UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27
Osobité podmienky poistenia vozidiel – Home Credit Slovakia, a.s.
Časť I.
Havarijné poistenie
1.

Na motorové vozidlo (ďalej len „MV“), financované spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s., je
dojednané havarijné poistenie, ktoré sa riadi ustanoveniami Zmluvy o vzájomnej spolupráci v oblasti
havarijného poistenia motorových vozidiel č. 800288 (ďalej len „Zmluva o spolupráci“), uzatvorenej medzi
spoločnosťami UNIQA poisťovňa, a.s., (ďalej len „Poisťovňa“), spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s.
(ďalej len „HCS“) a spoločnosťou HC Broker, s.r.o. (ďalej len „HCB“).

2.

Pre poistenie MV sa ďalej vzťahujú ustanovenia, uvedené v Zmluve o spotrebiteľskom úvere (u
spotrebiteľov)/Úverovej zmluve (u podnikateľov) (ďalej iba „úverová zmluva“), poistke, Všeobecných
poistných podmienkach pre poistenie KASKO - 2010 (ďalej len „VPP-KASKO“), ustanovenia týchto
Osobitých podmienok poistenia vozidiel – Home Credit Slovakia, a.s. (ďalej len „osobité podmienky“),
ako aj ustanovenia platných právnych predpisov. Klient svojím podpisom na úverovej zmluve potvrdzuje
prevzatie týchto osobitých podmienok, zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že ustanovenia osobitých
podmienok akceptuje bez výhrad v plnom rozsahu a berie na vedomie, že tieto osobité podmienky sa
stávajú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, uzatvorenej medzi UNIQA poisťovňou, a.s., na strane
poisťovne a klientom na strane poisteného.

3.

Tieto osobité podmienky obsahujú prehľad dojednaní, dohodnutých v Zmluve o spolupráci, a zároveň
obsahujú stručný prehľad najdôležitejších ustanovení VPP-KASKO.

4.

Presná špecifikácia predmetu poistenia, ako aj jeho stav v čase podpisu úverovej zmluvy, je uvedená v
Preberacom protokole (ďalej iba „protokol“).

5.

Každé ojazdené MV, ktoré vstupuje do poistenia, musí absolvovať obhliadku prostredníctvom spoločnosti
InsServis, spol. s r.o.. Klient je povinný pristaviť MV podľa pokynov HCS, jej zástupcu alebo zástupcu
špecializovanej agentúry na obhliadku, ktorú vykoná spoločnosť InsServis, spol. s r.o.. Obhliadka MV
pred poistením sa vykonáva za účelom overenie, že MV je nepoškodené.

6.

Poistenie MV sa počas doby trvania poistenia vzťahuje na škody vzniknuté náhodnou a nepredvídanou
udalosťou. Začiatok poistného krytia, poskytnutého Poisťovňou, začína okamihom podpisu úverovej
zmluvy klientom. MV je do poistenia zaradené maximálne do uplynutia v úverovej zmluve dojednanej
doby trvania úverovej zmluvy (ak nedôjde k predĺženiu doby trvania úverovej zmluvy dohodou medzi
klientom a HCS).

7.

Periodicita, ako aj výška splátok poistného je uvedená v úverovej zmluve a v splátkovom kalendári
k úverovej zmluve, a klient sa zaväzuje v zmysle poistnej zmluvy (ďalej len „PZ“), úverovej zmluvy,
obchodných podmienok úverovej zmluvy platných v deň podpisu úverovej zmluvy, a splátkového
kalendára k úverovej zmluve uhrádzať jednotlivé splátky poistného spolu s úhradou v úverovej zmluve
dohodnutých splátok na bankový účet HCS, ktorá je na základe ustanovení Zmluvy o spolupráci
oprávnená inkasovať platby poistného v prospech Poisťovne.

8.

Povinnosti HCS vyplývajúce zo Zmluvy o spolupráci a z VPP-KASKO, sa vzťahujú taktiež na klienta ako
poisteného a tento je povinný ich riadne dodržiavať.

9.

