
Dobrý deň p.vzor ponuky HAV,

predkladáme Vám predbežnú cenovú ponuku k havarijnému poisteniu
Vášho motorového vozidla:

Typ vozidla: Kia Sportage

Rok výroby: 2016

Objem: 1 685 ccm

Výkon: 85 kw

Druh paliva: Nafta

Hmotnosť: max. 1 940 kg

Poistná suma: 23 760 EUR

Union
Havarijné poistenie
spoluúčasť 200 EUR

218,88 €
116,52 € polročne
58,26 € štvrťročne

Union
Havarijné poistenie
spoluúčasť 100 EUR

285,36 €
152,28 € polročne
76,14 € štvrťročne

AXA
Go Klasik
spoluúčasť 5% min. 150 EUR

329,10 €
182,80 € polročne
91,40 € štvrťročne

Union
Havarijné poistenie
spoluúčasť 0 EUR

362,04 €
193,56 € polročne
96,78 € štvrťročne

Komunálna
Optimal - Akcia 2020-1
čelné sklo a batožina zdarma
spoluúčasť 5% min. 165 €

393,14 €
206,40 € polročne

108,11 € štvrťročne

Wüstenrot
Plné KASKO
spoluúčasť 5% min. 150 EUR

408,08 €
204,04 € polročne

107,46 € štvrťročne

Komunálna
Optimal - Akcia 2020-1
čelné sklo a batožina zdarma
spoluúčasť 0% min. 199 EUR

412,80 €
216,72 € polročne

113,52 € štvrťročne

ČSOB
Balík 1
spoluúčasť 5% min. 150 EUR

421,05 €
221,61 € polročne

110,80 € štvrťročne

Groupama
Komfort
spoluúčasť 5% min. 150 EUR

434,88 €
229,62 € polročne

120,75 € štvrťročne

Uniqa
Auto & Voľnosť - Limit opráv 50 € / hod
spoluúčasť 5% min. 165 EUR

447,50 €
230,82 € polročne

117,76 € štvrťročne

ČSOB
Balík 1
spoluúčasť 100 EUR

462,97 €
243,67 € polročne

121,83 € štvrťročne

Uniqa 478,83 €



Auto & Voľnosť - Limit opráv 50 € / hod
spoluúčasť 165 EUR

246,98 € polročne
126,01 € štvrťročne

Groupama
Premium
spoluúčasť 5% min. 150 EUR

487,80 €
257,58 € polročne

135,45 € štvrťročne

Uniqa
Auto & Voľnosť - Limit opráv bez
obmedzenia
spoluúčasť 5% min. 165 EUR

492,25 €
253,90 € polročne

129,54 € štvrťročne

Uniqa
Auto & Voľnosť - Limit opráv bez
obmedzenia
spoluúčasť 165 EUR

526,72 €
271,68 € polročne

138,61 € štvrťročne

Úraz

Batožina

Sklo

Nadštandardná asistencia

Asistenčné služby v cene poistného



Detailné informácie:

Union
Havarijné poistenie
spoluúčasť 200 EUR

218,88 €
116,52 € polročne
58,26 € štvrťročne

Havária a Vandalizmus (hlavné poistenie) - kryté je náhodné a nepredvídateľné poškodenie, zničenie alebo strata
poisteného vozidla a jeho výbavy spôsobené:

a. stretom, nárazom s iným vozidlom alebo predmetom;
b. poškodenie alebo zničenie pneumatík je poistnou udalosťou iba vtedy, ak k nemu došlo pri prevádzke vozidla a

súčasne došlo z rovnakej príčiny aj k poškodeniu inej časti poisteného vozidla
c. požiarom alebo výbuchom;
d. poškodením káblov, hadíc, obkladov, izolačných materiálov spôsobených hlodavcami;
e. úmyselným konaním tretej osoby (vandalizmom).

Dostupné spoluúčasti: 0,100,200,300 EUR

Voliteľné poistenia / riziká:

Živelné riziká - kryté sú škody do výšky poistnej sumy poisťovaného motorového vozidla so spoluúčasťou, ktorá je
rovnaká ako pri riziku havária. Poistenie vozidla voči živelným rizikám kryje poškodenie, zničenie alebo statu vozidla
vrátane jeho výbavy nasledovnými živelnými udalosťami:

a. priamym pôsobením blesku;
b. zosuvom kamenia, zrútením skál, zosuvom pôdy, lavínami, tlakom snehu;
c. krupobitím;
d. povodňami alebo záplavami;
e. víchricou (rýchlosť vetra vyššia než 75 km/h);
f. zemetrasením;
g. pádom alebo nárazom predmetov na vozidlo alebo proti vozidlu;
h. požiarom alebo výbuchom.

