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Bezpečná jazda – havarijné poistenie motorových vozidiel
(ďalej len „poistenie Bezpečná jazda”), ktoré dojednáva
Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu, IČO: 47236060, DIČ: 4020340236,
IČ DPH: SK4020340236, sídlo a zápis pobočky:
Miletičova 21, 821 08 Bratislava, obchodný register:
Okresný súd Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2019/B,
upravuje všeobecné poistné podmienky pre havarijné
poistenie Bezpečná jazda (ďalej len „VPP HPBJ“) a tieto
zmluvné dojednania k poisteniu Bezpečná jazda
dojednané na diaľku (ďalej len „ZD“), ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy uzatvorenej na
diaľku. ZD dopĺňajú, prípadne nahrádzajú ustanovenia
poistnej zmluvy (návrhu). Ak sa ustanovenia poistnej
zmluvy a ustanovenia týchto ZD vzájomne nevylučujú,
poistenie sa riadi obidvomi. Ak sa ustanovenia poistnej
zmluvy a ustanovenia ZD vzájomne vylučujú poistenie sa
riadi týmito ZD; to isté primerane platí aj pre vzťah VPP
HPBJ a ZD.

Článok 1 – uzavretie poistnej zmluvy

Odchylne od § 791 ods.1 Občianskeho zákonníka (ďalej
len „OZ“) sa dojednáva, že nie je potrebná pre návrh
poistnej zmluvy podľa týchto ZD písomná forma.

Článok 2 – Úhrada poistného, začiatok
poistenia a účinnosť poistnej zmluvy

1. Poistná zmluva je uzavretá prijatím návrhu
poisťovateľa na uzavretie poistnej zmluvy zaplatením
poistného, resp. prvej splátky poistného vo výške
uvedenej v návrhu poistnej zmluvy a v lehote najneskôr
do dňa, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy ako
dátum začiatku poistenia za podmienky, že poistné,
resp. splátka poistného je pripísaná na účet poisťovateľa
najneskôr do troch pracovných dní od dátumu, ktorý je
uvedený v návrhu poistnej zmluvy ako dátum začiatku
poistenia.

2. Poistná zmluva nadobúda účinnosť a dátumom
začiatku poistenia je deň (hodina, minúta), ktorý je
uvedený v návrhu poistnej zmluvy ako dátum začiatku
poistenia. Poistenie sa však nevzťahuje na škodové
udalosti, ku ktorým dôjde pred vykonaním obhliadky
predmetu poistenia podľa bodu 4 tohto článku, v týchto

prípadoch poisťovateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť
poistné plnenie.

3. Nezaplatením poistného v lehote uvedenej v tomto
článku, nedôjde k uzatvoreniu poistnej zmluvy.

4. Pri vstupe do poistenia sa vykonáva obhliadka vozidla,
ktorá je v závislosti od typu motorového vozidla
vykonaná sprostredkovateľom poistenia, alebo
špecializovanou spoločnosťou, ktorá vykoná odbornú
obhliadku motorového vozidla. Obhliadka predstavuje
vizuálne, písomné a fotografické zdokumentovanie stavu
vozidla pred vstupom do poistenia. Sprostredkovateľ
poistenia alebo špecializovaná spoločnosť kontaktuje
klienta po zostavení/vygenerovaní návrhu poistnej
zmluvy za účelom dohodnutia vykonania obhliadky
motorového vozidla.

