Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť:
Colonnade Insurance S.A. so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko zapísaná v Obchodnom registri
Luxemburg pod číslom č. B 61605 konajúca prostredníctvom
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, IČO: 500 13 602,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.: Po, vložka č.: 591/V (ďalej len „poistiteľ“)
Produkt: Poistenie hnuteľných vecí, iného majetku a zodpovednosti za škodu
Poistiteľ vyhlasuje, že tento Informačný dokument neobsahuje kompletné informácie poskytované poistiteľom záujemcovi o poistenie (poistníkovi) pred
uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o produkte. Kompletné informácie sú uvedené v poistnej zmluve, poistných podmienkach a ďalších
dokumentoch, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva.
O aký typ poistenia ide?
Ide o majetkové poistenie, ktoré sa vzťahuje na vecné škody vzniknuté na hnuteľných veciach a inom majetku fyzických osôb (občanov) následkom
vymenovaných poistných nebezpečenstiev. Toto poistenie môže byť v poistnej zmluve rozšírené o doplnkové poistenie zodpovednosti za škodu.
Čo je predmetom poistenia?
Typ poistenia Klasik sa vzťahuje na vecné škody
spôsobené:
 živelnými udalosťami: požiarom, výbuchom,
priamym úderom blesku, nárazom alebo zrútením
lietadla, víchricou a krupobitím,
 vodou z vodovodných zariadení,
 krádežou vlámaním;
 vandalizmom po vlámaní,
 atmosférickým prepätím,
 nárazom dopravného prostriedku.
Typ poistenia Special sa vzťahuje na škody v rozsahu
poistenia Typ Klasik a na vecné škody spôsobené:
 povodňou alebo záplavou,
 zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zeminy,
 pádom lavín,
 ťarchou snehu alebo námrazy,
 zemetrasením alebo výbuchom sopky,
 dymom,
 lúpežným prepadnutím,
 atmosférickými zrážkami,
 výpadkom dodávky elektriny na potravinách
v chladničke a mrazničke;
Poisteným majetkom je súbor hnuteľných vecí, tvoriacich
zariadenie bytu alebo trvalo obývanej rekreačnej budovy,
slúžiacich k prevádzke domácnosti alebo uspokojovaniu
potrieb poistného a osôb žijúcich s ním v spoločnej
domácnosti.
Doplnkovým voliteľným poistením je:
 Poistenie zodpovednosti za škodu členov
domácnosti, ktoré sa vzťahuje na zodpovednosť
za škodu na právnym predpisom stanovenú
zodpovednosť poisteného alebo osôb žijúcich s
ním v spoločnej domácnosti za škodu, ktorá bola
spôsobená inému;
 Poistenie
zodpovednosti
za
škodu
z vlastníctva budovy, ktoré sa vzťahuje na
zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená
inému v súvislosti s výkonom vlastníckeho práva
alebo užívacieho práva budovy alebo stavby.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Škody spôsobené povodňou, ktorá sa v mieste poistenia dá
predpokladať, tj. ak je výskyt častejší, ako raz za päť rokov pred
dátumom vzniku škodovej udalosti
 Škody spôsobené zrútením skál alebo zeminy v dôsledku ľudskej
činnosti (napr. stavebnej)
 Škody spôsobené nárazom vozidla prevádzkovaným poisteným,
jemu blízkou osobou alebo osobou žijúcou s poisteným v spoločnej
domácnosti
 Následne škody, ktoré vzniknú po poistnej udalosti (napr. ušlý zisk,
stále náklady)
Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté na:
! veciach slúžiacich na podnikanie, zárobkové účely alebo výkon
povolania,
! veciach nachádzajúcich sa v trvalo neobývanom byte alebo v trvalo
neobývanej rekreačnej budove alebo v záhradných chatkách,
! motorových a prípojných vozidlách, lietadlách, dronoch, plavidlách,
závesných
motoroch, malotraktoroch, rogalách, vrátane ich
príslušenstva a náhradných dielov.
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
! vystavením veci úžitkovému ohňu alebo teplu alebo ošľahnutím veci,
ktoré nemá svoj pôvod v požiari,
! spätným vystúpením vody z verejného kanalizačného potrubia, pokiaľ
nebolo spôsobené povodňou alebo záplavou,
! vodou z vodovodných zariadení pri umývaní, kúpaní a sprchovaní,
! únikom vody z bazéna alebo jeho prídavných zariadení,
! pôsobením vlhkosti a plesní,
! v dôsledku toho, že na budove, v ktorej sa nachádzajú poistené veci
boli vykonávané stavebné práce.
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Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 V poistení hnuteľných vecí, iného majetku a zodpovednosti za škodu z vlastníctva budovy - na mieste poistenia uvedenom v poistnej
zmluve, ktoré sa nachádza na území Slovenskej republiky.
 V poistení zodpovednosti za škodu členov domácnosti - na celom území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzavretím poistenia:
• pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa,
• zabezpečiť poistené veci proti krádeži vlámaním spôsobom stanoveným v poistnej zmluve.
Povinnosti počas trvania poistenia:
• platiť poistné v termínoch a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve,
• uchovávať daňové nadobúdacie doklady, dokumentáciu o vlastníctve a nadobudnutí poistených vecí,
• dbať, aby škodová udalosť nenastala a neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu poistného nebezpečenstva (možná príčina
vzniku škody), uložené právnymi predpismi, alebo ktoré sú ustanovené poistnou zmluvou.
Povinnosti v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie:
• oznámiť poistiteľovi vznik škodovej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov, predložiť poistiteľovi
potrebné doklady, postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa a učiniť opatrenia, aby sa škoda ďalej nezväčšovala,
• vyčkať s opravou poškodenej veci alebo s odstraňovaním zvyškov zničenej veci na pokyn poistiteľa, pokiaľ nie je potrebné z
bezpečnostných, hygienických, ekologických alebo iných závažných dôvodov s opravou veci alebo odstránením jej zvyškov začať
skôr,
• zabezpečiť poškodené veci alebo ich súčasti ako dôkazné prostriedky a mať ich k dispozícii k preukázaniu zo strany poistiteľa alebo
ním poverených osôb.
Kedy a ako uhrádzam platbu?
Platbu poistného za poistnú zmluvu dojednanú na dobu neurčitú platíte v polročných alebo ročných poistných obdobiach. Výška poistného za
poistné obdobie, s termínmi jeho splatnosti a údajmi o spôsobe platby, je uvedená v poistnej zmluve.
Kedy začína a končí krytie?
Poistenie dojednané na dobu neurčitú začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí dňom zániku poistenia
v zmysle všeobecne záväzného právneho prepisu upravujúceho poistenie (Občiansky zákonník).

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete vypovedať:
• výpoveďou do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy; Poistenie zanikne uplynutím osemdňovej výpovednej lehoty,
ktorá sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede,
• výpoveďou ku koncu poistného obdobia; Výpoveď musí byť doručená poistiteľovi najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného
obdobia.
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