
Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
v súlade s § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

Upozornenie: Tento formulár obsahuje informácie súvisiace
s uzatvorením poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z.
 o poisťovníctve, ktoré majú pomôcť potenciálnemu klientovi pri
pochopení povahy, obsahu, rizík, nákladov, možných výnosov
a strát súvisiacich s poistným produktom. 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.

1. Informácie o poisťovateľovi a kontaktné údaje
Obchodné meno a právna forma: Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská
republika
Sídlo: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Telefónne číslo: 0800 122 222
E-mailová adresa: allianzsp@allianzsp.sk
Webové sídlo: www.allianzsp.sk

2. Charakteristika poistnej zmluvy a dôležité zmluvné
podmienky

2.1 Názov poistného produktu
POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO
VOZIDLA
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.10.
2014 (VPP) a Osobitnými poistnými podmienkami pre
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zo dňa 15.03.
2015 (OPP).

2.2 Popis poistného produktu
Poistné riziká, ktoré je možné poistnou zmluvou dojednať
Poistenie sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného
v poistnej zmluve v zmysle ustanovení čl. III VPP.

Výhody produktu
• povinné zmluvné poistenie so spoluúčasťou (čl. XV VPP),
• asistenčné služby pre prípad nehody, poruchy

a odcudzenia vozidla,
• možnosť nahlasovania poistnej udalosti cez telefón,

internet alebo mobilnou aplikáciou,
• poistenie sa môže dojednať ako individuálne alebo

hromadné poistenie.

Poistná doba a poistné obdobie
Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie
je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistným obdobím
je jeden rok.

2.3 Poistné plnenie
Všeobecná charakteristika poistného plnenia a spôsob určenia
výšky poistného plnenia
Poistné plnenie bude poskytnuté v súlade s dojednaniami
v poistnej zmluve a vo VPP.
Uplatnené a preukázané nároky alebo náklady sa hradia
v rozsahu podľa čl. XII VPP do výšky limitu poistného plnenia
dojednaného v poistnej zmluve.

Podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť
poskytnúť poistné plnenie, alebo je poisťovateľ oprávnený
poistné plnenie znížiť
Poisťovateľ v prípadoch uvedených v príslušných poistných
podmienkach nie je povinný poskytnúť poistné plnenie
(výluky z poistenia).

Výluky z poistenia
Poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu podľa ustanovení
čl. IV VPP.

Poisťovateľ v prípadoch uvedených vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch alebo v príslušných poistných
podmienkach je oprávnený znížiť alebo zamietnuť poistné
plnenie. Poisťovateľ je oprávnený znížiť, zamietnuť
a odmietnuť poistné plnenie v zmysle ustanovení čl. XI VPP, čl.
XIII VPP.

2.4 Informácia o spôsobe určenia a platenia poistného, jeho
jeho splatnosti a o dôsledkoch nezaplatenia poistného
Spôsob určenia a platenia poistného
Poistné sa stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť
všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich z poistenia
vrátane tvorby rezerv podľa osobitného predpisu. Výšku
poistného stanovuje poisťovateľ v zmysle predchádzajúcej
vety pre poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve.
Poistné je možné platiť bankovým prevodom alebo
prostredníctvom poštového peňažného poukazu Slovenskej
pošty, a. s. 

Splatnosť poistného
Poistné je splatné prvého dňa poistného obdobia. Ak bolo
dohodnuté poistné v splátkach, splatnosť poistného je v deň
splatnosti splátky.

Dôsledky nezaplatenia poistného (čl. VIII VPP)
Poistenie zanikne, ak poistné nebolo zaplatené do jedného
mesiaca od dátumu jeho splatnosti. Poistenie zanikne
uplynutím tejto lehoty. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté
platenie poistného v splátkach, lehota pre zánik poistenia



začne plynúť od dátumu splatnosti nezaplatenej splátky
poistného a predlžuje sa tak, že skončí uplynutím jedného
mesiaca od dátumu splatnosti poslednej splátky poistného.
Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.

2.5 Spôsoby zániku poistnej zmluvy
Poistná zmluva/poistenie môže zaniknúť:
- písomnou dohodou účastníkov zmluvy podľa čl. VIII ods.
2 VPP,
- výpoveďou ku koncu poistného obdobia podľa čl. VIII ods.
3VPP,
- okamihom zániku motorového vozidla podľa čl. VIII ods.
4 písm. a) VPP,
- okamihom zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú
osobu v evidencii vozidiel podľa čl. VIII ods. 4 písm. b) VPP,
- výpoveďou po vzniku škodovej udalosti podľa čl. VIII ods.
5 VPP,
- z iných dôvodov v zmysle VPP.
Bližšie informácie k jednotlivým zánikom poistnej zmluvy
a poistenia sú uvedené v §§ 800 až 804 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, v zákone č.
 381/2001 Z. z. a v čl. VIII VPP.

2.6 Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy
Poistná zmluva je uzavretá dňom zaplatenia poistného,
za ktorý sa považuje deň vkladu príslušnej sumy poistného
na bankový účet poisťovateľa alebo deň zadania príkazu
na poukázanie poistného v prospech bankového účtu
poisťovateľa, alebo deň podania poštového peňažného
poukazu prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.
 na poukázanie poistného v prospech bankového účtu
poisťovateľa, ak na bankový účet poisťovateľa bolo
na základe takéhoto príkazu alebo podania poistné
aj pripísané.
V prípade, že poistné nebude zaplatené najneskôr v deň
predchádzajúci dňu začiatku poistenia, nebude poistná
zmluva uzavretá.

2.7 Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré
umožňujú poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej
zmluvy podľa platných právnych predpisov  bez
súhlasu druhej zmluvnej strany (čl. VII VPP)
Poistné pri poistení zodpovednosti podľa VPP sa stanovuje
vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov
poisťovateľa vyplývajúcich z poistenia vrátane tvorby
rezerv podľa osobitného predpisu. Výšku poistného
stanovuje poisťovateľ v zmysle predchádzajúcej vety pre
poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve.

3. Iné dôležité informácie
3.1 Spôsob vybavovania sťažností

Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané
ústne alebo písomne. Sťažnosť môže sťažovateľ podať
telefonicky na čísle 0800 122 222, cez internet na 
https://www.allianzsp.sk/informujte-nas, osobne
na pobočke poisťovateľa alebo u finančného agenta, zaslať
e-mailom na dialog@allianzsp.sk alebo poštou na adresu
sídla poisťovateľa. Ďalšie informácie súvisiace
s vybavovaním sťažností sú uvedené v čl. XVII VPP.

3.2 Informácie o práve štátu a daňových predpisoch,
ktoré platia pre poistnú zmluvu
Na poistnú zmluvu sa vzťahujú právne predpisy platné
na území Slovenskej republiky.
Daňové povinnosti vzťahujúce sa na poistnú zmluvu
sú upravené všeobecne záväzným právnym predpisom
platným na území Slovenskej republiky, ktorým je zákon   
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov. Tento zákon taktiež ustanovuje, ktoré plnenia
z poistenia sú oslobodené od dane z príjmov, ako
aj odpočítateľné položky, resp. iné odpočítateľné položky,
resp. iné daňové náležitosti týkajúce sa poistenia.

3.3 Informácia o mieste zverejnenia správy o finančnom
stave poisťovateľa
Správa o finančnom stave poisťovateľa sa zverejňuje
na webovom sídle poisťovateľa.

Táto informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
bola schválená dňa 15.12.2015.




