Poistenie asistencie diskov
a pneumatík TOMKET
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., Belgicko
Produkt: P
 oistenie asistencie diskov, Technická asistencia vozidla,
Poistenie asistencie pneumatík

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred
uzavretím poistenia a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch: v poistnej zmluve, vo Všeobecných
poistných podmienkach poistenia asistencie diskov TOMKET SK, v Doplnkových poistných podmienkach poistenia diskov
TOMKET – technická asistencia vozidla zo dna 1. 1. 2012, vo Všeobecných poistných podmienkach poistenia asistencie
pneumatík TOMKET SK a v Doplnkových poistných podmienkach poistenia asistencie pneumatík TOMKET SK zo dňa 1. 10. 2012
(ďalej len ako „VPP“).

O aký typ poistenia ide?
Poistenie asistencie diskov a pneumatík je súkromné neživotné škodové poistenie pre prípad vybraných rizík uvedených v časti “Čo je
predmetom postenia?” určené pre poistenie a asistenciu diskov. Neoddeliteľnou súčasťou tohto poistenia je aj poistenie technickej
asistencie vozidla. Poistenie vzniká okamihom nákupu poisteného/ných disku/diskov, resp. pneumatiky/pneumatík prostredníctvom
internetového obchodu poistníka. Poistenie každého poisteného disku, resp. pneumatiky, zaniká buď uplynutím poistnej doby, ktorá je
stanovená na 12 mesiacov odo dňa vzniku poistenia, alebo poskytnutím poistného plnenia, záleží na tom, čo nastane skôr.

Čo je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia je poistenie asistencie diskov a pneumatík TOMKET.
Aké je poistné plnenie?
V prípade poistnej udalosti (poistenie asistencie diskov) bude poistenému poskytnuté poistné plnenie formou opravy
alebo úhrady obstarávacej ceny nového disku v rozsahu a za podmienok stanovených v poistnej zmluve a v poistných
podmienkach.
Neoddeliteľnou súčasťou poistenia je aj poistenie technickej asistencie vozidla, tak ako je definované v „Doplnkových
poistných podmienkach poistenia asistencie diskov TOMKET SK“, resp. v „Doplnkových podmienkach poistenia
asistencie pneumatík TOMKET SK“.
V prípade, že na poistené disku / diskoch dôjde k poškodeniu, poistiteľ prostredníctvom asistenčnej služby poistiteľa
zorganizuje a uhradí asistenčné služby:
a) nasadenie rezervného disku vrátane rezervnej pneumatiky na miesto poškodeného poisteného disku, alebo
(napr. v prípade, že vozidlo náhradným kolesom nedisponuje)
b) odtiahnutie do najbližšieho pneuservisu od miesta udalosti
c) náhradné vozidlo kategórie B (napr. Škoda Fabia) bez odstavenia a pristavenie v prípade, že výmena poškodeného
disku v pneuservise nebude možná ten istý deň
V prípade, že sa preukáže nárok poisteného na poistné plnenie (poistenie asistencie pneumatík), poistiteľ poskytne
poistné plnenie:
a) formou úhrady nákladov na opravu poškodenej poistenej pneumatiky až do výšky 80 €, alebo (v prípade, že oprava
nebude technicky možná alebo ekonomicky vhodná);
b) formou poskytnutia zľavy na zadováženie novej pneumatiky kúpenej prostredníctvom internetového obchodu
poistníka.
Upozornenie: Úplný zoznam poistných plnení nájdete vo VPP.

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistiteľ neposkytne poistné plnenie v prípade ak poistná udalosť bola spôsobená pod vplyvom alkoholu,
psychofarmák a drog či iných obdobných látok.
Škodové udalosti, ku ktorým došlo mimo území Slovenskej republiky.
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo VPP.

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistenie sa nevzťahuje najmä na takéto prípady:
ak k poistnej udalosti došlo pri súťaži, športovom zápolení a príprave na ne alebo motoristických prehliadkach
ak k poistnej udalosti došlo mimo vyznačenej komunikácie.
Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení a výluk nájdete vo VPP.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na všetky udalosti, ktoré vznikli výhradne na území Slovenskej republiky.

Aké mám povinnosti?
Poistník/poistený je najmä povinný:
• poskytnúť pravdivé a úplné informácie pred uzavretím a v priebehu trvania poistenia
• dbať na to, aby poistná udalosť nenastala
• Poistený je povinný v prípade vzniku škodovej udalosti v prvom rade kontaktovať asistenčnú službu, informovať ju
o vzniku škodovej udalosti a vyžiadať si jej pokyny a postupovať v súlade s nimi.
• V prípade, že nastane udalosť, z ktorej si chcete uplatniť nárok na poistné plnenie, je ju potrebné čo najskôr oznámiť
poisťovateľovi, predložiť mu potrebné doklady pre uplatnenie nároku na poistne plnenie a riadiť sa jeho pokyny.
Upozornenie: Úplný zoznam povinností nájdete vo VPP.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platí poistník.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie vzniká okamihom nákupu poisteného/ných disku/diskov, resp. pneumatiky, prostredníctvom internetového
obchodu poistníka. Poistenie zaniká buď uplynutím poistnej doby, ktorá je stanovená na 12 mesiacov odo dňa vzniku
poistenia, alebo poskytnutím poistného plnenia, záleží na tom, čo nastane skôr. Kompletné informácie nájdete vo VPP.

Ako môžem zmluvu ukončiť?
Poistenie zaniká písomnou dohodou zmluvných strán, výpoveďou poistiteľa alebo poistníka, popr. poisteného v zmysle
zákona, ďalšími spôsobmi uvedenými v Občianskom zákonníku.

