VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
pre doplnkové poistenie finančnej straty GAP – 2016
k havarijnému poisteniu Auto & Voľnosť – KASKO
Doplnkové poistenie finanènej straty - GAP k poisteniu
KASKO (ïalej aj „DP-FS“) dojednávané UNIQA poisťovòou, a.s. (ïalej aj „poistite¾“), sa riadi príslušnými
ustanoveniami Obèianskeho zákonníka (ïalej aj „OZ“),
týmito všeobecnými poistnými podmienkami (ïalej len
„VPP“), a platnou uzavretou poistnou zmluvou o havarijnom poistení motorového vozidla (ïalej len „základné poistenie“), ktorej súèasťou sú okrem iného aj Všeobecné poistné podmienky pre poistenie KASKO – 2016
(ïalej iba „VPP-KASKO“).

M/159/16

Èlánok 1
Úvodné ustanovenia a doplnenie VPP-KASKO

1. Základným poistením pre úèely DP-FS sa rozumie
poistný produkt Auto&Vo¾nosť KASKO (prípadne
Super KASKO), ktorý zahàòa poistnú ochranu predmetu poistenia (vozidla) voèi nebezpeèiam uvedených
vo VPP-KASKO, oddiel II – Poistenie materiálnej škody,
èlánok 2 – Predmet poistenia, ods. 1, písm. a) až i).
2. Podmienkou na dojednanie tohto DP-FS je dojednanie základného poistenia pod¾a ods. 1.
3. Toto DP-FS sa vzťahuje iba pre vozidlá kategórie M1,
M1G, N1 a N1G.
4. Toto DP-FS sa dojednáva bez spoluúèasti.
5. V prípade, ak je dojednané DP-FS, pre úèely základného poistenia sa ustanovenie VPP-KASKO, oddiel
II – Poistenie materiálnej škody, èlánok 5 – Definícia pojmov, ods. 2 upravuje nasledovne: „Znièením
vozidla alebo ostatných poistených predmetov sa
rozumie taká zmena stavu vozidla alebo ostatných
poistených predmetov, ktorú už nie je možné odstrániť finanène efektívnou opravou a predmet poistenia po škodovej udalosti už nie je možné používať. Finanène neefektívnou opravou sa rozumie
stav, pokia¾ primerané náklady na opravu poškodeného predmetu poistenia dosiahnu alebo presiahnu
110 % jeho trhovej hodnoty. (Totálna škoda).“
6. Trhová hodnota poisteného vozidla v èase dojednania tohto DP-FS je cena, ktorú malo vozidlo v èase
dojednávania DP-FS, t.j. za ktorú bolo možné kúpiť
vozidlo rovnakých parametrov v danom mieste a v
èase dojednania DP-FS. Na urèenie trhovej hodnoty poisteného vozidla v èase dojednania tohto DP-FS poistite¾ používa bežne dostupné cenníky, napr.
Cenník ojazdených vozidiel, ktorý vydáva Agentúra
Auto Data, s.r.o., Bratislava. V prípade, ak bolo DP-FS dojednané pre úplne nové vozidlo priamo v predajni autorizovaného predajcu vozidiel na území
Slovenskej republiky je trhová hodnota poisteného
vozidla v èase dojednania tohto DP-FS rovná sume
uvedenej na faktúre od autorizovaného predajcu.
Ak bola na vozidlo poskytnutá z¾ava, je rozhodujúca
skutoèná kúpna cena vozidla po z¾ave.

7. Úplne novým vozidlom sa pre úèely DP-FS rozumie vozidlo, pri ktorom je poistník/poistený vedený
v Osvedèení o evidencii ako prvý držite¾/vlastník a súèasne vozidlo nemalo najazdených viac ako 100 km.

Èlánok 2
Predmet poistenia

Predmetom DP-FS je finanèná strata, ktorá vznikla
poistenému v prípade, ak došlo k poistnej udalosti zo
základného poistenia pod¾a VPP-KASKO a z tejto poistnej
udalosti bolo poistenému poskytnuté poistné plnenie v
zmysle VPP-KASKO, oddiel II – Poistenie materiálnej škody,
èlánok 4 – Rozsah poistného plnenia, ods. 3, písm. a).

