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Poistenie finančnej straty - 
SuperGAP
Informačný dokument o poistnom produkte

Kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre 
poistenie SuperGAP.

O aký typ poistenia ide?
Poistenie finančnej straty - SuperGAP.

Spoločnosť:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.  
so sídlom Karadžičova 17, Bratislava,  
Slovenská republika, IČO: 31383408,  
zapísaná v OR OS Bratislava I. odd. Sa,  
vl. č. 757/B

Produkt: 

Poistenie finančnej straty - SuperGAP

Čo je predmetom poistenia?
 Totálna škoda na motorovom vozidle odcudze-

ním, riešená primárnou poisťovňou ako „totálna 
škoda“.

 Totálna škoda na motorovom vozidle ak náklady 
na opravu vozidla poškodeného v  súvislosti so 
škodovou udalosťou presiahnu všeobecnú hod-
notu vozidla, riešená primárnou poisťovňou ako 
„totálna škoda“ s  poistnou sumou dojednanou 
v poistnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?
 Akékoľvek iné riziko ako riziko uvedené v  sekcii  

„Čo je predmetom poistenia“.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie nezahŕňa tieto škody:

 škody na vozidle spôsobené požiarom, výbuchom 
alebo vandalizmom,

 ak poisťovňa znížila z akéhokoľvek dôvodu poist-
né plnenie z primárneho poistenia, bude znížené 
poistné plnenie v rovnakom pomere, v akom bolo 
znížené plnenie z primárneho poistenia.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
 Poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vzniknú na území Európy v geografickom zmysle.

Aké mám povinnosti?
• Platiť poistné včas a v dohodnutej výške.
• Pravdivo a úplne písomne odpovedať na všetky otázky poisťovne.
• Zabezpečiť, aby bolo vozidlo zabezpečené mechanickým bezpečnostným zariadením proti krádeži a imobilizérom alebo 

imobilizérom a auto-alarmom.
• Zabezpečiť, aby počas celej doby opustenia vozidla boli aktívne všetky jeho zabezpečovacie mechanizmy.
• Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dní, od zistenia poistnej udalosti písomne oznámiť poisťovni, že poistná udalosť 

nastala (ak je nebezpečenstvo z omeškania urobiť tak iným vhodným spôsobom).
• Po vzniku poistnej udalosti som povinný dať pravdivé vysvetlenie o spôsobe jej vzniku, príčine a časových dispozíciách, 

umožniť poisťovni vykonať všetky úkony súvisiace s vyšetrovaním príčin a rozsahu škody.
• Bez zbytočného odkladu poisťovni písomne oznámiť nájdenie ukradnutého vozidla.
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Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné alebo splátka poistného sa uhrádza ku dňu splatnosti poistného; deň splatnosti poistného alebo jeho splátky je určený 
v poistnej zmluve. 
Poistné sa uhrádza poštovou poukážkou, prevodom na účet alebo vkladom na účet v banke.
Poistné sa platí za celú dobu trvania poistnej zmluvy. 

Kedy začína a končí poistenie? 
Poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poistníkom a poisťovňou.
Začiatok poistenia je uvedený v poistnej zmluve; ak však uvedený v poistnej zmluve nie je, poistenie začína dňom nasledujúcim 
po dni podpisu poistnej zmluvy.
Poistná zmluva je dojednaná na dobu určitú, preto poistenie zaniká uplynutím dohodnutej doby.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím pois-

tenie zanikne.
• Okamihom vzniku poistnej udalosti.
• Písomnou dohodou poisťovne a poistníka; poistenie zanikne ku dňu uvedenému v tejto dohode.
• Ak jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. 
• Dňom vyradenia vozidla z evidencie vozidiel.
• Zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel.
• U právnických osôb a podnikateľov ako poistených poistenie zanikne aj prevodom vlastníckych práv alebo ukončením ich 

podnikateľskej činnosti.


