Informácia pre klienta
Generali Poisťovňa, a. s.
k povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a k
havarijnému poisteniu vozidla

A. Základné informácie:
1. Vozidlo, ktoré ste si kúpili prostredníctvom úveru poskytnutého spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s.,
IČO: 36 234 176, so sídlom Teplická 7434/147, 921 01 Piešťany, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v
Trnave, oddiel: Sa, vložka číslo 10130/T (ďalej len ”poistník”), je poistené na základe poistných zmlúv uzatvorených
medzi poistníkom a Generali Poisťovňou, a. s. , IČO: 35 709 332, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v
Bratislave I, oddiel: Sa, vložka 1325/B (ďalej len ”poisťovateľ“).
2. Začiatok poistenia je daný momentom prevzatia vozidla klientom.
3. Doba trvania poistenia a spoluúčasť v havarijnom poistení sú uvedené v čl. 7 a 8 úverovej zmluvy.
4. Po dobu trvania poistenia nie sú vozidla zaradená do systému bonus/malus – nebonusové poistenie.
5. Po dobu trvania úverovej zmluvy nie je možné vozidlo vyradiť z poistenia bez písomného súhlasu poistníka, ktorý
poistnú zmluvu na vyššie uvedené poistenie zjednal a uzavrel.

B. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
(ďalej len „poistenie PZP“)
Rozsah poistenia a limity poistného plnenia:
1. Pre poistenie PZP sú záväzné Všeobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP 08 (ďalej len “VPP PZP 10“), tieto Informácie pre
klienta, príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z. z., Občianskeho zákonníka (ďalej len “Občiansky zákonník“),
zákon č. 381/2001 Z. z., o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a úverová zmluva so svojimi
prílohami a neoddeliteľnými súčasťami.
2. Poistenie je možné dojednať s limitmi poistného plnenia ŠTANDARD alebo BONUS:
V prípade dojednania poistenia v rozsahu ŠTANDARD, sú limity poistného plnenia v zmysle VPP PZP 08
nasledovné:
- 5.000.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. a) VPP PZP 08 bez ohľadu na počet zranených alebo
usmrtených,
- 1.000.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. b), c) a d) VPP PZP 08 bez ohľadu na počet poškodených.
V prípade dojednania poistenia v rozsahu BONUS, sú limity poistného plnenia odchylne od VPP PZP 08:
- 6.000.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. a) VPP PZP 08 bez ohľadu na počet zranených alebo
usmrtených,
- 6.000.000,- EUR za škodu podľa Čl. II. bod 2 písm. b), c) a d) VPP PZP 08 bez ohľadu na počet poškodených.
3. Pri prevzatí vozidla odovzdá zástupca poistníka – predajca vozidla klientovi bielu a zelenú kartu s platnosťou 90 dní.
Následne zašle poisťovateľ originál bielej a zelenej karty na celý prvý poistný rok. Pred začiatkom následného
poistného obdobia automaticky zašle poisťovateľ bielu a zelenú kartu na korešpondenčnú adresu klienta. V prípade
zániku poistenia je klient povinný bez zbytočného odkladu uvedenú bielu a zelenú kartu odovzdať poisťovateľovi.
Pred vycestovaním do zahraničia NEZABUDNITE skontrolovať platnosť zelenej karty pre daný štát.
4. Po zániku poistenia má klient v súlade s príslušnými VPP PZP 08 nárok na vydanie potvrdenia o dobe trvania a
škodovom priebehu zaniknutého poistenia.
Poistenie vozidiel zvláštneho použitia:
Klient je pred zjednaním poistenia povinný poskytnúť zástupcovi poistníka všetky údaje rozhodujúce pre stanovenie
poistného, vrátane údajov o spôsobe užívania vozidla. Predovšetkým je povinný informovať zástupcu poistníka, že
vozidlo bude užívané ako:
a) vozidlo s právom prednosti jazdy alebo bude určené k prenájmu či požičiavaniu (koeficient navýšenia sadzby 1,5);
b) vozidlo určené na prepravu nebezpečných vecí (koeficient navýšenia sadzby 2).
Pokiaľ bude v priebehu trvania úverovej zmluvy zistené porušenie tejto povinnosti, je poistník oprávnený vzniknutý
nedoplatok poistného premietnuť do splátkového kalendára alebo nedoplatok poistného vysporiadať s klientom pri
skončení úveru vozidla.