Krádež - poistnou udalosťou v prípade poistenia krádeže je:

a. krádež vozidla, štandardnej, doplnkovej výbavy,
b. neoprávnené používanie vozidla

Pre riziko krádež, je potrebné splniť podmienky zabezpečenia vozidla sú nasledovné:

do 25 000 EUR
Imobilizér, alebo Mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou, alebo Alarm
s blokovaním funkcií

od 25 000,01 EUR do 85 000 EUR
Imobilizér + mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou,
alebo Imobilizér + alarm s blokovaním funkcií

Mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s karosériou sa rozumie mechanické zabezpečenie s
príslušnou certifikáciou, ktoré je pevne spojené s vozidlom, alebo umožňuje jednoznačne identifikovať vozidlo podľa
viditeľných znakov na sklených častiach vozidla (VINPRINT). VINPRINT je aplikácia identifikačných čísiel VIN metódou
leptania na sklá vozidiel vrátane registrácie vozidla do databázy European Car Register.

Úrazové poistenie - kryje:

a. vodiča alebo
b. celú posádku vozidla do výšky zvolených poistných súm (pre každú poistenú osobu zvlášť) na nasledovné riziká:

- smrť v dôsledku úrazu (pri poistení celej posádky vozidla platí, že ak zahynú pri nehode obaja rodičia, nezaopatrené
deti dostanú vyplatené dvojnásobné poistné plnenie za každého rodiča);
- trvalé následky úrazu s progresiou 350;



- hospitalizácia v dôsledku úrazu.

Poistenie batožiny, Poistenie batožiny PLUS - pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže alebo straty vecí. Batožinou sa
rozumie vec osobnej potreby, ktorú si osoba prepravovaná vozidlom vzala so sebou na cestu alebo zakúpila počas cesty.
Poistenie batožiny PLUS: Navyše od štandardného poistenia batožiny získate aj krytie škôd na veciach slúžiacich na
zárobkové účely, krytie škôd na zvieratách a rastlinách rovnako ako aj na výpočtovej technike, mobilných telefónoch a ich
príslušenstva do výšky zvoleného limitu.

Náhradné motorové vozidlo - podmienkou plnenia je poistná udalosť z rizika v zmysle VPP UHP, ktoré je zároveň
dojednané na poistnej zmluve, umiestnenie vozidla v opravovni na viac ako jeden deň a komunikácia s asistenčnými
službami. Organizácia a poskytnutie plnenia (požičanie náhradného MV) je zo strany asistenčnej služby.
Na výber je ľubovoľná kombinácia počtu dní 3/5/7/10 a denného limitu 30/50/100 EUR.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie z tohto poistného krytia iba v prípade, ak došlo k poistnej udalosti na území SR.

Poistenie skiel - poškodenie a zničenie všetkých skiel na MV s výlukou reflektorov. Poistenie skiel sa vzťahuje na
poškodenie alebo zničenie čelného a zadného skla, bočných skiel poisteného vozidla, a to do limitu dojednaného na
poistnej zmluve.

Asistenčné služby BASIC (zahrnuté v cene poistného): poisťovateľ hradí náklady za asistenčné služby v zmysle VPP UHP a
príslušných osobitných dojednaní v kumulatívnej výške 250 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej
republiky a 650 EUR za asistenčné služby poskytnuté v zahraničí.

Asistenčné služby PREMIUM (nadštandardá asistencia): poisťovateľ hradí náklady za asistenčné služby v zmysle VPP UHP
a príslušných osobitných dojednaní v kumulatívnej výške 350 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej
republiky a 850 EUR za asistenčné služby poskytnuté v zahraničí.

 Informačný dokument o poistnom produkte

 Všeobecné poistné podmienky

Union
Havarijné poistenie
spoluúčasť 100 EUR

285,36 €
152,28 € polročne
76,14 € štvrťročne

Havária a Vandalizmus (hlavné poistenie) - kryté je náhodné a nepredvídateľné poškodenie, zničenie alebo strata
poisteného vozidla a jeho výbavy spôsobené:

a. stretom, nárazom s iným vozidlom alebo predmetom;
b. poškodenie alebo zničenie pneumatík je poistnou udalosťou iba vtedy, ak k nemu došlo pri prevádzke vozidla a

súčasne došlo z rovnakej príčiny aj k poškodeniu inej časti poisteného vozidla
c. požiarom alebo výbuchom;
d. poškodením káblov, hadíc, obkladov, izolačných materiálov spôsobených hlodavcami;
e. úmyselným konaním tretej osoby (vandalizmom).

