DOPLNKOVÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE VECÍ V AUTE
(DPPVA 1912)
1. ÚVOD
Ďakujeme, že ste si u nás poistili veci v aute. Na jednej strane zmluvného vzťahu ste

VY
čiže občan Slovenskej republiky alebo cudzí štátny príslušník s korešpondenčnou adresou
v Slovenskej republike, ktorý s nami uzatvára poistnú zmluvu pre Poistenie budovy,
domácnosti a zodpovednosti za škodu (ďalej v texte a iných dokumentoch len „vy“ alebo
„poistník“), a na druhej strane sme

MY
(ďalej v texte a iných dokumentoch len „poisťovňa“ alebo jednoducho „my“), no oficiálne
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko,
zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605 konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B,
042 80 Košice, Slovenská republika, IČO: 50 013 602, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V, DIČ: 4120026471, IČ DPH:
SK4120026471.

NA ČO SLÚŽI TENTO DOKUMENT?
Tieto Doplnkové poistné podmienky pre veci v aute (označené skratkou DPPVA 1912)
dopĺňajú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie budovy, domácnosti a zodpovednosti
za škodu (označené skratkou VPPBDZ 1912). Dozviete sa tu viac o poistení vecí v aute, o
tom, čo máte, ale aj nemáte poistené, a tiež aj komu vyplatíme poistné plnenie. Ak je
niektoré slovo v týchto DPP a ostatných súčastiach poistnej zmluvy podčiarknuté, znamená
to, že jeho význam nájdete v Slovníku. Tieto DPP sú platné od: 01.12.2019

2. ČO JE POISTENÉ?
Poisťujeme hnuteľné veci a domáce zvieratá (ďalej len „veci v aute“) poistené v rámci
poistenia domácnosti, ktoré sú krátkodobo umiestnené na alebo v osobnom motorovom
vozidle do celkovej hmotnosti 3,5 t (ďalej len „vozidlo“) .

3. NA ČO SA POISTENIE VZŤAHUJE?
3.1. Poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku rizík uvedených v poistnej zmluve.
Tieto riziká sú rovnaké ako tie, ktoré ste si dojednali pre poistenie domácnosti.
3.2. Poistnou udalosťou pre potreby tohto poistenia je vznik škody na veciach v aute počas
trvania poistenia v dôsledku poistených rizík na území Európy a to v priestoroch kabíny
vozidla, vnútornom batožinovom priestore vozidla, strešnom boxe, ráme na bicykle
upevnenom na vozidle, za ktorú sme za splnenia všetkých podmienok dojednaných
v poistnej zmluve a k nej prináležiacich poistných podmienok povinní poskytnúť poistné
plnenie.
Škody hradíme do výšky limitu plnenia uvedeného v poistnej zmluve.
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4. AKÉ ŠKODY NEHRADÍME?
V tomto bode sa dočítate, na aké udalosti sa poistenie nevzťahuje.
4.1. Právo na poistné plnenie nevzniká za:
a) Škodu spôsobenú na vozidle. Toto však neplatí pre súčasti vozidla: detskú autosedačku,
strešný nosič, rám na bicykle, strešný box.
b) Škodu na veciach v aute, ak boli ponechané viac než jednu hodinu vo vozidle pred
začiatkom jazdy, po jej ukončení v cieľovej destinácii, po zaregistrovaní v ubytovacom
zariadení, alebo ak veci v aute boli ponechané vo vozidle počas ubytovania
v ubytovacom zariadení.
c) Škodu týkajúcu sa cenností, peňazí, cenín.
d) Škodu spôsobenú krádežou.
e) Škodu spôsobenú krádežou vlámaním, lúpežou alebo vandalizmom, ak neboli bez
zbytočného odkladu po ich zistení hlásené polícii.
f) Škodu spôsobenú pred začiatkom poistenia uvedeným v poistnej zmluve.
g) Škodu spôsobenú počas vykonávania opravy alebo údržby vozidla.

5. AKO SÚ VECI V AUTE POISTENÉ A AKO VYPLATÍME POISTNÉ PLNENIE?
Tu sa dozviete, akým spôsobom sú veci v aute poistené, ako určíme výšku škody
a poistného plnenia, ktoré vyplatíme poistenému. V prípade poistnej udalosti vyplácame
poistné plnenie znížené o spoluúčasť (ak bola v poistnej zmluve dohodnutá). Viac informácii
sa dozviete vo vašej poistnej zmluve.
5.1. Limit poistného plnenia
Veci v aute sú poistené na limit na rok.
5.2. Spôsob výplaty poistného plnenia
Poistné plnenie vyplatíme v novej cene, avšak ak opotrebenie poškodenej, zničenej,
ukradnutej veci prekročí 70 %, vyplatíme poistné plnenie v časovej cene.

6. KOMU VYPLATÍME PLNENIE?
Poisteným je člen domácnosti, ktorý je zároveň vlastníkom veci v aute.
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