Oznámenie škodových udalostí:
1. V prípade škody postupuje klient podľa VPP PZP 08, prípadne pokynov poistníka.
2. Vznik škodovej udalosti hlási klient bez zbytočného odkladu poisťovateľovi, a to:
telefonicky na čísle 0850 111 117 alebo
písomne na predpísaných tlačivách (formuláre sú na internetovej adrese www.generali.sk) alebo na adrese
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava.
3. Klient je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľa informovať, že:
bola spôsobená škoda prevádzkou ním užívaného vozidla. V oznámení uviesť skutkový stav týkajúci sa tejto
udalosti a predložiť k tomu príslušné doklady. Túto povinnosť má klient i v prípade, že sa mu javí zavinenie
nehody druhým účastníkom ako jednoznačné,
bolo proti nemu uplatnené právo na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
v súvislosti so škodovou udalosťou bolo proti nemu zahájené správne alebo trestné konanie,
bol poškodeným uplatnený nárok na náhradu škody na súde alebo u iného príslušného orgánu, pokiaľ sa o tejto
skutočnosti dozvie.
Asistenčné služby:
Súčasťou poistenia sú asistenčné služby poskytované spoločnosťou Europ Assistance. Podmienky a rozsah
poskytovaných asistenčných služieb je uvedený v Osobitných poistných podmienkach pre asistenčné služby PZP 08.
Asistenčné služby je možné dojednať s krytím ŠTANDARD alebo s krytím PLUS.
Asistenčné služby sú poskytované výhradne na základe telefonickej požiadavky klienta.

C. Havarijné poistenie
Rozsah poistenia, poistná suma:
1. Pre havarijné poistenie sú záväzné Všeobecné poistné podmienky pre havarijné poistenie motorových vozidiel VPP
HAV 08 (ďalej len „VPP HAV 08“), príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto Informácie pre klienta a
úverová zmluva so svojimi prílohami a neoddeliteľnými súčasťami.
2. Poistenie sa dojednáva v zmysle Článku IV., bod 1. a 2. VPP HAV 08, najmä pre prípad poškodenia alebo zničenia
vozidla následkom:
- havárie,
- živelnej udalosti,
- vandalizmu,
- krádeže.
3. Poistnou sumou je “kúpna cena“ vozidla uvedená v úverovej zmluve. V prípade, ak je “kúpna cena“ vozidla o 10%
vyššia alebo nižšia ako cena obvyklá na trhu – tzv. všeobecná cena vozidla, poistnú sumu predstavuje všeobecná
cena vozidla.
Zabezpečenie vozidiel proti krádeži
1. Všetky poisťované osobné a úžitkové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5t musia byť vybavené po celú dobu trvania
poistenia funkčným zabezpečovacím zariadením príslušnej minimálnej úrovne uvedenej v tabuľke.
Poistná suma vozidla
Druh zabezpečovacieho zariadenia
do 24.000,- EUR

Imobilizér
alebo mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s
karosériou vozidla alebo
autoalarm

od 24.001,- EUR do 84.000,- EUR

Kombinácia minimálne dvoch z nižšie uvedených zabezpečovacích
zariadení:
- Imobilizér
- mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou
vozidla
- autoalarm
- satelitný monitorovací a vyhľadávací vyhľadávací systém

od 84.001,- EUR

Kombinácia minimálne troch z nižšie uvedených zabezpečovacích
zariadení:
- Imobilizér
- mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou
vozidla
- autoalarm
- satelitný monitorovací a vyhľadávací vyhľadávací systém