Dostupné spoluúčasti: 0,100,200,300 EUR

Voliteľné poistenia / riziká:

Živelné riziká - kryté sú škody do výšky poistnej sumy poisťovaného motorového vozidla so spoluúčasťou, ktorá je
rovnaká ako pri riziku havária. Poistenie vozidla voči živelným rizikám kryje poškodenie, zničenie alebo statu vozidla
vrátane jeho výbavy nasledovnými živelnými udalosťami:

a. priamym pôsobením blesku;
b. zosuvom kamenia, zrútením skál, zosuvom pôdy, lavínami, tlakom snehu;
c. krupobitím;
d. povodňami alebo záplavami;
e. víchricou (rýchlosť vetra vyššia než 75 km/h);

https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-ipid_20180815_171012_6108631053008.pdf?13b3b9b310512a27116a2bb6;389500
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-ipid_20180815_171012_6108631053008.pdf?13b3b9b310512a27116a2bb6;389500
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-vpp_20180815_171028_8973784680943.pdf?13b37c7410512a27116a2bb6;385849
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-vpp_20180815_171028_8973784680943.pdf?13b37c7410512a27116a2bb6;385849


f. zemetrasením;
g. pádom alebo nárazom predmetov na vozidlo alebo proti vozidlu;
h. požiarom alebo výbuchom.

Krádež - poistnou udalosťou v prípade poistenia krádeže je:

a. krádež vozidla, štandardnej, doplnkovej výbavy,
b. neoprávnené používanie vozidla

Pre riziko krádež, je potrebné splniť podmienky zabezpečenia vozidla sú nasledovné:

do 25 000 EUR
Imobilizér, alebo Mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou, alebo Alarm
s blokovaním funkcií

od 25 000,01 EUR do 85 000 EUR
Imobilizér + mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou,
alebo Imobilizér + alarm s blokovaním funkcií

Mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s karosériou sa rozumie mechanické zabezpečenie s
príslušnou certifikáciou, ktoré je pevne spojené s vozidlom, alebo umožňuje jednoznačne identifikovať vozidlo podľa
viditeľných znakov na sklených častiach vozidla (VINPRINT). VINPRINT je aplikácia identifikačných čísiel VIN metódou
leptania na sklá vozidiel vrátane registrácie vozidla do databázy European Car Register.

Úrazové poistenie - kryje:

a. vodiča alebo
b. celú posádku vozidla do výšky zvolených poistných súm (pre každú poistenú osobu zvlášť) na nasledovné riziká:

- smrť v dôsledku úrazu (pri poistení celej posádky vozidla platí, že ak zahynú pri nehode obaja rodičia, nezaopatrené
deti dostanú vyplatené dvojnásobné poistné plnenie za každého rodiča);
- trvalé následky úrazu s progresiou 350;
- hospitalizácia v dôsledku úrazu.

Poistenie batožiny, Poistenie batožiny PLUS - pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže alebo straty vecí. Batožinou sa
rozumie vec osobnej potreby, ktorú si osoba prepravovaná vozidlom vzala so sebou na cestu alebo zakúpila počas cesty.
Poistenie batožiny PLUS: Navyše od štandardného poistenia batožiny získate aj krytie škôd na veciach slúžiacich na
zárobkové účely, krytie škôd na zvieratách a rastlinách rovnako ako aj na výpočtovej technike, mobilných telefónoch a ich
príslušenstva do výšky zvoleného limitu.

Náhradné motorové vozidlo - podmienkou plnenia je poistná udalosť z rizika v zmysle VPP UHP, ktoré je zároveň
dojednané na poistnej zmluve, umiestnenie vozidla v opravovni na viac ako jeden deň a komunikácia s asistenčnými
službami. Organizácia a poskytnutie plnenia (požičanie náhradného MV) je zo strany asistenčnej služby.
Na výber je ľubovoľná kombinácia počtu dní 3/5/7/10 a denného limitu 30/50/100 EUR.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie z tohto poistného krytia iba v prípade, ak došlo k poistnej udalosti na území SR.

Poistenie skiel - poškodenie a zničenie všetkých skiel na MV s výlukou reflektorov. Poistenie skiel sa vzťahuje na
poškodenie alebo zničenie čelného a zadného skla, bočných skiel poisteného vozidla, a to do limitu dojednaného na
poistnej zmluve.

Asistenčné služby BASIC (zahrnuté v cene poistného): poisťovateľ hradí náklady za asistenčné služby v zmysle VPP UHP a
príslušných osobitných dojednaní v kumulatívnej výške 250 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej
republiky a 650 EUR za asistenčné služby poskytnuté v zahraničí.

Asistenčné služby PREMIUM (nadštandardá asistencia): poisťovateľ hradí náklady za asistenčné služby v zmysle VPP UHP
a príslušných osobitných dojednaní v kumulatívnej výške 350 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej
republiky a 850 EUR za asistenčné služby poskytnuté v zahraničí.

