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PODMIENKY UZAVRETIA 
POISTNEJ ZMLUVY

v zmysle § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z. 
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Poistenie AUTO PARTNER je neživotné poistenie pre prípad vzniku škody na motorovom vozidle. Poistné platené poistníkom je bežné 
poistné, poistným obdobím je jeden rok.

2. Poistnou zmluvou môže byť dojednané poistenie pre prípad škody na majetku spôsobenej:
§ haváriou,
§ živelnými rizikami,
§ odcudzením,
§ hlodavcami,
§ vandalizmom.

V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj pripoistenia:
� § poistenie batožiny,
� § úrazové poistenie prepravovaných osôb,
� § poistenie skiel vozidla,

§ poistenie náhradného vozidla,
§ GAP poistenie – poistenie finančnej straty.

a) Všeobecná charakteristika poistného plnenia:
Rozsah poistného plnenia je určený ustanoveniami:

� § Všeobecných poistných podmienok pre poistenie motorových vozidiel AUTO PARTNER, čl. 12 až 17 v závislosti na dojednaných 
poisteniach v poistnej zmluve. 

b) Ďalšie výhody, ktoré môžu byť poistnou zmluvou dojednané:
§ Asistenčné služby. 

c) Obmedzenie plnenia a výluky z poistenia: 
Obmedzenia poistného plnenia a výluky z poistenia sa riadia ustanoveniami Všeobecných poistných podmienok pre poistenie 
motorových vozidiel AUTO PARTNER, čl. 5, v závislosti na dojednaných poisteniach v poistnej zmluve. 

3. Dôsledky nezaplatenia poistného:
Ak nie je bežné poistné za prvé poistné obdobie zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti, uplynutím tejto lehoty poistenie 
zanikne v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka. Ak nie je poistné za ďalšie poistné obdobie zaplatené do jedného mesiaca odo dňa 
doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie a ak nebolo zaplatené pred doručením tejto výzvy, poistenie zanikne uplynutím tejto 
lehoty. To isté platí, ak bola zaplatená iba časť poistného. Dôsledky neplatenia poistného sú tiež špecifikované vo Všeobecných 
poistných podmienkach pre poistenie motorových vozidiel AUTO PARTNER.  

4. Upozornenie na ustanovenia poistnej zmluvy, ktoré umožnia poisťovateľovi vykonávať zmeny poistnej zmluvy bez súhlasu druhej 
zmluvnej strany:
Podľa čl. 1 Zmluvných dojednaní pre poistenie motorových vozidiel AUTO PARTNER je poisťovateľ oprávnený v rámci systému 
bonus/malus uplatniť zľavu na poistnom alebo prirážku na poistnom v nasledujúcom poistnom období v závislosti od skutočnosti, či 
v aktuálnom poistnom období došlo alebo nedošlo k poistnej udalosti.
Zaradenie poisteného do príslušného stupňa systému bonus/malus v ďalšom poistnom období oznámi poisťovateľ poistenému ku koncu 
aktuálneho poistného obdobia.

5. Podmienky odstúpenia od zmluvy a vypovedania poistnej zmluvy:
Poisťovateľ má právo od poistnej zmluvy odstúpiť, ak poistník alebo poistený pri dojednávaní poistnej zmluvy vedome nepravdivo alebo 
neúplne odpovie na písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia a ak by poisťovateľ pri pravdivom a úplnom 
zodpovedaní týchto otázok poistnú zmluvu neuzavrel. To platí aj v prípade zmeny poistnej zmluvy. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť 
do troch mesiacov odo dňa, keď túto skutočnosť zistil, inak právo zanikne.
Vypovedať poistnú zmluvu môžu obidve zmluvné strany do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je 
osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. Po uplynutí dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy možno poistenie zrušiť výpoveďou 
ktorejkoľvek zo zmluvných strán ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená druhej zmluvnej strane aspoň 
6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. 

AUTO PARTNER  
poistenie motorových vozidiel

číslo zmluvy

INFORMÁCIE O POISŤOVATEĽOVI

CHARAKTERISTIKA POISTNEJ ZMLUVY



Poistník a poisťovateľ majú právo po každej škodovej udalosti kvalifikovanej ako poistná udalosť poistenie písomne vypovedať najneskôr 
do troch mesiacov odo dňa ukončenia vyšetrovania. Poistenie skončí po uplynutí 1 mesiaca od doručenia písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

6. Spôsob vybavovania sťažností:
Prípadné sťažnosti je možné podať: 

§ písomne na adresu: ČSOB Poisťovňa, a. s., P. O. Box 20, 820 09  Bratislava 29,
§ príslušnému orgánu dohľadu nad poisťovníctvom, ktorým je Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25  Bratislava, SR.

Poisťovateľ rozhoduje o sťažnosti do 30 dní. Podaním sťažnosti podľa vyššie uvedeného nie je dotknuté právo klienta riešiť prípadné 
spory vyplývajúce zo sprostredkovania poistenia formou mimosúdneho vyrovnania (napr. podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcov-
skom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov) alebo prostred-
níctvom súdneho konania v súlade s príslušnými osobitnými právnymi predpismi.

7. Ďalšie podmienky uzavretia poistnej zmluvy:
Všetky podmienky vzťahujúce sa na uzavretie poistnej zmluvy AUTO PARTNER sú podrobne špecifikované vo Všeobecných poistných 
podmienkach pre poistenie motorových vozidiel AUTO PARTNER, Zmluvných dojednaniach pre poistenie motorových vozidiel 
AUTO PARTNER, v prílohe č. 1 k poistnej zmluve a v poistnej zmluve AUTO PARTNER. Všeobecné poistné podmienky a Zmluvné dojed-
nania pre poistenie motorových vozidiel AUTO PARTNER a príloha č. 1 k poistnej zmluve tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

Tento formulár nenahrádza všetky informačné povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi pri predaji alebo sprostredko-
vaní 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.

UPOZORNENIE POISTNÍKA