V prípade poistnej udalosti na MV prislúcha poistné plnenie poistenému. Na základe dohody Poisťovňa
vinkuluje výplatu poistného plnenia v prospech HCS. Vyplatenie poistného plnenia poistenému (klientovi)
je možné až po písomnom odsúhlasení takéhoto kroku HCS.

10.

Klient súhlasí s tým, aby akékoľvek preplatky na poistnom, nespotrebované poistné a pod., ktoré
prináležia klientovi, boli vyplatené v prospech účtu HCS, ktorá následne s klientom vykoná vyúčtovanie.

11.

Doba trvania poistenia je pre každé MV individuálna a začína dňom podpisu úverovej zmluvy a
končí dňom predpokladaného riadneho ukončenia zmluvy, pokiaľ nebude dohodnuté inak. V prípade
akéhokoľvek zrušenia či zániku vyššie uvedenej Zmluvy o spolupráci sa jej ustanovenia vzťahujú na
poistné zmluvy, uzatvorené na jej základe, až do ich zániku.
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12.

Poisťovňa má právo v zmysle VPP pre poistenie KASKO, článok 4, bod f, po poistnej udalosti do
3 mesiacov zrušiť PZ, „ak poistník alebo poistiteľ písomne vypovedali poistenie do 3 mesiacov od
oznámenia poistnej udalosti. Poistenie zaniká v tomto prípade uplynutím jedného mesiaca od doručenia
výpovede druhému účastníkovi.

13.

Poisťovňa bude v prípade, že pre to budú splnené podmienky uvedené vo VPP KASKO 2010 informovať
o neprijatí MV do poistenia a neuzavretí poistnej zmluvy HCS. Poisťovňa zároveň zašle oznámenie o
neprijatí MV do poistenia a neuzavretí poistnej zmluvy klientovi. Klient je povinný zaplatiť za poskytnutie
poistného krytia na MV, ktorý nebol prijatý do poistenia, alikvotnú časť poistného, tzv. prorátne poistné
za dobu od začiatku poistného krytia do 14-teho kalendárneho dňa odo dňa doručenia písomného
oznámenia HCS. Tento postup sa vzťahuje i na výpoveď podľa VPP-KASKO článok 4, bod 1, písm. f), kde
je klient povinný zaplatiť za poskytnutie poistného krytia alikvótnu časť poistného za obdobie do 14-teho
kalendárneho dňa odo dňa doručenia písomného oznámenia Poisťovne o výpovedi poistenia klientovi
a HCS.

14.

Pre poistenie, dojednané v súlade so Zmluvou o spolupráci, platí nasledovný rozsah poistného
krytia:
- poistný produkt: KASKO - rozsah poistených nebezpečí je definovaný vo VPP-KASKO
(oddiel II, článok 2-Poistné nebezpečia, ods. 1, písm. a) až i)), t.j. poistenie sa vzťahuje na
nasledovné nebezpečenstvá – havária vozidla, zrážka alebo stret vozidla so zverou, poškodenie
alebo zničenie vozidla pri jeho parkovaní, poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných
materiálov na vozidle spôsobené ohryzením alebo prehryzením hlodavcami, poškodenie alebo
zničenie zasklenia vozidla, vandalizmus, živelná udalosť, krádež, lúpež v zmysle trestného zákona
- spoluúčasť: 5 %, min. 165 EUR alebo 10% min. 330 EUR
- územná platnosť poistenia: geografické územie Európy

15.

Vozidlo musí klient povinne vybaviť zabezpečovacím zariadením. Stupeň zabezpečenia závisí od
poistnej hodnoty:
Osobné, nákladné a terénne vozidlá s maximálnou celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane
a)
a do 9 miest na sedenie (vrátane vodiča):
-

s poistnou hodnotou (predajná cena vozidla) do 12 000,00 EUR
• imobilizér alebo mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou vozidla

-

s poistnou hodnotou (predajná cena vozidla) od 12 000,01 EUR
• imobilizér a elektronický zabezpečovací systém s plávajúcim kódom alebo
• imobilizér a mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou

-

s poistnou hodnotou (nová cena vozidla) nad 66 387,87 EUR
• imobilizér a elektronický zabezpečovací systém s plávajúcim kódom a
monitorovací systém (napr. META-SAT alebo Lo-Jack) alebo
• imobilizér a mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou a monitorovací
systém (napr. META-SAT alebo Lo-Jack)

-

s poistnou hodnotou (nová cena vozidla) nad 82 984,80 EUR
• je nutný individuálny súhlas poisťovne

b) nákladné vozidla a autobusy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony
• imobilizér alebo
• mechanické zabezpečenie,
c) motocykle
• imobilizér alebo
• mechanické zabezpečenie,
Podmienky, ktoré musia spĺňať zabezpečovacie zariadenia imobilizér, elektronický zabezpečovací systém
(ďalej len „EZS“) a mechanické zabezpečenie, sú uvedené vo VPP-KASKO, oddiel II, článok 5- Definícia
pojmov, ods. 22 až 25. Pri zabezpečení vozidla monitorovacím systémom je klient povinný uzatvoriť
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zmluvu o aktivácii a prevádzkovaní satelitného monitorovacieho zariadenia alebo lokalizačného systému
s poskytovateľom týchto služieb, akceptovaným Poisťovňou.
16.

Všetky zabezpečovacie zariadenia musia mať vystavený doklad o montáži a funkčnosti, ak ho klient
obdržal pri podpise KZ. Zariadenie musí byť funkčné počas celej poistnej doby, za čo v plnej miere
zodpovedá klient. Klient je povinný zabezpečovacie zariadenia používať, udržiavať ich vo funkčnom
stave a ak to ich výrobca požaduje, je taktiež povinný s takýmto zariadením absolvovať aj pravidelné
prehliadky, pri ktorých sa zisťuje ich funkčnosť. Vynechanie prehliadky v časovom termíne, určenom
výrobcom, Poisťovňa posudzuje ako nezabezpečenie vozidla proti odcudzeniu. V prípade nefunkčnosti
zabezpečovacieho zariadenia si je klient vedomý možných dôsledkov, čo potvrdzuje svojím podpisom
týchto osobitých podmienok. Klient je povinný uchovávať doklady od zabezpečovacích zariadení
minimálne počas celej doby trvania poistenia a na požiadanie ich predložiť Poisťovni a HCS.

17.

V rámci poistenia MV je poistená štandardná výbava, ako je udávaná výrobcom pre jednotlivé vozidlá,
ako aj iná výbava, ak je uvedená vo faktúre za nákup nového vozidla alebo v preberacom protokole a je
zahrnutá do poistenia pri uzatváraní zmluvy.

18.

Do poistenia MV nie je zahrnutá zvláštna výbava, ktorú si klient samostatne dokúpi po prevzatí MV a
nie je uvedená na faktúre za nákup MV alebo v KZ. Na takúto výbavu je možné v Poisťovni dojednať
individuálne doplnkové poistenie. Okrem doplnkového poistenia zvláštnej výbavy je možné si dojednať
aj doplnkové poistenia:
- batožiny,
- špeciálnej batožiny,
- pre prípad smrti v dôsledku havárie,
- trvalých následkov po havárii,
- nákladov na zapožičanie náhradného vozidla po havárii.

19.

Klient je povinný každú škodu na MV okamžite po jej vzniku (resp. po jej zistení) oznámiť Polícii. Takisto
je povinný okamžite po vzniku (resp. zistení) poistnej udalosti, najneskôr však nasledujúci pracovný deň,
to oznámiť Poisťovni a HCS. Pri odcudzení MV príp. jeho častí je klient povinný odcudzenie okamžite
nahlásiť príslušným policajným orgánom a vyžiadať si potvrdenie o nahlásení odcudzenia. Pri živelnej
udalosti požiar alebo výbuch je klient povinný oznámiť túto udalosť hasičom.

20.

Pri hlásení poistnej udalosti je potrebné uviesť číslo poistnej zmluvy (uvedené v poistke, vystavenej
Poisťovňou) a číslo úverovej zmluvy. Za neskoré nahlásenie poistnej udalosti Poisťovňa môže odmietnuť,
príp. krátiť poistné plnenie.

