OSOBITNÉ PODMIENKY
POISTENIA OJAZDENÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL LIMIT
S OBMEDZENÝM POISTNÝM PLNENÍM
A POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA
ŚKODU SPOSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Táto dohoda dopĺňa podmienky poistenia motorového vozidla
poskytovaného Allianz – Slovenskou poisťovňou, a.s.,
Dostojevského rad 4, Bratislava, IČO: 00 151 700, IČ DPH:
SK 2020374862, DIČ: 2020374862, Okresný súd Bratislava 1,
Obchod. reg., Oddiel: Sa, Vložka číslo: 196/B (ďalej len
„poisťovateľ“), špecifikovaného spoločne s poistníkom v
zmluve (ďalej len „zmluva“) uzatvorenej medzi poistníkom a
spoločnosťou Consumer Finance Holding, a.s. IČO: 35 923
130 Okresný súd Prešov, Obchodný reg. Oddiel: Sa Vložka
číslo: 10315/P (ďalej len „Spoločnosť“).

2.

Táto dohoda je spoločne s príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami
pre poistenie motorových vozidiel a prípojných vozidiel –
KASKO schválené dňa 14.3.2007
(ďalej len „VPP“),
Zmluvnými dojednaniami pre poistenie motorových vozidiel
a prípojných vozidiel – KASKO schválené dňa 14.3.2007
(ďalej len ZD), Všeobecnými poistnými podmienkami pre
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla schválené dňa 21.3.2007
(ďalej len „VPP PZP“) a Zmluvnými dojednaniami pre povinné
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla schválené dňa 21.3.2007
(ďalej len „ZD PZP“), je neoddeliteľnou súčasťou poistnej
zmluvy uzatváranej medzi nájomcom ako poistníkom a
poisťovateľom.
Článok II
Platenie poistného

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Poistník je povinný platiť po dobu trvania zmluvy poistné za
poistenie LIMIT a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v
jednotlivých mesačných splátkach spolu so splátkou
nájomného na účet Spoločnosti, pričom zaplatenie na ním
určený účet sa považuje za zaplatenie poistného
poisťovateľovi.
Poisťovateľ oprávnil Spoločnosť po dobu trvania zmluvy v
mene poisťovateľa prijímať platby poistného, tieto vymáhať a
uplatňovať ich zaplatenie.
Poistné za havarijné poistenie motorových vozidiel sa začne
platiť počnúc dňom vzniku predbežného krytia.
Plnenie poisťovateľa z havarijného poistenia je po dobu trvania
zmluvy vinkulované na žiadosť poistníka v prospech
Spoločnosti. Na základe tejto vinkulácie poisťovateľ v prípade
vzniku poistnej udalosti vyplatí poistné plnenie inému ako
Spoločnosti len s jej súhlasom. Poisťovateľ sa tiež zaväzuje
informovať Spoločnosť o vzniku nároku na poistné plnenie
a o každej zmene alebo vypovedaní poistnej zmluvy.
Poistník vyhlasuje, že na akúkoľvek zmenu poistenia pristúpi
po dobu trvania vinkulácie len po predchádzajúcom súhlase
Spoločnosti.
Po skončení zmluvy bude poistník pokračovať v platení
poistného pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na účet
poisťovateľa oznámený poistníkovi poisťovateľom aspoň jeden
mesiac pred ukončením zmluvy a súhlasí so zmenou splátok
poistného.
Platba na iný účet, ako je účet určený podľa predchádzajúcich
ustanovení, nebude uznaná za zaplatenie poistného.
Článok III
Podmienky poistenia

4.
5.

Územná platnosť poistenia
Poistenie motorového vozidla sa vzťahuje na geografické
územie Európy.
Spoluúčasť
Spoluúčasť poisteného na každej poistnej udalosti motorového
vozidla predstavuje 5% min. 5.000,- Sk pre vozidlá s celkovou
hmotnosťou do 3 500 kg, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

6.

