VŠETKO O POISTENÍ FINANČNEJ STRATY
Čo je poistenie finančnej straty?
Každý deň je na Slovensku priemerne odcudzených viac ako 8* motorových vozidiel (ďalej len „MV“),
z ktorých väčšina sa už nikdy nenájde.
Denne dostávajú poisťovne hlásenia o totálnych škodách v dôsledku havárie.
Ste presvedčený o tom, že ste pre tieto prípady dôkladne zabezpečený?
V prípade totálnej škody alebo odcudzenia Vášho MV Vám poisťovňa vypláca z Vášho havarijného
poistenia plnenie. Každá poisťovňa pritom pri výpočte tohto odškodnenia vychádza zo
všeobecnej/časovej ceny Vášho MV, platnej v čase vzniku poistnej udalosti.
Pri stanovení všeobecnej hodnoty MV každá poisťovňa (v ktorej máte uzatvorené havarijné poistenie)
zohľadňuje jeho opotrebovanie ako aj trhové ceny, takže počas doby vlastníctva MV môže vzniknúť
markantný rozdiel medzi všeobecnou hodnotou a pôvodnou obstarávacou hodnotou MV.
Ste pripravený v takomto prípade znášať všetky finančné dôsledky?
Poistenie finančnej straty (známe tiež pod skratkou GAP) Vám uvedený rozdiel vyrovná, čim sa
Vám vrátia prostriedky, ktoré ste vynaložili na obstaranie MV, prípadne na úhradu Vašich finančných
záväzkov voči lízingovej spoločnosti.

Čo je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia je MV vrátane jeho výbavy s platným osvedčením o evidencii vozidla
(technickým preukazom) vydaným v Slovenskej republike.
Kto je oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu?
Poistku uzatvára držiteľ vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla. Ak je na vozidlo
uzatvorená nájomná lízingová alebo úverová zmluva, poistnú zmluvu si dojednáva nájomca daného
vozidla.
Poistnú zmluvu môže uzavrieť aj iná osoba, ktorá je následne povinná platiť dohodnuté poistné
(poistník). V tomto prípade sa v zmluve uvádza aj osoba, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje,
teda poistený – t.j. držiteľ vozidla alebo lízingová spoločnosť. Tejto osobe alebo spoločnosti sa
vypláca aj poistné plnenie v prípade škody.
Kedy a podľa akých kritérií sa rozhodnúť pre poistenie?
Ideálne je rozhodovať sa o poistení ešte pred kúpou MV. Klient by mal podľa svojich potrieb
zvážiť ponuky viacerých poisťovní. Neodporúčame výber poistenia len podľa výšky poistného.
Existujú mnohé kritériá pre výber poistenia, okrem iného napr. poistné krytie, doba krytia,
frekvencia platenia poistného, rýchlosť a kvalita likvidácie poistných udalostí a pod. Pri výbere je
vždy dobré poradiť sa s odborníkmi.
Poistenie je dostupné v rôznych variantoch krytia, podľa spôsobu výpočtu poistného plnenia, ako aj
podľa skutočnosti, či zahŕňa krytie spoluúčasti uplatňované z Vášho havarijného poistenia.
Taktiež je možné zvoliť variant podľa dĺžky trvania poistného krytia a zabezpečiť si tak poistenie na
dobu, ktorá Vám bude vyhovovať, napr. počas celej doby financovania MV.

Aké sú podmienky pre vstup do poistenia?
•
•
•
•

platné osvedčenie o evidencii motorového vozidla a platné evidenčné čísla
dojednanie poistenia môže byť časovo obmedzené a to napr. najneskôr do troch mesiacov od
kúpy vozidla
existencia a platnosť havarijného poistenia počas celej doby poistenia finančnej straty
spôsob použitia vozidla, maximálny vek vozidla a maximálna obstarávacia cena vozidla podľa
poisťovateľom stanovených podmienok

Čo je poistením kryté?
V prípade totálnej škody alebo odcudzenia Vášho MV Vám poisťovňa vypláca z Vášho havarijného
poistenia plnenie. Každá poisťovňa pritom pri výpočte tohto odškodnenia vychádza zo
všeobecnej/časovej ceny Vášho MV, platnej v čase vzniku poistnej udalosti.
Poistenie kryje finančný rozdiel medzi obstarávacou cenou MV, resp. trhovou cenou MV v čase
dojednania poistenia a všeobecnou hodnotou MV v čase vzniku poistnej udalosti (totálna škoda,
odcudzenie), prípadne pri zvolenom produkte poistenie môže kryť aj spoluúčasť (je to hodnota, ktorou
ste sa podieľali na poistnej udalosti plnenej z havarijného poistenia).