2. V prípade, že vozidlo nebude po celú dobu trvania poistenia vybavené príslušným zabezpečením podľa ods.
1., je poisťovateľ oprávnený primerane znížiť poistné plnenie.
3. Poistený je povinný na základe výzvy zástupcu poisťovne do 3 pracovných dní podľa jeho pokynov podrobiť sa
obhliadke poisteného motorového vozidla. V opačnom prípade bude takéto konanie posudzované ako porušenie
povinností poisteného a následne je poisťovňa oprávnená krátiť poistné plnenie v prípade poistnej udalosti.
Poistenie vozidiel zvláštneho použitia:
1. Vozidlá, ktorá budú prevádzkované klientom ako vozidlá taxislužby a vozidlá autoškoly, je možné poistiť iba s
prirážkou 50% k základnej sadzbe poistného.
2. Vozidlá, ktorá sú za úplatu klientom prenajímané, alebo požičiavané, je možné poistiť iba s prirážkou 100% k
základnej sadzbe poistného.
Škodové udalosti, plnenie poistiteľa
1. Vznik škodovej udalosti hlási klient bez zbytočného odkladu poisťovateľovi a to:
telefonicky na čísle 0850 111 117 alebo
písomne na predpísaných tlačivách (formuláre sú na internetovej adrese www.generali.sk) alebo na adrese
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, prípadne na inej pobočke poisťovateľa.
2. Poisťovateľ zabezpečí obhliadku poškodeného poisteného vozidla svojím technikom spravidla do dvoch pracovných
dní po dátume, v ktorom mu bola škodová udalosť telefonicky ohlásená, najneskôr však do 5 pracovných dní od tohto
dátumu.
3. V prípade, že vznikne právo na plnenie z poistnej udalosti, poskytne poisťovateľ poistné plnenie klientovi podľa VPP
HAV 08 a iba na základe predchádzajúceho súhlasu alebo pokynu poistníka.
4. Podmienkou výplaty plnenia poisťovateľa je predloženie nasledujúcich dokumentov:
hlásenie poistnej udalosti podpísané klientom,
kópia príslušnej úverovej zmluvy,
kópia preberacieho protokolu,
kópia technického preukazu/osvedčenia o evidencii vozidla,
policajná správa o nehode, pokiaľ v zmysle príslušných zákonov je povinnosť k dopravnej nehode privolať
políciu. V prípade krádeže a vandalizmu je takúto udalosť klient vždy povinný nahlásiť polícii,
vodičský preukaz vodiča v čase poistnej udalosti,
faktúra za opravu vozidla (pri parciálnej – čiastočnej škode)
prípadne ďalšie dokumenty, ktoré si vyžiada poisťovateľ.
5. Pokiaľ bolo vozidlo poškodené (parciálna – čiastočná škoda), či pokiaľ bola zničená alebo odcudzená časť vozidla
alebo jednotlivá vec tvoriaca jeho obvyklú výbavu:
poskytne poisťovateľ plnenie bez DPH v prípade, že klient môže uplatniť odpočet DPH,
poskytne poisťovateľ plnenie vrátane DPH v prípade, že klient nemôže uplatniť odpočet DPH, pričom údaj o
platcovi/neplatcovi DPH poskytne poistník.
6. Pokiaľ bolo vozidlo odcudzené alebo pokiaľ vznikla na vozidle totálna škoda, poskytne poisťovateľ poistné plnenie v
súlade s VPP HAV 08.
7. Poistné plnenie poskytne poisťovateľ pri parciálnej (čiastočnej) škode v nových cenách podľa VPP HAV 08.
8. Poistné plnenie poskytne poisťovateľ pri zničení vozidla (totálna škoda) alebo pri krádeži vozidla vo výške
všeobecnej ceny vozidla v dobe vzniku poistnej udalosti. Pokiaľ by všeobecná cena vozidla v dobe vzniku poistnej
udalosti bola vyššia ako kúpna cena, poskytne poisťovateľ poistné plnenie do výšky kúpnej ceny. Maximálna výška
poistného plnenia je teda obmedzená kúpnou cenou vozidla. Od poistného plnenia sa vždy odpočíta spoluúčasť,
hodnota zvyškov vozidla. Poisťovateľ si z poistného plnenia ďalej odpočíta doplatok poistného za celé poistné
obdobie, v ktorom nastala poistná udalosť. Likvidácia poistnej udalosti a výplata poistného plnenia sa riadi VPP HAV
08.
9. Poistné plnenie bude poskytnuté:
u nových vozidiel – na základe faktúr autorizovaného servisu,
u ojazdených vozidiel – na základe faktúr zmluvného servisu.
10. Klient sa na každej poistnej udalosti podieľa čiastkou, ktorá sa nazýva spoluúčasť. Výška spoluúčasti je uvedená v
ods. 7 úverovej zmluvy.
Asistenčné služby
Súčasťou poistenia sú asistenčné služby poskytované spoločnosťou Europ Assistance. Podmienky a rozsah
poskytovaných asistenčných služieb je uvedený v Osobitných poistných podmienkach OPP ASKS 08 pre asistenčné
služby KASKO STANDARD.
Asistenčné služby sú poskytované výhradne na základe telefonickej požiadavky klienta.

