
 

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA (jazdené - úver) 
(ďalej len „ZD“) 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
1. Tieto ZD sa vzťahujú výlučne na poistné zmluvy pre havarijné 

poistenie motorového vozidla, dojednané a uzatvorené na základe 
„Rámcovej zmluvy o spolupráci v oblasti uzatvárania poistných 
zmlúv, inkasa poistného a správy havarijného poistenia 
motorových a prípojných vozidiel č. 952-00123-99“ a na povinné 
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla uzatvorené na základe 
„Rámcovej zmluvy o spolupráci v oblasti uzatvárania poistných 
zmlúv, inkasa poistného a správy Povinného zmluvného poistenia 
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových 
vozidiel č. 905-02106-98“ uzatvorených medzi Generali Poisťovňa, 
a.s. /ďalej len Poisťovňa/ a Consumer Finance Holding, a.s. /ďalej 
len CFH/. 

2. Pre účely poistných zmlúv a ZD vystupuje klient CFH ako poistník, 
poistený a zároveň vlastník a držiteľ vozidla. CFH vystupuje 
v zmluvnom vzťahu ako inkasant poistného a vinkulant, 
v prospech ktorého je počas doby trvania záväzkov klienta zo 
zmluvy o financovaní vinkulované poistné plnenie z havarijného 
poistenia vozidla. 

3. Tieto ZD sú spoločne so Všeobecnými poistnými podmienkami 
pre havarijné poistenie motorových vozidiel VPP HAV 08 (ďalej len 
„VPP HAV 08“),  Všeobecnými poistnými podmienkami pre 
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla VPP PZP 08 (ďalej len „VPP PZP 
08“) a Osobitnými poistnými podmienkami pre asistenčné služby, 
neoddeliteľnou súčasťou návrhu poistnej zmluvy. 

Článok II 
Platenie poistného 

1. Poistník je povinný platiť po dobu trvania zmluvy o financovaní 
poistné za poistné zmluvy v jednotlivých splátkach, spolu 
s mesačnou splátkou za financovanie na účet CFH, pričom 
zaplatenie na účet určený CFH sa považuje za zaplatenie 
poistného Poisťovni.  

2. Poisťovňa oprávnila CFH po dobu trvania zmluvy o financovaní v 
mene Poisťovne  prijímať platby poistného od poistníka, tieto 
vymáhať a uplatňovať ich zaplatenie. 

3. Poisťovňa nebude počas doby trvania poistnej zmluvy uplatňovať 
prirážku za platenie poistného v  splátkach. 

4. Plnenie Poisťovne z havarijného poistenia je po dobu trvania 
záväzkov klienta zo zmluvy o financovaní vinkulované na žiadosť 
poistníka v prospech CFH. Na základe tejto vinkulácie Poisťovňa 
v prípade vzniku poistnej udalosti z havarijného poistenia vyplatí 
poistné plnenie inej osobe ako CFH len s písomným súhlasom 
CFH. Poisťovňa sa zaväzuje informovať CFH o vzniku nároku na 
poistné plnenie.  

5. Poistník môže poistné zmluvy vypovedať iba s predchádzajúcim 
písomným súhlasom CFH. Vypovedanie poistnej zmluvy bez 
písomného súhlasu CFH je neplatné. 

6. Poisťovňa vyhlasuje, že na akúkoľvek zmenu poistenia pristúpi len 
po predchádzajúcom písomnom súhlase CFH. 

7. Platba na iný účet, ako je účet určený podľa predchádzajúcich 
ustanovení, nebude uznaná za zaplatenie poistného.  

Článok III 
Podmienky poistenia – Havarijné poistenie 

1.  Poistenie sa vzťahuje len na motorové vozidlo, ktoré je 
predmetom zmluvy o financovaní uzatvorenej medzi poistníkom a 
CFH a je špecifikované v návrhu poistnej zmluvy.   

2.  Poistenie motorového vozidla  sa dojednáva v rozsahu podľa 
Článku IV., bodu 1 a 2 VPP HAV 08. Výbava vozidla musí byť 
presne špecifikovaná v preberacom protokole k vozidlu alebo na 
nadobúdacej faktúre k vozidlu.  

3.  Poistenie motorového vozidla sa vzťahuje na geografické územie 
Európy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že poistnú sumu vozidla predstavuje 
jeho nadobúdacia cena vrátane DPH. V prípade, ak nadobúdacia 
cena vozidla je vyššia alebo nižšia o 10% oproti všeobecnej 
hodnote vozidla podľa kalkulačného programu, poistná suma bude 
všeobecná cena vozidla podľa kalkulačného programu. V prípade, 
ak je poistná suma stanovená v zmysle ustanovenia tohto bodu, 
vozidlo sa nepovažuje za podpoistené. 

