
1/2 

Právne poznámky poistiteľa   Verzia dokumentu 1.0 
zo dňa 15. 10. 2018 

 

Poistenie proti iným majetkovým škodám 
Informačný dokument o poistnom produkte 
Spoločnosť : AWP P&C SA, so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, 
Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapísaná u 
obchodného súdu v Bobigny pod administratívnym č. 2016B01853 podnikajúca v 
Slovenskej republike prostredníctvom AWP P&C Česká republika – odštěpný závod 
zahraniční právnické osoby, so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, 
IČ: 276 33 900, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, 
oddiel A, vložka 56112 
Produkt: Poistenie  mobilných zariadení - TOP 2018 
 

Tento dokument poskytuje súhrn kľúčových informácií o Poistení mobilných zariadení TOP 2018 a nezohľadňuje špecifické 

potreby a požiadavky klienta. 

Kompletné predzmluvné a zmluvné informácie sú obsahom ďalších dokumentov vzťahujúcich sa k poistnej zmluve.   

   

O aký typ poistenia ide? 
“Poistenie mobilných zariadení TOP 2018” je poistením, ktoré slúži na ochranu poisteného majetku (mobilných telefónov a múdrych 

hodiniek) proti škodám spôsobeným náhodným poškodením a na ochranu poistenej veci pred odcudzením a zneužitím. Poistenie  sa 

riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre Poistenie mobilných zariadení TOP 2018 zo dňa 15. 10. 2018 “ 201810_VPP-

AP_DaT_MDI_TOP2018_SK” 

 

 Čo je predmetom poistenia? 
Krytie automaticky zahŕňa: 

 Náhodné poškodenie poistenej veci, ktorá je určená 

pre výkon podnikateľskej a inej samostatnej 

zárobkovej činnosti, a to najmä jej pádom, vniknutím 
kvapaliny do jej elektronických častí, mechanickým 
poškodením, vniknutím cudzích predmetov 

 Odcudzenie poistenej veci, ktorá je určená pre 

výkon podnikateľskej a inej samostatnej zárobkovej 

činnosti lúpežou alebo krádežou vlámaním z 

uzamknutej a uzavretej budovy poisteného alebo 

uzamknutého motorového vozidla poisteného 

s uzavretou karosériou alebo z uzamknutého 

trezoru alebo pevnej uzamknutej skrinky 

 Zneužitie poistenej veci, ktorá je určená pre výkon 
podnikateľskej a inej samostatnej zárobkovej 
činnosti  v dôsledku odcudzenia  veci  spoločne so 
SIM kartou, pričom vznikli poistenému náklady, ktoré 
je povinný uhradiť príslušnému operátorovi 
komunikačných služieb 
 

Voliteľné krytie: 

Náhodné poškodenie, odcudzenie a zneužitie 

poistenej veci, ktorá nie je určená pre výkon 

podnikateľskej a inej samostatnej zárobkovej 

činnosti, v rozsahu automatického krytia 

 
Krytia označené () sú automaticky zahrnuté v 

poistení.  

Hornou hranicou poistného plnenia za jednu a 

všetky poistné udalosti je časová hodnota veci 

znížená o spoluúčasť. Časová hodnota veci sa určí 

podľa amortizačnej schémy, kedy sa z jej 

 

 Čo nie je predmetom poistenia? 

 Poškodenie poistenej veci v priebehu prepravy od 

predajcu poistenému 

 Škody na súčastiach poistenej veci spotrebného 

charakteru a na príslušenstve poistenej veci 

 Škody na ktoré bol poistník alebo poistený upozornený 

predajcom pri kúpe poistenej veci a na ďalšie 

poškodenia, ktoré predajca už vylúčil vo svojej záruke 

 Vec, ktorá je v čase kúpy u predajcu už použitá 

 Akýkoľvek prípad odcudzenia poistenej veci, ktorý 

poistený nenahlásil na polícii najneskôr do 24 hodín po 

zistení odcudzenia poistenej veci 

 Odcudzenie akéhokoľvek príslušenstva poistenej veci a 

ďalšieho externého vybavenia veci a ďalšieho externého 

vybavenia 

 Akúkoľvek stratu poistenej veci okrem straty poistenej 

veci v dôsledku lúpeže a krádeže vlámaním 

 Odcudzenie poistenej veci, ktoré nastalo v dobe, keď 

bola vec odovzdaná poisteným do úschovy alebo do 

užívania tretej osobe 

 Odcudzenie poistenej veci z motorového vozidla 

poisteného v čase medzi 22:00 h. a 6:00 h. 