Èlánok 3
Poistné a poistná suma

1. Poistné sa riadi ustanoveniami VPP-KASKO, oddiel I
– Všeobecné ustanovenia, èlánok 5 – Poistné.
2. Výška poistného tohto DP-FS sa urèuje z poistnej
sumy pre základné poistenie vozidla.
3. Pre toto DP-FS sa uplatòuje systém bonus/malus
pod¾a VPP-KASKO, oddiel I – Všeobecné ustanovenia,
èlánok 5 – Poistné, ods. 10.

Èlánok 4
Rozsah poistného plnenia z DP-FS

1. Poistným plnením z tohto DP-FS je finanèná strata,
ktorá sa rovná rozdielu medzi:
a) trhovou hodnotou poisteného vozidla v èase dojednania
tohto DP-FS (èlánok 1 – Úvodné ustanovenia a doplnenie
VPP-KASKO, ods. 6 týchto VPP) a
b) poistným plnením zo základného poistenia (pod¾a
VPP-KASKO, oddiel II – Poistenie materiálnej škody,
èlánok 4 – Rozsah poistného plnenia, ods. 3, písm. a) a
c) hodnoty použite¾ných zvyškov vozidla stanovenej
pri poistnom plnení zo základného poistenia (pod¾a
predchádzajúceho bodu),
prièom výška poistného plnenia z tohto DP-FS
nemôže presiahnuť sumu 30 000 EUR.
2. V prípade, ak pri poskytnutí poistného plnenia zo
základného poistenia došlo k uplatneniu:
a) podpoistenia pod¾a VPP-KASKO, oddiel II – Poistenie
materiálnej škody, èlánok 4 – Rozsah poistného
plnenia, ods. 4 alebo
b) zníženia poistného plnenia pod¾a:
 VPP-KASKO, oddiel I – Všeobecné ustanovenia,
èlánok 7 – Práva a povinnosti poistníka, poisteného
a poistite¾a, ods. 3. – Práva a povinnosti poistite¾a,
písm. g) alebo
 VPP-KASKO, oddiel II – Poistenie materiálnej škody,
èlánok 4 – Rozsah poistného plnenia, ods. 7,
potom sa rovnakým pomerom znižuje aj poistné
plnenie z DP-FS.
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3. V prípade, ak došlo k odmietnutiu poistného plnenia
zo základného poistenia, potom poistenému
nevzniká nárok na poistné plnenie z DP-FS.

Èlánok 5
Výluky

Okrem výluk pod¾a VPP-KASKO nárok na poistné
plnenie z tohto DP-FS nevzniká ak:
1. Neboli odovzdané všetky k¾úèe od poisteného vozidla.
2. Poistené vozidlo nebolo zabezpeèené všetkými
zabezpeèovacími zariadeniami v zmysle podmienok
pre základné poistenie.
3. V èase poistnej udalosti zo základného poistenia
uplynulo od dátumu 1. registrácie poisteného
vozidla viac ako 6 rokov.
4. Ak vodiè poisteného vozidla bol v èase poistnej
udalosti zo základného poistenia pod vplyvom
alkoholu alebo inej návykovej látky alebo bol ináè
nespôsobilý na vedenie poisteného vozidla pod¾a
pravidiel cestnej premávky.
5. Poistené vozidlo bolo používané:
a) ako taxi alebo na inú verejnú alebo neverejnú
prepravu osôb,
b) na akúko¾vek cestnú prepravu,
c) prepravu nebezpeèného nákladu,
d) na prepravu zásielok (zasielate¾stvo, kuriérske
služby a pod.)
e) ako vozidlo s právom prednostnej jazdy,
f) ako predmet požièiavania alebo prenájmu,
g) ako predmet výkupu alebo predaja.

Èlánok 6
Závereèné ustanovenia

1. Všetky ostatné tu nespomenuté ustanovenia, ako
napr. Miesto poistenia, Zaèiatok, zmeny a doba
trvania poistenia, Zánik poistenia a výpovedné lehoty
a pod. sa riadia VPP-KASKO.
2. Zánikom základného poistenia vozidla zaniká aj
dojednané DP-FS (VPP-KASKO, oddiel I – Všeobecné
ustanovenia, èlánok 4 – Zánik poistenia a výpovedné
lehoty, ods. 6).
3. V prípade, ak poèas doby trvania poistenia uplynie
od dátumu 1. Registrácie poisteného vozidla viac ako
6 rokov nastáva k tomuto dátumu zánik tohto DP-FS
a poistník má práva na základe písomnej požiadavky
na vrátenie nespotrebovaného poistného za DP-FS.
Tieto Všeobecné poistné podmienky nadobúdajú
úèinnosť 1. 7. 2016.

