trvania poistenia
nezohľadňuje bonus za bezškodový priebeh – na poistnú zmluvu
sa nevzťahuje Článok XVI., VPP HAV 14. Poistník však ostáva
v systéme Poisťovne evidovaný a po ukončení poistnej zmluvy
mu bude na vyžiadanie vystavené potvrdenie o škodovom
priebehu.
Súčasťou poskytovaných služieb Poisťovne sú asistenčné služby
KASKO KLASIK 14, ktoré sú poskytované zdarma počas celej

doby trvania poistenia. Podmienky poskytovania asistenčných
služieb sú uvedené v OPP ASKK 14. Asistenčné služby sa
vzťahujú iba na vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5t.
9. Poisťovňa sa zaväzuje, že po zavedení do svojho systému
vyhotoví a zašle poistníkovi poistku, ako potvrdenie o uzatvorení
poistenia.
10. V prípade vzniku poistnej udalosti je zákazník povinný v zmysle
dohodnutých ZD bezodkladne nahlásiť túto poistnú udalosť
Poisťovni na zelenú linku tel. č. 02/111 117 alebo osobne na
ktorejkoľvek pobočke Poisťovne.
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Článok IV
Podmienky poistenia – Povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú.
Poisťovňa pri vstupe do poistenia zohľadňuje bezškodový
/škodový priebeh klienta pri určovaní výšky poistného. Poistník je
evidovaný v systéme Poisťovne a po ukončení poistnej zmluvy
mu bude na vyžiadanie vystavené potvrdenie o škodovom
priebehu.
Počas doby trvania zmluvy je výška poistného nemenná, výška
poistného platná v čase dojednania poistenia platí počas celej
doby trvania zmluvy.
Poisťovňa sa zaväzuje, že po zavedení do svojho systému
vyhotoví a zašle poistníkovi Potvrdenie o poistení (Biela karta)
a Zelenú kartu. V prípade, ak nebude EČV v čase zavedenia
vozidla známe, Poisťovňa zašle poistníkovi zelenú kartu bez
vyznačeného EČV. Poisťovňa sa zaväzuje vydať poistníkovi
novú zelenú kartu s vyznačeným EČV iba na základe jeho
písomnej požiadavky. Potvrdenie o poistení a zelenú kartu
v následnom poistnom období zašle Poisťovňa poistníkom
automaticky s vyznačením všetkých dostupných údajov.
Maximálne limity poistného plnenia podľa čl. IV., bod 2., písm. a)
a b) VPP PZP 13 (poistné krytie ŠTANDARD) sú nasledovné:
5.240.000,,- EUR za škodu podľa Čl. II., bod 2., písm. a) VPP
PZP 13 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
1.050.000,- EUR za škodu podľa Čl. II., bod 2., písm. b), c) a d)
VPP PZP 13 bez ohľadu na počet poškodených.
V poistnej zmluve je možné dojednať poistenie s vyššími limitmi
poistného plnenia – poistné krytie PLUS.
Pri dojednaní poistného krytia PLUS sú maximálne limity
poistného plnenia:
6.000.000,- EUR za škodu podľa Čl. II., bod 2., písm. a) VPP
PZP 13 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených,
6.000.000,- EUR za škodu podľa Čl. II., bod 2., písm. b), c) a d)
VPP PZP 13 bez ohľadu na počet poškodených.
Asistenčné služby sú poskytované v zmysle OPP ASPK 14.
Asistenčné služby sú poskytované iba na vozidlá s celkovou
hmotnosťou do 3,5t (vrátane).
Článok V
Podmienky poistenia finančnej straty
V prípade, ak si v návrhu poistnej zmluvy havarijného poistenia
poistník dojedná doplnkové poistenie finančnej straty, poisťovateľ
v prípade poistnej udalosti v dôsledku totálnej škody alebo
krádeže alebo lúpeže alebo neoprávneného užívania poisteného
motorového vozidla poskytne poistné plnenie, nad rámec plnenia
havarijného poistenia v zmysle VPP HAV 14 osobe oprávnenej
na poistné plnenie v nasledovnom rozsahu a za nasledovných
podmienok:
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a) Poistenie finančnej straty sa vzťahuje iba na nové
vozidlá (predvádzacie vozidlá sa nepovažujú za nové
vozidlá), nadobudnuté od autorizovaného predajcu
danej značky v SR.
