7)

lmobilizérom so rozumie zoricldenie schvóleného typu, ktoré
je určenéno tq oby zobrónilo prevódzke vozidlo jeho vlostnou motorickou silou pomocou znemoŽnenio funkcie ospoň
dvoch somostotných obvodov vozĺdlo, ktoré sÚ potrebné no

prevódzku vozidlo jeho v|ostnou motorĺckou silou o[ebo kódo_
rušenímospoň jednej ovlddocej jednotky, potrebnej no
prevódzku vozidlo. lmobi[ĺzér so musĺsomočinne oktivovoť po
vytiohnutí kľťlčozo spínocej skrinky bez okéhokoľvek dopl'ňujÚceho zósohu vodičo.
E[ektronickým popl.ochovým systémom so rozumie elektronic_
ký systém schvóleného typu určený no montóŽ pre rôzne typy
motoroých vozidie[, konštruovoný tok, oby zvukovým o/otebo

istenie dÔjednoné modulom poistného krytio oPTlMAL
olebo OPTIMAL+.
Ak rozhodné poistenie zoniklo z dôvodu neplotenio poist_
ného, poisťovoteľ nemÓ povinnosť dosiohnutú dobu prío_
znivého škodového priebehu evĺdovoť oni priznoť bonus.

ým

B)

Dobo od ukončenio rozhodného poĺstenio do zočiotku

3)

nenej osoby do vozid[o cllebo no zÓsoh

do

vozidto

nému pouŽitiu vozid[o vlostnou motorickou silou tok, Že pri ne_
opróvnenom vniknutí do vozidlo outomoticky blokuje e[ektro_
nické systémy vozidLo o zomedzuje tým jeho noštortovqniu,
Elektronický pop|ochový systém montovoný spolu s imobiLizé_

rom nenohródzo imobĺtizéro musí blokovot elektronické
systémy vozidlo, ktoré sú rozdielne od elektronických systé_
mov, ktoré btokuje imobilizér.
9) Etektronickým vyhľodóvocím systémom so rozumie systém,
ktorý je zoložený no technológii GSM o GPS o stúžino oktívnu
lokoLizóciu polohy o pohybu vozidLo. V prípode neopróvnené_
ho pouŽitio vozid[o ol'ebo vniknutio do vozid[o vyšle signól ur_
čenémusubjektu (potícĺo,pu[t centrólnej ochrony).
].0) Poistník je povinný udrŽiovoť určenézobezpečovocie zoriodenio o zoriodenĺo proti neopróvnenému pouŽitiu vozidLo, ktoým
je vozidLo vybovené z h[odisko spLnenio podmienok ustonove_
ných všeobecne zóvozným próvnym predpĺsom uprovujúcim
podmienky premÓVky vozidiel no pozemných komunikócióch,
v previdzkyschopnom o funkčnom stove o oktivovoť ich predpĹ
soným spôsobom pri koŽdom opustenĺvozid[o.
11_) Pri dojednoní pripoistenio nodštondordnej výbovy vozid[o so
výškou poistnej hodnoty rozhodujúcej pre povinné vybovenie
vozĺdlo určeným zobezpečovocímzoriodením rozumie SúČet
poistnej hodnoty vozidlo, ok poistnÚ sumu určil v poistnej
zm|uve poistník v zmysle ustonovenio čt. l ods. 2) o poistnej
hod noty jeho nodštondordnej výbovy.
Ak poistnó sumo vozidlo nebolo určeni poistníkom V poistnej
zmLuve, počet o kombinóciu zclbezpečovocích zoriodeni kto_
rými musí byt vozidto vybovené pri dojednoní o počos pripo_
istenio nodštondordnej uybovy vozid[o, určípoistovoteľ pred
dojednoním pripoistenio nodštondordnej rnýbovy vozidto.
člónok v: škodoý priebeh
1) BoNUS - zlavq z poistného zo primórne poistenie o MALUS

Jeden doktod o dosiohnutí prioznivej doby škodového priebehu rozhodného poistenio je možnéuplotniť len pre účetyjed-

5)

Výško bonusu zivisí od dosiohnutej o preukózonej prioznĺvej
doby škodového priebehu:

nej poistnej zmLuvy.