21.

Klient je povinný uskutočniť všetky úkony, potrebné k riadnemu prešetreniu poistnej udalosti Poisťovňou
a k následnému vyplateniu poistného plnenia tak, ako to vyplýva z ustanovení VPP-KASKO (najmä
zabezpečiť obhliadku MV pracovníkom Poisťovne, zabezpečiť doklady nevyhnutné k vymáhaniu náhrady
škody, príp. iné úkony). Rozsah poškodenia MV stanoví pracovník Poisťovne pri obhliadke MV. Ak sa
pri oprave zistí ďalšie poškodenie, ktoré nebolo zistené pri obhliadke, je potrebné vykonanie opravy
odsúhlasiť s Poisťovňou. Po oprave MV klient doručí faktúru za opravu a iné potrebné doklady do pobočky
Poisťovne za účelom likvidácie poistnej udalosti.

22.

V prípade poškodenia vozidla (čiastočnej škody) sú poistným plnením účelne vynaložené a primerané
náklady na opravu v nových cenách, znížených o dojednanú spoluúčasť. Použiteľné zvyšky budú z
poistného plnenia odpočítané len po predchádzajúcom písomnom upozornení klienta o tejto skutočnosti
(príp. zreteľným vyznačením v Zápise o obhliadke vozidla) a dohode so servisom o odkúpení zvyškov za
dohodnutú cenu. V prípade čiastočnej škody, ak sú splnené všetky základné podmienky k poskytnutiu
poistného plnenia, na základe písomného požiadania klienta po doručení predbežnej kalkulácie zo
servisu môže Poisťovňa poskytnúť servisu zálohu na opravu MV.

23.

Klient sa zaväzuje, že v prípade totálneho zničenia MV na svoje náklady umiestni a zabezpečí MV tak,
aby nedošlo k jeho ďalšiemu znehodnocovaniu (dopraví MV do najbližšieho servisu, príp. na strážené
miesto), a písomne ihneď oznámi Poisťovni a HCS miesto uskladnenia MV a telefonický kontakt na
zodpovednú osobu v mieste umiestnenia MV. Pri krádeži MV je klient povinný pri nahlasovaní poistnej
udalosti odovzdať všetky doklady, kľúče a ovládače od vozidla, uvedené v protokole, Poisťovni.

24.

Poisťovňa poskytne na požiadanie klienta písomný doklad o dobe bezškodového priebehu (Zápočtový
list).
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25.

Ak sa počas trvania poistenia alebo až pri poistnej udalosti zistí, že bolo dojednané poistenie
odcudzeného, alebo podľa údajov výrobcu nevyrobeného vozidla, poistenie zaniká od začiatku poistenia
bez ohľadu na to, či niektorá zo zmluvných strán vedela o tom, že ide o odcudzené alebo nevyrobené
vozidlo. Povinnosťou Poistiteľa je vrátiť poistné za obdobie od začiatku poistenia. Poistné sa nevracia v
prípade, ak z takejto poistnej zmluvy už bolo poskytnuté poistné plnenie.

26.

Podkladom pre likvidáciu poistných udalostí v prípadoch čiastočnej škody na vozidle sú faktúry za opravy
v odborných opravovniach. Pri opravách vozidiel v značkových servisoch je akceptovaný limit opráv bez
obmedzenia horného limitu, avšak za dodržania príslušnej technológie opravy v rozsahu poškodenia
vozidla. Pri opravách v neznačkových servisoch Poisťovňa uhradí práce v limite opráv do 50 EUR bez
DPH za jednu hodinu práce s prihliadnutím na primeranosť a opodstatnenosť účtovanej hodinovej sadzby,
pokiaľ pri uzatváraní úverovej zmluvy nebol dojednaný zvýšený limit opráv.
Časť II.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

1.

Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej iba „PZP“) sa
vzťahujú ustanovenia, uvedené v Zmluve o spotrebiteľskom úvere (u spotrebiteľov)/Úverovej zmluve (u
podnikateľov), Zmluve o vzájomnej spolupráci pri uzatváraní poistných zmlúv, inkase poistného a správe
poistení PZP č. 800289 (ďalej len „Zmuva o spolupráci“), poistke, Všeobecných poistných podmienkach
pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla – 2015, (ďalej len
„VPP-PZMV“), ustanovenia týchto osobitých podmienok, ako aj ustanovenia platných právnych predpisov.

2.

Poistná zmluva na PZP sa uzatvára na dobu určitú.

3.

Pri vstupe do poistenia zodpovednosti za škodu bude klientovi u ktorého nedošlo k škodovej udalosti za
posledných 24 mesiacov poskytnutá zľava(bonus) 5% zo základného ročného poistného, pre klienta u
ktorého došlo k výplate poistného plnenia za posledných 24 mesiacov sa uplatní 5% prirážka (malus).
V prípade poistenia zodpovednosti za škodu je poisťovateľ oprávnený následne uplatňovať bonus/malus
uvedený vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla až po zániku Zmluvy o financovaní motorového vozidla uzavretej medzi
spoločnosťou HCS s klientom. Poistený klient ostáva evidovaný v systéme poisťovateľa.

4.

Miestom poistenia je územie všetkých členských štátov EU vrátane štátov, ktoré Poisťovňa označila v
zelenej karte.

5.

Odchylne od čl. 6 ods. 3 a čl. 7 ods. 4 VPP - PZMV sa dojednáva, že predbežné poistenie zodpovednosti
vzniká dňom začiatku poistenia, uvedeným v úverovej zmluve, pričom nemusí byť splnená podmienka o
zaplatení prvej splátky poistného v deň začiatku predbežného poistenia.

6.

Poistné obdobie je jeden rok.

7.

Poistený (klient) sa zaväzuje po pridelení EČV túto skutočnosť ohlásiť bez meškania Poistníkovi (HCS)
alebo poisťovni. Poistník (HCS) v pravidelnom reporte oznámi Poisťovni túto zmenu. Poisťovňa sa
zaväzuje po ohlásení EČV obratom vydať Poistenému poistku, potvrdenie o poistení a bielu zelenú kartu.

8.

Vyhlásenie poisteného (klienta)
Klient vyhlasuje, že pre uplatnenie zľavy resp. prirážky v súvislosti s jeho zodpovednosťou za prevádzku
motorového vozidla:
nedošlo k škodovej udalosti za posledných 24 mesiacov, Poisťovňa priznáva zľavu vo výške 5%
došlo k výplate poistného plnenia za posledných 24 mesiacov, Poisťovňa uplatňuje prirážku vo výške 5%
Doba bezškodového priebehu v mesiacoch: 24
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Časť III.
Informácia a súhlas dotknutej osoby
Poistený (klient) svojim podpisom týchto osobitých dojednaní k úverovej zmluve udeľuje spoločnosti UNIQA
poisťovňa, a.s. súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. (ďalej aj zákona o ochrane osobných údajov) na
spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v poistke a to v informačných systémoch poistiteľa na účely a po
dobu poskytovania poistenia a činností s tým súvisiacich až do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich
z poistnej zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. Poistený (klient) zároveň berie na vedomie, že
osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným subjektom na základe ich zmlúv uzavretých s poistiteľom:
-

zaistiteľovi UNIQA Re AG, Lavaterstrasse 85 CH-8002 Zürich za účelom výkonu zaistenia,

spoločnosti AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zložka, Zámocká 30, Bratislava alebo AXA
ASSISTANCE, Hvězdoslavova 1689/2a, Praha 4 na účely poskytovania asistenčných služieb,
spoločnosti UNIQA InsService, spol. s r.o., Lazaretská 15, Bratislava za účelom vykonávania úkonov
spojených s likvidáciou poistných udalostí,
- spoločnosti M.B.A. Financie, s.r.o., Vysoká 19, Bratislava a spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska
5, Bratislava za účelom vymáhania pohľadávok poistiteľa voči poistníkovi,
-

externému audítorovi PriceWaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Nám. 1. Mája 18, Bratislava,

-

spoločnostiam, ktoré sú súčasťou finančnej skupiny UNIQA Group.

