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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE EuroGAP
(CI 901/21/05)
ČLÁNOK 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.1 Poistenie EuroGAP sa riadi Poistnou zmluvou, týmito
Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len PPEG),
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie GAP,
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,
prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
upravujúcimi poistenie.
1.2 V prípade rozporu medzi týmito PPEG a Všeobecnými
poistnými podmienkami pre poistenie GAP, kódové
označenie CI 900/21/05 (ďalej len PPGAP) majú prednosť
príslušné ustanovenia týchto PPEG. Od ustanovení týchto
PPEG je možné sa v Poistnej zmluve odchýliť.
ČLÁNOK 2. VÝKLAD POJMOV
Ak sa kdekoľvek v týchto PPEG použijú nižšie uvedené pojmy
s veľkým začiatočným písmenom, majú tieto pojmy nasledovný
význam; pokiaľ je akýkoľvek pojem nižšie definovaný odlišne od
PPGAP, použije sa pre účely poistenia EuroGAP definícia
uvedená v týchto PPEG v takom rozsahu, v akom je táto
definícia od PPGAP odlišná:
2.1 Ocenenie vozidla je stanovenie ceny Vozidla metodikou
Eurotax (primárne prostredníctvom softwarovej aplikácie,
a v prípade, že určité Vozidlo nie je možné týmto spôsobom
oceniť, prostredníctvom iného Cenníka automobilov
vydaného spoločnosťou EurotaxGlass´s). V prípade
prestavby jednotlivých vozidiel v kategórii N1, ak nie je
možné vykonať ocenenie vozidla prostredníctvom metodiky
Eurotax, Ocenenie vozidla je stanovenie ceny v zmysle
Postupu stanovenia hodnoty cestných vozidiel, Príloha č. 6
k vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších predpisov.
2.2 Poistná hodnota je:
a) pre Vozidlá, ktoré majú k dátumu uzavretia Poistnej
zmluvy najazdených maximálne 6000 kilometrov alebo
od dátumu prvej evidencie neuplynulo viac ako 6
mesiacov, suma vo výške Obstarávacej ceny Vozidla,
uvedenej v Poistnej zmluve,
b) pre Vozidlá, ktoré majú k dátumu uzavretia Poistnej
zmluvy najazdených viac ako 6001 kilometrov alebo od
dátumu prvej evidencie uplynulo viac ako 6 mesiacov,
suma určená na základe Ocenenia vozidla k dátumu
uzavretia Poistnej zmluvy s toleranciou do 15 dní,
pokiaľ je táto suma nižšia ako Obstarávacia cena.
2.3 Poistná suma je horná hranica poistného plnenia Poistiteľa
za podmienok dohodnutých v Poistnej zmluve. Poistná
suma sa určí v Poistnej zmluve tak, aby zodpovedala
Poistnej hodnote Vozidla v čase uzavierania Poistnej
zmluvy.
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ČLÁNOK 3. PREDMET POISTENIA
Z poistenia EuroGAP nahradí Poistiteľ Poistenému finančnú
stratu vo výške špecifikovanej v článku 5 týchto PPEG, ktorá mu
vznikne v dôsledku Poistnej udalosti.
ČLÁNOK 4. VÝLUKY Z POISTENIA
4.1 Poistenie EuroGAP sa nevzťahuje na Škodové udalosti:
a) v súvislosti s ktorými nevznikol nárok na poistné plnenie z
Primárneho poistenia (Primárny poistiteľ poistné plnenie
zamietol, príp. odmietol);
b) pokiaľ poistený odmietol návrh Primárneho poistiteľa na
opravu Vozidla;
c) pokiaľ zvyšky Vozidla neboli so súhlasom Poistiteľa
odovzdané Primárnemu poistiteľovi alebo inak
zlikvidované predajom za peňažnú protihodnotu, alebo
neboli definitívne odobrané podľa nájomnej, leasingovej,
príp. inej obdobnej zmluvy do 60 dní od dátumu
poskytnutia poistného plnenia Primárnym poistiteľom (t.j.
od dátumu Správy o likvidácii poistnej udalosti);
4.2 Poistenie EuroGAP sa ďalej nevzťahuje na:
a) sumy, o ktoré Primárny poistiteľ znížil poistné plnenie
z Primárneho poistenia z dôvodu porušenia povinností
stanovených Poistenému poistnou zmluvou alebo
všeobecne záväzným právnym predpisom;
b) spoluúčasť z Primárneho poistenia, pokiaľ nie je
v Poistnej zmluve dohodnuté inak.