Dosiohnutó
prioznivó dobo
škodového priebehr-r
v mesiococh
9ó o vioc

95-36
35 -24
23 -12
11-0

ó)

7)

8)

-

né lnok.

Ak poistník preukiŽe dosiohnutie prioznivej doby škodového
prĺebehu hovorţného /KASKO poistenio u A[Lionz _ Slovenskej
poisťovne, o.5., lesp' u iného polstovoteľo, ktoré zonĺk|o noj_
neskôr pred piotimi rokmi od jeho preukózonio (dbtej pre
účelyustonovení tohto člónku len ,,rozhodné poistenie"), po-

Bonus (zľovo)
z poistného

Hodnoto
bonusového
koeficientu

50%
35%

0,ó5

20%

O,B

t0%

0,9

0%

1"

0,5

Ak vznikol poistníkovi nórok no bonuş priznóvo so od zočiotku
účinnosti primirneho poistenio (v zmysle ods' 2) písm. b) tohto

čtónku) o počos jeho účinnostiso nemení; pokioľ nenostolo
rozhodujúco udolosť v zmysle ods. 9) ož ]"L) tohto čtonku.
ZakQždU rozhodujúcu udolost je poisťovoteIopróvnený up[ot_
niť molus - zníŽenie priznoného bonusu (zľovy) z poistného zo
primórne poistenie. Molus so uplotňuje od nojbtižšieho výročného dňo primórneho poistenio po rozhodujúcej udolosti.
Výško molusu je zivistó od počtu rozhodujúcich udolostĺ
v jednom poistnom roku, ok nosto[i počos úČinnostiprimórne_
ho poistenio podľo ods' 2) písm. b) tohto čtónku.
Zq:

o)

jednu rozhodujÚcu udotosţ hodnoto bonusového koefi_
cĺentu so zvýši o 0,L; moximÓlne všok no hodnotu

b) dve

c)

]",

rozhodujúce udolosti, hodnoto bonusového koefi_

cientu so zvýši o 0,25; moximólne všok no hodnotu ]',
tri o vioc rozhodujúcich udoLostí, nórok no bonus zonikó.
Výško bonusu (zĽovy) v % po up[otnení mcltusu = (1 - hodnoto bonusového koeficientu po upLotnení moLusu)xL00.

mi próvo zopočítoťoj rozhodujúce udolosti
upýnulých poistných rokov, zo ktoré ešte nebol uplotne_

Poistovoteľ
z

znĺŽenie priznoného lronusu (zlaw)z poistného zo primórne
poistenie so priznóvo ýLučne v individuÓtnych poistných zmLu_
vich dojednoných no dobu neurčitÚ, zo podmienok, Že poistníkom je fyzickó osobo o poistené je Vozid[o, ktorého drŽiteĽom
je fyzicki otebo podnikojúco fyzickó osobo, ok nĺe je dojedno-

2)

né inok.

4)

optickým signóLom upozorniI no okékoľvek vniknutie neopróv_
o oko doplnkovú ochronu poskytuje ochronu protĺ neopróvne_

poistenio u poĺstovoteľo, ok presiohlo jeden rok, so od
doby evidovoného bezškodového priebehu odpočĺto'
DosiohnutÚ prioznivú dobu škodového priebehu je moŽné
up|otnit len pre rovnokú kotegóriu vozidlo, ok nie je dojedno_

ný mo[us.

9)

Rozhodujúcou udolostou je koŽdÓ poistnó udolost vzťohujúco
so k poistenému vozidlu, ok dbtej nie je uvedené inok.
1_0) Ak rozhodujúco udolost nostone tqk, Že poistník, poistený
olebo oprivnenó osobo vied[o vozid[o pod vplyvom olkoholu
olebo nóvykových titok olebo so bezdÔvodne odmietto podrobiť skúškeo[ebo vyšetreniu no poŽitie otkohotických nópojov
otebo nÓvykových tÓtok, nórok no bonus zoniki.
1'1) Za rozhodujúcu udo|ost so nepovoŽuje poistni udolosť v dÔ_

istovoteľ dosiohnutú dobu škodového priebehu:
eviduje (v mesĺococh) ok je primirne poistenie dojednoné
moduLom poistného krytio BAS|C olebo BASlC+,
b) eviduje (v mesiococh) o priznó bonus, ok je primórne po_

sLedku:

o)

o)