Aký je územný rozsah poistenia?
Územný rozsah je totožný s dojednaným rozsahom v havarijnom poistení, väčšinou však ide o územie
Európy.
Na akú hodnotu je potrebné MV poistiť?
Poistnou sumou vozidla je obstarávacia cena vozidla s DPH uvedená na faktúre, daňovom doklade
alebo kúpnej zmluve alebo poistná suma platná pre havarijné poistenie, ktorá sa vzťahuje k danému
vozidlu a jeho výrobcom dodávanej alebo schválenej, neodnímateľnej výbave. Do poistnej sumy sa
nezapočítava cena akýchkoľvek odnímateľných doplnkov, služieb či poplatkov, ktoré súviseli
s obstaraním vozidla. Je to konečná cena Vami zaplatená za MV.

Ako je to s poistením v prípade financovania MV prostredníctvom lízingovej spoločnosti?
V prípade financovania MV lízingovou spoločnosťou, je toto poistenie dobrovoľné, avšak ako je vyššie
spomenuté, môže Vám v prípade poistnej udalosti (totálnej škody, odcudzenia) pomôcť vysporiadať
Vaše prípadné záväzky.
Čo treba urobiť v prípade poistnej udalosti?
V prípade škodovej udalosti je potrebné postupovať podľa pokynov poisťovateľa. Bližšie
informácie sa nachádzajú aj na webovej stránke www.unicreditbroker.sk
Aké sú právne následky uzatvorenia zmluvy?
- poisťovňa sa zaväzuje poskytnúť poistné plnenie (v dohodnutom rozsahu a za splnenia dohodnutých
podmienok), ak nastane poistná udalosť – totálna škoda alebo odcudzenie
- ten, kto uzatvorí poistnú zmluvu (poistník – držiteľ motorového vozidla) s poisťovňou, má povinnosť
platiť poistné

Náležitosti poistnej zmluvy.
Poistná zmluva obsahuje najmä:
- výšku poistnej sumy,
- výšku poistného, jeho splatnosť a informáciu, či ide o jednorazové alebo bežné poistné,
- poistnú dobu,
- práva a povinnosti poisťovateľa a toho, s kým bola poistná zmluva uzatvorená.
Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky, iné osobitné dojednania ako aj ďalšie
dokumenty v zmysle platnej legislatívy, ktoré podrobne upravujú práva a povinnosti poisťovateľa aj
toho, kto uzatvoril s poisťovateľom poistnú zmluvu.
Ako zaniká zmluva o poistení finančnej straty?
- výpoveďou ku koncu poistného obdobia podanou aspoň 6 týždňov pred jeho uplynutím
- nezaplatením poistného za prvé poistné obdobie alebo jednorazového poistného do troch mesiacov
odo dňa jeho splatnosti
- nezaplatením poistného za ďalšie poistné obdobie do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy
poisťovateľa na jeho zaplatenie
- odstúpením od poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa alebo toho, kto uzatvoril s poisťovateľom
poistnú zmluvu v zmluvou určených alebo zákonom stanovených prípadoch
- zánikom predmetu poistenia alebo zmenou vlastníka
Aký je systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie (poisťovne)?
Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je u poisťovateľa zabezpečený v súlade so
Zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Na vykonávanie poisťovacej činnosti poisťovňou je nevyhnutné povolenie Národnej banky Slovenska.
Poisťovateľ je pri výkone poisťovacej činnosti povinný dodržiavať Zákon č. 39/2015 o poisťovníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podlieha ním vytvorenému kontrolnému mechanizmu a
dohľadu Národnej banky Slovenska.
Na záver:
Poistenie finančnej straty Vás bude chrániť v prípade vzniku totálnej škody na Vašom vozidle
a pomôže Vám uhradiť prípadné záväzky ako aj zabezpečiť dostatok prostriedkov na obstaranie si
nového vozidla.
S pomocou uvedeného poistenia si tak môžete zabezpečiť plnú návratnosť Vašej investície!
V prípade akýchkoľvek otázok vyplývajúcich z tohto poistenia alebo v prípade vzniku poistnej
udalosti sa vždy s dôverou môžete obrátiť na zástupcov našej spoločnosti, ktorí Vám radi
pomôžu.

* údaj o počte odcudzených vozidiel získaný zo štatistiky Policajného prezídia Slovenskej republiky
2016