 Informačný dokument o poistnom produkte

 Všeobecné poistné podmienky

https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-ipid_20180815_171012_6108631053008.pdf?13b3b9b310512a27116a2bb6;389500
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-ipid_20180815_171012_6108631053008.pdf?13b3b9b310512a27116a2bb6;389500
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-vpp_20180815_171028_8973784680943.pdf?13b37c7410512a27116a2bb6;385849
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-vpp_20180815_171028_8973784680943.pdf?13b37c7410512a27116a2bb6;385849


AXA
Go Klasik
spoluúčasť 5% min. 150 EUR

329,10 €
182,80 € polročne
91,40 € štvrťročne

 

produkt AUTOGO 0320

Obsah balíčka GO MINI GO KLASIK GO MAXI

Živelné poškodenie X X X

Stret so zverou X X X

Vandalizmus X X X

Krádež vozidla X X X

Havária  X X

Stret s iným účastníkom cestnej
premávky

 X X

GAP*   X

Možnosť pripoistenia
asistenčných služieb

X X X

 

*poistenie GAP (kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla, neprevyšujúcou poistnú sumu a poistným plnením z
poistnej udalosti neprevyšujúcim všeobecnú hodnotu vozidla, za stanovených podmienok)

 

 Informačný dokument o poistnom produkte - havarijné poistenie

 Informačný dokument o poistnom produkte - úraz

Union
Havarijné poistenie
spoluúčasť 0 EUR

362,04 €
193,56 € polročne
96,78 € štvrťročne

Havária a Vandalizmus (hlavné poistenie) - kryté je náhodné a nepredvídateľné poškodenie, zničenie alebo strata
poisteného vozidla a jeho výbavy spôsobené:

a. stretom, nárazom s iným vozidlom alebo predmetom;
b. poškodenie alebo zničenie pneumatík je poistnou udalosťou iba vtedy, ak k nemu došlo pri prevádzke vozidla a

súčasne došlo z rovnakej príčiny aj k poškodeniu inej časti poisteného vozidla
c. požiarom alebo výbuchom;
d. poškodením káblov, hadíc, obkladov, izolačných materiálov spôsobených hlodavcami;
e. úmyselným konaním tretej osoby (vandalizmom).

Dostupné spoluúčasti: 0,100,200,300 EUR

Voliteľné poistenia / riziká:

Živelné riziká - kryté sú škody do výšky poistnej sumy poisťovaného motorového vozidla so spoluúčasťou, ktorá je
rovnaká ako pri riziku havária. Poistenie vozidla voči živelným rizikám kryje poškodenie, zničenie alebo statu vozidla
vrátane jeho výbavy nasledovnými živelnými udalosťami:

a. priamym pôsobením blesku;
b. zosuvom kamenia, zrútením skál, zosuvom pôdy, lavínami, tlakom snehu;
c. krupobitím;
d. povodňami alebo záplavami;
e. víchricou (rýchlosť vetra vyššia než 75 km/h);
f. zemetrasením;
g. pádom alebo nárazom predmetov na vozidlo alebo proti vozidlu;

https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/axa-autogo-ipid-kasko-0119.pdf_20190103_145716_2825653998181.pdf?13b4ee8d1104908d116a2bb6;46816
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/axa-autogo-ipid-kasko-0119.pdf_20190103_145716_2825653998181.pdf?13b4ee8d1104908d116a2bb6;46816
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/axa-autogo-ipid-uraz-0119.pdf_20190103_145417_4398882045410.pdf?13b498341104908d116a2bb6;43337
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/axa-autogo-ipid-uraz-0119.pdf_20190103_145417_4398882045410.pdf?13b498341104908d116a2bb6;43337


h. požiarom alebo výbuchom.

Krádež - poistnou udalosťou v prípade poistenia krádeže je:

a. krádež vozidla, štandardnej, doplnkovej výbavy,
b. neoprávnené používanie vozidla

Pre riziko krádež, je potrebné splniť podmienky zabezpečenia vozidla sú nasledovné:

do 25 000 EUR
Imobilizér, alebo Mechanické zabezpečenie pevne spojené s karosériou, alebo Alarm
s blokovaním funkcií

od 25 000,01 EUR do 85 000 EUR
Imobilizér + mechanické zabezpečovacie zariadenie pevne spojené s karosériou,
alebo Imobilizér + alarm s blokovaním funkcií

Mechanickým zabezpečovacím zariadením pevne spojeným s karosériou sa rozumie mechanické zabezpečenie s
príslušnou certifikáciou, ktoré je pevne spojené s vozidlom, alebo umožňuje jednoznačne identifikovať vozidlo podľa
viditeľných znakov na sklených častiach vozidla (VINPRINT). VINPRINT je aplikácia identifikačných čísiel VIN metódou
leptania na sklá vozidiel vrátane registrácie vozidla do databázy European Car Register.

Úrazové poistenie - kryje:

a. vodiča alebo
b. celú posádku vozidla do výšky zvolených poistných súm (pre každú poistenú osobu zvlášť) na nasledovné riziká:

- smrť v dôsledku úrazu (pri poistení celej posádky vozidla platí, že ak zahynú pri nehode obaja rodičia, nezaopatrené
deti dostanú vyplatené dvojnásobné poistné plnenie za každého rodiča);
- trvalé následky úrazu s progresiou 350;
- hospitalizácia v dôsledku úrazu.