2zo4

hovirie, ktoró preukÓzoteľne nebolo zovinenÓ poistnĹ

kom, poisteným olebo oprÓvnenou osobou o zÓroveň poistnĺk, poistený otebo opróvnenÓ osobo mó voči inému

próvo no nihrodu škody spÔsobenej poistnou udolosťou

b)

(regres),

Živetnej udolostĺ,

c)

d)
e)

f)

s)

pÔsobenio hlodovcov no vozidlo,
odcudzenio ce|ého vozidlo, olebo jeho čosti, pokioľ bolo
htisené no polícii,
zrÓŽky vozidto so

zvierotom,

zo oprovu účtovonejnojbliŽšou zohroničnou outorizovo_

nou oprovovňou pre donú znočku o typ poisteného vozid-

5)

lo.

Po oprove poškodeného čelnéhosklo v oprovovni o predloŽenĺ účtovnéhodok|odu zo oprovu poisťovoteľ uhrodí nÓklody

mechonického poškodenio četnéhosklo vozidlo okoukoľ_
vek nóhodnou udolosťou, ktori nie je vytúčenóz poistné- vynoložené no oprovu čelnéhoskto poisteného vozidto vo t4iš_
ke účtovonejoprovovňou, moximiLne všok do ýšky 30 EUR
ho krytio, o je tokéto poškodenie moŽné odstrónit oprovou Četnéhosklo, o zÓroveň nedošto k inému poškodeniu vrÓtone DPH, bez ohĽodu no počet oprovovoných poškodení
súvisiocich s donou poistnou udolostou.
vozidlo,
príslušných
ustonove- ó) Ak poistník písomne poŽiodo o stonovenie niklodov no opropoškodzovonio cudzej veci v zmysle
priestupkoch
vu poškodeného polsteného vozidlo rozpočtom, poistovoteľ
ní Trestného zikono, resp, zókono o
poistno
uhrodí nóklody súvisioce s donou poistnou udolostou nos|e_
(vondolizmus),
plotnom
udolosť:
olebo
v
znení

dovne:
zo ktorú poistovoteľ neplnit (nopr. zomietnutie nóroku po_
poistníkom,
niŽo) moteriitové niktody do výšky cien nóhrodných dielov
niroku
škodo
isťovoteľom, neuplotnenie
o moteriólu vyhovujÚcej okosti; ok nóhrodné dieý o mote_
šio než spotuÚčosť o pod.),
riÓtvyhovujúcej okosti nie sÚ k dispozícii, poistovoteľ uhroi) z iného než primirneho poistenio dojednoného moduLom
dí moteriólové nóktody moximolne do vyšky cien origini[poistného krytio oPTlMAL otebo oPTlMAL+.
nych nihrodných dielov o moteriilu stonovených
12) Po zóniku poistenio mó poistník próvo no Vystovenie potvrdevýrobcom/dovozcom vozidiel o/otebo ýrobcom/dovoznio (zópočtového tistu) o škodovom priebehu poistenio.
com nihrodných dietov o moteriólu pre donú znočku
o typ poisteného vozidlo vrótone DPH. V prípode, ok počtanołVl: Nóktqdy no oprovu poisteného vozid[o
primeistník nepredloží doktody podľo čt' XlV bod 1 písm. n) VPP
1) Nóktodmi no oprovu so rozumejú účelnevynoloŽené o
poistovoteľ uhrodĺ moteriitové nókLqdy vo výške 70 %
poisteného
poškodeného
vozid|o'
roné nóktody no oprovu
z
ceny originótnych nóhrodných dietov súvisiocich s donou
ktoró
vykonÓ
oprovu
2) Poisťovoteľ môŽe odporučiťoprovovňu,
poistnou udolosťou.
poškodeného poisteného vozidlo.
3) Po oprove poškodeného poisteného vozid[o v oprovovni b) nÓktody no prócu stonovené no ziklode čosoých noriem
o technologických postupov dodćrvoných výrobcom vozio predložení účtovnéhodok|odu zo oprovu poisťovotel uhrodiet pre donú znočku o typ poisteného vozid[o o hodinodĺ nóklody vynoloženéno oprovu poškodeného poisteného

