Havarijné poistenie motorových vozidiel (CASCO)
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,
IČ DPH: SK 4120026471, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.: Po, vložka č.: 591/V
Produkt: Poistenie motorových a prípojných vozidiel - pre Leasing
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 havarijné poistenie motorových a prípojných vozidiel pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia.
Čo je predmetom poistenia?
Poškodenie alebo zničenie vozidla v dôsledku:
 stretu vozidla, nárazu vozidla, pádu predmetov,
 požiaru, výbuchu, priameho úderu blesku,
 povodne, záplavy, krupobitia, víchrice, zemetrasenia,
zosuvu pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, pádu lavín,
ťarcha snehu alebo námraza,
 zásahu cudzej osoby,
 vody z vodovodných zariadení,
 škody spôsobené zverou na vonkajšej strane vozidla,
 škody vzniknuté na kábloch elektroinštalácie a
hadiciach chladiacej a brzdovej sústavy následkom
prehryzenia alebo ohryzenia hlodavcami.
Doplnkovým voliteľným poistením je poistenie rizík:
 Odcudzenie vozidla alebo jeho častí, resp. doplňujúcej
(zvláštnej) výbavy, v dôsledku krádeže vlámaním,
alebo lúpežného prepadnutia;
 Poškodenie alebo zničenie batožiny, v dôsledku
poškodenia alebo zničenia;
 Poškodenie alebo zničenie skiel s plnením do výšky
spoluúčasti z poistenia v dôsledku poškodenia alebo
zničenia vozidla;
 Náklady na nájom náhradného vozidla.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou
motorového vozidla
 Finančná strata vzniknutá v dôsledku totálnej škody
na vozidle, za ktorú bolo poistenému vyplatené
poistné plnenie z havarijného poistenia

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené:
! úmyselným konaním poisteného,
! opotrebením vozidla,
! výrobnými vadami na vozidle,
! vedením vozidla osobou, ktorá v čase vzniku
škodovej udalosti nemala predpísané príslušné
vodičské oprávnenie,
! činnosťou motorového vozidla ako pracovného
stroja,
! pri pretekoch alebo súťažiach každého druhu,
! na vozidle určenom na požičiavanie a prenájom,
! na vozidle využívanom pre zmluvnú, platenú
prepravu osôb (taxi, uber, atď.).

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Na geografické územie Európy, mimo územia štátov bývalého ZSSR, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie s výnimkou
územia Ukrajiny, na ktoré sa krytie vzťahuje.
Aké mám povinnosti?
Povinnosti pred uzatvorením poistenia:
• pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa,
• umožniť poistiteľovi alebo jeho zástupcovi vykonať obhliadku vozidla, vyhotoviť fotodokumentáciu vozidla a doložiť kópie
požadovaných dokladov o vozidle.
Povinnosti počas trvania poistenia:
• platiť poistné v termínoch a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve,
• udržiavať vozidlo v riadnom technickom a výrobcom predpísanom stave, užívať ho len s platným dokladom o vykonaní
technickej kontroly,
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• 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.

• pri každom opustení vozidla zabezpečiť, aby sa vo vozidle nenachádzal doklad o evidencii vozidla alebo kľúče od vozidla,

riadne uzamknúť vozidlo, zabezpečiť ho proti vniknutiu a zaistiť vozidlo zabezpečovacím zariadením.
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 ničenej veci na pokyny poistiteľa pokiaľ nie je potrebné
z bezpečnostných, hygienických, ekologických alebo iných závažných dôvodov s opravou veci alebo odstránením jej zvyškov
začať skôr.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Jednorazové poistné za celú dobu trvania poistenia platíte najneskôr v deň začiatku poistenia. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté,
že jednorazové poistné budete platiť v splátkach, potom poistné uhrádzajte prostredníctvom sprostredkovateľa poistenia
v lehotách uvedených v splátkovom kalendári ktorý je súčasťou finančnej (leasingovej) zmluvy.
Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve. Ak počas trvania poistenia sa zmení
vlastník vozidla, alebo dôjde k predčasnému zániku finančnej zmluvy, poistenie zaniká dňom, keď nastane niektorá z týchto
skutočností.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môžete vypovedať do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy. Poistenie zanikne uplynutím osemdňovej
výpovednej lehoty, ktorá sa počíta odo dňa nasledujúceho po doručení výpovede.
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