PREVOD PRÁV A POVINNOSTÍ DEFEND Car Protect
V prípade, že sa vozidlo predáva pred alebo v priebehu doby poistenia, poistený môže previesť práva z poistnej
zmluvy na nového vlastníka poisteného vozidla, v prípade, že poistený je schopný poistiteľovi preukázať, že servisné
prehliadky boli vykonané v rozsahu a v intervaloch odporúčaných výrobcom. Za účelom účinnosti prevodu je
nevyhnutné, aby nový vlastník zaslal správcovi nižšie uvedenú informáciu v lehote 14 dní odo dňa kúpy vozidla.
Nový vlastník musí súhlasiť s tým, že bude viazaný všetkými ustanoveniami poistnej zmluvy. Žiadne práva z tejto
zmluvy nemôžu byť prevedené na spoločnosti alebo jednotlivcov, ktorí majú podnikateľské oprávnenie v oblasti
predaja alebo opráv vozidiel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zašlite na adresu:

DEFEND INSURANCE s.r.o.
Správa produktu DEFEND Car Protect
Pribinova 4
811 09 Bratislava
ČASŤ 1 – VYPĹŇA POISTENÝ

Meno, adresa, telefón:

Číslo poistnej zmluvy:
Evidenčné číslo vozidla / EČV:
Dátum predaja vozidla / prevodu na nového vlastníka:
Odpočet tachometra ku dňu prevodu (km):
Poistený potvrdzuje, že vozidlo bolo servisované v súlade s ustanoveniami Záručného programu a že uvedený
odpočet tachometra zodpovedá hodnote k dátumu prevodu vlastníctva poisteného vozidla. Poistený požaduje,
aby všetky práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy boli prevedené na nového vlastníka uvedeného
nižšie.
V ………………………………. dňa ……………………………..

Podpis:………………………………………………………………………

ČASŤ 2 – VYPĹŇA NOVÝ VLASTNÍK
Priezvisko, meno, titul (názov):
RČ / IČO:
Adresa / Sídlo:

E-mail:
Telefón:
Nový vlastník prehlasuje, že sa zoznámil s obsahom poistnej zmluvy, rozumie mu a súhlasí, že bude viazaný jeho
ustanoveniami, podmienkami a výlukami. Súhlasí s tým, že Správca a Poistiteľ budú nakladať s jeho osobnými
údajmi v rozsahu nevyhnutnom pre správu poistnej zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných
údajov.
V ………………………………. dňa ……………………………..

Podpis:…………………………………………………………………

Pre prípad vzniku škody musí byť novému vlastníkovi odovzdaná kópia servisnej knižky. Poskytnite, prosím,
správcovi lehotu 10 dní na vybavenie tejto žiadosti. Ak bude tento dokument doručený správcovi v lehote 14 dní
odo dňa predaja, budú oprávnené nároky vzniknuté v priebehu tejto procesnej lehoty posúdené za účelom
poskytnutia poistného plnenia.
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