POISTENIE
MOTOROVÝCH
VOZIDIEL

povinné zmluvné poistenie
havarijné poistenie
úrazové poistenie sedadiel vo vozidle
poistenie finančnej straty
poistenie predĺženej záruky

Poistenia, ktoré kryjú škody vzniknuté na motorových
vozidlách ako aj škody spôsobené ich prevádzkou.
Radi Vám vypracujeme ponuku poistenia vášho vozového parku, urobíme audit existujúcich poistných zmlúv,
navrhneme optimalizáciu poistenia s cieľom ušetriť na
poistnom pri zachovaní kvality poistenia.

Poistenie, z ktorého sa kryjú škody, ktoré zavinil poistenec iným
účastníkom cestnej premávky.

držiteľov tuzemského motorového vozidla, ktorý má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, v ostatných prípadoch ten, kto
je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom
pri nájomnej zmluve s právom kúpy prenajatej veci - leasing, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca
v prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vo všeobecnosti vodič tohto
motorového vozidla
Poistnú zmluvu je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. V prípade cudzozemských vozidiel
povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR.

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa
za neho nahradila poškodenému uplatnené preukázané nároky
na náhradu:
škody na zdraví a nákladov pri usmrtení (5 240 000 EUR)
škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo
stratou veci (1 050 000 EUR)
ušlého zisku
účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením

pripoistenie nadštandardných asistenčných služieb
pripoistenie skiel
pripoistenie úrazu celej posádky motorového vozidla
pripoistenie škôd pri živelnej udalosti
pripoistenie stretu so zverou
pripoistenie poškodenia pneumatík

Poistenie je dobrovoľným druhom poistenia motorových vozidiel, ktoré slúži najmä k náhrade škôd zapríčinených vodičom
z vlastnej viny na vlastnom motorovom vozidle.
Havarijné poistenie (tzv. KASKO) je poistenie, pri ktorom si poistník uzatvára poistnú zmluvu s vybranou poisťovňou. Poistná
zmluva zabezpečuje náhradu škody, ktorá vznikne pri jednom
z rizík alebo pri kombinácii týchto rizík spojených s vozidlom:
havária, poškodenie alebo zničenie vozidla náhodnou
udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom
škody na vozidle v dôsledku živelnej pohromy (záplava,
krupobitie, požiar, pád stromu, víchrica, zosuv pôdy, a pod.)
odcudzenie vozidla alebo častí vozidla
vandalizmus, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím
krádež

pripoistenie nadštandardných asistenčných služieb
pripoistenie skiel
pripoistenie právnej ochrany
pripoistenie náhradného vozidla
pripoistenie batožiny
pripoistenie finančnej straty – GAP (v prípade krádeže alebo totálnej škody kryje vozidlo vo výške hodnoty nového
vozidla)

ÚRAZOVÉ POISTENIE SEDADIEL
Úrazové poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené
osobám prepravovaným poisteným motorovým vozidlom, ku
ktorým dôjde následkom úrazu na území Slovenskej republiky
alebo v zahraničí.

smrť následkom úrazu
trvalá invalidita následkom úrazu
denné odškodnenie za pobyt v nemocnici následkom úrazu
zlomeniny a popáleniny následkom úrazu

STRATY – GAP
GAP (poistenie finančnej straty) - vás ochráni v prvých
rokoch po kúpe automobilu, keď je jeho amortizácia najrýchlejšia. Zároveň Vám poskytuje vysokú mieru finančnej
istoty v dobe, v ktorej dochádza k veľkému počtu krádeží
a nehôd.
GAP poskytuje plnú finančnú ochranu na obdobie 1 až 5 rokov na úrovni kúpnej ceny vozidla. Nevyhnutnou podmienkou pre uzavretie zmluvy poistenia finančnej straty je mať
súčasne uzatvorené (platné) havarijné poistenie vozidla.

Poistenie kryje náhle a nepredvídateľné vnútorné mechanické alebo elektrické poruchy poisteného motorového vozidla.

ponúka rozsiahly zoznam krytých súčiastok
kryje neobmedzený počet poistných udalostí až do
výšky limitu poistného plnenia Všetko je podporované
rýchlou a kvalitnou likvidáciou poistných udalostí
poistiť je možné vozidlá do 3500 kg

