Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach poistnej zmluvy:
Informácie o poistiteľovi
Obchodné meno: Poisťovňa Cardif Slovakia a.s., Právna forma: akciová spoločnosť
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poistiteľa: Slovenská republika,
Sídlo poistiteľa: BBC V, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava,
IČO: 36 53 49 78 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 2547/B (ďalej len „poistiteľ“)
Predmetom činnosti spoločnosti je podľa Obchodného registra SR:
Predmetom činnosti poistiteľa je vytváranie poisťovacej činnosti v oblasti životného a neživotného poistenia v rozsahu povolení vydaných Národnou bankou Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813
25 Bratislava, vykonávajúcou dohľad nad spoločnosťou podľa § 48 a nasl. zákona o poisťovníctve.
Prostredníctvom dodávateľa finančnej služby nie sú vyberané žiadne dane ani žiadne iné poplatky.
Názov poistného produkt:
Poistenie finančnej straty - GAP
Charakteristika finančnej služby – poistenia:
Poistiteľ dojednáva v súlade s Poistnými podmienkami poistenie finančnej straty - GAP v
dôsledku krádeže vozidla alebo jeho totálneho zničenia.
Výška poistného je dojednaná v poistnej zmluve.
Poistenie sa riadi:
Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie finančnej straty - GAP (ďalej len „Poistné
podmienky“)
Podmienky vzniku poistenia
Poistenie môže vzniknúť iba pre klienta, ktorý vyjadril súhlas s návrhom poistenia, podľa
Článku 3 Poistných podmienok, a ktorý súčasne spĺňa podmienky podľa Článku 4 Poistných
podmienok.
Poistné riziká:
• Krádež vozidla
• Totálne zničenie vozidla
Začiatok, koniec a zánik poistenia:
• Začiatok poistenia pre poistenie GAP uzatvorené súčasne so zmluvou o financovaní
sa začiatok poistenia stanoví na nultú hodinu dňa, ku ktorému nadobudla účinnosť
táto zmluva o financovaní.
• Začiatok poistenia pre poistenie GAP uzatvorené až po uzatvorení zmluvy o
financovaní sa začiatok poistenia stanoví na nultú hodinu dňa, nasledujúceho po dni,
kedy bola poistná zmluva uzatvorená.
• Koniec poistenia sa stanoví na 24:00 hodinu dňa, v ktorom zaniká poistenie podľa
poistnej zmluvy
• Poistenie zaniká v prípadoch uvedených v Článku 16 poistných podmienok, a to:
- uplynutím poistného obdobia, v ktorom dôjde ku dňu splatnosti poslednej
mesačnej splátky, či ide o riadnu splátku alebo o jej predčasné splatenie,
- uplynutím poistného obdobia, v ktorom došlo k zániku záväzku poisteného platiť
mesačné splátky, a to jeho splnením či inak,
- zánikom platnosti a účinnosti zmluvy o financovaní, ktorej neoddeliteľnou súčasťou
je poistná zmluva,
- dohodou zmluvných strán,
- dňom vzniku poistnej udalosti, na základe ktorej vznikol nárok na poistné plnenie
z poistenia GAP,
- dňom smrti poisteného, ak sa jedná o fyzickú osobu, v prípade, ak nedôjde k
prechodu práv a povinností zo zmluvy o financovaní na inú osobu,
- posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom poistený, ak sa jedná o fyzickú
osobu, dovŕši 75 rokov života,
- posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie 6. rok od dátumu
začiatku poistenia,
- posledným dňom kalendárneho roku, v ktorom uplynie 15. rok od dátumu výroby
vozidla,
- uplynutím poistnej doby dohodnutej v uzatvorenej poistnej zmluve,
- výpoveďou podľa § 800 Občianskeho zákonníka,
- pre nezaplatenie poistného podľa § 801 Občianskeho zákonníka,
- odstúpením od poistnej zmluvy alebo odmietnutím plnenia podľa § 802
Občianskeho zákonníka. Pokiaľ poistenie GAP zanikne v dôsledku odstúpenia od
poistnej zmluvy GAP podľa § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo
odmietnutím plnenia podľa § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka, vráti poistiteľ
tomu, kto s ním poistnú zmluvu uzatvoril, zaplatené bežné poistné znížené o
náklady, ktoré vznikli s uzatvorením a správou poistnej zmluvy. Poistník je v tomto
prípade povinný vrátiť poistiteľovi to, čo bolo z poistnej zmluvy plnené,
- ďalšími spôsobmi uvedenými v poistnej zmluve alebo stanovenými zákonom a to
vždy na základe tej právnej skutočnosti, ktorá nastane skôr.
Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného:
Poistenie zanikne tým, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo
zaplatené do troch mesiacov alebo poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do
jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistiteľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné
zaplatené pred doručením tejto výzvy. Poistiteľ vo výzve upozorní poisteného, že poistenie
Údaje o sprostredkovateľovi poistenia:
Obchodné meno: Consumer Finance Holding, a.s.
Adresa sídla: Hlavné námestie 12, Kežmarok 060 01
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vo vložke č. 10315/P
IČO: 35923130
Samostatný finančný agent zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov
vedenom NBS, pod registračným číslom 5644