b) Nad rámec poistného plnenia v zmysle VPP HAV 14
poskytne poisťovateľ oprávnenej osobe na poistné plnenie,
poistné plnenie vo výške sumy, ktorá zodpovedá rozdielu
medzi obstarávacou cenou vozidla v čase vzniku poistenia
a všeobecnou hodnotou vozidla (definícia všeobecnej
hodnoty je uvedená vo VPP HAV 14 v článku XXV., bod 22.)
v čase vzniku poistnej udalosti v dôsledku totálnej škody
alebo krádeže celého vozidla, najviac však do výšky sumy
20.000,- EUR, ktorá je najvyššou hranicou poistného plnenia
poisťovateľa v zmysle tohto bodu ZD; pre poistenie finančnej
straty platí spoluúčasť dohodnutá v návrhu poistnej zmluvy,
pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak.
c) Podmienkou vzniku nároku oprávnenej osoby na poistné
plnenie v zmysle čl. VI., bod 1., písm. b) týchto ZD, je vznik
nároku oprávnenej osoby na poistné plnenie z havarijného
poistenia v zmysle VPP HAV 14, pričom v prípade krátenia
poistného plnenia poisťovateľa podľa VPP HAV 14 sa
pomerne kráti aj poistné plnenie poisťovateľa v zmysle čl.
VI., bod 1., písm. b) týchto ZD.
d) V prípade, ak bolo dojednané v návrhu poistnej zmluvy
poistenie finančnej straty s náhradou spoluúčasti,
poisťovateľ poskytne poistné plnenie v prípade totálnej
škody alebo krádeže alebo lúpeže alebo neoprávneného
užívania poisteného vozidla bez odpočítania spoluúčasti.
Poistné plnenie bez odpočítania spoluúčasti bude
poskytnuté iba v prípade, ak spoluúčasť nie je nárokovateľná
z iného poistenia.
e) Odchylne od VPP HAV 14 Článok XI. bod 5. má právo
poisťovateľ rozhodnúť, že nejde o totálnu škodu, ale iba o
čiastočnú škodu za podmienky, že vozidlo je opraviteľné za
primerané náklady (definícia primeraných nákladov je
uvedená vo VPP HAV 14 Článok XI. bod 4.) .
f) Obstarávacia cena vozidla sa pre účely týchto ZD určuje
podľa faktúry/daňového dokladu alebo predajnej zmluvy,
ktorá obsahuje kúpnu cenu poisteného nového vozidla
a kúpnu cenu jeho výrobcom schválenej štandardnej výbavy.
Faktúru/daňový doklad alebo predajnú zmluvu je povinný
poistník odovzdať Poisťovateľovi alebo Poisťovateľom
poverenej osobe pri uzatvorení poistnej zmluvy. Do
obstarávacej ceny vozidla sa nezapočítava cena
akýchkoľvek ďalších doplnkov, služieb či poplatkov
spojených s obstaraním poisteného motorového vozidla.
g) Poistenie finančnej straty v zmysle tohto bodu ZD sa
dojednáva na dobu určitú, len počas platnosti
leasingovej/úverovej zmluvy na poistené motorové vozidlo,
maximálne však na dobu 5 rokov, pričom začiatok poistenia
je totožný so začiatkom poistenia uvedenom v návrhu
poistnej zmluvy. Koniec poistenia je daný dátumom
ukončenia leasingovej/úverovej zmluvy (aj v prípade
predčasného ukončenia financovania z akéhokoľvek
dôvodu). V prípade, ak je doba financovania poisteného
motorového vozidla dlhšia ako 5 rokov, poistenie finančnej
straty zanikne po piatich rokoch od začiatku poistenia.
Poistenie finančnej straty zaniká aj v prípade zániku poistnej
zmluvy, ktorej je súčasťou.
h) Poistenia finančnej straty nie je možné dohodnúť pre
vozidlo:
- ktorého celková hmotnosť presahuje 3500 kg;
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vlastnené dočasne alebo iným prechodným spôsobom (na
základe predaja na protiúčet alebo zakúpené za účelom ich
ďalšieho predaja) osobami prevádzkujúcimi predaj alebo
servis motorových vozidiel;
ktoré sa využíva na ktorýkoľvek z nasledujúcich účelov:
•
autopožičovňa;
•
taxislužba alebo iné vozidlá určené na prepravu
cestujúcich za poplatok;
•
autoškola alebo výučba vodičov;
•
pohotovostné vozidlo alebo policajné vozidlo;
•
vozidlo s právom prednostnej jazdy;
•
používané na pretekoch každého druhu a pri súťažiach
s rýchlostnou vložkou, ako aj pri prípravných jazdách
na preteky a súťaže s rýchlostnou vložkou;
•
používané na prevoz nebezpečného nákladu.