h)

vej sodzby Zo oprovu vo ýške 10 EUR s DPH.
vozidlo súvisioce s donou poistnou udotostou vo rrýške Účtovo7) ods' 1_) ož 4) o ods. ó) tohto čtónku so primerone býkojú tieŽ
nej oprovovňou, nojvioc všok:
o) moteriilové nÓklody moximólne do ilýšky cien originó! oprow poškodenej poistenej nodštondordnej výbovy vozidlo.
nych nihrodných die|ov o moterió|,u stonovených Výrob- 8) PoisťovoteĽ uhrodí účelnevynoLožené nóktody no vyprostenie,
com/dovozcom vozidiel o/otebo výrobcom/dovozcom odtiohnutie o usklodnenie poškodenéhopoisteného vozid[q
z miesto poistnej udolosti do miesto usklodnenio oLebo opro_
nóhrodných dielov o moteriÓlu pre donú znočku o typ povy v plnom rozsohu, ok vznikli no zóktode jeho pokynu.
isteného vozidLo, ktoré boti pouŽité pri jeho oprqve,

b)

nóktody no prócu stonovené no zÓktode čosoých noriem 9) Nóktody no usklodnenie vozidLo poškodeného pri poistnej
udolosti uhrodí poisťovote[ zo dobu nevyhnutnú z dôvodov
o technologických postupov dodóvoných inýrobcom pre
bezpečnostných, hygienických olebo z iného verejného zó_
donúznočkuotyppoistenéhovozidtoohodinovejsodzby

poškode- ujmu, nojvioc všok zo dobu 30 dní.
né poistené vozidLo oprovené, moxĺmólne všok do výšky
obvyktej hodinovej sodzby účtovonejoprovovňomi ob_ Čtónot Vll: Postup v prípode poistnej udolosti mimo územiq
dobnej technotogickej výbovy o V rozsohu oprovóren- Slovenskej repubtiky
ských stuŽieb pre donú znoČku o typ poisteného vozidl'o 1) Ak došto k poistnej udo|osti mimo územio Slovenskej republiky, je poistnĺk povinný preukózoť jej vznik predovšetkým potvr_
v mleste oprovy poškodenéhopoisteného vozidlo v Stopolicojných orgónov o vyplnením spróvy o nehode, zóje
dením
inok.
dojednoné
venskej repubtike, ok nie
pisom
pre
o poškodenĺ vyhotoveným zohroničným portnerom
znočku
olebo
donú
repubtiky
Ak so no územíSLovenskej
typ poisteného vozidlo nenochódzo outorizovonó oprovovňo, poisťovoteľo, prípodne po dohode s poisťovoteĽom iným hod_
po oprove poškodeného poisteného vozldLo v oprovovni noverným spôsobom.
o predtoŽenĺ Účtovnéhodoktodu zo oprovu súvisiocu s donou 2) o koždom odťohu no Územie Slovenskej repubtiky rozhoduje
poisťovoteľ olebo ním poverenó osobo.
poistnou udolostou poisťovoteľ uhrodí nókLody vynotoŽené no
oprovu poškodeného poisteného vozidlq súvisioce s donou 3) Poistovoteľ uhrodĺ nÓktody no Vyprostenie, odtiohnutie
poistnou udoLosťou vo r4iške účtovonejoprovovňou, nojvioc o usklodnenie vozid[o poškodeného mimo Územio Slovenskej
republiky v zmysle ustonovení čt. Vl ods. 8) cl ods. 9) týchto
všok:
o) moteriólové nÓktody moximólne do výšky cien originó! OPP. o účetnosti,moŽnosti, spÔsobe o rozsohu oprovy vozid[o v zohroničí rozhodne poistovoteľ ešte pred zočotĺmoprow.
nych nÓhrodných dielov o moteriólu stonovených vyrobcom/dovozcom vozidieL o/oLebo výrobcom/dovozcom 4) NÓktody no nojnutnejšiu oprovu, ktoré uhrodí poistník (otebo
zo oprovu účtovonejoprovovňou, v ktorej bolo

