
Poistenie MINI KASKO
Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Produkt: 512 - Havarijné poistenie MINI KASKOKOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group,
Slovenská republika, IČO: 00 585 441

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Úplný rozsah práv a povinností, ktoré Vám z poistenia 
vyplývajú, je uvedený v Poistnej zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach havarijného poistenia MINI KASKO (VPP MINI KASKO).

O aký typ poistenia ide?
Havarijné poistenie MINI KASKO Vám zabezpečí ochranu pred nečakanými situáciami poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla haváriou, živelnou 
udalosťou, vandalizmom, stretom vozidla so zverou alebo domácim zvieraťom, poškodenia vozidla hlodavcami, poškodenia zasklenia poisteného vozidla
a v rozšírenom variante poistenia MINI KASKO PLUS aj v prípade odcudzenia celého poisteného vozidla krádežou vlámaním alebo lúpežou. Poistenie je 
určené pre staršie prevádzkované motorové vozidlá, pri ktorých v čase dojednávania poistenia uplynula doba od dátum ich prvej registrácie minimálne 60 
mesiacov, však nie viac ako 132 mesiacov od dátumu jeho prvej registrácie.

512_20221502_1

   Čo je predmetom poistenia?

	3 VARIANT MINI KASKO
Poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie 
poisteného vozidla v dôsledku:
 • havárie,
 • živelnej udalosti,
 • vandalizmu,
 • stretu so zverou alebo domácim zvieraťom.

Poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie vozidla:
 • hlodavcami,
 • a poškodenie zasklenia poistného vozidla.

	3 VARIANT MINI KASKO PLUS
Poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie
poisteného vozidla v dôsledku:
 • havárie,
 • živelnej udalosti,
 • vandalizmu,
 • stretu so zverou alebo domácim zvieraťom.

Poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie vozidla:
 • hlodavcami,
 • a poškodenie zasklenia poistného vozidla.

Poistenie sa vzťahuje na odcudzenie celého poisteného vozidla
 • krádežou vlámaním a lúpežou.

Poistiť možno len vozidlo:
 – kategórie M1, M1G a N1, N1G,
 – pri ktorom v čase dojednávania poistenia uplynula doba od 

dátumu jeho prvej registrácie minimálne 60 mesiacov, nie však 
viac ako 132 mesiacov od dátumu jeho prvej registrácie,

 – má pridelené slovenské EČV a platné osvedčenie o evidencii 
vozidla vydané príslušnými orgánmi SR.

 – používané na súkromné účely alebo firemné referentské 
vozidlo.

Pre účely poistenia MINI KASKO sa systém Bonus/Malus neuplatňuje.

Poisťovateľ k poisteniu MINI KASKO asistenčné služby neposkytuje.

Upozornenie: Úplné informácie o predmete poistenia sú uve-
dené vo VPP MINI KASKO.

   Čo nie je predmetom poistenia?

Škody vzniknuté následkom alebo v súvislosti s:
	2 Úmyselným spôsobením škody poistníkom, poisteným, alebo 

oprávneným užívateľom.
	2 Riadením MV osobou, ktorá nie je držiteľom príslušného vodičské-

ho oprávnenia.
	2 Riadením MV osobou, ktorá bola pod vplyvom alkoholu, omamnej 

alebo psychotropnej látky alebo pod vplyvom lieku.
	2 Škody, ak sa po poistnej udalosti preukáže, že MV pochádza z 

trestnej činnosti alebo bolo použité na trestnú činnosť.
	2 Pri organizovaných pretekoch všetkého druhu a pri ostatných 

prípravných jazdách k týmto pretekom a súťažiam.
	2 Dopravnou nehodou, ktorá v zmysle platných právnych predpisov 

Slovenskej republiky nebola hlásená polícii.

Upozornenie: Úplný zoznam výluk nájdete vo VPP MINI KASKO.

   Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

 ! Porušenie povinností poisteného má za následok uplatnenie 
nároku poisťovateľa na zníženie poistného plnenia podľa toho, aký 
vplyv malo toto porušenie na rozsah a výšku jeho povinnosti plniť.

Upozornenie: Úplný zoznam obmedzení nájdete vo VPP MINI 
KASKO.
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   Aké mám povinnosti?

Z povinností uvedených v poistných podmienkach uvádzame nasledovné príklady:
Povinnosti pred uzavretím poistenia:
• Odpovedať pravdivo na všetky otázky, ktoré sa týkajú dojednávaného poistenia a majú vplyv na uzatvorenie poistnej zmluvy a ohodnotenie rizika.
• Pred začiatkom poistenia každého poisteného vozidla podrobiť sa vstupnej obhliadke vozidla. V prípade, ak nastane poistná udalosť v čase, keď nie je 

vykonaná vstupná obhliadka poisteného vozidla poistený sa podieľa na poistnom plnení spoluúčasťou 30%, min. 500 €.
• Pravdivo uviesť účel použitia motorového vozidla, ktoré môže slúžiť výhradne na súkromné účely alebo ako referentské vozidlo.
• V prípade dojednania rozšíreného variantu poistenia MINI KASKO PLUS pravdivo odpovedať na otázky týkajúce sa zabezpečovacích zariadení proti 

odcudzeniu vozidla.
Povinnosti počas trvania poistenia:
• Predchádzať poistnej udalosti dodržiavaním príslušných právnych predpisov a spoločenských noriem.
• V prípade dojednania variantu poistenia MINI KASKO PLUS zabezpečiť poistené vozidlo okrem riadneho uzamknutia jedným predpísaným zabez-

pečovacím zariadením.
• Dodržiavanie ustanovení uvedených v poistných podmienkach.
• Udržiavať vozidlo v riadnom prevádzkyschopnom stave a nepoškodené.
Povinnosti v prípade poistnej udalosti
• Poistník/poistený je povinný podľa pokynov poisťovne v prípade vzniku škody na poistenom vozidle nahlásiť túto udalosť poisťovni telefonicky  