Článok 3 – Záverečné ustanovenia a
vyhlásenie poistníka

1. Odchylne od poistnej zmluvy pre poistenie Bezpečná
jazda (ďalej len „PZ“) bod 11. Záverečné ustanovenia,
vyhlásenia sa dojednáva, že uzavretím poistnej zmluvy –
úhradou poistného, resp. jej prvej splátky:
Poistník súhlasí aby poisťovateľ v rámci svojej činnosti v
poisťovníctve spracúval na základe zákona č. 8/2008
Z. z. o poisťovníctve ich osobné údaje poskytnuté pre
účely poistnej zmluvy, podľa zákona č. 122/2013 Z. z.
zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov ako aj s ich sprístupnením
tretím osobám a s ich spracúvaním tretími osobami v
súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistných
udalostí a zaistením. Poistník/poistený je oprávnený
uplatniť si práva dotknutej osoby (vyžadovanie
informácií, opravy, likvidácie, blokovania osobných
údajov, právo podať námietky, právo podať úradu návrh
na začatie konania, právo na riadne a včasné vybavenie
žiadosti, právo na oznámenie o obmedzení práv) podľa
§ 28 až 30 zákona č. 122/2013 Z. z. Poistník potvrdzuje,
že bol poučený o svojich právach pri spracovaní
osobných údajov, o podmienkach a rozsahu ich
spracúvania, o skutočnostiach podľa § 15 ods. 1 a 2
zákona č. 122/2013 Z. z., v prípadoch keď poskytnutie
informácií o týchto skutočnostiach vyžadujú právne
predpisy, a že svoje identifikačné údaje, ktoré som
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poskytol sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné,
pravdivé a presné. Poistník zároveň potvrdzuje, že v
prípade, ak sú v tejto poistnej zmluve uvedené osobné
údaje inej osoby, má od tejto osoby súhlas na uvedenie
jej osobných údajov pre potreby poisťovateľa a na
udelenie súhlasu na ich spracúvanie, a to na dobu
nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv a
povinností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu.

2. Poistník uzatvorením tejto poistnej zmluvy –
úhradou poistného, resp. jej prvej splátky:
a. potvrdzuje, že všetky údaje o jeho osobe a vozidle

uvedené v návrhu poistnej zmluvy sú úplné, pravdivé
a nezamlčal žiadnu skutočnosť týkajúcu sa
navrhovaného poistenia, že je oboznámený so
všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými
dojednaniami a informačným dokumentom o
poistnom produkte. Ďalej poistník vyhlasuje, že
vyššie uvedené motorové vozidlo nie je používané na
iné účely ako je uvedené v návrhu poistnej zmluvy;

b. berie na vedomie, že súčasťou poistnej zmluvy je
dokument informácia pre spotrebiteľa pred
uzavretím zmluvy na diaľku v zmysle zákona
č. 266/2005 Z. z., s ktorého obsahom sa oboznámil
a s ktorým súhlasí;

c. potvrdzuje, že si je vedomý, že pokiaľ bude poistné,
resp. prvá splátka poistného pripísaná na účet
poisťovateľa vo výške a v lehote uvedenej v návrhu
poistnej zmluvy, poistná zmluva je uzavretá
zaplatením poistného, pričom účinnosť poistnej
zmluvy a dátum začiatku poistenia sa riadi článkom
2, ods. 2 týchto ZD;

d. si je vedomý, že poistná zmluva je uzavretá
zaplatením poistného, resp. jej prvej splátky a
následným pripísaním finančných prostriedkov na
účet poisťovateľa. Ak platba poistného, resp. jej prvá
splátka nebude zrealizovaná do dátumu splatnosti
prvého poistného uvedeného v návrhu poistnej
zmluvy k spracovaniu, bude tento návrh poistnej
zmluvy považovaný za neplatný, poistenie nevznikne
a jeho ďalšie spracovanie bude zrušené;

e. potvrdzuje, že na poistné obdobie alebo jeho časť,
uvedené v návrhu poistnej zmluvy nemá uzatvorené
havarijné poistenie motorových vozidiel u iného
poisťovateľa;

f. berie na vedomie, že deň zostavenie/generovania
návrhu poistnej zmluvy je zároveň dňom doručenia
návrhu poistnej zmluvy;

g. potvrdzuje, že bol oboznámený s informačným
dokumentom o poistnom produkte a obdržal
informácie pre klienta podľa zákona č. 186/2009
Z. z.;

h. vyhlasuje, že poistnú zmluvu uzatvára vo vlastnom
mene, že peňažné prostriedky použité na platenie sú
jeho vlastníctvom a uzavretie tejto poistnej zmluvy
vykonáva na vlastný účet. Poistník zároveň
potvrdzuje, že nie je politicky exponovanou osobou
v zmysle § 6 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o
ochrane pred financovaním terorizmu v znení
neskorších predpisov.

3. Poistná zmluva a tieto ZD tvoria jeden neoddeliteľný
celok.
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