
KEĎ SI NA
CESTÁCH
VYČERPÁTE
ŠŤASTIE

POVINNÉ ZMLUVNÉ 
POISTENIE

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE

Poistenie pre krytie škôd na zdraví a majetku, ktoré spôsobíte druhým prevádzkou moto-
rového vozidla s platnosťou na celom území Európy a Ruskej federácie.

Výber limitov poistného plnenia:

 Štandard: 6 070 000 € za škodu na zdraví a 2 000 000 € za škodu na veci a ušlý zisk, 

 Nadštandard: 7 000 000 € za škodu na zdraví a 7 000 000 € za škodu na veci a ušlý zisk.

Atraktívne NONSTOP asistenčné služby k PZP:
 oprava vozidla na mieste, 

 bezlimitné odtiahnutie vozidla na miesto bydliska alebo do najbližšieho servisu  
v prípade jeho havárie,

 úschova vozidla v prípade jeho poruchy a havárie, 

 pri strate kľúčov otvorenie a výmena zámku, 

 pomoc pri defekte pneumatiky, 

 pokračovanie v ceste v prípade krádeže vozidla.

Za minimálny ročný poplatok 11 € získate v asistenčných službách Premium rozšírené 
služby a vyššie limity krytia. 

V prípade ťažkostí volajte kedykoľvek asistenčnú službu +421 2 4445 0050.

S ČSOB havarijným poistením sa limity pre asistenčné služby PZP navýšia aj o limity 
z havarijného poistenia.
 Limity a rozsah asistenčných služieb sú uvedené v prílohe č. 1 k poistnej zmluve PZP.

PZP CHRÁNI VAŠE FINANCIE

Najvyššie vyplatené poistné plnenie na jednej poistnej udalosti v ČSOB Poisťovni bolo 
vo výške 31 312 € – ako sťaženie spoločenského uplatnenia poškodenej spolujazdkyne. 
Poistná udalosť nastala z dôvodu mikrospánku vodiča. 
 
ČSOB Poisťovňa vyplatila škodu 16 684 € spôsobenú klientom, keď nabúral do pred ním 
idúceho motorového vozidla, ktoré prudko zabrzdilo kvôli prebiehajúcej líške.

Vodič pod vplyvom mikrospánku narazil do zvodidiel. Nehoda nebola vážna, pre istotu 
však kontaktoval asistenčnú službu, ktorá zabezpečila do polhodiny príjazd mechanika. 
Po menšej oprave a dôkladnej kontrole klient mohol pokračovať ďalej v jazde.
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KONTAKTY NA OHLÁSENIE POISTNEJ UDALOSTI

Ak vám vznikla škoda alebo ste spôsobili škodu, bez zbytočného odkladu zavolajte na 
Call centrum likvidácie v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00:

  0850 311 312,

  zo zahraničia volajte: +421 2 5966 6997.

Alebo nahláste svoju poistnú udalosť online na našom webe https://www.csob.sk/
nahlasenie-poistnej-udalosti. Pre nahlásenie poistnej udalosti stačí vaše rodné číslo alebo 
číslo poistnej zmluvy. Dokumenty môžete nahrať k poistnej udalosti aj dodatočne po 
nahlásení.

Získajte prehľad o aktuálnom stave vybavovania svojej poistnej udalosti na našom webe 
https://www.csob.sk/stav-poistnej-udalosti. Takisto môžete v prípade potreby nahrať 
požadované dokumenty.

Nezabudnite, že dopravnú nehodu je potrebné nahlásiť do 15 dní po jej vzniku, ak 
vznikla na území Slovenskej republiky, alebo do 30 dní, ak vznikla v zahraničí.

PRIPOISTENIA K PZP ZABEZPEČIA VAŠE AUTO

K povinnému zmluvnému poisteniu auta si môžete dojednať atraktívne havarijné 
poistenia podľa svojho výberu:

 PRIPOISTENIE SKIEL 

 Kryjeme čelné, zadné a bočné sklá vozidla bez nutnosti identifikácie vinníka.  
V prípade opravy čelného skla (nie kompletnej výmeny) spoluúčasť neplatíte.  
Územná platnosť podľa krajín uvedených na Zelenej karte.

 Spoluúčasť je 10 %, pričom si môžete vybrať z rôznych limitov: 150 €, 300 €,  
500 € a 1 000 €.

 PRIPOISTENIE ŽIVELNEJ UDALOSTI 
 Pripoistenie kryje náhodné nepredvídateľné živelné udalosti: požiar, výbuch, úder 

blesku, záplava, povodeň, krupobitie, víchrica, pád stromu, nadzvuková vlna. 
 Územná platnosť v Slovenskej republike.
 Spoluúčasť je 200 €.
 Limit poistného plnenia je 2 500 €.

 PRIPOISTENIE PRIAMEHO STRETU SO ZVEROU 

 Pripoistenie kryje všetky poškodenia vozidla zapríčinené priamym stretom auta  
so zvieraťom (napr. lesná zver, domáce zvieratá a pod.).

 Územná platnosť v Slovenskej republike. 
 Spoluúčasť je 200 €.
 Limit poistného plnenia je 3 000 €.

 PRIPOISTENIE KRÁDEŽE VOZIDLA
 Pripoistenie kryje krádež vozidla a pri jeho nájdení aj poškodenia zapríčinené zlodejom. 
 Územná platnosť v Slovenskej republike. 
 Spoluúčasť je 0 €.
 Limit poistného plnenia je 4 000 €.

Jednotlivé havarijné pripoistenia si môžete uzavrieť nielen k novej, ale aj k existujúcej 
zmluve PZP v každej pobočke ČSOB Poisťovne, ČSOB Banky alebo u svojho finančného 
agenta.

ČSOB Poisťovňa uhradila poškodenie auta vo výške 2 500 € spôsobené intenzívnym 
krupobitím.

Srna, ktorá vyskočila z priekopy, zapríčinila čelnú zrážku s následným poškodením auta 
za 2 714 €. Spôsobená škoda bola hradená z pripoistenia priameho stretu so zverou 
uzavretého v rámci PZP.

Od neznámeho protiidúceho nákladného auta odletel štrk a poškodil nielen čelné, ale aj 
bočné sklo. Celková škoda 890 € bola krytá z pripoistenia skiel.
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