D. Hlavné povinnosti klienta pri škodovej udalosti
V prípade havárie vozidla
1. V prípade dopravnej nehody je klient, ak je účastníkom dopravnej nehody, povinný si vzájomne s ostatnými
účastníkmi nehody poskytnúť tieto informácie:
meno, priezvisko a bydlisko vodiča vozidla v okamihu nehody
meno, priezvisko a bydlisko vlastníka vozidla alebo u právnickej osoby sídlo vlastníka vozidla
obchodná firma a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla pre predmetné vozidlo, číslo poistnej zmluvy tohto
poisťovateľa
EČV, resp. evidenčné číslo vozidla.
2. V prípadoch, keď vznikne škodová udalosť v cestnej premávke, pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s
premávkou vozidla, je klient povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi
škodovej udalosti, poskytnúť údaje o poistení vozidla, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky a urobiť
vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Ak klient spôsobil pri
škodovej udalosti hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu
bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.
3. Klient je taktiež povinný nahlásiť bezprostredne škodovú udalosť poisťovateľovi a riadiť sa ďalej pokynmi
poisťovateľa.
4. Pred zahájením opravy vozidla nechať vozidlo obhliadnuť technikom poisťovateľa, popr. sa riadiť jeho pokynmi. To
neplatí pokiaľ bolo nutné škodu odstrániť z hľadiska bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov
alebo preto, aby sa škoda nezväčšovala. V tom prípade je povinnosťou zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu
vzniknutej škody (napr. fotodokumentácia z miesta nehody).
5. Pokiaľ požaduje úhradu zálohy alebo poistného plnenia servis prevádzajúci opravu, je nutné písomne požiadať
poistníka o potvrdenie, že súhlasí s výplatou plnenia priamo na účet servisu (devinkulačné prehlásenie) a písomné
potvrdenie zaslať poisťovateľovi.
6. Kópie faktúr za opravu zaslať na adresu Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
s uvedením čísla poistnej udalosti, kvôli identifikácii došlej dokumentácie. Pre urýchlenie procesu likvidácie poistnej
udalosti je potrebné všetky zasielané dokumenty identifikovať číslom príslušnej poistnej udalosti, ktoré pridelí
poisťovateľ pri zaregistrovaní poistnej udalosti.
7. Klient, ak je účastníkom dopravnej nehody, je povinný dodržiavať ustanovenia § 66 zákona č. 8/2009 Z. z., o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, t.j. nehodu ihneď ohlásiť a nechať vyšetriť
príslušnými policajnými orgánmi pokiaľ dôjde:
k usmrteniu alebo zraneniu osoby;
k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia;
k úniku nebezpečných vecí*);
k hmotnej škode prevyšujúcej zrejme na niektorom zo zúčastnených vozidiel včítane prepravovaných vecí
čiastku vyššiu ako jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona (t.j. k hmotnej škode presahujúcej
3 990 EUR)**);
k škodovej udalosti v cestnej premávke, pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla ak
účastník škodovej udalosti bezodkladne vozidlo nezastaví, alebo nepreukáže svoju totožnosť inému účastníkovi
škodovej udalosti, neposkytne údaje o poistení vozidla, nezdrží sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky
alebo neurobí vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo ak
účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti a túto
osobu o tom bezodkladne neupovedomí a neoznámi jej svoje osobné údaje;
k škodovej udalosti v cestnej premávke, pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla ak je
vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky;
k škodovej udalosti v cestnej premávke, pri ktorej vznikla škoda v priamej súvislosti s premávkou vozidla ak sa
účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.
*) nebezpečné veci sú veci, ktoré pre svoju jedovatosť, horľavosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú
vlastnosť sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat alebo rastlinstva, alebo pre zložky životného prostredia a ktoré možno
prepravovať iba za mimoriadnych podmienok.
**) t. j. k hmotnej škode zrejme presahujúcej sumu 3.990,- €

