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 Informácia pre spotrebiteľa pred 
uzatvorením zmluvy na diaľku
 
Povinné zmluvné poistenie

15. 10. 2012

Túto informáciu poskytuje Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., v zmysle 
§ 4 zákona č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných 
službách na diaľku, v súvislosti so zaslaním ponuky finančnej služby 
spočívajúcej v poskytnutí Poistenia vozidla.

1. Informácie o dodávateľovi finančnej služby
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., so sídlom Dostojevského rad 4, 
815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B (ďalej 
len „poisťovateľ“). Telefón: bezplatná linka 0800 122 222; Internet: 
www.allianzsp.sk (ďalej len „internetová stránka poisťovateľa“). 
Predmet činnosti: vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, 
osôb, zodpovednosti za škodu i z hľadiska medzinárodného obchod-
ného styku, uskutočňovanie činnosti zameranej na predchádzanie 
škodám, vrátane poskytovania finančných príspevkov, sprostredkova-
teľskej a poradenskej činnosti v uvedených oblastiach, vykonávanie 
zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia.

2. Výkon dohľadu nad činnosťou poisťovateľa
Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 
813 25 Bratislava.

3. Informácia o finančnej službe Poistenie vozidiel
V rámci Poistenia vozidiel je poskytované poistenie KASKO a povinné 
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla. Poistenie Moje auto - KASKO poistenie sa riadi 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre KASKO poistenie vozidiel - 
Moje auto a Osobitnými poistnými podmienkami ku KASKO poisteniu 
vozidiel - Moje auto, KASKO poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými
podmienkami pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KAS-
KO a Osobitnými poistnými podmienkami k poisteniu motorových 
a prípojných vozidiel - KASKO, Povinné zmluvné poistenie zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa riadi 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné pois-
tenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla, Osobitnými poistnými podmienkami pre povinné zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorové-
ho vozidla a ostatnými dojednaniami v poistnej zmluve. Podrobnejšie 

informácie nájdete v dokumentoch, ktoré Vám boli doručené spolu 
s touto Informáciou (Návrh na uzavretie poistnej zmluvy, Informácia 
o podmienkach uzatvorenia poistnej zmluvy) a v horeuvedených 
dokumentoch, ktoré sú Vám k dispozícii na verejne dostupnej interne-
tovej stránke poisťovateľa www.allianzsp.sk.

4. Informácia o poistnej zmluve
Poistná zmluva sa uzatvára zaplatením poistného vo výške uvedenej 
v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a na dobu dohodnutú v poist-
nej zmluve. Poistnú zmluvu je možné ukončiť spôsobmi bližšie upra-
venými vo Všeobecných poistných podmienkach pre KASKO poistenie 
vozidiel - Moje auto, vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO, vo Všeobecných 
poistných podmienkach pre povinné zmluvné poistenie zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, odstú-
pením poisťovateľa v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 
zákonníka alebo odstúpením poistníka v zmysle zákona č. 266/2005 
Z. z. Podľa zákona č. 266/2005 Z. z. ste oprávnený odstúpiť od poistnej 
zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Lehota na odstúpenie poistníka od poistnej zmluvy v zmysle zákona 
č. 266/2005 Z. z. je 14 kalendárnych dní a začne plynúť odo dňa 
uzatvorenia poistnej zmluvy na diaľku. Oznámenie o odstúpení je pot-
rebné odoslať najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty v písomnej 
podobe na adresu sídla poisťovateľa uvedenú v bode 1 tejto infor-
mácie. V prípade oprávneného odstúpenia poistná zmluva zanikne 
uplynutím dňa, v ktorý bolo odstúpenie od poistnej zmluvy doručené 
poisťovateľovi. V prípade účinného odstúpenia od zmluvy Vám bude 
vrátené nespotrebované poistné, a to spôsobom uvedeným v ozná-
mení o odstúpení od zmluvy. Nespotrebované poistné sa v prípade 
takéhoto zániku určí ako rozdiel zaplateného poistného a spotrebova-
ného poistného.

Poistenie sa riadi ustanoveniami dokumentov, ktoré sú uvedené v bo-
de 3. tejto informácie a právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
V sporoch o právach a povinnostiach vyplývajúcich z poistnej zmluvy 
bude rozhodovať vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej repub-
like. Komunikačným jazykom vo vzájomnom styku je slovenčina.



5. Hlásenie a informácie k poistnej udalosti
Poisťovateľ Vám poskytne v pracovné dni nasledovné služby: prijíma-
nie hlásení poistných udalostí, informácie o poistení, informácie 
o stave poistných udalostí. Poistné udalosti sa hlásia písomne alebo
osobne na ktorejkoľvek pobočke Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s., 
alebo telefonicky sedem dní v týždni od 7:00 hod. do 19:00 hod. na 
tel. čísle 0800 122 222, prostredníctvom internetovej stránky 
poisťovateľa alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

6. Spôsob vybavovania sťažností
Poisťovateľ prijíma a rieši sťažnosti, podané ústne alebo písomne, 
proti jeho postupu. Sťažovateľ môže ústnu a písomnú sťažnosť podať 
osobne na pracoviskách servisu klientom a v agentúrnych kancelá-
riách poisťovateľa. Ústnu sťažnosť môže sťažovateľ podať aj na tele-
fónnom čísle 0800 122 222. Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ 
zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ zaslať aj emailom na 
dialog@allianzsp.sk alebo poštou na adresu sídla poisťovateľa.

Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho 
sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak je sťa-
žovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko 
a adresu bydliska fyzickej osoby. Ak je sťažovateľom právnická osoba, 
sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodné meno a adresu sídla 
právnickej osoby.

Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa 
o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich zamietnutia 
do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje 
dlhšie obdobie, je možné lehotu podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, 
o čom bude sťažovateľ bezodkladne upovedomený. V prípade, že je 
sťažnosť podaná opakovane, tým istým sťažovateľom, v rovnakej veci 
a neobsahuje nové skutočnosti, poisťovateľ nie je povinný sťažnosť 
vybaviť a sťažovateľa o tom upovedomiť.
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