Aktuálny zoznam spoločností, ktorým sa osobné údaje poskytujú je zverejnený na internetovej stránke poistiteľa.
Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín EU a Švajčiarska. Poistený (klient) súhlasí
s prenosom osobných údajov aj do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov a
to iba v nevyhnutnom rozsahu a výlučne za účelom výkonu poisťovacej činnosti.
Osobné údaje poisteného (klienta) nebudú zverejňované. Poistník prehlasuje, že bol oboznámený so všetkými
skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Poistený (klient) potvrdzuje, že
osobné údaje poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.
Poistený (klient) prehlasuje, že bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona o
ochrane osobných údajov. Zároveň berie na vedomie, že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke
poistiteľa www.uniqa.sk.
Sprostredkovateľom na základe zmluvného vzťahu s Poisťovňou, špecifikovaného v ods. 1 tejto časti I., je
spoločnosť HC Broker, s.r.o., IČO: 29196540, so sídlom Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika.
Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany v súlade s § 8 ods.
7 zákona o ochrane osobných údajov v nadväznosti na ustanovenie § 8 ods. 5 tohto zákona oznamuje, že je
novým subdodávateľom na základe zmluvy v súlade s § 8 ods. 3 a ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov a
spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa UNIQA poisťovňa,a.s., IČO: 00653501, so sídlom Lazareská
15, 820 07 Bratislava 27, za účelom poskytnutia finančných služieb - poistenia.
Podľa §15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176, so sídlom
Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany oznamuje, že ako subdodávateľ spracúva v mene prevádzkovateľa UNIQA
poisťovňa,a.s., IČO: 00653501, so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, osobné údaje, a to: titul, meno,
priezvisko a číslo úverovej zmluvy za vyššie uvedeným účelom.
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Časť IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Pre všetky osobné a dodávkové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony (vrátane) zabezpečila
poisťovňa poskytovanie asistenčných služieb (oprava MV, odtiahnutie, ubytovanie, právna pomoc, prevoz
atď.) pre územie Slovenska a Európy s výnimkou štátov bývalého ZSSR. V prípade potreby využitia
takýchto služieb pri poistnej udalosti má klient možnosť využívať tieto služby a pred ich čerpaním
telefonicky kontaktovať ich poskytovateľa, a to UNIQA ASSISTANCE, na telefónnom čísle: 18124 na
území SR alebo na čísle: ++421 / 2 / 682 49 211 zo zahraničia. Rozsah asistenčných služieb i kartička
poskytovateľa asistenčných služieb bude klientovi zaslaná Poisťovňou spolu s poistkou. Náklady na
služby, ktoré neboli schválené a o ktorých nebola informovaná UNIQA ASSISTANCE, resp. si ich klient
sám zorganizoval, nebudú Poisťovňou uhrádzané.

2.

Klient ako poistený a užívateľ MV svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že bol riadne oboznámený
s ustanoveniami VPP-KASKO, VPP-PZMV a týchto osobitých podmienok, prevzal ich, súhlasí s nimi,
bude dodržiavať podmienky, v nich uvedené, a v prípade ich porušenia znášať zodpovednosť za
takéto porušenie. Svojím podpisom potvrdzujem, že pred podpisom tohto dokladu som bol podrobne
oboznámený s písomnými vyhotoveniami všeobecných poistných podmienok, zmluvných podmienok
a formuláru o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy podľa vzoru ustanoveného NBS (ďalej len
podmienky), ktorými sa poistenie dojednané podľa tohto návrhu riadi a súhlasím s nimi. Svojím podpisom
potvrdzujem pravdivosť všetkých údajov uvedených v návrhu a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v
rozsahu tohto návrhu. Zároveň beriem na vedomie, že podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na
verejne dostupnej internetovej stránke poisťovateľa www.uniqa.sk.

..........................................................................
Podpis zástupcu spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s.
(Poistníka)

Strana 6 z 6

...............................................
Podpis klienta
(Poisteného)

