Osobitné dojednania pre poistenie motorových vozidiel ESSOX
Platnosť od:1.5.2022

Článok 1
Všeobecná časť
1. Tieto zmluvné dojednania sa vzťahujú na vozidlá financované
spoločnosťou ESSOX FINANCE, s.r.o., so sídlom Karadžičova 16,
821 08 Bratislava IČO: 35 846 968 (ďalej len „ESSOX“) a poistené
v UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu,
Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, IČO: 53 812 948, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Po,
vl.č.: 8726/B, (ďalej len „poisťovateľ“).
2. Tieto zmluvné dojednania sú spoločne s ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami pre
poistenie Kasko – 2017/2, Všeobecnými poistnými podmienkami pre
doplnkové poistenie finančnej straty – GAP 2017 k havarijnému
poisteniu KASKO, neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy pre
havarijné poistenie motorových vozidiel (ďalej len „havarijné
poistenie“) a taktiež spolu s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a Všeobecnými poistnými podmienkami
pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla 2019/1 neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy
pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“).
Článok 2
Vznik poistenia, doba trvania poistenia
1. Poistenie zodpovednosti sa škodu sa uzatvára písomnou zmluvou
medzi dlžníkom/ kupujúcim/ nájomcom (ďalej len klient) /ako
poistníkom a poisteným/ a poisťovateľom. Havarijné poistenie sa
uzatvára taktiež na základe písomnej poistnej zmluvy medzi
poisťovateľom a klientom, ktorý je poistníkom ako aj poisteným
zároveň. Havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu,
vzniká momentom uzatvorenia poistnej zmluvy.
2. Havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu sa
dojednáva na dobu neurčitú k motorovému vozidlu, ktoré je
predmetom poistenia, pričom bod 3 tohto článku týmto nie je dotknutý.
V prípade havarijného poistenia sa odchylne od oddielu I, čl.5
Všeobecných poistných podmienok pre poistenie Kasko – 2017/2
dojednáva, že systém bonus/malus sa uplatňovať nebude. V prípade
poistenia zodpovednosti za škodu sa odchylne od čl. 7 Všeobecných
poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2019/1 bonus/malus
uplatňovať nebude. Systém bonus/malus sa nebude uplatňovať po
dobu trvania financovania. Poistený ostáva evidovaný v systéme
poisťovateľa. Poisťovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku poistného
po ukončení doby financovania.
3. Odchylne od oddielu I, čl. 4 Všeobecných poistných podmienok pre
poistenie Kasko – 2017/2 a Článku 11 Všeobecných poistných
podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla 2019/1 sa dojednáva zánik
havarijného poistenia nasledovne:
a) Poistenie zaniká v prípade prevodu zmluvy o financovaní k danému
motorovému vozidlu na inú osobu, t. z. zmenou klienta zo zmluvy
o financovaní, dňom prevodu zmluvy o financovaní.
4.V prípade odstúpenia ESSOX od zmluvy o financovaní na motorové
vozidlo uzatvorenej s nájomcom, ktorý je poistníkom, sa na účely
zániku havarijného poistenia a poistenia zodpovednosti za škodu, za
deň zániku zmluvy o financovaní považuje deň, v ktorý ESSOX
FINANCE zadala zrušenie tejto zmluvy o financovaní do svojho
informačného systému.

Článok 3
Platenie poistného
1. Poistník je povinný platiť po dobu trvania zmluvy o financovaní
poistné za havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu
v jednotlivých splátkach spolu so splátkou zmluvy o financovaní na
účet ESSOX, pričom zaplatenie na ním určený účet sa považuje za
zaplatenie poistného poisťovateľovi. Prvá splátka poistného za
poistenie zodpovednosti za škodu a havarijné poistenie motorových
vozidiel je splatná dňom splatnosti splátky za financovaný predmet.
2. Poisťovateľ oprávnil ESSOX po dobu trvania zmluvy o financovaní
v mene poisťovateľa prijímať platby poistného, tieto vymáhať
a uplatňovať ich zaplatenie.
3. Poisťovateľ nebude uplatňovať z titulu platenia poistného za
havarijné poistenie ako aj poistenie zodpovednosti za škodu
v mesačných splátkach prirážku za področnosť.