Poistenie batožiny, Poistenie batožiny PLUS - pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže alebo straty vecí. Batožinou sa
rozumie vec osobnej potreby, ktorú si osoba prepravovaná vozidlom vzala so sebou na cestu alebo zakúpila počas cesty.
Poistenie batožiny PLUS: Navyše od štandardného poistenia batožiny získate aj krytie škôd na veciach slúžiacich na
zárobkové účely, krytie škôd na zvieratách a rastlinách rovnako ako aj na výpočtovej technike, mobilných telefónoch a ich
príslušenstva do výšky zvoleného limitu.

Náhradné motorové vozidlo - podmienkou plnenia je poistná udalosť z rizika v zmysle VPP UHP, ktoré je zároveň
dojednané na poistnej zmluve, umiestnenie vozidla v opravovni na viac ako jeden deň a komunikácia s asistenčnými
službami. Organizácia a poskytnutie plnenia (požičanie náhradného MV) je zo strany asistenčnej služby.
Na výber je ľubovoľná kombinácia počtu dní 3/5/7/10 a denného limitu 30/50/100 EUR.
Poisťovateľ poskytne poistné plnenie z tohto poistného krytia iba v prípade, ak došlo k poistnej udalosti na území SR.

Poistenie skiel - poškodenie a zničenie všetkých skiel na MV s výlukou reflektorov. Poistenie skiel sa vzťahuje na
poškodenie alebo zničenie čelného a zadného skla, bočných skiel poisteného vozidla, a to do limitu dojednaného na
poistnej zmluve.

Asistenčné služby BASIC (zahrnuté v cene poistného): poisťovateľ hradí náklady za asistenčné služby v zmysle VPP UHP a
príslušných osobitných dojednaní v kumulatívnej výške 250 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej
republiky a 650 EUR za asistenčné služby poskytnuté v zahraničí.

Asistenčné služby PREMIUM (nadštandardá asistencia): poisťovateľ hradí náklady za asistenčné služby v zmysle VPP UHP
a príslušných osobitných dojednaní v kumulatívnej výške 350 EUR za asistenčné služby poskytnuté na území Slovenskej
republiky a 850 EUR za asistenčné služby poskytnuté v zahraničí.

 Informačný dokument o poistnom produkte

 Všeobecné poistné podmienky

Komunálna
393,14 €

https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-ipid_20180815_171012_6108631053008.pdf?13b3b9b310512a27116a2bb6;389500
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-ipid_20180815_171012_6108631053008.pdf?13b3b9b310512a27116a2bb6;389500
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-vpp_20180815_171028_8973784680943.pdf?13b37c7410512a27116a2bb6;385849
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/union-kasko-vpp_20180815_171028_8973784680943.pdf?13b37c7410512a27116a2bb6;385849


Optimal - Akcia 2020-1
čelné sklo a batožina zdarma
spoluúčasť 5% min. 165 €

206,40 € polročne
108,11 € štvrťročne

Akcia 2019-1
Pripoistenie čelného skla so spolúčasťou 5%, min. 16 EUR zadarmo na celú dobu poistenia
Pripoistenie batožiny s poistnou sumou 800 EUR zadarmo na 24 mesiacov (2 poistné obdobia)

Územná platnosť poistenia
územie Európy (geografické územie).

Základné poistné krytie
Poistné riziká:
- poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy živelnou udalostou,
- poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy zásahom cudzej osoby (vandalizmus),
- poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy zvieratom alebo stret so zvieratom,
- havária jednoznačne nezavinená vodičom poisteného motorového vozidla (nie je vina alebo spoluvina vodiča
poisteného MV),
- havária zavinená vodičom poisteného motorového vozidla (je vina alebo spoluvina vodiča poisteného MV),
- krádež, lúpež motorového vozidla alebo jeho obvyklej a/alebo doplnkovej výbavy,
- úmyselný požiar / výbuch

Zľavy
nebonusová zľava 40%
akvizičná zľava 10%
obchodná zľava za viac poistení 10%
UNP zľava 10%

 Informačný dokument o poistnom produkte

Wüstenrot
Plné KASKO
spoluúčasť 5% min. 150 EUR

408,08 €
204,04 € polročne

107,46 € štvrťročne

Výška poistného stanovená podľa:
- poistnej sumy vozidla,
- veku držiteľa vozidla,
- veku vozidla,
- okresu registrácie vozidla.

Výber z troch balíkov:
Plné Kasko:
- poistenie pre prípad havárie, živelnej udalosti a krádeže.
Čiastočné Kasko:
- poistenie pre prípad havárie a živelnej udalosti,
- poistenie pre prípad krádeže a živelnej udalosti.

Nadštandardné asistenčné služby pre každého:
- odtiahnutie vozidla,
- ubytovanie až na 3 noci,
- náhradné vozidlo až na 5 dní.

Krytie škôd na celom vozidle, jeho častiach alebo doplnkovej výbave.

Výber z troch spoluúčastí.