V prípade krádeže vozidla
1. Bezodkladne oznámiť krádež vozidla polícii.
2. Ihneď po oznámení odcudzenia vozidla na polícii sa spojiť s poistníkom. Bezprostredne potom podľa bodu 3 (prípad
havárie vozidla) ohlásiť udalosť poisťovateľovi. Do oznámenia popísať spôsob krádeže vozidla. Poisťovateľovi i
poistníkovi zaslať kópiu záznamu o výpovedi svedka na polícii; pokiaľ obsahuje záznam evidenčné číslo, pod ktorým
je prípad na polícii vedený, potom oznámiť i toto číslo.
3. V prípade, že pátranie polície skončilo úspešne, dostane od polície doklad o prerušení pátrania, ktorého kópiu zašle
poisťovateľovi i poistníkovi.
4. V prípade, že pátranie polície skončilo neúspešne, dostane od polície doklad o odložení vyšetrovania, ktorého
originál zašle poisťovateľovi a kópiu poistníkovi.

E. Súčinnosť poistníka

Pokiaľ sa klient z oprávnených dôvodov bude cítiť rozhodnutím poisťovateľa o poskytnutí poistného plnenia priamo alebo
nepriamo ukrátený na svojich právach, poistník poskytne klientovi nutnú súčinnosť (napr. vystavením zvláštnej plnej
moci), aby sa klient mohol vyplatenia poistného plnenia v plnom rozsahu domáhať. Poistník poskytne klientovi i inú
formu súčinnosti pri uplatňovaní práv na poistné plnenie, pokiaľ bude o určitú formu súčinnosti klientom požiadaný a
pokiaľ bude možné takúto formu súčinnosti s ohľadom na povahu a účel úverovej zmluvy po poistníkovi spravodlivo
požadovať. Všetky náklady s prípadným uplatňovaním nároku spojených s poistením vrátane nákladov prípadného
súdneho riadenia nesie v plnej výške klient.
Kontaktné adresy poisťovne Generali Poisťovňa, a.s. (adresa pre doručovanie):
- pre likvidáciu poistných udalostí: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, telefónna linka 0850 111 117
- pre správu poistenia: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, telefónna linka 0850 111 116.