4)

nihrodných dielov

o

moteriÓLu, ktoré boli pouŽité

pri

oprove poisteného vozidlo o ktoré účtujenojbtižšio zohroničnó outorizovonó oprovovňo pre donú znoČku o typ po-

b)

isteného

vozidlo,

nóktody no prócu stonovené no zóklode čosoých noriem 5)
o technotogických postupov dodóvoných ýrobcom pre
donÚ znočku o typ poisteného vozid[o o hodinovej sodzby

3zo4

oprivnenóosobo)vzohroničí sim,budúhrodenévtuzemskej
mene podľo qktuólneho výmenného kurzu vyhlÓseného
opróvneným subjektom ku dňu vystovenio foktÚry, o to V rozsohu poistenio dojednoného v poistnej zmluve.
Ak boLo poskytnuté poistné plnenĺe zohroničným portnerom
poistovotelo o pre poistovoteĽo nevzniklo povinnost poskytnút
dbtšie poistné plnenie, je poistnĺk povinný hodnotu spoluÚčos-

ti

do 15 dní po skončenívyšetrenio poistnej udolosti vrótiť

po_

isťovoteľovi, Ak je hodnoto spoluúčostivyššionež poistné p[ne_

ó)

7)

Ak so v dôsledku poĺstnej udolosti mimo Úizemio Slovenskej re_
publiky poĺstník (olebo opróvnenó osobo) nemôŽe s vozidlom

nie poskytnuté zohroničným portnerom poisťovoteľo, je poist_
vrótiť no územie Slovenskej repubtiky, poisťovoteť uhrodí nó_
ník povinný vrótiť poisťovoteľovi hodnotu poistného pl'nenio,
ktody no jeho preprovu do miesto jeho trvotého bydtisko, vró_
o to V tuzemskej mene pod[o ptotného kurzu vyh|óseného
tone nóklodov no preprovu cestujúcich, ktoríso preukózoteľne
opróvneným subjektom ku dňu plnenio zohronĺČnýmportnepreprovovoli poisteným vozidlom, o to do ýšky cestovného
rom poisťovoteh.
v[okom ll. triedy s miestenkou,
Ak nóktody vyplotené zohroničným portnerom poisťovoteľo B) No to, čo pre prípod poistnej udolosti mimo územio Slovenskej
v súvislosti s poistnou udo|ostou presiohli poistné plnenie, ktorepubliky nie je uprovené v tomto čtónku OPP, so pouŽlje čt. Vl
ré je poisťovoteľ povinný vyplotiţ je poistník povinný vrótiť roz_
týchto oPP.
diel oboch plnení poisťovoteľovi do L5 dní po skončenívyšet_
renio poistnej udolostĺ.
V Brotislove, schvólené dňo 29.03,2019
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Poistenie vozidiel

Allianz@

lnformačný dokument o poistnom produkte
Spoločnost'. Allianz - Slovenská poist'ovňa, a. s.

Slovenská

republika

Slovenská poist'ovňa

Produkt: Moje auto KASKO

o

poistení vozidla. Kompletné informácie pred uzavretím
Tento dokument Vám poskytuje stručný prehl'ad kl'úcových informácií
poistnejzmluvy a zmluvné informácie o poistenívozidla sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie Moje

auto KASKO zo dňa 30.09.2016' osobitných poistných podmienkach k poisteniu Moje auto KASKO zo dňa 29'03.2019'
osobitných poistných podmienkach pre Úrazové pripoistenie k poisteniu Moje auto KASKO zo dňa 30.09.2016 a vo Ílotilovej
poistnejzmluve.

o aký typ poistenia ide?

Z poistenia Moje auto KAsKo poist'ovatel'uhradíškody na vozidle spÔsobené v dôsledku rizika dojednaného v poistnejzmluve

n

Čo je pľedmetoĺn poistenia?
Poistenie kryje škody spÔsobené v dôsledku:
y' haváľie, ak poškodenie alebo zničenie vozidla je
ako škoda kryté systómoľn povinného

r'

r'

mr

Spolu s poistením vozidla môŽu byť dojednané
pripoistenia:

.

'

zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu
spÔsobenú prevádzkou motorového vozidla
a zároveň platí, Že za poškodenie alebo zničenie
vozidla, a to ani čiastočne,nenesie zodpoved_
nosť poistnĺk, poietený alebo oprávnená osoba

.
.
.
.
.
.

