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Produkt: 1040 - Vodič plus

Tento Informačný dokument o poistnom produkte Vodič plus je určený len na poskytnutie súhrnu hlavného pokrytia a vylúčení a nie je prispôsobený Vaším
špecifickým individuálnym potrebám. Kompletné informácie týkajúce sa produktu, ktoré sú predzmluvnými a zmluvnými údajmi, sú uvedené v dokumentácii
v poistnej zmluve.
O aký typ poistenia ide?
Poistenie Vodič plus je určené na zabezpečenie finančných prostriedkov pre poisteného v prípade straty schopnosti viesť bežné motorové vozidlo na pokrytie
nákladov spojených s riešením vzniknutej situácie.

Čo je predmetom poistenia?
Hlavný predmet poistenia:
3 Strata schopnosti viesť bežné motorové vozidlo z dôvodu diagnostikovania jednej z vážnych chorôb z nižšie uvedených:
- úplné ochrnutie, slepota,
- Syndróm caudae equinae,
- kóma,
- hluchota oboch uší,
- strata schopnosti sebaobsluhy,
- strata končatín,
- strata manuálnej zručnosti spôsobená ochoreniami ruky,
- cievna mozgová príhoda, Alzhaimerova choroba,
- Veľká mozgová trauma,
- Operácia mozgu,
- Popáleniny,
- Chirurgická reparácia depresívnej zlomeniny lebky,
- Intenzívna starostlivosť,
- Vegetatívny stav / apalický syndróm,
3 Odobratie vodičského oprávnenia z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu (telesného, alebo duševného), ak bol tento nepriaznivý
zdravotný stav potvrdený lekárom a príslušným orgánom.

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistnou udalosťou nie sú:
2 Poisťovňa neplní za tie choroby, ktoré nie sú uvedené v časti „Čo je
predmetom poistenia“.
2 Poisťovňa neplní za tie ochorenia, ktorých príčinou je také ochorenie, ktorým poistený trpel pred začiatkom poistenia, resp. chorôb,
ktoré s týmito ochoreniami súvisia.
Úplný zoznam výluk nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach č. 1100.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

!
!

!
!

Poisťovňa má právo krátiť poistné plnenie o 50%, v prípade zhoršenia následkov utrpeného úrazu, alebo vzniku komplikácií novovzniknutého ochorenia v čase poistenia v dôsledku existencie zdravotných problémov, ktoré súvisia s chorobou alebo úrazom, ktoré
boli poistenému zistené pred začiatkom poistenia.
V prípade nepravdivej, neúplnej odpovede, alebo v dôsledku nesprávne uvedených údajov v poistnej zmluve môže poisťovňa plnenie primerane znížiť.
Ak došlo k poistnej udalosti v súvislosti s konaním poisteného, pre
ktoré bol právoplatne uznaný súdom za vinného trestným činom,
resp. s konaním, ktorým inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví alebo
smrť, alebo ktorým hrubo porušil dôležitý záujem spoločnosti, poisťovňa zníži poistné plnenie.
Ak došlo k poistnej udalosti pod vplyvom alkoholu, omamných toxických, či psychotropných látok, poisťovňa zníži poistné plnenie.
Ak nastane poistná udalosť následkom pokusu o samovraždu poisteného do 5 rokov od začiatku poistenia alebo účinnosti zvýšenia
poistného krytia na žiadosť poistníka, poisťovňa neposkytne poistné plnenie.