Predpísané spôsoby zabezpečenia
V zmysle VPP je oprávnený vodič poisteného vozidla povinný
pri každom opustení vozidla toto riadne uzamknúť a
zabezpečiť ho proti vniknutiu a následnej manipulácii
neoprávnenou osobou k tomu určeným zabezpečovacím
zariadením.
Odchylne od článku III bod 1 a 2 ZD) sa dojednáva, že
povinným vybavením zabezpečovacími zariadeniami pre
motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3 500 kg sa
rozumie:
vozidlo do 200.000,- Sk - mechanické zabezpečenie pevne
spojené s vozidlom alebo imobilizér
vozidlo nad 200.000,- Sk - mechanické zabezpečenie
odnímateľné a imobilizér alebo mechanické zabezpečenie
pevne spojené s vozidlom a imobilizér, alebo imobilizér a alarm

7.

Iné ustanovenia
Výluky z poistenia, škody vylúčené z plnenia ako aj povinnosti
poistníka presne vymedzujú a špecifikujú VPP a ZD.
Článok IV
Podmienky povinného zmluvného poistenia zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

1.

Odchylne od ZD PZP čl. III) sa dojednáva, že sa nebude počas
doby trvania leasingu uplatňovať systém bonus/malus..

2.

Poistník v plnom rozsahu splnomocňuje Spoločnosť k vykonaniu
všetkých potrebných úkonov v mene poistníka pre ukončenie
(zánik) povinného zmluvného poistenia dohodou podľa čl.VIII
ods. 2) VPP, vrátane uzavretia dohody o zániku poistenia, a to
najmä pre prípady predčasného ukončenia zmluvy a vyňatie
poistenia zo splátok počas doby nájmu.
Článok V
Záverečné ustanovenia

1.

Poistník dáva poistiteľovi:
písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov
v informačnom systéme poisťovateľa na účely správy
poistenia, na účely likvidácie poistných udalostí a na
účely zaistenia na dobu do vysporiadania všetkých
záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy,
písomný súhlas s využívaním osobných údajov
nachádzajúcich sa v informačnom systéme poisťovateľa
na účely realizácie ponuky resp. ponúk poisťovateľa na
uzatvorenie poistných zmlúv na ostatné druhy poistenia,
písomný súhlas s poskytnutím osobných údajov
spoločnosti ELVIA Assistance s.r.o. so sídlom v Českej
republike na účely realizácie asistenčných služieb
a zaisťovniam,
písomný súhlas s cezhraničným prenosom osobných
údajov, vykonávaným v prípade likvidácie poistných
udalostí, do európskych krajín,
osobitný písomný súhlas s cezhraničným prenosom
osobných údajov, vykonávaným v prípade likvidácie
poistných udalostí, do krajín, ktoré nezabezpečujú
primerranú úroveň ochrany osobných údajov.
Poistník je oprávnený podľa § 20 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov písomne odmietnuť cezhraničný prenos
svojich osobných údajov. Poistník zároveň súhlasí s poskytovaním,
so spracovaním a so sprístupnením svojich osobných údajov aj
iným subjektom, a to najmä LS.

1.

Predmet poistenia
Poistenie sa vzťahuje len na motorové vozidlo uvedené
v zmluve.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa poskytuje dobrovoľne na
dobu neurčitú a je možné ho kedykoľve psíomne odvolať.
Ustanovenia osobitných právnych predpisov týmto nie sú dotknuté.

2.

Rozsah poistenia
Poistenie motorového vozidla sa dojednáva základným
poistením v zmysle čl. I bod 1d) pre ojazdené motorové
vozidlá LIMIT s obmedzeným poistným plnením v zmysle VPP
a ZD.

2.

3.

Poistné obdobie
Poistným obdobím je jeden rok.

Poistník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť
poisťovateľovi zmenu osobných údajov.

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