 
 



2/2 

 

Právne poznámky poistiteľa   Verzia dokumentu 1.0. 

zo dňa 15. 10. 2018 

 

 

obstarávacej ceny odčítajú 2 % za každý začatý 

mesiac od jej zakúpenia. 

Spoluúčasť vo výške 10 % z poistného plnenia.  
Poistné plnenie formou opravy alebo výmeny 

poistenej  veci. 
 

 Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 

Hlavné výluky: 

! Škody spôsobené bežným opotrebením 

! Estetické nedostatky 

! Poškodenie vzniknuté postupným pôsobením korózie, 

vlhkosti, prachu, piesku či inými mechanickými 

časticami, tepla alebo chladu, trvalým pôsobením 

chemických, biologických, teplotných a elektrických 

vplyvov 

! Poškodenie spôsobené vandalizmom v súvislosti s 

odcudzením veci 

 

 
 

 

 

 Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
 Slovenská republika 

 
 

 

 

 Aké mám povinnosti? 

̶ Pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávaného poistenia alebo poistnej 
udalosti 

̶ Písomne oznámiť  poisťovateľovi akúkoľvek zmenu údajov vrátane adresy, kontaktných a osobných údajov, ktoré boli 
podkladom pre uzatváranie poistnej zmluvy, a to najneskôr do 7 dní od tejto zmeny 

̶ Bezodkladne oznámiť  poisťovateľovi vznik škodovej udalosti, najneskôr do 7 dní od vzniku škodovej udalosti 
̶ Riadiť sa pokynmi  poisťovateľa alebo poisťovateľom určenej osoby pri likvidácii poistnej udalosti a nechať si opraviť 

poistenú vec v servise určenom poisťovateľom 
̶ Na žiadosť  poisťovateľa zabezpečiť na vlastné náklady úradný preklad dokladov nevyhnutných k vyšetreniu škodovej resp. 

poistnej udalosti ak nie sú v českom alebo slovenskom jazyku 
̶ uchovávať mobilný telefón alebo tablet v ochrannom puzdre 

 

 

 Kedy a ako uhrádzam platbu? 
Poistné sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu v hotovosti predajcovi alebo osobe, ktorej prostredníctvom predajca doručí 
poistenú vec poistenému alebo vkladom alebo úhradou na platobný účet predajcu. Poistné je splatné v deň uzavretia poistnej 
zmluvy. V prípade uzatvárania poistnej zmluvy na diaľku je poistné splatné dňom uvedeným v návrhu poistnej zmluvy. 
Ak poistné nebude zaplatené riadne a včas, poistenie nevznikne. 

 

 Kedy začína a končí krytie? 
Poistenie sa dojednáva na dobu určitú. Možnosť zvoliť dobu poistenia jeden rok alebo dva roky pre všetky poistené riziká.  

  

 Ako môžem zmluvu vypovedať? 
Výpoveďou s osemdennou výpovednou lehotou do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy. 
Výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou do troch mesiacov odo dňa oznámenia vzniku poistnej udalosti. 
Výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou do dvoch mesiacov odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo písomného 
oznámenia poistiteľa oprávnenej osobe, že právo na poistné plnenie nevzniká. 
Odstúpením od kúpnej zmluvy k poistenej veci. Poistenie zaniká dňom odstúpenia od kúpnej zmluvy 
k poistenej veci. 
Odstúpením od poistnej zmluvy do 14 dní od dátumu uzavretia poistnej zmluvy. Poistník je povinný dostaviť sa do predajne 
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predajcu, kde mu bude v uvedenej lehote 14 dní poistná zmluva stornovaná a vrátené poistné. V prípade uzavretia poistnej 
zmluvy na diaľku musí poistník odoslať v lehote 14 dní odo dňa jej uzavretia predajcovi písomné odstúpenie od poistnej zmluvy 
s overeným podpisom. Odstúpením od poistnej zmluvy sa zmluva od počiatku ruší.  
Uplynutím poistnej doby, a to o 24. hodine dňa dojednaného ako koniec poistenia. 
Stratou poistenej veci nahlásenej poisteným poistiteľovi. 
Zánikom poistného záujmu. 
Dňom smrti poisteného. 
Odmietnutím poistného plnenia zo strany poistiteľa podľa §802 ods. 2 Občianskeho zákonníka. 
Písomnou dohodou zmluvných strán. 

Poskytnutím poistného plnenia formou výmeny poistenej veci. 
Vyčerpaním limitu poistného plnenia. 
Neoznámením zmeny vlastníckeho práva k poistenej veci poisťovateľovi  v lehote 90 dní od nadobudnutia poistenej veci poistná 
zmluva zaniká uplynutím 90 dní od zmeny vlastníka. 

 

 
 

 