Živelnej udalosti (víchrice, úderu blesku, lavíny,
poŽiaru, povodne, zemetľasenia, kľupobitia, zo_
suvu pôdy, pádu predmetov, výbuchu, záplavy)

zrâżkY vozidla so zvĺeraťom(len k ľnodulom
poistného krytia BAS|C alebo BASIC+)

čelnéhosk]a
finančnej

straţ

náhradného vozidla
batoŽiny
nadštandardnej výbavy vozidla
vozidla pri pracovnej činnosti

úľazovépoĺstenie osÔb vo vozidle (moŽnó
dojednať aj samostatne, bez poistenia vozidla)

pÔsobenia hlodavcov

y' mechanického poškodenia čelnĺáhoskla vozidla
akoukolVek náhodnou udalosťou, ktoľá nie je
týmito VPP vylúčenáa je takéto poškodenie
moŽné odstrániť opravou čelnéhoskla
poisteného vozidla a zároveň nedošlo k inému
poškodeniu vozidla

Pgistné kýie je možne ľozšíriťaj pľe krytie škôd
spôsobených v dôsledku:
. havárie
. pÔsobenia vody z vodovodného zaľiadenia,
spätnéhovystúpenia vody
. odcudzenia časti vozidla' vandalizmu, odcudzenia
celého vozidla
Poistenie vozidla sa dojednáva prostredn íctvom
modulov poisteného krytia BASIC, BAsIc+,
OPTIMAL alebo OPTI MAL+.
Poistné plnenie je poskytované maximáĺne do
výšky poistnej sumy' ktorá je uvedená v poistnej
zmluve. Pokial'nie je v poistnej zmluve poistná
suma určená, maximálna uýška poistného plnenia
z jednej poistnej udalosti je 150 000 EUR.

E

čo nie je pľedmetom poistenia?

X

X

škoda spÔsobená vodičom poisteného vozĺdla,
ktoý v čase vzniku škodovej udalosti nemal
predpísanó pľíslušnévodičskéhooprávnenie,
mal zadrŽaný vodičský preukaz alebo mal
uloŽený zákaz viesť motorové vozidlo
škoda spÔsobená poŽiarom alebo výbuchom'

pokial'sa preukáŽe neoprávnený zásah inej

ţluka sa nevzťahuje na poškodenie
alebo zničenie poisteného vozidla, ktoré sa
v čase takého poŽiaru alebo výbuchu
nachádzalo v dosahu jeho účinkova neopráv_
osoby; táto

X
X

nený zásah nebol proti nemu smerovaný
škody' ku ktoým došlo pľi pretekoch a súťa-

Žiach akéhokolVek druhu ako aj pľi tréningových
a pľípravných jazdách k nim
škody" ku ktorým došlo pri nesút'aŽnýeh alebo
testovacích jazdách na r'ýchlostných dráhach

pretekárskych okruhov

@

o
c!

ŕ

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

EI !

Poistné plnenie zakaŽdĹt poistnú udalosť sa
zniŽuje o dojednanú spoluúčasť.
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E
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F

ak vznikla
rlplne na oŁâzky poĺsťovatel'a ýkajúco sa jej vzniku, príěiny,

Ak je v poĺstnej

Allianz@
Slovenská poisťovňa

Oznomenie
o sprocťivoní osobných ridojov
V sÚvistĺ:sti s prijotĺm norlcldenicl Európskeho porlclmentu o Rody (EÚ) č.20161679 z27 ' cĺprĺ|cr 201ó
o ochrclne fyzických osÔb pri sprocúvoní osobných údojov o o voľnom pohybe tokýchto údojov, ktorým so
zrušl'lje smernico 95/Ąől1s (všeobecné noriocjenie o ochrone Úclcljov) vclm poskytujeme nos|eclovné
i

nformócie o sprocúvoní osobných údcljov.

1.

2.

3.