(+421 2 5729 9999), prípadne elektronickou poštou (emailom).
• Poistený je povinný v prípadoch poistných udalostí, ktoré uvádzajú VPP MINI KASKO, umožniť osobe poverenej poisťovateľom vykonanie obhliadky 

vozidla bezodkladne po poistnej udalosti za účelom zistenia a zadokumentovania rozsahu poškodenia vozidla a vyhotovenia kalkulácie nákladov na 
opravu.

• Poistený je povinný v prípadoch poistných udalostí, ktoré uvádzajú VPP MINI KASKO, umožniť na požiadanie poisťovateľa osobe poverenej pois-
ťovateľom vykonanie kontrolnej obhliadky po oprave vozidla za účelom zistenia, či na poistenom vozidle boli odstránené všetky poškodenia a či je 
poistené vozidlo v riadnom technickom stave.

   Kedy a ako uhrádzam platbu?

• Poistné, prípadne prvá splátka poistného je splatné najneskôr v posledný deň lehoty určenej na zaplatenie v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
• Náklady na poistenie platíte štvrťročne, polročne, alebo ročne, podľa zvolenej frekvencie platenia v poistnej zmluve. Jednorázové poistné sa 

uhrádza vždy celé.
• Platby poistného je možné realizovať prevodom na účet poisťovne alebo platbou kartou.
• Poistné sa považuje za uhradené po pripísaní sumy vo výške poistného na účet poisťovne a to vrátane dane z poistenia.

   Kedy začína a končí krytie?

• Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
• V prípade uzavretia poistnej zmluvy na diaľku (t.j. uzavretú prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie) sa prijatím návrhu na uzavretie 

poistnej zmluvy rozumie zaplatenie poistného za prvé dohodnuté poistné obdobie (prípadne, prvej splátky poistného, ak bolo zaplatenie poistného 
za celé poistné obdobie dohodnuté v splátkach) vo výške uvedenej v návrhu poistnej zmluvy v lehote siedmych kalendárnych dní odo dňa uvedené-
ho v návrhu poistnej zmluvy ako deň začiatku poistenia (zaplatením poistného sa rozumie pripísanie poistného, za prvé dohodnuté poistné obdobie 
prípadne prvej splátky poistného vo výške uvedenej v poistnej zmluve na bankový účet poisťovne). Márnym uplynutím tejto lehoty platnosť návrhu 
poistnej zmluvy zaniká a poistenie nevznikne. V prípade uzavretia poistnej zmluvy na diaľku - zaplatením poistného, poistenie začína hodinou a dňom 
uvedeným v návrhu poistnej zmluvy, pokiaľ platba poistného za prvé dohodnuté poistné obdobie, prípadne prvá splátka poistného uvedená v poistnej 
zmluve bude pripísaná v plnej výške na účet poisťovne.

• Poistenie zanikne:
 – v prípade jednorazového poistného, uplynutím poistného roka, 24:00 hod. dňa, ktorý je uvedený v poistnej zmluve ako koniec poistenia,
 – písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,
 – v prípade nezaplatenia poistného podľa podmienok uvedených v poistných podmienkach,
 – ukončením činnosti poisteného alebo poistníka, zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť, zánikom poisteného bez právneho nástupcu,
 – ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane,
 – na základe písomnej dohody poisťovateľa poistníka,
 – zánikom poisteného vozidla,
 – zmenou v osobe vlastníka poisteného vozidla,
 – dňom trvalého vyradenia vozidla z evidencie vozidiel,
 – dňom krádeže, lúpeže poisteného motorového vozidla, pokiaľ nie je možné dobu krádeže, lúpeže presne určiť, považuje sa poistené vozidlo za 

ukradnuté dňom, keď polícia Slovenskej republiky prijala oznámenie o krádeži, lúpeži poisteného motorového vozidla.

   Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým dôjde na území Slovenskej republiky. V poistnej zmluve je možné dojednať rozšírený rozsah 
územnej platnosti poistenia pre štáty Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Poľská republika a Rakúska republika.
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   Ako môžem zmluvu vypovedať?

• Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia, pričom výpoveď musí byť doručená poisťovni najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného 
obdobia. Ak došlo k zmene výšky poistného a poisťovňa výšku poistného neoznámila tomu, kto s ňou uzavrel poistnú zmluvu, najneskôr desať 
týždňov pred uplynutím poistného obdobia, neuplatní sa lehota podľa prvej vety.

• Písomnou výpoveďou do dvoch mesiacov od dátumu uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdenná a začína plynúť nultou hodinou 
dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, pričom poisťovňa má právo na pomer-
nú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.

• Písomnou výpoveďou do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, pričom výpovedná lehota je osem-
denná a začína plynúť nultou hodinou dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede poisťovni, uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne, 
pričom poisťovňa má právo na pomernú časť poistného zodpovedajúcu dĺžke trvania poistenia.
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