Zľava za vek vozidla a vek poistníka.

https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_Pz_Kasko_na_dialku_v2019_mod250719_20190807_131317_9889493784867.pdf?13b4a2f2120d855d120f00f6;369344
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_Pz_Kasko_na_dialku_v2019_mod250719_20190807_131317_9889493784867.pdf?13b4a2f2120d855d120f00f6;369344


Vernostná zľava pre klientov Wüstenrot poisťovne alebo Wüstenrot stavebnej sporiteľne 5 % alebo 10 % podľa počtu
uzavretých zmlúv.

Platnosť na celom území geografickej Európy.

Pripoistenia ku Kasku:
Úrazové pripoistenie pre vodiča a cestujúcich.
Nonstop právnik - pripoistenie právnej ochrany auta a vodiča v trestnom, priestupkovom a správnom práve a pri
náhrade škody, vrátane nonstop linky právneho poradenstva.

Rozsah poistenia:
Poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane prípadnej doplňujúcej výbavy pri: 
- dopravnej nehode (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky),
- pádoch (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta),
- živloch (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z
vodovodných zariadení),
- zásahu cudzej osoby,
- poškodení vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky
vozidla.
Krádež (vlámaním alebo lúpežným prepadnutím) celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej
doplňujúcej výbavy.

 Informačný dokument o poistnom produkte

Komunálna
Optimal - Akcia 2020-1
čelné sklo a batožina zdarma
spoluúčasť 0% min. 199 EUR

412,80 €
216,72 € polročne

113,52 € štvrťročne

Akcia 2019-1
Pripoistenie čelného skla so spolúčasťou 5%, min. 16 EUR zadarmo na celú dobu poistenia
Pripoistenie batožiny s poistnou sumou 800 EUR zadarmo na 24 mesiacov (2 poistné obdobia)

Územná platnosť poistenia
územie Európy (geografické územie).

Základné poistné krytie
Poistné riziká:
- poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy živelnou udalostou,
- poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy zásahom cudzej osoby (vandalizmus),
- poškodenie, zničenie motorového vozidla alebo jeho obvyklej výbavy zvieratom alebo stret so zvieratom,
- havária jednoznačne nezavinená vodičom poisteného motorového vozidla (nie je vina alebo spoluvina vodiča
poisteného MV),
- havária zavinená vodičom poisteného motorového vozidla (je vina alebo spoluvina vodiča poisteného MV),
- krádež, lúpež motorového vozidla alebo jeho obvyklej a/alebo doplnkovej výbavy,
- úmyselný požiar / výbuch

Zľavy
nebonusová zľava 40%
akvizičná zľava 10%
obchodná zľava za viac poistení 10%
UNP zľava 10%

 Informačný dokument o poistnom produkte

ČSOB
Balík 1

421,05 €
221,61 € polročne

https://online.wuestenrot.sk/documents/18422839/IPID_KASKO.pdf
https://online.wuestenrot.sk/documents/18422839/IPID_KASKO.pdf
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_Pz_Kasko_na_dialku_v2019_mod250719_20190807_131317_9889493784867.pdf?13b4a2f2120d855d120f00f6;369344
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_Pz_Kasko_na_dialku_v2019_mod250719_20190807_131317_9889493784867.pdf?13b4a2f2120d855d120f00f6;369344


spoluúčasť 5% min. 150 EUR 110,80 € štvrťročne

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu vám poskytujú nasledovné služby:

oprava vozidla na mieste,

odtiahnutie a úschova vozidla v prípade poruchy

alebo havárie,

pri strate kľúčov otvorenie a výmena zámku,

pomoc pri defekte pneumatiky,

pokračovanie v ceste v prípade krádeže vozidla,

doprava vozidla na územie SR pri oprave nad 7 dní,

vyslanie náhradného vodiča pri hospitalizácii vodiča po

nehode,

pomoc v prípade zámeny paliva alebo pri spotrebovaní

paliva,

asistencia pri štartovaní po vybití batérie,

odovzdanie odkazu blízkej osobe pri poruche, nehode

alebo v tiesni.

 Informačný dokument pre poistný produkt

Groupama
Komfort
spoluúčasť 5% min. 150 EUR

434,88 €
229,62 € polročne

120,75 € štvrťročne

Územná platnosť poistenia
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia na geografickom území Európy, ak
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Základné poistné krytie
Havária a živel

Asistenčné služby
Groupama Assistance v cene poistného vrátane opravy defektu a garancie dojazdu dodávateľa

 

Zľavy
obchodná zľava 10%
zľava za územie SR + ČR 5%
zľava za ročnú platbu 5%

Poistné riziká k balíkom BASIC KOMFORT PREMIUM

Totálna škoda v dôsledku havárie Áno Áno Áno

Totálna škoda v dôsledku živelnej udalosti Áno Áno Áno

Totálna škoda v dôsledku krádeže, lúpeže a vandalizmu Áno Áno Áno

Základná asistencia Áno Áno  

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku havárie  Áno Áno

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku živelnej udalosti  Áno Áno