5. Vozidlo musí byť do dvoch pracovných dní od prevzatia vozidla od 
predajcu  obhliadnuté osobou poverenou Poisťovňou vrátane 
vykonania fotodokumentácie poisťovaného vozidla. V prípade, ak 
vozidlo nebude obhliadnuté v zmysle tohto bodu, Poisťovňa môže 
zamietnuť poistné plnenie za nedodržanie podmienok pri vzniku 
poistnej zmluvy. Poisťovňa môže s CFH dohodnúť, že 
u vybraných predajcov nie je požadovaná obhliadka vozidla 
v zmysle tohto bodu, t.j. na poistenie vozidla nadobudnutého 
prostredníctvom vybraných predajcov sa tento bod 5, Čl. III týchto 
ZD nevzťahuje. 

6.  Zmluvné strany sa dohodli, že okrem dôvodov uvedených 
v platných právnych predpisoch a VPP HAV 08 poistenie zaniká aj 
dňom predčasného ukončenia zmluvy o financovaní. 

7. Výška spoluúčasti poisteného na poistnom plnení je uvedená 
v poistnej zmluve. Pre poistenie autorádia sa dojednáva 
spoluúčasť 5% min. 33,19 EUR. 

8.  Poistené osobné, nákladné, terénne a úžitkové motorové vozidlo 
do 3,5t musí byť zabezpečené proti odcudzeniu nasledovnými 
zabezpečovacími zariadeniami v závislosti od poistnej sumy: 
do 9.958,18 EUR – imobilizér, 
alebo mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené 
s karosériou vozidla, 
alebo autoalarm, 
od 9.958,19 EUR – do 33,193,92 EUR – kombináciou minimálne 
dvoch z nižšie uvedených zabezpečovacích zariadení: - imobilizér, 
-  autoalarm, 
- mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené 

s karosériou vozidla, 
- satelitný vyhľadávací a monitorovací systém, 
od 33.194,93 EUR – do 66.387,84 EUR – kombináciou minimálne 
troch z nižšie uvedených zabezpečovacích zariadení: - imobilizér, 
-  autoalarm, 
- mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené 

s karosériou vozidla, 
- satelitný vyhľadávací a monitorovací systém, 
od /66.387,85 EUR – spôsob zabezpečenia stanoví Poisťovňa 
individuálne. 
Zabezpečovacie zariadenia musia byť pri opustení vozidla 
uvedené do funkčného stavu a aktivované. V prípade, ak v čase 
vzniku poistnej udalosti spôsobenej odcudzením nebolo vozidlo 
zabezpečené požadovaným zabezpečovacím zariadením alebo 
namontované zabezpečovacie zariadenia neboli v čase vzniku 
poistnej udalosti uvedené do funkčného stavu a aktivované, je 
Poisťovňa oprávnená primerane znížiť poistné plnenie. 
Poistené nákladné vozidlo nad celkovú hmotnosť 3,5t a autobusy 
musia byť zabezpečené proti odcudzeniu nasledovnými 



 

zabezpečovacími zariadeniami: - imobilizér alebo mechanické 
zabezpečovacie zariadenie. 

9. Poisťovňa pri vstupe do poistenia ani v priebehu trvania poistenia 
nezohľadňuje bonus za bezškodový priebeh – na poistnú zmluvu 
sa nevzťahuje Článok XVI. VPP HAV 08. Poistník však ostáva 
v systéme Poisťovne evidovaný a po ukončení poistnej zmluvy mu 
bude na vyžiadanie vystavené potvrdenie o škodovom priebehu.  

10.  Súčasťou poskytovaných služieb Poisťovne sú asistenčné služby 
KASKO STANDARD, ktoré sú poskytované zdarma počas celej 
doby trvania poistenia. Podmienky poskytovania asistenčných 
služieb sú uvedené v Osobitných poistných podmienkach OPP 
ASKS 08 pre asistenčné služby KASKO STANDARD. Asistenčné 
služby sa vzťahujú iba na vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5t. 

11.  Poisťovňa sa zaväzuje, že po zavedení do svojho systému 
vyhotoví a zašle poistníkovi poistku, ako potvrdenie o uzatvorení 
poistenia.  

12.  V prípade vzniku poistnej udalosti je klient povinný bezodkladne 
nahlásiť túto poistnú udalosť na polícii a následne Poisťovni na tel. 
č. 0850 111 117 alebo osobne na ktoromkoľvek likvidačnom 
pracovisku Poisťovne.  

13.  Poisťovňa garantuje zachovanie rovnakej výšky ročného 
poistného počas celej doby trvania poistenia. 

Článok IV 
Podmienky poistenia – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti 

za škodu  
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 

1. Poisťovňa garantuje zachovanie rovnakej výšky ročného 
poistného počas celej doby trvania poistenia. 

2. Poistenie je nebonusové, t.j. škodový priebeh klienta nemá vplyv 
na výšku poistného v nasledujúcom poistnom období.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem dôvodov uvedených 
v platných právnych predpisoch a vo VPP PZP 08 poistenie 
zaniká aj dňom predčasného ukončenia zmluvy o financovaní. 