F. Spracúvanie osobných a iných údajov
1. Poisťovateľ je prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako
„ZOOU“).
2. Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu a informovania v súlade so
zákonom č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o poisťovníctve“), ktorý je osobitným
zákonom vo vzťahu k ZOOU.
3. Dotknutými osobami sú najmä poistník, poistený, osoba oprávnená na prevzatie poistného plnenia, ďalšie osoby
uvedené v poistnej zmluve.
4. Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné a iné údaje dotknutých osôb v rozsahu stanovenom príslušnými
právnymi predpismi. Zoznam a rozsah spracúvaných údajov je uverejnený na webovej stránke poisťovateľa.
5. Poisťovateľ je oprávnený požadovať a získavať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním osobné
údaje z dokladu totožnosti (v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo,
dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, prechodný pobyt, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení
spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu
totožnosti) a údaje v zmysle bodu 4 tohto článku z ďalších dokladov preukazujúcich tieto údaje.
6. Poisťovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na účely identifikácie klientov a ich zástupcov a zachovania
možnosti následnej kontroly tejto identifikácie, na účely uzavierania poistných zmlúv a správy poistenia, na účel
ochrany a domáhania sa práv poisťovne voči jej klientom, na účel zdokumentovania činnosti poisťovne, na účely
výkonu dohľadu nad poisťovňami a na plnenie povinností a úloh poisťovne podľa tohto Zákona o poisťovníctve alebo
osobitných predpisov.
7. Poisťovateľ je ďalej oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb bez ich súhlasu, ak je spracúvanie
osobných údajov nevyhnutné pre plnenie poistnej zmluvy, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou a pri
rokovaniach o zmene poistnej zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby. Spracúvanie osobných
údajov na iné účely je možné na základe súhlasu dotknutej osoby.
8. Poistník/Poistený berie uzavretím poistnej zmluvy na vedomie, že poisťovateľ je oprávnený spracúvať jeho osobné
údaje a iné údaje v rozsahu a na účely uvedené v týchto poistných podmienkach a/alebo príslušných právnych
predpisoch; poistník je povinný poskytnúť tieto údaje poisťovateľovi a umožniť poisťovateľovi získať ich kopírovaním,
skenovaním alebo iným zaznamenávaním.
9. Poistník/Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu svojich údajov
v zmysle bodu 4 tohto článku, ako aj zmenu údajov ostatných dotknutých osôb.
10. Poisťovateľ je povinný uschovávať a ochraňovať pred poškodením, pozmenením, zničením, stratou, odcudzením,
vyzradením, zneužitím a neoprávneným sprístupnením poistné zmluvy vrátane ich zmien a s nimi súvisiacich
dokladov, počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej
zmluvy, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom.
11. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa najmä potvrdenie, či sú alebo
nie sú jej osobné údaje spracúvané, presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na
spracúvanie, zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich
nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej
osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných
údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti (ak sú osobné údaje spracúvané na základe
súhlasu dotknutej osoby).
12. Zoznam tretích strán, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb, okruh príjemcov, ktorým môžu byť
osobné údaje sprístupnené a informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín poisťovateľ uverejňuje na svojej
webovej stránke.
13. Poistník/Poistený uzavretím poistnej zmluvy a podpísaním úverovej zmluvy súhlasí, aby poisťovateľ zaznamenával
akúkoľvek komunikáciu prebiehajúcu medzi ním a poisťovateľom prostredníctvom dostupných technických
prostriedkov a uchovával tieto záznamy z dôvodu bezpečnosti a za účelom ich použitia v prípade sporu alebo
sťažnosti. Uvedené sa vzťahuje aj k súhlasu inej osoby, ktorej údaje sú uvedené v poistnej zmluve alebo osoby
oprávnenej na prevzatie poistného plnenia.

G. Záverečné ustanovenia

Klient sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi zmenu osobných údajov.
Klient prehlasuje, že sa zoznámil so znením a obsahom všetkých dokumentov, ktorými sa poistenie riadi, a že prevzal
príslušné poistné podmienky. Klient ďalej prehlasuje, že si je vedomý, že uvedené poistné podmienky spoločne s
úverovou zmluvou, protokolom o prevzatí vozidla, úverovými podmienkami a týmito Informáciami pre klienta, tvoria
neoddeliteľný celok a sú pre klienta záväzné.
Klient prehlasuje, že vozidlo nie je proti rovnakému riziku poistené u iného poistiteľa.

PAMÄTAJTE!
KAŽDÝ ÚČASTNÍK CESTNEJ PREVÁDZKY JE POVINNÝ DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA ZÁKONA č. 8/2009 Z. Z.,
T.J. PREDOVŠETKÝM NESADAŤ ZA VOLANT PO KONZUMÁCIÍ ALKOHOLU ČI INÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTOK,
NEZVEROVAŤ RIADENIE VOZIDLA TOMU, KTO NEVLASTNÍ VODIČSKÉ OPRÁVNENIE, RIADIŤ VOZIDLO
TECHNICKY SPÔSOBILÉ K PREVÁDZKE.
TAKTIEŽ NEZABUDNITE KAŽDÚ ŠKODOVÚ UDALOSŤ BEZ OMEŠKANIA NAHLÁSIŤ POISŤOVATEĽOVI.
PO UKONČENÍ POISTENIA ALEBO PRI ZMENE KLIENTA STE POVINNÝ POISTITEĽOVI BEZ OMEŠKANIA
ODOVZDAŤ ZELENÚ KARTU.