Kto je pľevódzkovote[om?
v zmys[e ptotných próvnych predpisov uprovujúcich ochronu osobných údojov je
prevÓdzkovoteľom osobných Údojov Atlionz - Slovenskó poistovňo, o.s., so síd[om Dostojevského
rod 4, 81-5 74 Brotislovo, lČo: 00 ]_5]- 700, zopísonó v obchodnom registri okresného súdu
Brotislovo l, oddiet: So, VloŽko Ć",196/B (dbtej oj oko ,,poisťovoteľ'). Kontoktné údoje poistovoteĽo
uvedené V tomto bode sú zóroveň kontoktnými Údojmi zodpovednej osoby'
Ako o no oký úČetzískovo o sprocúvo poisťovoteťvošeosobné údoje?
o účelomsprocÚvonio osobných údojov klientov (polstníci o poistení), ich zistupcov, poškodených
o iných opróvnených osôb (d'otej oj oko ,,dotknuté osoby") je nojmo výkon poistovocej činnostl
podľo ptotného zókono o poistovníctve (nopr' uzotvorenie poistnej zm[uvy, spróvo poistenio,
ochrono o domóhonie so próv poistovoteľo). Próvnym zóklodom sprocúvonio je nojmo plotný
zókon o poistovníctve, iné osobitné privne predpisy o[ebo sÚh[os dotknutej osoby. Uzotvorenie
poistnej zmluvy je dobrovo[né, ovšok osobné údoje no tento účeIjedotknutó osobo v zmys[e
ptotného zókono o poistovníctve no Žiodost poistovoteľo povinni poskytnút. Poskytnutie osobných
údojov je podmienkou uzotvorenio poistnej zm[uvy. V prípode neposkytnutio týchto osobných
údojov je poisťovoteľopróvnený odmietnut poistnú zmluvu uzotvorit.
r podrobný zoznom účelovo próvnych zÓklodov sprocúvonlo je moŽné nójst no webovom sídLe
poistovote[o.
r osobné údoje získovo poistovoteľ priomo od dotknutých osôb o[ebo prostredníctvom svojich
sprostredkovote[ov o tretích strÓn, ktorých podrobný zoznom je moŽné nójst no webovom síd[e
poisťovoteĽo.

o

Aké osobnó údoje bude o vis poistovote[ sprocúvot?
. ZoZnom o rozsoh osobných údojov dotknutých osôbje uvedený nojmo v p|otnom zókone

o

4.

o poisťovníctve'
no poistovocie účelyuvedené v bode 2. o v súlode s plotným zókonom o poistovníctve o plotným
zókonom o ochrone osobných údojov oko próvnym zóklodom sprocúvo poistovoteľosobné údoje,
ktoré sú podto pLotných próvnych predpisov uprovujúcich ochronu osobných údojov povožovoné
zo osobitnú kotegóriu, o to osobné údoje týkojúce so zdrovotného stovu v rozsohu nevyhnutnom
no posúdenie riziko pri uzovretí poistnej zmLuvy, zistenie rozsohu povinnosti poskytnút poistné
plnenie z poistných zm[úv o tikvidóciu poistnej udolosti.

Vykonlvo poisťovoteľpľofilovonie?

o

poisťovoteĽje v zmysle ptotného zókono o poistovníctve o[ebo iných osobitných próvnych
predpisov oprovnený vykonóvot profilovonie súvis]oce s poisťovocímúčeLom, nojmo upisovoním
rizík (underwriting), posudzovoním škodovosti v rómci predzmLuvných vztohov o[ebo no úče[y
predchódzonio poistným podvodom, o to v prípodoch predchódzojúcich podozrení no poistný
podvod qLebo iné obdobné kononie. Dôsledkom profilovonio môže byť nojmo odmietnutie
uzotvorenio poistnej zmluvy Zo strony poistovoteľo (upisovonie rizík, predchódzonie poistným

podvodom) o[ebo zohľodnenie škodovostl v úprove zm|uvných podmienok.

5.

6'

'

7

'

8.

9.