4. Poisťovňa sa zaväzuje, že po zavedení do svojho systému 
vyhotoví a zašle poistníkovi Potvrdenie o uzatvorení poistenia 
(biela karta) a zelenú kartu. V prípade, ak nebude EČV v čase 
zavedenia vozidla známe, Poisťovňa zašle poistníkovi zelenú 
kartu bez vyznačeného EČV. Poisťovňa sa zaväzuje vydať 
poistníkovi novú zelenú kartu s vyznačeným EČV iba na základe 
jeho písomnej požiadavky. Potvrdenie o poistení a zelenú kartu 
v následnom poistnom období zašle Poisťovňa poistníkom 
automaticky s vyznačením všetkých dostupných údajov. 

5. Limity poistného plnenia v prípade krytie ŠTANDARD sú v súlade 
s Článkom IV., bod 4. VPP PZP 08. Pri dojednaní poistného krytia 
PLUS sú maximálne limity poistného plnenia: 
- 6.000.000 EUR za škodu podľa čl. 2 bod 2 písm. a) VPP PZP 08 
osobitne pre každého zraneného alebo usmrteného, 
- 6.000.000 EUR za škodu podľa čl. 2 bod 2 písm. b), c) a d) VPP 
PZP 08 úhrnne na všetky nároky všetkých poškodených.   

7.  V prípade dojednania poistného krytia ŠTANDARD sú asistenčné 
služby poskytované v zmysle Osobitných poistných podmienok 
OPP ASS 08 pre asistenčné služby PZP STANDARD. V prípade 
dojednania poistného krytia PLUS sú asistenčné služby 
poskytované v zmysle Osobitných poistných podmienok OPP ASP 
08 pre asistenčné služby PZP PLUS.  
Asistenčné služby sú poskytované iba na vozidlá s celkovou 
hmotnosťou do 3,5t. 

Článok V 
Spracúvanie osobných a iných údajov 

1. Poisťovňa je prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „ZOOU“).  

2. Poisťovňa je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb 
bez ich súhlasu a informovania v súlade so zákonom č. 8/2008 Z. 
z. o poisťovníctve v platnom znení (ďalej len ako „Zákon 
o poisťovníctve“), ktorý je osobitným zákonom vo vzťahu k ZOOU.  

3. Dotknutými osobami sú najmä poistník, poistený, osoba 
oprávnená na prevzatie poistného plnenia, ďalšie osoby uvedené 
v poistnej zmluve.  

4. Poisťovňa je oprávnená spracúvať osobné a iné údaje dotknutých 
osôb v rozsahu stanovenom príslušnými právnymi predpismi. 
Zoznam a rozsah spracúvaných údajov je v plnom rozsahu 
uverejnený na webovej stránke Poisťovni.  

5. Poisťovňa je oprávnená požadovať a získavať kopírovaním, 
skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné údaje z 
dokladu totožnosti (v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, 
priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto 
a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna 
príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, 
druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a 
platnosť dokladu totožnosti) a údaje v zmysle bodu 4 tohto čl. 
z ďalších dokladov preukazujúcich tieto údaje.  

6. Poisťovňa je oprávnená spracúvať osobné údaje na účely 
identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania možnosti 
následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania 
poistných zmlúv a správy poistenia, na účel ochrany a domáhania 
sa práv Poisťovne voči jej klientom, na účel zdokumentovania 
činnosti Poisťovne, na účely výkonu dohľadu nad poisťovňami a 
na plnenie povinností a úloh Poisťovne podľa tohto Zákona o 
poisťovníctve alebo osobitných predpisov.  

7. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poisťovni 
akúkoľvek zmenu svojich údajov v zmysle bodu 4 tohto článku, 
ako aj zmenu údajov ostatných dotknutých osôb. 

8. Poisťovňa je povinná uschovávať a ochraňovať pred poškodením, 
pozmenením, zničením, stratou, odcudzením, vyzradením, 
zneužitím a neoprávneným sprístupnením poistné zmluvy vrátane 
ich zmien a s nimi súvisiacich dokladov, počas trvania poistenia a 
po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie 
práv z poistnej zmluvy, najmenej však desať rokov od skončenia 
zmluvného vzťahu s klientom.  

9. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať 
od prevádzkovateľa najmä potvrdenie, či sú alebo nie sú jej 
osobné údaje spracúvané, presné informácie o zdroji, z ktorého 
prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie, zoznam 
jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu 
alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo 
neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil 
alebo ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov 
z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti (ak 
sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej 
osoby).  

10. Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje 
dotknutých osôb, okruh príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje 
sprístupnené a informácie o prenose osobných údajov do tretích 
krajín Poisťovňa uverejňuje na svojej webovej stránke. 

11. Poistník uzavretím poistnej zmluvy súhlasí, aby Poisťovňa 
zaznamenávala akúkoľvek komunikáciu prebiehajúcu medzi ním a 
poisťovateľom prostredníctvom dostupných technických 
prostriedkov a uchovával tieto záznamy z dôvodu bezpečnosti a 
za účelom ich použitia v prípade sporu alebo sťažnosti. Uvedené 
sa vzťahuje aj k súhlasu inej osoby, ktorej údaje sú uvedené v 
poistnej zmluve alebo osoby oprávnenej na prevzatie poistného 
plnenia.  