4. Plnenie poisťovateľa z havarijného poistenia je po dobu trvania
zmluvy o financovaní vinkulované na žiadosť poistníka v prospech
ESSOX. Na základe tejto vinkulácie poisťovateľ v prípade vzniku
poistnej udalosti vyplatí poistné plnenie inému ako ESSOX len
s predchádzajúcim písomným súhlasom ESSOX. Poisťovateľ sa tiež
zaväzuje informovať ESSOX o vzniku nároku na poistné plnenie
a o každej zmene alebo vypovedaní poistnej zmluvy.
5. Poistník vyhlasuje, že na akúkoľvek zmenu poistenia pristúpi po
dobu trvania vinkulácie len po predchádzajúcom písomnom súhlase
ESSOX.
6. Dojednáva sa, že dňom ukončenia Zmluvy o financovaní sa mení
spôsob platenia poistnej zmluvy na štvrťročný so splatnosťou vždy
k prvému dňu príslušného štvrťroka, kde sa mení číslo bežného účtu
a variabilného symbolu, pričom poistník sa zaväzuje doplatiť na
základe avíza na úhradu poistného vystaveného poisťovňou prípadný
rozdiel poistného do konca štvrťroka, v ktorom Zmluva o financovaní
zanikla.
7. Po ukončení Zmluvy o financovaní má poistník právo písomne
požiadať o zmenu spôsobu platenia na polročný, resp. ročný so
splatnosťou vždy k prvému dňu príslušného polroka, resp. roka.
8. Platba na iný účet, ako je účet určený podľa predchádzajúcich
ustanovení, nebude uznaná za zaplatenie poistného.
Článok 4
Ďalšie podmienky poistenia - havarijné poistenie
1. Predmet poistenia
Poistenie sa vzťahuje len na motorové vozidlo uvedené v zmluve
o financovaní.
2. Rozsah poistenia
Havarijné poistenie motorového vozidla sa dojednáva na poškodenie
alebo zničenie motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy
v dôsledku rizík v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre
poistenia KASKO – 2017/2, oddiel II., článok 2, odsek 1, písm. a – l,
aj na doplnkové poistenia oddiel II, článok 6 ak sú dohodnuté
v poistnej zmluve.
3. Územná platnosť poistenia
Dojednané havarijné poistenie motorového vozidla sa vzťahuje na
geografické územie Európy.
4. Poistná suma a poistná hodnota
V prípade nového motorového vozidla, sa poistná hodnota stanovuje
podľa faktúry, alebo iného dokladu o nadobudnutí vozidla
s pripočítaním doplnkovej výbavy pričom sa vychádza z ceny s DPH
pred odpočítaním všetkých obchodných zliav. V prípade havarijného

poistenia ojazdeného motorového vozidla, je poistná hodnota nová
hodnota daného typu motorového vozidla s DPH stanovená podľa
cenníka AAD.
5. Limit opráv
Podkladom pre likvidáciu poistných udalostí v prípadoch čiastočnej
škody na vozidle sú faktúry za opravy v odborných opravovniach. Pri
opravách vozidiel v značkových servisoch nie je stanovený horný limit
opráv, avšak za dodržania príslušnej technológie opravy v rozsahu
poškodenia vozidla. Pri opravách v neznačkových servisoch
poisťovateľ uhradí práce v limite opráv do 50 EUR bez DPH za jednu
hodinu práce s prihliadnutím na primeranosť a opodstatnenosť
účtovanej hodinovej sadzby, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy
o financovaní nebol dojednaný zvýšený limit opráv.
Článok 5
Spoluúčasť
Výška spoluúčasti je uvedená v návrhu na uzavretie poistenej zmluvy
a v poistke a vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na poistnej
udalosti.
