
ZMLUVNÉ USTANOVENIA pre havarijné poistenie vozidla KASKO – online.
Odchylne od Všeobecných poistných podmienok pre poistenie KASKO - 2017 sa dojednáva:

1. Vznik poistenia

2. Prehlásenie
Poistník pred uzatvorením poistnej zmluvy:
a)         Potvrdzuje, že všetky údaje o jeho osobe a vozidle uvedené v tomto Návrhu sú úplné, pravdivé, a 
nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa navrhovaného poistenia, že je oboznámený so všeobecnými 
poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami k nim, súhlasí s ich obsahom a berie na vedomie, že sú 
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ďalej poistník vyhlasuje, že vyššie uvedené vozidlo nie je 
používané na iné účely ako je uvedené v tomto Návrhu.
b)         Berie na vedomie, že poistiteľ mu doručí ako písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy poistku.
c)         Berie na vedomie, že súčasťou poistnej zmluvy je dokument informácie pre poistníka/spotrebiteľa 
pred uzavretím poistnej zmluvy na diaľku, s ktorého obsahom sa oboznámil a súhlasí s ním.
d)         (d – 1) Vyhlasuje, že koná vo vlastnom mene, a že finančné prostriedky použité na platenie 
poistného sú jeho vlastníctvom a nie sú príjmom z trestnej činnosti podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane 
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení;
(d – 2) potvrdzuje, že sa oboznámil s údajmi uvedenými vo formulári o podmienkach uzavretia poistnej 
zmluvy.
e)         Vyhlasuje, že si je vedomý(á), že zmluva o poistení vzniká, ak v lehote splatnosti poistného:
•           bolo zaplatené prvé poistné, resp. prvá splátka poistného a súčasne
•           bola vykonaná obhliadka predmetu poistenia, ktorá potvrdí, že vozidlo nie je poškodené.
f)         Ak nie sú splnené podmienky v predchádzajúcom bode e), poistná zmluva nevznikne.
g)         Berie na vedomie, že nárok na poistné plnenie z poistenia dojednaného podľa tohto Návrhu vzniká  
poistenému iba v prípade splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok a za predpokladu, že predmet 
poistenia uvedený na tomto Návrhu bol  v čase vykonania jeho obhliadky pred poistením oprávneným 

a) Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie KASKO – 2017 (ďalej iba  

b)  Odchýlne od VPP sa dojednáva, že poistenie podľa tohto Návrhu vzniká:

c) Návrh poistiteľa na uzavretie poistnej zmluvy prijme poistník zaplatením poistného* vo výške uvedenej v 
návrhu poistnej zmluvy. Návrh poistiteľa je platný do 7 dní odo dňa začiatku poistenia uvedeného v návrhu 
poistnej zmluvy. Poistná ochrana/krytie sa vzťahuje aj na obdobie odo dňa začiatku poistenia do pripísania 
poistného na účet poistiteľa, ak bolo poistné pripísané na účet poistiteľa najneskôr 7. deň odo dňa začiatku 
poistenia. Ak bude poistné pripísané na účet poistiteľa po uvedenej lehote, návrh poistiteľa na uzavretie 
poistnej zmluvy zanikne a nedôjde k uzavretiu poistnej zmluvy.
*Poistným podľa tohto bodu sa rozumie suma uvedená v Návrhu na uzavretie zmluvy ako „výška prvej 
splátky poistného“.
d) Pri úhrade poistného je poistník povinný uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo Návrhu.
e) Poistník je povinný v lehote uvedenej v riadku „Splatnosť prvého poistného“  pristaviť na vlastné náklady 
predmet poistenia na obhliadku oprávnenému pracovníkovi poistiteľa, ktorý vykoná obhliadku v rozsahu 
predpísanom poistiteľom. Oprávnený pracovník poistiteľa zhotoví z obhliadky zápis a vyhotoví 
fotodokumentáciu predmetu poistenia.
f) Predmet poistenia musí v čase obhliadky spĺňať všetky podmienky  uvedené vo VPP-KASKO 2017, 
Oddiel II – Poistenie materiálnej škody, Článok 1 – Predmet poistenia, ods. 1., písm. a) až f).
g) Pokiaľ bude prvá splátka poistného zaplatená v lehote splatnosti a v tejto lehote bude vykonaná 
obhliadka predmetu poistenia potvrdzujúca, že vozidlo nie je poškodené, vzťahuje sa poistné krytie aj na 
dobu odo dňa začiatku poistenia uvedeného v Návrhu do pripísania poistného na účet poistiteľa v zmysle 
bodu 1c).
h) Poistenie na základe tohto Návrhu nevznikne ak:

a. prvé poistné, resp. prvá splátka poistného nebude uhradené vo výške a lehote uvedenej v tomto 
Návrhu alebo

b. v predpísanej lehote nebola vykonaná obhliadka predmetu poistenia oprávneným pracovníkom 
poistiteľa alebo
c. v čase vykonania obhliadky je predmet poistenia poškodený.

 

      •  zaplatením prvej splátky poistného poistníkom,
     •  vykonaním obhliadky predmetu poistenia oprávneným pracovníkom poistiteľa, pričom obhliadka 

    „VPP“).

         potvrdí, že vozidlo nie je poškodené.
     V stanovenej lehote musia byť splnené obidve uvedené podmienky.



zástupcom poisťovateľa  bez akéhokoľvek poškodenia a súčasne, iba ak predmet poistenia spĺňa všetky 
podmienky VPP.
h)         Berie na vedomie, že osobné údaje uvedené v zákone o poisťovníctve je poistiteľ oprávnený 
spracúvať v zmysle § 10 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov aj bez 
súhlasu dotknutých osôb. Rovnako berie na vedomie, že osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného 
prenosu do krajín EU a Švajčiarska ako aj do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany 
osobných údajov a to iba v prípade, ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a 
poistiteľom. Zároveň berie na vedomie, že poistiteľ je oprávnený v súvislosti s výkonom poisťovacej činnosti 
osobné údaje poistníka/poisteného poskytnúť alebo sprístupniť tretej strane. Aktuálny zoznam spoločností, 
ktorým sa osobné údaje môžu poskytnúť alebo sprístupniť je zverejnený na internetovej stránke poistiteľa. 
Osobné údaje dotknutej osoby nebudú zverejňované. Poistník/poistený prehlasuje, že bol oboznámený so 
všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň 
potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje sú 
pravdivé, správne a aktuálne. Prehlasuje, že ako dotknutá osoba bol poučený o svojich právach uvedených 
v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň berie na vedomie, že informácie podľa § 15 ods. 1 a § 
28 zákona sú umiestnené na webovej stránke poistiteľa www.uniqa.sk.

 


