VŠETKO O ALL – RISK POISTENÍ

Čo je to ALL – RISK poistenie?
Každodenný život prináša rôzne nepredvídateľné udalosti. Môžeme sa stať účastníkom dopravnej
nehody alebo nám môže stroj, zariadenie alebo inú technológiu (predmet) niekto jednoducho
ukradnúť, alebo sa pri práci stroja môže stroj poškodiť atď. Preto je dobré, keď ste na takéto situácie
vopred pripravený.
ALL – RISK poistenie zabezpečuje úhradu vzniknutej škody na Vašom predmete.
Čo je predmetom poistenia?
Sú to mobilné stroje s evidenčným číslom vozidla (ďalej len „EČV“) alebo bez EČV, stacionárne
stroje, mobilná alebo stacionárna elektronika, inventár a iné technologické zariadenia.
Do tejto skupiny patrí napríklad: akýkoľvek pojazdný pracovný stroj (traktor, kompresor, žeriav atď.),
stacionárny stroj, gastronomické zariadenia (vybavenie kuchyne, kaviarne), inventár (nábytok,
regálové systémy), stacionárna elektronika (výpočtová technika, vybavenie zubnej ambulancie),
mobilná elektronika (externý terminál, televízne kamery).
Kto je oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu?
Pri ALL - RISK poistení uzatvára poistku držiteľ predmetu, zapísaný v Osvedčení o evidencii
vozidla/vlastník predmetu, ktorý podľa kúpnej zmluvy nadobudol vlastnícke právo. Ak je na predmet
uzatvorená nájomná lízingová alebo úverová zmluva, poistnú zmluvu si dojednáva nájomca daného
predmetu.
Poistnú zmluvu môže uzavrieť aj iná osoba, ktorá je následne povinná platiť dohodnuté poistné
(poistník) a v tomto prípade sa v zmluve uvádza aj osoba t.j. držiteľ/vlastník predmetu alebo lízingová
spoločnosť, na ktorej majetok sa poistenie vzťahuje. Tejto osobe alebo spoločnosti sa vypláca aj
poistné plnenie v prípade škody.
Kedy a podľa akých kritérií sa rozhodnúť pre ALL - RISK poistenie?
Ideálne je rozhodovať sa o poistení ešte pred kúpou predmetu. 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, územná platnosť poistenia, výška
spoluúčasti, asistenčné služby poisťovne, rýchlosť a kvalita likvidácie poistných udalostí a pod. Pri
výbere je vždy dobré poradiť sa s odborníkmi.
V prípade poistenia financovaného predmetu určuje minimálne požiadavky na poistné krytie lízingová
spoločnosť vo svojich všeobecných obchodných podmienkach a to v prípade UniCredit Leasing
Slovakia, a.s. na nasledovné riziká: poškodenie, zničenie v dôsledku havárie, živelných rizík,
odcudzenia, lúpeže, vandalizmu,, pre prípad strojových, elektronických rizík alebo iných škôd, ktoré
vzniknú na poistenom majetku alebo na akejkoľvek jeho časti.
Čo je poistením kryté?
Poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky ponúkajú ALL - RISK poistenie s krytím pre
prípad poškodenia a zničenia predmetu najmä: požiar, prírodný živel, voda z vodovodných zariadení,
krádež, lúpež, poistenie strojov s následkom prerušenia prevádzky, poistenie pojazdných strojov na
haváriu počas nutného presunu, poistenie elektroniky s následkom prerušenia prevádzky a iné riziká
podľa príslušných všeobecných poistných podmienok danej poisťovne a daného produktu.