Kto bude moť prístup k vošim osobným údojom?

o

osobné údoje dotknutých osôb môže poisťovoteľ v zmys[e ptotných próvnych predpisov
poskytnút/sprístupniťprţemcom, ktorí mojú postovenie somostotných prevódzkovoteľov, o to
nojmo sÚdom, orgónom čĺnnýmv trestnom konon'l, iným orgónom verejnej moci, odvokótom,
spróvcom, znolcom olebo iným poisťovniom ol.ebo poveriť sprocúvoním osobných údojov
sprostredkovoteľoţ ktorými sú nojmo finončníogenti, obchodnízistupcovio, zmluvné servisy,
spo[očnosti zobezpečujúce o poskytujúce osistenčnéstužby o[ebo spo[očnosti zobezpečujúce
vymihonie pohľodóvok. Podrobný Zoznom prţemcov je moŽné nójst no webovom síd[e
poistovoteľo'

Kde budú voše osobné údoje sprqcúvoné?

o

osobné Údoje dotknutých osôb sprocúvo poistovoteľv krojinóch Európskeho hospodÓrskeho
priestoru (dbtej oj oko,,EHP"), o[e oj mimo neho, o to pr[jemcomi podľo bodu 5. VŽdy, ked'
poistovoteľ uskutočňuje prenos osobných údojov dotknutých osÔb no sprocúvonie mĺmo EHP inou
spo[očnostou v rómci skupiny Attionz, robí tok no zÓktode Zóvazných vnútropodnikových providiet
skupiny Allionz (A[[ionz Privocy Stondord), ktoré stonovujú primeronú úroveň ochrony osobných
údojov o sú próvne zővözné pre všetky spoLočnosti skupiny Attion z.Zővqzné vnútropodnikové
providtó skupinyAttionzozoznam spoločnostískupinyAttionzjelbude možnénójst no webovom
sídte poisťovote[o. Ak so neuplotňujú Zóvozné vnútropodnikové providtó skupiny AtLionz olebo
výnimky pre osobitné sĺtuócie prenosu podľo ptotných próvnych predpisov uprovujúcich ochronu
osobných údojov, uskutočňuje poistovoteľprenos osobných údojov mimo EHP [en no zóklode
štondordných zmluvných doloŽiek otebo vyžoduje od prevódzkovoteľov o sprostredkovoteľov iné
primeroné zóruky v zmys[e ptotných próvnych predpisov uprovujúcich ochronu osobných údojov.
Aké sú voše pĺlvo vo vzťohu k vošim osobným ridojom?
v zmys[e plotných próvnych predpisov uprovujÚcich ochronu osobných údojov mó dotknutó osobo:
próvo no prístup k jej osobným údojom o próvo zĺskoťpotvrdenie o tom, či sú o nej sprocúvoné
osobné údoje; próvo kedykoľvek súhlos odvolot; próvo Žiodot oprovu o oktuolizóciu osobných
údojov; próvo no výmoz osobných údojov; próvo no obmedzenie sprocúvonio osobných údojov;
privo získot osobnó údoje v elektronickej podobe o próvo podoť stoŽnost u poistovote[o olebo no
Úrod no ochronu osobných údojov Slovenskej repubtiky' Popis spÔsobov o podmienok uplotnenio
žiodosti dotknutej osoby je moŽné nójsť no webovom sídLe poistovoteľo.
Ako môžete nomieto{ voči sprocúvoniu vošich osobných údojov?
v zmys[e ptotných prÓvnych predpisov uprovujúcich ochronu osobných údojov mó dotknuti osobo
próvo nomietot protisprocúvoniu osobných údojov o Žiodot ukončenie sprocúvonio osobných
údojov ok poisťovoteľ sprocúvo osobné Údoje dotknutej osoby no próvnom zóktode opróvneného
zóujmu poisťovoteľo olebo no próvnom ziklode plnenio Úloh poĺstovoteľo reolĺzovoných vo
verejnom zóujme oLebo pri výkone verejnej moci zverenej poistovoteľovi. Toto próvo môže
dotknutó osobo uplotniť rovnokým spôsobom oko ostotné próvo uvedené v bode 7.

.

o

Ako dlho uchovóvo poĺsťovoteťvošeosobné iidoje?
. dobo sprocúvonio osobných údojov je v súlode s plotným zókonom o poisťovníctve nojmenej
v oĺzre 5 rokov odo dňo skonČenio zmluvneho vztohu s ktlentom. Podrobný zoznom dôb
sprocúvonio je moŽné nijsť no webovom síd[e poistovoteĽo.

10. Ako čosto oktuotizuje poisťovoteĺtoto oznómenie?

r

oktuiLne znenie informočnej povinnosti v podobe oznómenio o sprocúvonĺ osobných údojov je
možnénójst no webovom síd[e poisťovoteľo.