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku vandalizmu  Áno Áno

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku vlámania  Áno Áno

Krádež, lúpež súčasti vozidla a výbavy  Áno Áno

Poškodenie alebo strata batožiny  Možno pripoistiť Áno

Nadštandartná asistencia  Možno pripoistiť Áno

Úraz prepravovaných osôb  Možno pripoistiť Áno

 Informačný dokument o poistnom produkte

Uniqa
Auto & Voľnosť - Limit opráv 50 € / hod
spoluúčasť 5% min. 165 EUR

447,50 €
230,82 € polročne

117,76 € štvrťročne

Poistením sú kryté škody 

https://www.csob.sk/documents/11005/805346/AsistencneSluzby_havarijne.pdf
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/csob_kasko_iPid_2019_20181221_142159_3281369096599.pdf?13b4f04310f5af23116a2bb6;408194
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/csob_kasko_iPid_2019_20181221_142159_3281369096599.pdf?13b4f04310f5af23116a2bb6;408194
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/Groupama_iPid_BezPecna_Jazda_-_HaVariJne_Poistenie_MotoroVycH_Vozidiel_20191003_085350_6693820961285.pdf?13b2712912586e0e12586e91;107380
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/Groupama_iPid_BezPecna_Jazda_-_HaVariJne_Poistenie_MotoroVycH_Vozidiel_20191003_085350_6693820961285.pdf?13b2712912586e0e12586e91;107380


· haváriou 
· živelnou udalosťou 
· zrážkou alebo stretom vozidla so zvieratami 
· poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím
hlodavcami 
· na zasklení vozidla 
· krádežou 
· lúpežou v zmysle trestného zákona 
· na parkovisku

 

Poisťovňa v rámci havarijného poistenia ponúka taktiež pre klientov možnosť zvoliť si neobmedzený limit opráv za
normohodinu práce (štandardne je limit opráv do výšky 50 EUR bez DPH za normohodinu práce).

 

Asistenčné služby zdarma k základnému krytiu havarijného poistenia, avšak iba pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t.
Pre ostatné kategórie nie sú poskytované

 Informačný dokument o poistnom produkte

ČSOB
Balík 1
spoluúčasť 100 EUR

462,97 €
243,67 € polročne

121,83 € štvrťročne

Asistenčné služby k havarijnému poisteniu vám poskytujú nasledovné služby:

oprava vozidla na mieste,

odtiahnutie a úschova vozidla v prípade poruchy

alebo havárie,

pri strate kľúčov otvorenie a výmena zámku,

pomoc pri defekte pneumatiky,

pokračovanie v ceste v prípade krádeže vozidla,

doprava vozidla na územie SR pri oprave nad 7 dní,

vyslanie náhradného vodiča pri hospitalizácii vodiča po

nehode,

pomoc v prípade zámeny paliva alebo pri spotrebovaní

paliva,

asistencia pri štartovaní po vybití batérie,

odovzdanie odkazu blízkej osobe pri poruche, nehode

alebo v tiesni.

 Informačný dokument pre poistný produkt

Uniqa
Auto & Voľnosť - Limit opráv 50 € / hod
spoluúčasť 165 EUR

478,83 €
246,98 € polročne

126,01 € štvrťročne

Poistením sú kryté škody 

· haváriou 

· živelnou udalosťou 

· zrážkou alebo stretom vozidla so zvieratami 

· poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím

hlodavcami 

· na zasklení vozidla 

· krádežou 

· lúpežou v zmysle trestného zákona 

· na parkovisku

 

Poisťovňa v rámci havarijného poistenia ponúka taktiež pre klientov možnosť zvoliť si neobmedzený limit opráv za

normohodinu práce (štandardne je limit opráv do výšky 50 EUR bez DPH za normohodinu práce).

 

https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_uniQa_Kasko_creator_20180219_131600_3527353215496.pdf?13b399b5f500ccd116a2bb6;104924
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_uniQa_Kasko_creator_20180219_131600_3527353215496.pdf?13b399b5f500ccd116a2bb6;104924
https://www.csob.sk/documents/11005/805346/AsistencneSluzby_havarijne.pdf
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/csob_kasko_iPid_2019_20181221_142159_3281369096599.pdf?13b4f04310f5af23116a2bb6;408194
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/csob_kasko_iPid_2019_20181221_142159_3281369096599.pdf?13b4f04310f5af23116a2bb6;408194
https://www.netfinancie.sk/havarijne/


Asistenčné služby zdarma k základnému krytiu havarijného poistenia, avšak iba pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t.