Aký je územný rozsah poistenia?
Miestom poistenia sú buď sídlo, resp. prevádzky poistníka, zriadené v zmysle platných
právnych predpisov Slovenskej republiky (ďalej len “SR“), nachádzajúce sa na území SR alebo
v prípade mobilných strojov a elektroniky celé územie SR, prípadne podľa požiadaviek klienta.
Poistné krytie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území dojednanom v poistnej zmluve. Najčastejšie je
ALL - RISK poistenie dojednávané s územnou platnosťou pre územie SR. Je dôležité všimnúť si
prípadné výluky z územnej platnosti vo všeobecných poistných podmienkach jednotlivých poisťovní,
resp. v návrhu poistnej zmluvy.
V prípade potreby je možné dojednať rozšírenie územnej platnosti napr.: územie SR + ČR alebo
územie celej Európy.
V prípade poistenia financovaného predmetu minimálne požiadavky na územnú platnosť určuje
lízingová spoločnosť vo svojich všeobecných obchodných podmienkach. Napríklad spoločnosť
UniCredit Leasing Slovakia, a.s. vyžaduje územné krytie pre SR.
Čo je to spoluúčasť a ako ovplyvňuje výšku poistného plnenia?
Spoluúčasť je miera Vášho podielu na náhrade škody v prípade vzniku poistnej udalosti. Pri poistení
so spoluúčasťou poisťovňa zníži každé poistné plnenie za každú poistnú udalosť o dohodnutú výšku
spoluúčasti. Táto je stanovená v percentách a v minimálnej výške v EUR, napr. 5 %, min. 165 EUR
alebo v absolútnej hodnote napr. 165 EUR. Znamená to, že pri poistnej udalosti zníži poisťovňa
poistné plnenie o dohodnutú spoluúčasť v zmysle príkladu o 5 %, najmenej však o 165 EUR.
Všeobecne platí, že výška spoluúčasti je v nepriamej úmere k cene poistenia.
V prípade poistenia predmetu maximálnu výšku spoluúčasti určuje lízingová spoločnosť vo svojich
všeobecných obchodných podmienkach. UniCredit Leasing Slovakia akceptuje maximálnu spoluúčasť
pre poistenie predmetu vo výške 10 %, pokiaľ nie je schválené inak.
Na akú hodnotu je potrebné predmet poistiť?
Aby nedošlo k podpoisteniu (nedostatočnému poisteniu) predmetu, je potrebné stanoviť poistnú sumu
ako novú cenu, t.j. obstarávacia cena nového predmetu s DPH pred odpočítaním predajných zliav.
Pri použitých predmetoch sa poistná suma môže určiť podľa viacerých kritérií, a to podľa: pôvodnej
faktúry na predmet, resp. podľa pokynov danej poisťovne, podľa znaleckého posudku alebo podľa
stanovenia pôvodnej ceny predajcom.
Predpísané zabezpečenie.
Každá poisťovňa určuje povinnosť zabezpečiť predmet podľa výšky hodnoty, na akú je poistený. Je
preto dôležité dodržať predpísané zabezpečenie, aby pri odcudzení predmetu nepristúpila poisťovňa
ku kráteniu alebo zamietnutiu poistného plnenia z dôvodu nedostatočného zabezpečenia.
Ako je to s poistením v prípade financovania predmetu prostredníctvom lízingovej
spoločnosti?
Predmet financovaný prostredníctvom lízingovej spoločnosti nemôže byť v čase nadobudnutia
účinnosti zmluvy o financovaní (zmluva) nepoistený ALL – RISK poistením, t.z. že nemôže byť bez
platného poistenia. Je to jedna zo základných podmienok pre uzavretie zmluvy s lízingovou
spoločnosťou, ktoré sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach lízingovej
spoločnosti. Lízingová spoločnosť Vám v spolupráci s finančným agentom ponúka možnosť poistiť sa
podľa Vašich požiadaviek a potrieb v spolupracujúcich poisťovniach a platiť poistné, garantované
počas celej doby financovania, spolu so splátkou financovania.

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 – poškodenie, totálne zničenie, odcudzenie
- ten, kto uzatvorí poistnú zmluvu (poistník) s poisťovňou, má povinnosť platiť dohodnuté 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 ALL – RISK poistení?
- 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
- dňom zániku predmetu poistenia alebo dňom jeho zničenia
- odstúpením od poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa alebo toho, kto uzatvoril s poisťovateľom
poistnú zmluvu v zmluvou určených alebo zákonom stanovených prípadoch
- 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:
Toto poistenie Vás bude chrániť v prípade škôd vzniknutých pri prevádzke predmetu. Vzťahuje sa na
škody spôsobené na Vašom predmete. Budete spoľahlivo krytý proti škodám a nárokom, ktoré
nemôžete predpokladať a ktoré môžu nastať pri jeho prevádzke.
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.

