Poistenie finančnej straty na vozidle
Informačný dokument o poistnom produkte
.

Spoločnosť:

Fortegra Europe Insurance Company Ltd s.r.o.

Produkt: DEFEND Truck Gap

Office 13, SOHO Office The Strand, Fawwara Building, Triq l-Imsida, Gzira, GZR 1401, Malta

Upozorňujeme, že informácie v tomto informačnom dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné podmienky poistenia, kompletné
informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v dokumentoch ako: Všeobecné poistné podmienky
(ďalej len „VPP“) a Osobitné poistné podmienky pre konkrétny variant poistenia (ďalej len “OPP”). Úplný rozsah Vašich práv a povinností je
uvedený v Poistnej zmluve

O aký typ poistenia ide?
Poistenie finančnej straty, ktorá vznikla poistenému klientovi v dôsledku totálnej škody, odcudzenia alebo zničenia vozidla aj po
poskytnutí poistného plnenia z primárneho (povinného zmluvného alebo havarijného) poistenia.
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Čo je predmetom poistenia?

Čo nie je predmetom poistenia?

ü Finančná strata vzniknutá poistenému v

ű Škoda, ktorá nebola spôsobená náhodnou a

súvislosti s totálnou škodou vozidla, ak to bolo
dohodnuté v Poistnej zmluve aj odcudzením a
zničením vozidla, za ktorú bolo poistenému
vyplatené poistné plnenie primárnym
poistiteľom z povinného zmluvného alebo
havarijného poistenia.

ü Za finančnú stratu sa považuje rozdiel medzi

poistnou sumou dohodnutou v poistnej zmluve
a všeobecnou hodnotou vozidla v čase vzniku
poistnej udalosti.

ü Dohodnutá poistná suma a metóda výpočtu

poistného plnenia sú špecifikované v Poistnej
zmluve, podľa jednotlivých variantov DEFEND
Gap poistenia.

ü Motorové vozidlá do 25 000 kg.

neočakávateľnou udalosťou.

ű Akoukoľvek časť nároku, ktorá bola alebo môže
byť hradená z iného poistenia.

ű Škoda vzniknutá v súvislosti s výbavou alebo

príslušenstvom, ktoré nebolo vo vozidle
nainštalované ku dňu začiatku tohto poistenia.

ű Škodová udalosť vzniknutá v dôsledku nehody,
pri ktorej bol vodič vozidla pod vplyvom
alkoholu či iných návykových látok.

ű Škoda vzniknutá v súvislosti s odcudzením

vozidla osobou, ktorá mala prístup ku kľúčom od
vozidla.

ű Škody v dôsledku vojnových udalostí,

teroristických akcií, v dôsledku radioaktívnej
kontaminácie.

.
Špecifikácia poistenie DEFEND Truck Gap MAX
-V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla
kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou a trhovou
(všeobecnou) cenou vozidla vypočítanou primárnym
poistiteľom ku dňu poistnej udalosti. DEFEND Gap
Truck MAX je možné voliteľne kombinovať s
pripoistením DEFEND Gap Truck XS, ktoré kryje
Vašu spoluúčasť na havarijnom poistení.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
ü Poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na
území Európy okrem Ruska.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistné plnenie sa neposkytne najmä ak:
nárok môže byť hradený z iného poistenia alebo
treťou osobou;
škoda nie je primárnym poistiteľom považovaná
za totálnu škodu;
nevznikol nárok z primárneho (havarijného)
poistenia;
odcudzenie vozidla nebolo nahlásené
policajnému orgánu bezprostredne po zistení
odcudzenia.

Aké mám povinnosti?
Predchádzať poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoločenských noriem.
Dodržiavať ustanovenia uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a zmluvných dojednaniach.
Prijímať všetky dôležité opatrenia na zmiernenie následkov spôsobenej škody.
Udržiavať vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené.

Pokračovanie >
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Poistenie finančnej straty na vozidle GAP TRUCK
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: DEFEND INSURANCE s.r.o.
Pribinova 4, 811 09 Bratislava

Produkt: Poistenie DEFEND Gap Truck

Aké mám povinnosti?
Povinnosti v prípade poistnej udalosti:
Bezodkladne informovať policajné orgány.
Najneskôr do 8 dní oznámiť vznik škody.
Poskytnúť pravdivé vysvetlenie o príčine a rozsahu škodovej udalosti, vyčísliť požiadavku na poistné plnenie, doložiť
potrebnú dokumentáciu.
Informovať o náleze ukradnutého vozidla.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistné je platené jednorazovo ročne (mesačne, ak je poistné súčasťou
lízingových splátok) v lehotách dohodnutých pri uzavretí poistnej zmluvy. Jednorazové poistné môže byť hradené v
splátkach len ak sa tak dohodlo.

Kedy začína a končí krytie?
Vznik poistenia:
Uhradením jednorazového poistného alebo prvej splátky poistného alebo prvého bežného poistného.

Zánik poistenia:
Poistenie zanikne dňom uvedeným v poistnej zmluve.
Poisteni zanikne aj z dôvodov ustanovených v ustanoveniach Občianskeho zákonníka.
Za podmienok stanovených vo VPP aj zmenou vlastníka vozidla.

Ako môžem vypovedať zmluvu?
Písomná žiadosť musí byť doručená poistiteľovi do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Po uplynutí 2 mesiacov možno
poistnú zmluvu zrušiť len v súlade so zákonom a/alebo VPP.
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