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Obchodné meno a právna forma: Generali Poisťovňa, a. s.
Názov štátu, kde sa nachádza sídlo poisťovateľa: Slovenská republika
Sídlo poisťovateľa a identifikačné údaje: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO: 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B, Spoločnosť patrí do skupiny Generali,  
ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedeným IVASS (ďalej len „poisťovateľ“).

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
   Informácia o poisťovateľovi

   Charakteristika poistnej zmluvy 

   Upozornenie poistníka

Názov poistenia alebo súboru poistení,
ktoré môžu byť dojednané v poistnej zmluve

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla AUTOMATIK (ďalej len „poistenie zodpovednosti“)

Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom 381/2001 Z.z. o povinnom  
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Všeobecnými poistnými  
podmienkami pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla PZP 13 (ďalej len „VPP PZP 13“), príslušnými 
osobitnými poistnými podmienkami a ustanoveniami poistnej zmluvy.

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného  
v poistnej zmluve. Rozsah poistenia je v zmysle bodov 2., 3., článku II. VPP PZP 13. Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, 
aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu: a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení; 
b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci; c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym 
zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písm. a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v §11 ods. 5 písm. a) alebo 
písm. b) zákona, alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie, alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie; 
d) ušlého zisku.

Ak nastala poistná udalosť, poisťovateľ pri poistnom plnení postupuje podľa zákona a podľa článku XI. VPP PZP 13.

Poisťovateľ sa zaväzuje poskytovať po celú dobu poistenia asistenčné služby podľa Osobitných poistných podmienok pre asistenčné služby 
PZP KLASIK 14 (ďalej len „OPP ASPK 14“). OPP ASPK 14 sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Asistenčné služby sú určené 
výhradne pre vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane (kategória M1 a N1) a sú poskytované na celú dobu poistenia bezodplatne. Limity 
poskytovaných asistenčných služieb sú prístupné na www.generali.sk. 
V prípade, že je v poistnej zmluve dojednané nadštandardné krytie PLUS, poskytuje poisťovateľ klientovi v zmysle Osobitných poistných podmienok 
Benefit 13 bezplatne benefit vo forme krytia jedného z nasledovných poistení, a to sú: poistenie stretu so zverou, poistenie úrazu dopravovaných 
osôb a poistenie zlého stavu vozovky. Vybrané jedno z uvedených poistení sa dojednáva v poistnej zmluve. Benefit sa vzťahuje len na osobné  
a úžitkové vozidlá do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane.

Výluky z poistenia zodpovednosti sú uvedené v zákone § 5 a v článku III. VPP PZP 13. Poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie úplne 
alebo sčasti odmietnuť, ak poistený: a) bez súhlasu poisťovateľa uznal povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, 
ktoré bol povinný poskytnúť poisťovateľ, b) sa zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku, c) neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť  
v súdnom konaní.

Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného a osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú 
zmluvu podľa § 3 ods. 1 zákona, neuzavrie novú poistnú zmluvu, Okresný úrad tejto osobe uloží pokutu až do  výšky 331,94 €  a to 
v zmysle § 19 zákona. 

V zmysle článku VI. bodu 4. VPP PZP 13 má poisťovateľ právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre stanovenie poistného 
jednostranne upraviť výšku poistného ku dňu jeho splatnosti, resp. splatnosti prvej splátky poistného pre príslušné poistné obdobie. O tejto 
skutočnosti je poisťovateľ povinný poistníka vopred informovať zaslaním oznamovacieho listu s novou výškou poistného na nasledujúce 
poistné obdobie.

Zánik poistenia zodpovednosti usmerňuje zákon a článok VIII. VPP PZP 13.

Sťažnosť musí byť podaná v písomnej forme a riadne doručená poisťovateľovi. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva  
a akej veci sa týka. 
Podrobnejší postup pri vybavovaní sťažností je uvedený v článku XIV. VPP PZP 13.

Ďalšie informácie sú dostupné na www.generali.sk, resp. telefonicky na Kontakt centre 0850 111 117 (volania zo SR), +421258576666
(zo zahraničia), e-mailom na generali.sk@generali.com alebo osobne na našich predajných miestach.

Všetky informácie uvedené v tomto formulári majú len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky poisťovateľa a poistníka/poisteného, tie sa riadia výlučne 
ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a osobitných poistných podmienok a doložiek, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, a s ktorými bol poistník oboznámený 
pred uzavretím poistnej zmluvy. Z informácií uvedených v tomto formulári sú pre poistníka/poisteného určené výlučne informácie, ktoré sú zároveň uvedené v poistnej 
zmluve a zmluvnej dokumentácii vybraného poistného produktu.

Tento formulár nenahrádza všetky informačné povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredkovaní poistných produktov, je 
iba ďalším nástrojom na zvyšovanie úrovne informovanosti poistníka o povahe a rozsahu poistného produktu. Tento formulár nepostihuje úplný rozsah práv a povinností, 
ktorý poistníkovi vyplýva z uzavretia poistnej zmluvy.

SK 26.051.10.14

Poistné riziká

Všeobecná
charakteristika
poistného plnenia

Ďalšie výhody, ktoré
môžu byť a/alebo budú
poistnou zmluvou
dojednané

Výluky z poistenia a iné
obmedzenia poistného
plnenia

Informácia
o dôsledkoch
nezaplatenia 
poistného

Upozornenie na
ustanovenia poistnej
zmluvy, ktoré umožnia
poisťovateľovi vykonávať
zmeny poistnej zmluvy
bez súhlasu druhej
zmluvnej strany

Podmienky odstúpenia
od poistnej zmluvy
a vypovedania poistnej
zmluvy

Spôsob vybavovania
sťažností

Sprístupňovanie
informácií


