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INFORMÁCIE PRE KLIENTA – SPOTREBITEĽA PRED UZAVRETÍM ZMLUVY NA DIAĽKU

1. Informácia o dodávateľovi finančnej služby:

Nasledovnú informáciu poskytuje v zmysle § 4 zákona č.266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných
službách na diaľku:
Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1325/B, za ktorú koná
Miroslav Chovan, vedúci odštepného závodu, IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487 www.genertel.sk (ďalej len
„poisťovateľ“). Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je vedená v talianskom zozname skupín poisťovní
vedenom IVASS (ďalej len „poisťovateľ”).
Predmet podnikania: Poisťovacia činnosť pre poistné druhy neživotného poistenia.

2. Orgán dohľadu nad činnosťou poisťovateľa: Národná banka Slovenska

3. Charakteristika poskytovanej finančnej služby:

Predmetom poistenia je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému prevádzkou motorového vozidla
uvedeného v poistnej zmluve počas trvania poistenia, podľa podmienok poistnej zmluvy. Poistenie sa
dojednáva na dobu neurčitú, ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, začiatok poistenia je stanovený v
poistnej zmluve. Výška poistného je uvedená v poistnej zmluve. Poistné môže byť platené v ročných,
polročných alebo štvrťročných splátkach. Úhrada poistného môže byť vykonaná bankovým prevodom alebo
poštovým peňažným poukazom na účet hlavného poisťovateľa č. 2777523053/0200, (IBAN formát účtu:
SK7102000000002777523053), variabilný symbol je vždy oznámený Poisťovateľom.

4. Všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré môžu vzniknúť na základe poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou
medzi poisťovateľom a poistníkom, poisteným alebo inými oprávnenými osobami, spadajú do právomoci
súdov SR a budú rozhodované podľa právneho poriadku SR. Komunikácia v súvislosti s poistením bude
prebiehať v slovenskom jazyku.

5. Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku:

Podľa zákona č.266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku ste oprávnený
odstúpiť od poistnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu.
Lehota na odstúpenie od poistnej zmluvy je 14 kalendárnych dní a začne plynúť odo dňa uzatvorenia poistnej
zmluvy na diaľku. Oznámenie o odstúpení je potrebné odoslať najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty v
písomnej podobe na adresu sídla hlavného poisťovateľa uvedenú v ods. 1 tejto informácie. 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.

6. Vybavovanie sťažností:

Sťažnosť musí byť podaná v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi na adresu sídla poisťovateľa.
Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a akej veci sa týka. Termín vybavenia je najneskôr v lehote 30
kalendárnych dní, pričom lehota začína plynúť v deň nasledujúci po doručení sťažnosti poisťovateľovi. V
prípade súčinnosti tretích strán a v prípadoch náročných na prešetrenie, môže byť táto lehota predĺžená
maximálne na 60 kalendárnych dní.

7. Poistné udalosti:

Hlásenie poistných udalostí preberá poisťovateľ. Poistné udalosti treba hlásiť telefonicky na Klientske centrum:
0850 555 555 (volania zo SR), alebo písomne oznámiť prostredníctvom faxu: +421 2 321 440 99, alebo
poštou na adresu poisťovne:
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Genertel, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.

8. Všetky informácie uvedené v tejto informácii majú len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky
poisťovateľa a poistníka/poisteného, tie sa riadia výlučne ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a
osobitných poistných podmienok a doložiek, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, a s ktorými bol poistník
oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy. Z informácií uvedených v tomto formulári sú pre
poistníka/poisteného určené výlučne informácie, ktoré sú zároveň uvedené v poistnej zmluve a zmluvnej
dokumentácií vybraného poistného produktu.


