Úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných
motorovým vozidlom
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Produkt: Miliónové poistenie osôb v automobile
Tento Informačný dokument o poistnom produkte Úrazové poistenie nemenovaných osôb
prepravovaných motorovým vozidlom je určený len na poskytnutie súhrnu hlavného pokrytia a vylúčení
a nie je prispôsobený Vaším špecifickým individuálnym potrebám. Kompletné informácie týkajúce sa
produktu, ktoré sú predzmluvnými a zmluvnými údajmi, sú uvedené v dokumentácii v poistnej zmluve.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie možno dojednať pre motorové vozidlá s výnimkou motocyklov, ktorých celková hmotnosť
nepresahuje 3,5 t a ktorých počet miest na sedenie neprevyšuje 9, pre motorové vozidlá s výnimkou
motocyklov, ktorých celková hmotnosť presahuje 3,5 t, ak nie sú určené na dopravu osôb.
Čo je predmetom poistenia?
V závislosti od v poistnej
dohodnutého rozsahu:



Čo nie je predmetom poistenia?
Poisťovateľ neplní za poistné udalosti,
ktoré nastali:

zmluve

smrť následkom úrazu,
trvalé následky úrazu.

Poisťovateľ plní za poistné udalosti, ktoré nastali:
 pri nastupovaní do vozidla bezprostredne
pred začiatkom jazdy,
 pri uvádzaní motoru do chodu bezprostredne
pred začiatkom jazdy,
 počas jazdy motorovým vozidlom alebo pri
jeho havárii,
 pri krátkodobých zastávkach motorového
vozidla, nutných z dopravných dôvodov, z
dôvodov opravy alebo úpravy motorového
vozidla, pokiaľ k úrazu prepravovanej osoby
dôjde vo vozidle alebo v jeho bezprostrednej
blízkosti a v dopravnom priestore (vozovka),
 pri odstraňovaní bežných porúch motorového
vozidla, ktoré vznikli v priebehu jazdy,
 pri vystupovaní z motorového vozidla
bezprostredne po skončení jazdy.

×

na mieste, ktoré nie je určené na prepravu
osôb, aj keď bol priestor na prepravu osôb
upravený,
× pri opravách motorových vozidiel pred
začatím prepravy osôb alebo po ukončení
prepravy osôb,
× pri účasti na rýchlostných pretekoch a na
závodoch s rýchlostnou vložkou vrátane
oficiálnych tréningov,
× pri vykonávaní typových skúšok rýchlosti,
bŕzd, zvratu a stability vozidla, dojazdu
s najväčšou rýchlosťou a podobne,
× pri jazde odcudzeným motorovým vozidlom,
× pri útoku na prepravované osoby.
Úplný zoznam výluk nájdete vo Všeobecných
poistných podmienkach č. 1000-5.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
poisťovateľ je oprávnený znížiť poistné
plnenie v prípade, že v motorovom vozidle sa
v čase poistnej udalosti nachádzal väčší počet
osôb, ako je počet sedadiel uvedený
v technickom preukaze,
! v prípade trvalých následkov úrazu nárok na
poistné plnenie vzniká len pre diagnózy
uvedené v zozname, ak ide o úplné
poškodenie
alebo
o
poškodenie
s nespôsobilosťou aspoň 50%.
Úplný
zoznam
obmedzení
nájdete
vo
Všeobecných poistných podmienkach č. 1000-5.
!

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 na území Európy.
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Aké mám povinnosti?
- v prípade úrazu bezodkladne vyhľadať lekára a riadiť sa predpísanou liečbou
a odporučeniami lekára, ako aj podniknúť všetky kroky prospešné pre uzdravenie,
- pravdivo zodpovedať na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného
poistenia alebo zvýšenia krytia, to sa týka najmä otázok na súčasné a predchádzajúce
ochorenia, zdravotné poruchy, ťažkosti a pod.,
- bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny týkajúce sa
poistnej zmluvy (napr. zmena korešpondenčnej adresy, sídla, mena a priezviska a pod.),
- ako náhle je to objektívne možné, písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu povolania,
činnosti vo voľnom čase, dlhodobé zmeny zdravotného stavu,
- bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovateľovi, že došlo k poistnej udalosti,
preukázať jej vznik a na žiadosť poisťovateľa predložiť všetky ďalšie doklady potrebné
pre stanovenie rozsahu poistného plnenia,
- znášať náklady spojené s kontrolným vyšetrením u posudkového lekára pri nespokojnosti
s ohodnotením za trvalé následky úrazu.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate,
poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť poistné plnenie.
Kedy a ako uhrádzam platbu?
Pri dojednávaní poistenia pre požičovňu motorových vozidiel treba k štandardnej sadzbe
pripočítať 25%, pre autoškolu 50%, pre taxislužbu 25%.
Bežné poistné sa platí pravidelne za poistné obdobie dojednané v poistnej zmluve (ročne,
polročne, štvrťročne, mesačne), ktoré je splatné v prvý deň poistného obdobia.
Poistné za prvé poistné obdobie je splatné pri dojednaní poistenia alebo dňom začiatku
poistenia.
Poistné sa uhrádza v mene EUR prevodným príkazom na číslo účtu poisťovateľa, inkasom
z účtu poistníka alebo poštovou poukážkou.
Poistné sa považuje za zaplatené v okamihu jeho pripísania na účet poisťovne.
Poistník môže počas poistnej doby platenia poistného zmeniť časový interval platenia
poistného (poistné obdobie), avšak vždy len k výročnému dňu začiatku poistenia, ak nie je
dohodnuté inak.
Kedy začína a končí krytie?
Poistenie začína nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ
nie je v poistnej zmluve uvedený neskorší dátum.
Poistná zmluva, resp. jej časť, vzťahujúca sa na jednotlivé motorové vozidlo, zaniká po
doručení dokladov (kópia kúpno-predajnej zmluvy, kópia technického preukazu) dátumom
predaja vozidla, resp. dátumom zmeny v osobe vlastníka vozidla.
Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú, najmenej však na dobu jedného roka.
Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach
a v Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
- uplynutie poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve,
- pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca
odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie,
- úmrtie poisteného,
- dohoda medzi poistníkom a poisťovňou,
- nezaplatenie poistného v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom.
Ako môžem zmluvu vypovedať?
Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť doručená aspoň 6
týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, výpovedná lehota je
osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
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