
 QIE 401/10/04 

Oboznámenie poistníka s  podmienkami uzavretia pois tnej zmluvy 
v zmysle ust. § 37 ods.3 z. č. 8/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov 

POISTENIE EuroGAP  

Informácie o pois ťovate ľovi 
1. Obchodné meno a právna forma poisťovateľa:  QBE Insurance (Europe) Limited  
2. Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa:  Veľká Británia 
 názov štátu, kde sa nachádza pobočka poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:  Slovenská republika 
3. Sídlo poisťovateľa:  Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn 
 adresa umiestnenia pobočky poisťovateľa, ktorá uzaviera poistnú zmluvu:  Štúrova 27, 042 80 Košice 

Charakteristika poistnej zmluvy  
1. Názov poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt): 

Poistenie EuroGAP 
2. Popis poistenia alebo súboru poistení, ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve (poistný produkt): 

a) poistné riziká, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: 
Finančná strata vzniknutá v dôsledku totálnej škody alebo krádeže motorového  vozidla, pokiaľ primárny poistiteľ, u ktorého 
bolo motorové vozidlo havarijne poistené, poskytol poistné plnenie za totálnu škodu alebo krádež motorového vozidla. 

b) všeobecná charakteristika poistného plnenia: 
1) Poistné plnenie zodpovedá výške rozdielu medzi limitom poistného plnenia stanoveného podľa dohodnutého poistného programu a vyššou  

z nasledujúcich  hodnôt : 
a) všeobecná hodnota vypočítaná primárnym poistiteľom 
b) všeobecná hodnota vozidla podľa metodiky Eurotax v deň poistnej udalosti. 

2) Súčet poistných plnení z havarijného poistenia, poistenia EuroGAP a poistného plnenia z akýchkoľvek iných poistení, resp. sumy získanej 
z predaja zvyškov vozidla, nesmie prekročiť poistnú sumu. 

c) ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané: 
Možnosť pripoistiť náhradu spoluúčasti z havarijného poistenia. 

d) podmienky, za ktorých nevzniká poisťovateľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie: 
1) Ak nárok na poistné plnenie nevznikol z primárneho poistenia. 
2) Ak vozidlo bolo odcudzené osobou, ktorá mal prístup ku kľúčom od vozidla. 
3) Ak vozidlo bolo v čase vzniku škody využívané na účely: požičiavanie automobilov (vrátane "operatívneho leasingu"), taxi služba, autoškola 

a výučba vodičov, ako policajné, záchranné a iné pohotovostné vozidlo a na ostatné účely uvedené v poistných podmienkach, resp. 
v poistnej zmluve. 

4) Ak k škode došlo v dôsledku nehody, pri ktorej bol vodič motorového vozidla pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok alebo 
predpísaných liekov, ktoré mohli ovplyvniť schopnosť riadiť vozidlo. 

5) Ostatné prípady sú uvedené v poistných podmienkach pre poistenie EuroGAP, resp. v poistnej zmluve.  
 e)  podmienky, za ktorých je poisťovateľ oprávnený poistné plnenie znížiť: 

1) Ak poistiteľovi nie je umožnené vykonať jeho vlastné vyšetrenie poistnej udalosti z dôvodu omeškania poisteného s hlásením poistnej 
udalosti alebo z dôvodu nakladania zo zvyškami vozidla. 

2) Ostatné prípady uvedené v poistných podmienkach pre poistenie EuroGAP, resp. v poistnej zmluve. 
3. Informácia o dôsledkoch nezaplatenia poistného:  

Poistenie zanikne, ak: 
a) poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa splatnosti.  
b) poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistiteľa na jeho zaplatenie, ak nebolo 

poistné zaplatené pred doručením výzvy. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného. 
4. Doplnkové administratívne služby, ktoré nie sú zahrnuté v poistnom, poplatky s nimi spojené a spôsob sprístupňovania informácii o ich zmene: 

------  
5. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej zmluvnej strany: 

------ 
6. Podmienky odstúpenia od poistnej zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy: 

a) Pri vedomom porušení povinností poistníka, resp. poisteného, pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa 
dojednávaného poistenia, môže poistiteľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu 
neuzavrel. 

b) Poistiteľ alebo poistník môžu poistenie vypovedať do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy. Dňom nasledujúcim po doručení 
výpovede začína plynúť osemdenná výpovedná lehota, ktorej uplynutím poistenie zanikne 

c) Ak je dojednané poistenie s bežným poistným, zanikne výpoveďou poistiteľa alebo poistníka ku koncu poistného obdobia; výpoveď musí byť 
doručená najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 

7. Spôsob vybavovania sťažností: 
Klient môže podať sťažnosť písomne  na adresu: QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Štúrova 27, 042 80 
Košice alebo mailom na adresu info@sk.qbe.com. Sťažnosť bude vybavená najneskôr v lehote 30 dní od doručenia. 

8. Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy: 
------ 

Upozornenie poistníka  
Informácie uvedené v tomto formulári neobsahujú úplný rozsah práv a povinností, ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy a nenahrádzajú 
informačné povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov.  
 
 

 
Klient svojím podpisom potvrdzuje, že bol pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s  týmito podmienkami a  že  ich  v písomnej forme prevzal.  
  
  
V ..........................................., dňa ...................................... ....................................................................... 
 klient / poistník 
 

 
    

     


