
 

Platné od 1.11.2010 

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

Článok  I 
Úvodné  ustanovenia 

1. Tieto zmluvné dojednania 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 Slovensko poisťovňa, a.s. /ďalej len Poisťovňa/ a Consumer Finance 
Holding, a.s. /ďalej len CFH/. 

2. Pre účely poistných zmlúv a zmluvných dojednaní 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 zmluvné dojednania 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 10 (ďalej len „VPP PZP 10“) a Osobitnými poistnými podmienkami 
pre asistenčné služby PZP 10 (ďalej len „OPP AS 10“), 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 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: 
Poistná suma do 24.000 EUR– imobilizér, 
alebo mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla, 
alebo autoalarm. 
Poistná suma od 24.001 EUR do 84.000 EUR  – kombináciou minimálne dvoch z nasledujúcich 
zabezpečovacích zariadení: 
- imobilizér, 
- autoalarm, 
- mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla, 
- satelitný vyhľadávací a monitorovací systém. 
Poistná suma od 84.001 EUR – kombináciou minimálne troch z nasledujúcich zabezpečovacích 
zariadení: 
- imobilizér, 
- autoalarm, 
- mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou vozidla, 
- satelitný vyhľadávací a monitorovací systém. 
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 
asitenčné 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 spôobenú 

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 10 poistenie zaniká aj dňom predčasného ukončenia zmluvy o financovaní. 
4. Poisťovňa sa zaväzuje, že po zavedení do svojho systému vyhotoví a zašle poistníkovi poistku, 

ako potvrdenie o uzatvorení poistenia 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. Odchylne od čl. IV bod 2 písm. a) a b) VPP PZP 10 sú maximálne limity poistného plnenia 
(poistné krytie ŠTANDARD): 
a) 2.500.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. a) VPP PZP 10 a náhradu nákladov 
podľa Čl.II. bod 3 VPP PZP 10 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, 
b) 1.000.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. b), c) a d) VPP PZP 10 bez ohľadu na 
počet poškodených.   

6. V poistnej zmluve je možné dojednať poistenie s vyššími limitmi poistného plnenia – poistné 
krytie PLUS. 

7. Pri dojednaní poistného krytia PLUS sú maximálne limity poistného plnenia: 
a) 4.000.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. a) VPP PZP 10 a náhradu nákladov 
podľa Čl. II bod 3 VPP PZP 10 bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, 
b) 4.000.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. b), c) a d) VPP PZP 10 bez ohľadu na 
počet poškodených.   

8.  Rozsah a podmienky poskytovania asistenčných službách sú uvedené v OPP AS 10. 
Asistenčné služby sú poskytované zdarma počas celej doby trvania poistenia a vzťahujú sa iba 
na vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5t. 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

1.  Poisťovňa sa zaväzuje spracúvať osobné údaje klientov na účely vykonávania poisťovacej 
činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve. Za uvedeným 
účelom je Poisťovňa oprávnená osobné údaje klientov získavať, zhromažďovať, 
zaznamenávať, usporadúvať ich, prepracúvať ich, meniť, vyhľadávať, prehliadať, likvidovať, 
ako aj vykonávať ďalšie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na plnenie predmetu 
záväzkového vzťahu medzi ním a Poisťovňou. 

2. Osobné údaje klientov budú spracúvané prevádzkovateľom Generali Slovansko poisťovňa, 
a.s., a ďalej môžu byť spracúvané subjektami patriacimi do skupiny, ktorej súčasťou je 
prevádzkovateľ a jeho zmluvnými partnermi, a to najmä Slovenská pošta, a.s., VÚB, a.s., 
Slovenská kancelária poisťovateľov, Slovenská asociácia poisťovní, ďalej subjektmi 
poskytujúcimi asistenčné služby a ostatnými zmluvnými partnermi prevádzkovateľa na účely 
vykonávania poisťovacej činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom 8/2008 Z.z. 
o poisťovníctve vrátane sprístupnenia osobných údajov tretím osobám v súvislosti so správou 
poistenia, likvidáciou poistných udalostí, poskytovaním asistenčných služieb a zaisťovacím 
spoločnostiam na výkon zaisťovacej činnosti, a to i mimo územia Slovenskej republiky za 
podmienok podľa §23 zákona č. 428/2002 Z.z., a vykonávaním marketingovej činnosti priamo 
prevádzkovateľom Generali Slovensko poisťovňa, a.s. a jej zmluvnými partnermi v súvislosti 
s poisťovacou činnosťou, a to po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv 
a povinností vyplývajúcich z poistnej zmluvy, a ďalej po dobu vyplývajúco zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

3. Poisťovňa bude osobné údaje klientov zabezpečene uchovávať v elektronickej ako aj 
papierovej forme s obmedzeným prístupom tretích osôb. Tieto osobné údaje bude chrániť pred 
odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento 
účel prijme technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu 
spracovania. 

4. Až do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo vzťahu založeného poistnou 
zmluvou dáva poistník Poisťovni výslovný písomný súhlas so spracovaním (vrátane 
skenovania) týchto osobných údajov v informačnom systéme Poisťovne na účely likvidácie 
poistných udalostí, zaistenia, marketingu (najmä značiek, produktov a služieb),  realizácie 
asistenčných služieb a na účely výkonu ďalších činností, ktoré sú predmetom činnosti 
subjektov, ktorým s jeho  súhlasom  poisťovňa osobné údaje poskytne, príp. sprístupní. 

5. Poistník ďalej súhlasí s poskytnutím, sprístupnením a cezhraničným tokom týchto osobných 
údajov na vyššie uvedené účely zaisťovniam,  spoločnosti poskytujúcej asistenčné služby  a 
ďalším zmluvným partnerom poisťovne, najmä CFH a iným oprávneným subjektom, a to i mimo 
územia Slovenskej republiky.  

6. Krajinou cezhraničného toku je ČR a iné štáty v súvislosti s uplatnením práv a povinností 
vyplývajúcich z poistného  vzťahu. Poistník berie na vedomie, že je oprávnený tento súhlas 
kedykoľvek odvolať s tým, že jeho účinky nastanú okamihom vysporiadania všetkých záväzkov  
vyplývajúcich z poistnej zmluvy. 

7. Poistník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Poisťovni zmenu osobných údajov.  
 

 
V ........................................, dňa ................................. 

 
 
 
   .............................................................................. 
                               podpis poistníka 


