
POISTENIE 
MOTOROVÝCH 

VOZIDIEL

Poistenia, ktoré kryjú !kody vzniknuté na motorov"ch 
vozidlách ako aj !kody spôsobené ich prevádzkou. 
Radi Vám vypracujeme ponuku poistenia vá!ho vozo-
vého parku, urobíme  audit existujúcich poistn"ch zmlúv, 
navrhneme optimalizáciu poistenia s cie#om u!etri$ na 
poistnom pri zachovaní kvality poistenia.

t� povinné zmluvné poistenie
t� havarijné poistenie
t� úrazové poistenie sedadiel vo vozidle
t� poistenie finan%nej straty
t� poistenie pred&'enej záruky



218+00a�</.780a�21+56'0+' 
Poistenie, z ktorého sa kryjú !kody, ktoré zavinil poistenec in"m 
ú#astníkom cestnej premávky.

IHBLM>GB>�NKĄ>G¡�IK>�3
t� dr!ite"ov tuzemského motorového vozidla, ktor# má povin-

nos$ uzavrie$ poistnú zmluvu, v ostatn#ch prípadoch ten, kto 
je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkova-
te"om

t� pri nájomnej zmluve s právom kúpy prenajatej veci - lea-
sing, povinnos$ uzavrie$ poistnú zmluvu má nájomca

t� v prípade cudzozemského motorového vozidla má povin-
nos$ uzavrie$ poistnú zmluvu vo v%eobecnosti vodi& tohto 
motorového vozidla

Poistnú zmluvu je potrebné uzatvori$ najneskôr v de' prvého po-
u!itia motorového vozidla. V prípade cudzozemsk#ch vozidiel 
povinnos$ uzavrie$ poistnú zmluvu vzniká pri vstupe cudzozem-
ského motorového vozidla na územie SR.

KHSL:A�IHBLM>GB:
Poisten" má z poistenia zodpovednosti právo, aby pois$ov'a 
za neho nahradila po%kodenému uplatnené preukázané nároky 
na náhradu:
t� %kody na zdraví a nákladov pri usmrtení (5 240 000 EUR)
t� %kody vzniknutej po%kodením, zni&ením, odcudzením alebo 

stratou veci (1 050 000 EUR)
t� u%lého zisku
t� ú&elne vynalo!en#ch nákladov spojen#ch s právnym zastú-

pením

IKBIHBLM>GB:
t� pripoistenie nad%tandardn#ch asisten&n#ch slu!ieb
t� pripoistenie skiel
t� pripoistenie úrazu celej posádky motorového vozidla
t� pripoistenie %kôd pri !ivelnej udalosti
t� pripoistenie stretu so zverou
t� pripoistenie po%kodenia pneumatík

*#8#4Đ0a�21+56'0+'
Poistenie je dobrovo$n"m druhom poistenia motorov"ch vozi-
diel, ktoré slú%i najmä k náhrade !kôd zaprí#inen"ch vodi#om 
z vlastnej viny na vlastnom motorovom vozidle.

Havarijné poistenie (tzv. KASKO) je poistenie, pri ktorom si po-
istník uzatvára poistnú zmluvu s vybranou pois$ov'ou. Poistná 
zmluva zabezpe&uje náhradu %kody, ktorá vznikne pri jednom 
z rizík alebo pri kombinácii t#chto rizík spojen#ch s vozidlom:

t� havária, po%kodenie alebo zni&enie vozidla náhodnou 
udalos$ou vzniknutou nárazom alebo stretom

t� %kody na vozidle v dôsledku !ivelnej pohromy (záplava, 
krupobitie, po!iar, pád stromu, víchrica, zosuv pôdy, a pod.)

t� odcudzenie vozidla alebo &astí vozidla
t� vandalizmus, kráde! vlámaním alebo lúpe!n#m prepadnutím
t� kráde!

IKBIHBLM>GB:
t� pripoistenie nad%tandardn#ch asisten&n#ch slu!ieb
t� pripoistenie skiel
t� pripoistenie právnej ochrany
t� pripoistenie náhradného vozidla
t� pripoistenie bato!iny
t� pripoistenie finan&nej straty – GAP (v prípade kráde!e ale-

bo totálnej %kody kryje vozidlo vo v#%ke hodnoty nového 
vozidla)

ÚRAZOVÉ POISTENIE SEDADIEL

Úrazové poistenie sa vz$ahuje na %kody na zdraví spôsobené 
osobám prepravovan#m poisten#m motorov#m vozidlom, ku 
ktor#m dôjde následkom úrazu na území Slovenskej republiky 
alebo v zahrani&í.

KBSBD��DKRM¡�IHBLM>GÝF�L>=:=B>E3
t� smr$ následkom úrazu
t� trvalá invalidita následkom úrazu
t� denné od%kodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu 
t� zlomeniny a popáleniny následkom úrazu 

O�ð�I:KMG>K�IKB�IHBLM>GÝ
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STRATY – GAP

GAP (poistenie finan!nej straty) - vás ochráni v prv"ch 
rokoch po kúpe automobilu, ke# je jeho amortizácia naj-
r"chlej$ia. Zárove% Vám poskytuje vysokú mieru finan!nej 
istoty v dobe, v ktorej dochádza k ve&kému po!tu kráde'í 
a nehôd.

GAP poskytuje plnú finan!nú ochranu na obdobie 1 a' 5 ro-
kov na úrovni kúpnej ceny vozidla. Nevyhnutnou podmien-
kou pre uzavretie zmluvy poistenia finan!nej straty je ma( 
sú!asne uzatvorené (platné) havarijné poistenie vozidla.

21+56'0+'�24'&įÒ'0',�<³47-;
Poistenie kryje náhle a nepredvídate&né vnútorné mecha-
nické alebo elektrické poruchy poisteného motorového vo-
zidla.

KHSL:A�IHBLM>GB:
t� ponúka rozsiahly zoznam kryt"ch sú!iastok
t� kryje neobmedzen" po!et poistn"ch udalostí a' do 

v"$ky limitu poistného plnenia � V$etko je podporované 
r"chlou a kvalitnou likvidáciou poistn"ch udalostí

t� poisti( je mo'né vozidlá do 3500 kg