Pre ostatné kategórie nie sú poskytované

 Informačný dokument o poistnom produkte

Groupama
Premium
spoluúčasť 5% min. 150 EUR

487,80 €
257,58 € polročne

135,45 € štvrťročne

Územná platnosť poistenia
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo v priebehu trvania poistenia na geografickom území Európy, ak
nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Základné poistné krytie
Havária a živel

Asistenčné služby
Groupama Assistance Plus v cene poistného vrátane opravy defektu a garancie dojazdu dodávateľa

 

Zľavy
obchodná zľava 10%
zľava za územie SR + ČR 5%
zľava za ročnú platbu 5%

Poistné riziká k balíkom BASIC KOMFORT PREMIUM

Totálna škoda v dôsledku havárie Áno Áno Áno

Totálna škoda v dôsledku živelnej udalosti Áno Áno Áno

Totálna škoda v dôsledku krádeže, lúpeže a vandalizmu Áno Áno Áno

Základná asistencia Áno Áno  

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku havárie  Áno Áno

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku živelnej udalosti  Áno Áno

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku vandalizmu  Áno Áno

Poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku vlámania  Áno Áno

Krádež, lúpež súčasti vozidla a výbavy  Áno Áno

Poškodenie alebo strata batožiny  Možno pripoistiť Áno

Nadštandartná asistencia  Možno pripoistiť Áno

Úraz prepravovaných osôb  Možno pripoistiť Áno

 Informačný dokument o poistnom produkte

Uniqa
Auto & Voľnosť - Limit opráv bez
obmedzenia
spoluúčasť 5% min. 165 EUR

492,25 €
253,90 € polročne

129,54 € štvrťročne

Poistením sú kryté škody 

· haváriou 

· živelnou udalosťou 

· zrážkou alebo stretom vozidla so zvieratami 

· poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím

hlodavcami 

· na zasklení vozidla 

· krádežou 

· lúpežou v zmysle trestného zákona 

· na parkovisku

https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_uniQa_Kasko_creator_20180219_131600_3527353215496.pdf?13b399b5f500ccd116a2bb6;104924
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_uniQa_Kasko_creator_20180219_131600_3527353215496.pdf?13b399b5f500ccd116a2bb6;104924
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/Groupama_iPid_BezPecna_Jazda_-_HaVariJne_Poistenie_MotoroVycH_Vozidiel_20191003_085350_6693820961285.pdf?13b2712912586e0e12586e91;107380
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/Groupama_iPid_BezPecna_Jazda_-_HaVariJne_Poistenie_MotoroVycH_Vozidiel_20191003_085350_6693820961285.pdf?13b2712912586e0e12586e91;107380


 

Poisťovňa v rámci havarijného poistenia ponúka taktiež pre klientov možnosť zvoliť si neobmedzený limit opráv za

normohodinu práce (štandardne je limit opráv do výšky 50 EUR bez DPH za normohodinu práce).

 

Asistenčné služby zdarma k základnému krytiu havarijného poistenia, avšak iba pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t.

Pre ostatné kategórie nie sú poskytované

 Informačný dokument o poistnom produkte

Uniqa
Auto & Voľnosť - Limit opráv bez
obmedzenia
spoluúčasť 165 EUR

526,72 €
271,68 € polročne

138,61 € štvrťročne

Poistením sú kryté škody 

· haváriou 

· živelnou udalosťou 

· zrážkou alebo stretom vozidla so zvieratami 

· poškodenie káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov na vozidle spôsobených ohryzením alebo prehryznutím

hlodavcami 

· na zasklení vozidla 

· krádežou 

· lúpežou v zmysle trestného zákona 

· na parkovisku

 

Poisťovňa v rámci havarijného poistenia ponúka taktiež pre klientov možnosť zvoliť si neobmedzený limit opráv za

normohodinu práce (štandardne je limit opráv do výšky 50 EUR bez DPH za normohodinu práce).

 

Asistenčné služby zdarma k základnému krytiu havarijného poistenia, avšak iba pre osobné a nákladné vozidlá do 3,5 t.

Pre ostatné kategórie nie sú poskytované

 Informačný dokument o poistnom produkte

Milan Dvorský
0903282121
milan.dvorsky@insia.com

INSIA SK s.r.o.
Laurinská 3, 811 01 Bratislava
+421 220 570 714
info@insia.com
www.insia.sk

Vygenerované 23.6.2020 19:32:18 

Predložené cenové ponuky na poistenie boli spracované na základe Vami zadaných kritérií na porovnanie cien. Tieto
cenové ponuky sú informačného charakteru a môžu sa zmeniť v prípade, ak ich neakceptujete v daný deň vygenerovania.

https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_uniQa_Kasko_creator_20180219_131600_3527353215496.pdf?13b399b5f500ccd116a2bb6;104924
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_uniQa_Kasko_creator_20180219_131600_3527353215496.pdf?13b399b5f500ccd116a2bb6;104924
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_uniQa_Kasko_creator_20180219_131600_3527353215496.pdf?13b399b5f500ccd116a2bb6;104924
https://kalkulacka.insia.sk/userfiles/iPid_uniQa_Kasko_creator_20180219_131600_3527353215496.pdf?13b399b5f500ccd116a2bb6;104924
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