Úplný zoznam obmedzení nájdete vo Všeobecných poistných
podmienkach č. 1100.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
3 Ak k poistnej udalosti dôjde mimo územia Slovenskej republiky, je poisťovňa povinná plniť len v prípade jej potvrdenia odborným lekárom alebo zdravotníckym zariadením s miestom pôsobnosti v Slovenskej republike.
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Aké mám povinnosti?
•
•
•
•

Povinnosťou poisteného je bez zbytočného odkladu vyhľadať po úraze alebo pri chorobe lekárske ošetrenie a liečiť sa podľa pokynov lekára.
Poistený je povinný poisťovni písomne oznámiť, že došlo k poistnej udalosti a na žiadosť poisťovne predložiť všetky doklady potrebné na stanovenie
rozsahu poistného plnenia.
Poistený je povinný, na žiadosť poisťovne a jej náklady, podrobiť sa vyšetreniu lekárom, ktorého poisťovňa sama určí, a oznámiť poisťovni všetky
zmeny, ktoré majú vplyv na výplatu poistného plnenia.
Poistený, je povinný preukázať, že došlo k poistnej udalosti. Túto skutočnosť preukáže predložením fotokópie originálu tlačiva o odobratí vodičského
oprávnenia zo zdravotných dôvodov, vydaného príslušným orgánom, resp. kópie lekárskych správ preukazujúcich diagnostikovanie choroby predložením vyplneného, poisťovňou požadovaného príslušného tlačiva.

Upozornenie: Venujte náležitú pozornosť podmienkam poistenia! Ak podmienky nespĺňate, poisťovňa nebude mať povinnosť poskytnúť
poistné plnenie.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
•
•
•
•
•
•
•

Poistné sa platí bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) za poistné obdobia dohodnuté v poistnej zmluve.
Poistné sa uhrádza v mene EUR prevodným príkazom na číslo účtu poisťovateľa, inkasom z účtu poistníka alebo poštovou poukážkou.
Poistné sa považuje za zaplatené v okamihu jeho pripísania na účet poisťovne.
Poistné za prvé poistné obdobie je poistník povinný uhradiť pri uzavretí poistnej zmluvy, najneskôr však v deň, ktorý je uvedený v zmluve ako začiatok
poistenia. Poistné za ďalšie poistné obdobia sú splatné vždy v prvý deň príslušného poistného obdobia.
V prípade, že klient má v poisťovni uzatvorené poistenie „povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla“ (ďalej len „PZP“) a poistenie Vodič plus a tieto majú rovnakú splatnosť a periodicitu platenia, má klient možnosť požiadať písomne o združenú
platbu za poistenie PZP a Vodič Plus, ktorá bude vo výške: lehotné poistné za PZP + lehotné poistné za Vodič Plus.
V prípade, ak má klient v poisťovni uzatvorené havarijné poistenie (ďalej len „KASKO“) a poistenie Vodič Plus a tieto majú rovnakú splatnosť
a periodicitu platenia, má klient možnosť požiadať písomne o združenú platbu za poistenie KASKO a Vodič Plus, ktorá bude vo výške: lehotné poistné
za KASKO + lehotné poistné za Vodič Plus.
V prípade, ak má klient v poisťovni uzatvorené poistenie PZP, KASKO a Vodič Plus a tieto majú rovnakú splatnosť a periodicitu platenia, združená
platba za všetky 3 poistenia nie je možná.

Kedy začína a končí krytie?
•
•
•

Poistenie začína o nultej hodine prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po uzavretí poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že vznikne
k prvému dňu v mesiaci neskôr.
Poistenie dojednané na dobu určitú končí najneskôr uplynutím stanoveného počtu rokov (mesiacov, dní) a to v deň a hodinu zhodnú so začiatkom
poistenia, inak nultou hodinou dňa dojednaného ako koniec poistenia.
Poistenie zaniká z dôvodov uvedených v poistnej zmluve, poistných podmienkach a v Občianskom zákonníku. Hlavné dôvody zániku poistenia sú:
- uplynutie poistnej doby dohodnutej v poistnej zmluve,
- pri omeškaní s platením poistného, ak poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy na jeho zaplatenie,
- úmrtie poisteného,
- vznik poistnej udalosti,
- dohoda medzi poistníkom a poisťovňou,
- nezaplatenie poistného v lehote stanovenej Občianskym zákonníkom.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
•
•

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť doručená aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie zanikne.
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