ČLÁNOK 5. POISTNÉ PLNENIE
5.1 V prípade Poistnej udalosti Poistiteľ poskytne poistné
plnenie vo výške rozdielu medzi príslušnou Poistnou sumou
dohodnutou v Poistnej zmluve a vyššou z nasledujúcich
hodnôt:
a) všeobecná hodnota Vozidla stanovená Primárnym
poistiteľom;
b) hodnota Vozidla stanovená v zmysle Ocenenie vozidla ku
dňu vzniku Poistnej udalosti;
Poistiteľ započíta do výšky poistného plnenia daň z pridanej
hodnoty (DPH) len vtedy, ak bola v poistnej zmluve do
Obstarávacej ceny Vozidla zahrnutá DPH. Na poistné
plnenie sa uplatnia platné právne predpisy upravujúce DPH.
5.2 Pokiaľ je to dojednané v Poistnej zmluve, poistenie
EuroGAP sa vzťahuje aj na finančnú stratu, ktorá vznikne
Poistenému v súvislosti so spoluúčasťou, ktorá je
odpočítaná z poistného plnenia Primárneho poistiteľa.
Poistiteľ poskytne poistné plnenie za spoluúčasť maximálne
však do výšky 4 000 EUR.
5.3 Celkový limit poistného plnenia z poistenia EuroGAP
(vrátane prípadnej náhrady spoluúčasti z Primárneho
poistenia a DPH) je 50 000 EUR.
5.4 Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, ak Poistná
udalosť nastala v prvom roku doby trvania poistenia a odo
dňa začiatku poistenia uvedeného v Poistnej zmluve malo
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Vozidlo ku dňu vzniku tejto Poistnej udalosti najazdených
viac ako 80 000 km, v takom prípade Poistiteľ poskytne
poistné plnenie vo výške 50 % z výšky stanovenej v zmysle
ustanovení odsekov 5.1 až 5.3 tohto článku.
5.5 Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, ak Poistná
udalosť nastala v druhom alebo ďalších rokoch trvania
poistenia a odo dňa začiatku poistenia uvedeného
v Poistnej zmluve malo Vozidlo ku dňu vzniku tejto Poistnej
udalosti najazdených viac kilometrov, ako je súčin počtu
ukončených bežných mesiacov odo dňa začiatku poistenia
po deň vzniku tejto Poistnej udalosti a hodnoty 6 600,
v takom prípade Poistiteľ poskytne poistné plnenie vo výške
50 % z výšky stanovenej v zmysle ustanovení odsekov 5.1
až 5.3 tohto článku.
5.6 Celkové poistné plnenie vyplatené z Primárneho poistenia
a z tohto poistenia EuroGAP, vrátane akýchkoľvek súm
získaných Poisteným z akéhokoľvek iného zdroja, vrátane
sumy získanej z likvidácie zvyškov Vozidla, však v žiadnom
prípade nesmie presiahnuť Poistnú sumu.
.
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ČLÁNOK 6. ZÁNIK POISTENIA EUROGAP
Poistenie EuroGAP zaniká aj:
a) okamihom prevodu vlastníckych práv k Vozidlu, okrem
prípadu ak k prevodu vlastníckych práv došlo z finančnej
inštitúcie, ktorá financuje motorové vozidlo (napr. banka,
úverová, lízingová alebo splátková spoločnosť) na
existujúceho držiteľa motorového vozidla, ak k prevodu
vlastníckych práv k Vozidlu došlo z pôvodného vlastníka na
rodinného príslušníka alebo člena jeho domácnosti alebo ak
k prevodu vlastníckych práv k Vozidlu došlo z pôvodného
vlastníka, ktorý je podnikajúcou fyzickou osobou na svoju
fyzickú osobu.
b) v prípade, ak Jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch
mesiacov odo dňa splatnosti;
c) dohodou;
ČLÁNOK 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Tieto PPEG nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2021
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