Poistenie predĺženej
záruky
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: ČSOB Pojišťovna, a. s.,
člen holdingu ČSOB (Česká republika)

Produkt: Poistenie predĺženej
záruky

Úplné predzmluvné a zmluvné informácie o produkte nájdete v iných dokumentoch, a to vo Všeobecných poistných podmienkach pre Poistenie
predĺženej záruky (ďalej len „VPP EWI 2018“), v Infoliste produktu alebo v poistnej zmluve uzatvorenej medzi ČSOB Pojisťovnou, a. s., člen
holdingu ČSOB (ďalej len „ČSOBP“) a Internet Mall Slovakia s.r.o. (ďalej len „MALL SK“).

O aký druh poistenia ide?
Poistenie predĺženej záruky výrobku kúpeného v MALL SK.

Čo je predmetom poistenia?

Na čo sa poistenie nevzťahuje?

POISTENIE PREDĹŽENEJ ZÁRUKY VECI
 Poistenie sa vzťahuje na funkčnú poruchu veci kúpenej u predajcu, tj.
MALL SK, ktorá nie je určená pre výkon akejkoľvek podnikateľskej a inej
samostatnej zárobkovej činnosti, spôsobenej vadou veci, ktorá vznikla
najskôr dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula zákonná lehota za
zodpovednosť za vady alebo doba poskytnutá v záruke za akosť.
Bližšie informácie týkajúce sa predmetu poistenia a poistných nebezpečenstiev,
na ktoré sa poistenie vzťahuje, nájdete vo VPP EWI 2018 v článkoch upravujúcich
predmet poistenia, v Infoliste produktu alebo v poistnej zmluve.

Poistenie sa nevzťahuje na škodové udalosti:
 v súvislosti s ktorými uvedie oprávnená osoba vedome nepravdivé alebo
hrubo skreslené podstatné údaje týkajúce sa rozsahu poistnej udalosti
alebo podstatné údaje týkajúce sa tejto poistnej udalosti zamlčí;
 spôsobené úmyselne osobou, ktorá uplatňuje právo na poistné plnenie,
alebo z jej podnetu osobou treťou, ak nie je poistnou zmluvou výslovne
dohodnuté inak alebo ak neustanovuje tak zákon.
Výluky z poistenia sú uvedené vo VPP EWI 2018 v článkoch upravujúcich výluky
z poistenia a obmedzenia poistného plnenia, v Infoliste produktu alebo
v poistnej zmluve.

Poistné plnenie
 Hornou hranicou poistného plnenia na jednu a všetky poistné udalosti z
jednotlivého poistenia predĺženej záruky je poistná suma určená tzv.
časovou cenou. Časová cena poistenej veci sa určí tak, že sa od kúpnej ceny
veci odpočíta 1 % z kúpnej ceny za každý začatý mesiac od dátumu kúpy
poistenej veci.
 Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.
Bližšie informácie týkajúce sa poistného plnenia nájdete vo VPP EWI 2018 v
článkoch upravujúcich poistné plnenie, v Infoliste produktu alebo v poistnej
zmluve.

Existujú nejaké obmedzenia v poistnom krytí?
!

V niektorých prípadoch môže byť poistné plnenie obmedzené či znížené.
Tieto situácie sú uvedené vo VPP EWI 2018 v článkoch upravujúcich
výluky z poistenia a obmedzenia poistného plnenia, v Infoliste produktu
alebo v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa vzťahuje poistné krytie?


Územná platnosť poistenia sa vzťahuje na územie celého sveta.

Aké mám povinnosti?
Popri povinnostiach stanovených všeobecne záväznými predpismi sú účastníci poistenia povinní dodržiavať najmä nasledujúce povinnosti uvedené vo VPP EWI
2018, v Infoliste produktu alebo v poistnej zmluve:
-

-

Pri uzatváraní poistenia je poistený povinný uviesť všetky informácie pravdivo a úplne. Počas trvania poistenia je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi
bez zbytočného odkladu všetky zmeny v skutočnostiach, ktoré sa zisťovali pri uzatváraní poistenia.
Počínať si pri všetkom svojom konaní tak, aby škodová udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu
nebezpečenstva a tiež nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb.
Ak už nastala poistná udalosť, je poistený povinný urobiť opatrenia smerujúce k tomu, aby vzniknutá ujma nenarastala. Ďalej je poistený povinný zabezpečiť
dostatočné dôkazy o rozsahu škodovej udalosti, najmä uchovaním poškodených predmetov poistenia alebo ich súčastí, fotografickým alebo filmovým
materiálom, videozáznamom a svedectvom tretích osôb.
Taktiež je poistený povinný oznámiť bez zbytočného odkladu vznik škodovej udalosti poisťovateľovi a príslušnému orgánu verejnej moci, ak je v súvislosti so
škodovou udalosťou podozrenie zo spáchania trestného činu, správneho deliktu alebo priestupku. Účastník poistenia je povinný podať pravdivé vysvetlenie
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o vzniku a rozsahu následkov tejto udalosti a predložiť k tomu potrebné doklady.

Kedy a ako vykonávať platby?
Poistné je uzavreté ako jednorazové. Poistné hradí poistník, tj. MALL SK. Poistený hradí poistníkovi poplatok za poistenie.
O výške poplatku za poistenie a podmienkach jeho platenia je poistený informovaný poistníkom, a to pred uzavretím poistenia.
Bližšie informácie týkajúce sa poistného a poplatku za poistenie nájdete vo VPP EWI 2018 v článkoch upravujúcich poistné, v Infoliste produktu alebo v poistnej
zmluve.

Kedy poistné krytie začína a končí?
Každé jednotlivé poistenie vzniká dňom doručenia poistenej veci poistenému. Deň vzniku poistenia je uvedený na doklade o kúpe poistenej veci.
Poistné krytie sa začína dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula zákonná lehota za zodpovednosť za vady alebo obdobie poskytnuté v záruke za akosť, ak nie
je stanovené inak.
Poistenie sa uzatvára na čas určitý.
Bližšie informácie týkajúce sa vzniku a zániku poistenia nájdete vo VPP EWI 2018, v Infoliste produktu alebo v poistnej zmluve.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu môže vypovedať iba poistník, ktorým je MALL SK.
Poistený môže ukončiť písomnou žiadosťou poisteného o zrušenie poistenia adresovanou MALL SK. Poistenie tak zaniká dňom nasledujúcim po jej doručení.
Poistenie môže ďalej zaniknúť najmä:
zničením veci alebo jej neopraviteľným poškodením;
odcudzením alebo stratou veci;
poskytnutím poistného plnenia do výšky hornej hranice poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti;
odstúpením od kúpnej zmluvy alebo odstúpením od poistenia v zákonnej lehote;
uplynutím obdobia, na ktoré bolo uzavreté;
dohodou;
zánikom poistného záujmu;
iným spôsobom uvedeným v poistnej zmluve alebo občianskom zákonníku.
Bližšie informácie týkajúce sa zániku poistenia nájdete vo VPP EWI 2018 v článkoch upravujúcich zánik poistenia, v Infoliste produktu alebo v poistnej zmluve.
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