Článok 6
Zabezpečenie vozidla
a) Osobné, nákladné a terénne vozidlá s maximálnou celkovou
hmotnosťou do 3 500 kg vrátane a do 9 miest na sedenie
(vrátane vodiča)
s poistnou hodnotou do 100 000 EUR (cena nového
vozidla s DPH):
- nevyžadujeme
s poistnou hodnotou od 100 000,01 EUR (cena nového
vozidla s DPH):
- Aktívne zabezpečovacie zariadenie integrované priamo od
výrobcu vozidla alebo
- Aktívne zabezpečovacie zariadenie od externého
homologovaného dodávateľa,
- prípadne iné zabezpečenie, ktoré sme písomne akceptovali
pri vstupe vozidla do poistenia,
b) Nákladné vozidlá a autobusy s celkovou hmotnosťou nad
3 500 kg
s poistnou hodnotou do 250 000 EUR (cena nového
vozidla s DPH):
- nevyžadujeme
s poistnou hodnotou od 250 000,01 EUR (cena nového
vozidla s DPH):
- Aktívne zabezpečovacie zariadenie integrované priamo od
výrobcu vozidla alebo
- Aktívne zabezpečovacie zariadenie od externého
homologovaného dodávateľa,
- prípadne iné zabezpečenie, ktoré sme písomne akceptovali
pri vstupe vozidla do poistenia,
c) Motocykle
- mechanické zabezpečenie alebo
- imobilizér
Aktívnym zabezpečovacím zariadením rozumieme
homologované satelitné zabezpečenie, ktoré aktívne
komunikuje s užívateľom i centrálnym dispečingom
a umožňuje diaľkovo určiť polohu vozidla, prípadne vozidlo
zablokovať

Článok 7
Doplnkové poistenie
1. Doplnkové poistenie batožiny, smrti v dôsledku havárie, trvalých
následkov po havárii a nákladov na zapožičanie náhradného vozidla
sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie KASKO –
2017/2, oddiel II, článok 6.
2. Z doplnkového poistenia čelného skla vzniká nárok na poistné
plnenie, ak k poškodeniu alebo zničeniu čelného skla poisteného
vozidla došlo v dôsledku zvonku pôsobiacich mechanických síl a právo
na plnenie vzniká len vtedy, ak nedošlo súčasne aj k inému
poškodeniu vozidla, za ktoré je poistiteľ povinný plniť. V poistení
čelného skla sa neuplatňuje oddiel II, článok 4. Rozsah poistného
plnenia, bod 4., Všeobecných poistných podmienok pre poistenie
Kasko – 2017/2 : Ak je v čase poistnej udalosti poistná suma nižšia
ako je poistná hodnota predmetu poistenia, poistiteľ poskytne poistné
plnenie, ktoré je v rovnakom pomere ku škode, ako je poistná suma
k poistnej hodnote (podpoistenie).
3. Doplnkové poistenie finančnej straty - GAP k poisteniu KASKO
(ďalej len „DP-FS“)
Odchylne od Všeobecných poistných podmienok pre doplnkové
poistenie finančnej straty - GAP – 2017 k havarijnému poisteniu Auto
& Voľnosť – KASKO, Článok 3, bod 3 sa pre toto DP-FS neuplatňuje
systém bonus/malus podľa VPP-KASKO - 2017/2, oddiel I –
Všeobecné ustanovenia, článok 5 – Poistné, ods. 10.
Článok 8
Informácie a podmienky likvidácie poistných udalostí
1.V prípade poistných udalostí v havarijnom poistení, ktoré sú
čiastočnými škodami poskytne poisťovateľ poistné plnenie
nasledovne:
- ak je poistený platcom DPH poskytne sa poistné plnenie bez DPH
- ak poistený nie je platcom DPH poskytne sa poistné plnenie
vrátane DPH
2. Pri poistných udalostiach v havarijnom poistení, ktoré sú totálnymi
škodami a krádežou motorového vozidla je poistné plnenie vyplácané
vrátane DPH.
3. V prípade totálnych škôd a krádeží vyplatí poisťovateľ poistné
plnenie po dobu trvania vinkulácie výhradne na účet ESSOX.
4. V prípade totálnej škody alebo krádeže motorového vozidla, ktorá
nastala počas trvania predbežného krytia, má poisťovateľ nárok na
celoročné poistné v zmysle platnej legislatívy, ktoré bude poistenému
odpočítané z poistného plnenia.
Článok 9
Záverečné dojedania
1. Poistník je povinný po pridelení EČV túto skutočnosť ohlásiť bez
meškania Oddeleniu správy leasingových zmlúv, Krasovského 15,
851 01 Bratislava, e-mail: spravaleasing@uniqa.sk. Poisťovňa sa
zaväzuje po ohlásení EČV od nájomcu obratom nájomcovi vydať
poistku, potvrdenie o poistení a zelenú kartu.
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