Osobitné poistné podmienky pre poistenie
DEFEND Gap DIRECT

Článok 1:

Úvodné ustanovenia

1. Poistenie DEFEND Gap DIRECT (ďalej len „poistenie“) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka o poistnej zmluve, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, Všeobecnými poistnými
podmienkami pre poistenie DEFEND Gap (ďalej len "VPP"), týmito Osobitnými poistnými podmienkami pre
poistenie DEFEND Gap DIRECT (ďalej len "OPP") a Poistnou zmluvou.
2. Ak nie je v týchto OPP ustanovené inak, platia príslušné ustanovenia VPP.
Článok 2:

Rozsah poistného krytia

1. Toto poistenie sa vzťahuje na finančnú stratu Poisteného:
1.1. v súvislosti so stratou alebo zničením Vozidla definovaného v Poistnej zmluve;
1.2. v dôsledku poistného nebezpečenstva;
1.3. ku ktorej došlo v Dobe poistenia a
1.4. v súvislosti s ktorou Primárny poistiteľ likvidoval škodu z Primárneho poistenia ako Totálnu škodu alebo
1.5. v súvislosti s Odcudzením poisteného Vozidla.
2. V prípade totálnej škody sa rozsah tohto poistenia zhoduje s územným rozsahom Primárneho poistenia s
obmedzením na územie Európy okrem Ruska. V prípade odcudzenia vozidla sa poistenie vzťahuje na Škodové
udalosti na území Európy okrem Ruska.
Článok 3:

Poistné nebezpečenstvá

1. Poistným nebezpečenstvom je odcudzenie poisteného vozidla. Ďalšie poistné nebezpečenstvá v rámci tohto
poistenia zodpovedajú (a sú limitované) rozsahu Poistných nebezpečenstiev v rámci Primárneho poistenia.
Článok 4:

Poistiteľné vozidlá

1. Toto poistenie môže byť uzavreté v súvislosti s Vozidlom:
1.1. kategórie M1 (osobné motorové vozidlá), kategórie N1 (nákladné vozidlá do 3500 kg) alebo kategórie
L3e/L4e (dvojkolesové vozidlá s / bez vozíka s objemom valcov väčším ako 50 cm3) s platným osvedčením o
evidencii (technickým preukazom) a evidenčným číslom;
1.2. v deň začiatku poistenia uplynulo najviac 10 rokov od dátumu prvej evidencie;
1.3. ktoré je uvedené v cenníku Eurotax;
1.4. ktoré nie je uvedené v zozname nepoistiteľných vozidiel vo VPP čl. 11, ods. 2.1.;
1.5. ktoré sa nepoužíva na účely uvedené nižšie:
1.5.1. krátkodobý prenájom (kratšie ako 6 mesiacov) alebo operatívny leasing;
1.5.2. taxi, limuzíny alebo iná preprava osôb za odplatu;
1.5.3. autoškola alebo iná výučba vodičov;
1.5.4. vozidlo s právom prednosti v jazde (vozidlá s majákom, polícia, sanitka alebo iné pohotovostné vozidlá);
1.5.5. predvádzacie vozidlá, skladové vozidlá vlastnené osobou alebo spoločnosťou, ktorá má v predmete
činnosti predaj alebo servis vozidiel.
Článok 5:

Začiatok, trvanie a koniec poistenia

1. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a vzniká uhradením jednorazového poistného alebo prvej splátky
poistného alebo prvého bežného poistného v lehote 30 dní odo dňa začiatku poistenia uvedeného v Poistnej
zmluve.
2. Poistenie je možné dojednať najdlhšie na 36 nasledujúcich mesiacov.
Článok 6:

Poistná suma a limit poistného plnenia

1. Maximálny limit poistného plnenia je uvedený v poistnej zmluve.
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Článok 7:

Podmienky poskytnutia poistného plnenia

1. V prípade Škodovej udalosti sú Poistený alebo Oprávnená osoba povinní bez zbytočného odkladu (do 8 dní)
oznámiť vznik udalosti a poskytnúť pravdivé vysvetlenie ich príčiny a okolností.
2. Ak ide o nárok vyplývajúci z Totálnej škody, informujú Poistený alebo Oprávnená osoba o umiestnení zvyškov
Vozidla a poskytnú súčinnosť pri prehliadke Správcom alebo ním prizvaným odborníkom.
3. Žiadne poistné plnenie z tohto poistenia nebude poskytnuté, ak nebude naložené so zvyškami Vozidla
odovzdaním (Primárnemu poistiteľovi alebo Leasingovej spoločnosti) alebo predajom tretej strane.
4. Povinnosti Poisteného a Oprávnenej osoby týkajúce sa nárokov na poistné plnenie sú upravené vo VPP.
Článok 8:

Výška poistného plnenia

1.
2.
3.
4.

Poistné plnenie sa počíta ako rozdiel medzi Vstupnou a Výstupnou hodnotou.
Vstupnou hodnotou je všeobecná cena Vozidla stanovená podľa cenníka Eurotax ku dňu začiatku poistenia.
Výstupnou hodnotou je všeobecná cena Vozidla stanovená podľa cenníka Eurotax ku dňu Škodovej udalosti.
Vstupná aj Výstupná hodnota budú stanovené pomocou historických dát z cenníka Eurotax za použitia
rovnakých parametrov a údajov o vozidle. V prípade akýchkoľvek nezhôd medzi stranami poistnej zmluvy
týkajúcich sa údajov o Vozidle menuje Správca súdneho znalca, ktorý preskúma a určí vhodné parametre
použité pre ocenenie. Náklady na toto ocenenie budú odpočítané z poistného plnenia.
5. Výška poistného plnenia môže byť upravená tak, aby poistné plnenie z Primárneho poistenia (vrátane
spoluúčasti), tohto poistenia, súm získaných z predaja zvyškov Vozidla alebo plnenia z iných poistení alebo od
tretích strán nepresiahlo Vstupnú hodnotu Vozidla.
6. Poistné plnenie môže byť krátené z dôvodov uvedených v VPP, čl.10.
7. Poistné plnenie z Poistnej zmluvy nesmie prekročiť nižšiu z týchto dvoch súm:
7.1. Limit poistného plnenia stanovený v príslušnej poistnej zmluve;
7.2. 50% Vstupnej hodnoty Vozidla.
Článok 9:

Spoluúčasť

1. Toto poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.
Článok 10:

Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.02.2020.
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