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Poistenie vozidla pre prípad finančnej straty 
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 EuroGAP    

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  poistenie finančnej straty, ktorá vznikne klientovi v súvislosti s totálnou škodou na vozidle  po odškodnení poistiteľom z  havarijného 
poistenia (primárny poistiteľ).   

 

Čo je predmetom poistenia? 

 Finančná strata vzniknutá v 
dôsledku totálnej škody na vozidle, 
za ktorú  bolo poistenému vyplatené 
poistné plnenie z havarijného 
poistenia primárnym  poistiteľom. 
Za totálnu škodu na vozidle sa 
považuje škoda posúdená 
primárnym poistiteľom ako totálna 
škoda, vrátane odcudzenia (krádež 
vlámaním alebo lúpež) alebo 
zničenia vozidla. 
Za finančnú stratu sa považuje 
rozdiel medzi poistnou sumou 
dohodnutou v poistnej zmluve a 
všeobecnou hodnotou vozidla v čase 
vzniku poistnej udalosti. 

 

Doplnkovým voliteľným poistením je: 

 Poistenie vzťahujúce sa na finančnú 
stratu vzniknutú v  dôsledku 
spoluúčasti, ktorá bola odpočítaná z 
poistného plnenia primárnym 
poistiteľom. 

 

 

Čo nie je predmetom poistenia? 

 Škody spôsobené poškodením, zničením alebo odcudzením vozidla, 
ktoré sú predmetom havarijného (CASCO) poistenia vozidiel. 

 Následné škody, ktoré vzniknú po poistnej udalosti, bez ohľadu na to, 
či sa na ne vzťahuje primárne poistenie. 

  

 

 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Poistenie sa nevzťahuje na škody:  
! ak  v osvedčení o evidencii vozidla je v čase vzniku poistnej udalosti  

uvedený  iný vlastník alebo držiteľ ako poistený, 
! ak  ku dňu uzavretia poistnej zmluvy uplynulo viac než 6 rokov od 

uvedenia vozidla do prevádzky (spravidla dátum prvej registrácie), 
! ak bolo vozidlo využívané  na zmluvný alebo iný prenájom tretím 

stranám, 

! ak bolo vozidlo využívané na zmluvnú prepravu osôb za poplatok 
(napr. taxi, požičovňa vozidiel, hotelová a obdobná preprava), 

! ak bol na vozidle zmenený alebo odstránený akýkoľvek identifikátor 
(VIN, a pod.) alebo bolo manipulované so stavom najazdených 
kilometrov, či dátumom prvého uvedenia vozidla do prevádzky, 

! na vozidle s právom prednosti v jazde (vozidlo vybavené modrými, 
alebo červenými výstražnými svetlami), 

! ak nevznikol nárok na poistné plnenie z primárneho poistenia, 

! ak poistený odmietol návrh primárneho poistiteľa na opravu vozidla, 

! vzniknuté v dôsledku nehody, pri ktorej bol vodič vozidla pod vplyvom 
alkoholu, či iných návykových látok alebo predpísaných liekov, ktoré 
mohli ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo, prípadne pokiaľ sa vodič 
vozidla odmietol podrobiť dychovej alebo krvnej skúške na prítomnosť 
týchto látok, 

! priamo či nepriamo spôsobené úmyselným protiprávnym konaním 
poisteného alebo tretej osoby, ktorej poistený zveril vozidlo. 

  

 Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 

 Na územie krajín,  na ktoré sa vzťahuje primárne havarijné (CASCO) poistenie.  
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 Aké mám povinnosti? 

Povinnosti pred uzavretím poistenia: 

• pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa,  
• umožniť poistiteľovi alebo jeho zástupcovi  vykonať obhliadku ojazdeného 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. 

Povinnosti v prípade uplatnenia nároku na poistné plnenie: 
• akúkoľvek škodovú udalosť na vozidle nahlásiť polícii Slovenskej republiky, resp.  príslušným orgánom v zahraničí, 
• najneskôr do ôsmich dní od vzniku akejkoľvek škodovej udalosti informovať o tejto udalosti poistiteľa,  
• pravdivo odpovedať na všetky otázky poistiteľa týkajúce sa škodovej udalosti, 
• poskytnúť poistiteľovi všetky informácie, dokumenty (vrátane protokolu šetrenia polície Slovenskej republiky, resp.  

príslušného orgánu v zahraničí) a akúkoľvek ďalšiu potrebnú súčinnosť za účelom šetrenia škodovej udalosti, 
• postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa a urobiť všetky primerané opatrenia za účelom minimalizácie následkov škodovej 

udalosti, 
• riadne a úplne vyplniť a doručiť poistiteľovi formulár hlásenia škodovej udalosti. 

  

 

 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  v lehotách  uvedených v  splátkovom 
kalendári, ktorý je prílohou poistnej zmluvy. Upozorňujeme, že ak  nezaplatíte čo i len jednu splátku poistného, potom sa dňom 
nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatenej splátky stáva splatné celé jednorazové poistné.  

  

 

 Kedy začína a končí krytie?  
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, začína a končí dňom uvedeným v poistnej zmluve. 

  

 

 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. 

 
 