zanikne, ak nebude poistné zaplatené; to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.
Poistiteľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia v súlade s ustanovením § 803
ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Nárok na poistné plnenie a jeho výška:
Nárok na poistné plnenie vzniká a poistiteľ ho poskytuje v závislosti od zmluvne
dojednaného poistenia, v zmysle poistných podmienok nasledovne:
• Výška poistného plnenia bude maximálne: rozdiel medzi obstarávacou hodnotou
vozidla a všeobecnou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti stanovenou
poistiteľom, maximálne však 25 % z obstarávacej hodnoty vozidla. Pričom absolútny
limit poistného plnenia je 17 000 € na jednu poistnú udalosť.
Zníženie poistného plnenia:
V prípade, ak k poistnej udalosti dôjde následkom užitia omamných látok alebo liekov v
dávkach nezodpovedajúcich lekárskemu predpisu alebo v dôsledku požitia alkoholu či
sústavnému alkoholizmu, je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť
alebo celé poistné plnenie odmietnuť.
Výluky z poistného plnenia:
Poistiteľ nie je povinný plniť z udalostí, ku ktorým dôjde v súlade s Článkom 12 Poistných
podmienok, a to:
• občianskych vojen, alebo vojnových udalostí, aktívnej účasti poisteného na
nepokojoch, trestných činoch a priestupkoch, teroristických akciách a sabotážach,
• atómových výbuchov všeobecne ako aj radiácie,
• manipulácie so zbraňami, výbušninami, horľavými a toxickými látkami,
• zničením alebo odcudzením, ku ktorým dôjde nezákonným alebo nedovoleným
zaobchádzaním s vecou zo strany poistníka-poisteného,
• škody právoplatne rozhodnutej a klasifikovanej orgánmi činnými v trestnom konaní
ako škoda spôsobená podvodom alebo spôsobená úmyselne,
• zničením alebo odcudzením, ku ktorým dôjde použitím veci zo strany poistníkapoisteného v priebehu športových súťaží, preborov, závodov či zápasov, alebo aj v
priebehu prípravy na nich,
• zničením, ku ktorému dôjde v dôsledku použitia, manipulácie alebo prepravy
dynamitu alebo inej výbušniny takéhoto typu,
• zničením alebo odcudzením, pokiaľ k dátumu vzniku poistnej udalosti poistený nemal
uzatvorené platné havarijné poistenie osobného motorového vozidla. Ďalej poistiteľ
nie je povinný plniť z poistných udalostí spojených s vozidlami taxislužby, autoškoly,
s vozidlami sanitnej služby, s úžitkovými vozidlami nad 3,5t a s vozidlami osobnej
hromadnej dopravy a prepravy za úhradu,
• škody, na ktorú sa nevzťahuje plnenie z primárneho havarijného (kasko) poistenia,
• odcudzením, zničením alebo zneužitím, ku ktorým dôjde s vedomím poistníkapoisteného, za jeho účasti, za účasti či spoluúčasti člena jeho rodiny,
• pokiaľ vodič v čase poistnej udalosti nemal platné vodičské oprávnenie.
a ďalšími spôsobmi uvedenými v Poistných podmienkach.
Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene poistenia a poplatky s nimi
spojené a spôsob sprístupňovania informácií o ich zmene:
V poistení nie sú uplatňované žiadne ďalšie poplatky súvisiace s doplnkovými
administratívnymi službami.
V poistnej zmluve nie sú ustanovenia, ktoré umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny
podmienok poistenia bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
Nahlásenie poistnej udalosti, vybavovanie sťažností, korešpondencia:
• Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť Poisťovni Cardif Slovakia, a.s. na tel. číslo +421
2 5824 0011, voľba č. 1. V nadväznosti na dané oznámenie Vám poistiteľ zašle
formulár : „Oznámenie poistnej udalosti“. Vyplnený formulár spolu s dokladmi v
zmysle poistných podmienok je potrebné následne zaslať na adresu poisťovne,
uvedenú v kontaktných údajoch.
• V prípade akejkoľvek sťažnosti alebo požiadavky na zmenu poistenia (vrátane
odstúpenia od zmluvy alebo výpovede), túto je potrebné písomne zaslať na adresu
poistiteľa, uvedenú v kontaktných údajoch. Informáciu o ďalšom postupe Vám
poisťovňa písomne oznámi najneskôr v zákonom stanovenej lehote.
Táto informácia je platná počas doby trvania celého zmluvného vzťahu.

Kontaktné údaje poistiteľa:
Obchodné meno: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.
Adresa sídla: BBC V, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
Kontakty: tel.: 02/ 5824 0011; fax: 02/ 5824 0019

Upozornenie poistníka:
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú informačné povinnosti
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.

