POISTENIE BICYKLOV, ELEKTROBICYKLOV,
KOLOBEŽIEK, ELEKTROKOLOBEŽIEK A
CYKLOVOZÍKOV A POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
Z ICH PREVÁDZKY
POISTNÁ ZMLUVA / POISTKA Č.

POISTNÍK

MENO, PRIEZVISKO:
ADRESA:
KONTAKTNÝ TELEFÓN:
EMAIL:
(poistený je zhodný s poistníkom)
POISŤOVACÍ BROKER

MyPlan Insurance s.r.o. (“BikePlan”), Golčova 485, 148 00 Praha 4, Česká republika,
IČO: 08997314, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, spisová
značka C 328889
POISTITEĽ

HDI GLOBAL SPECIALTY SE
Podbielskistraße 396, 30659 Hannover, Německo, IČO:
5299004VW9WNRHTLF050 registrovaná v Nemecku na miestnom súde v
Hannoveri pod číslom HRB 211924, konajúcej prostredníctvom švédskej pobočky so
sídlom Hantverkargatan 25, 106 50 Stockholm, Švédsko
konajúci v mene CEE Specialty s.r.o.
Francouzská 171/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 07947208,
zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, spisová značka C 310327

bikeplan@bikeplan.sk | +420 224 235 210 | +420 602 220 678

ÚVODNÉ USTANOVENIA:
Toto poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky
zákonník a Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie bicyklov,
elektrobicyklov, kolobežiek, elektroklobežiek a cyklovozíkov a pre poistenie
zodpovednosti z ich prevádzky (ďalej len „VPP BikePlan 01/2021”).
ODDIEL I

MAJETKOVÉ POISTENIE BICYKLOV,
ELEKTROBICYKLOV, KOLOBEŽIEK,
ELEKTROKOLOBEŽIEK A CYKLOVOZÍKOV
Predmety poistenia

Poistenie sa dojednáva výhradne pre predmety poistenia, ktoré sú uvedené v
prehľade dohodnutého vecného rozsahu poistenia k tejto poistnej zmluve. Poistenie
môže byť dohodnuté najmä pre nasledujúce predmety poistenia:
•
•
•
•
•

Nové alebo použité nepoškodené bicykle
Nové alebo použité nepoškodené elektrobicykle
Nové alebo použité nepoškodené kolobežky
Nové alebo použité nepoškodené elektrokolobežky
Nové alebo použité nepoškodené cyklovozíky

ROZSAH POISTENIA

Základný rozsah poistenia je definovaný v VPP BikePlan 01/2021 v čl. 9. - náhodné
poškodenie alebo zničenie alebo odcudzenie poisteného predmetu.
DOPLNKOVÉ POISTENIA

Poistenie môže byť rozšírené o nasledujúce doplnkové poistenie:
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-

pre aktivity na špeciálnych stezkách a miestach (singletrail/ singletrack/
downhill/ bikepark)
pre účasť na organizovaných závodoch (amatérskych, profesionálnych)

Poistenie sa vzťahuje na predmety poistenia, ktorých vlastníkom je poistený, alebo
ktorý ich právom užíva alebo ich prevzal na základe zmluvy, prípadne na ďalšie
predmety tvoriace príslušenstvo predmetov poistenia, podľa vymedzenia uvedeného
vo VPP BikePlan 01/2021.
ODDIEL II

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI Z PREVÁDZKY
POISTENÝCH BICYKLOV, ELEKTROBICYKLOV,
KOLOBEŽIEK, ELEKTROKOLOBEŽIEK A
CYKLOVOZÍKOV

ROZSAH POISTENIA

Poistený má právo, aby za neho poisťovateľ uhradil:
• škodu alebo nemajetkovú ujmu spôsobenú ublížením na zdraví alebo
usmrtením;
• škodu na veci spôsobenú jej poškodením, zničením alebo stratou (na živé
zviera sa použijú ustanovenia o veci obdobne, avšak len v rozsahu
neodporujúcom jeho povahe);
• ujmu na imaní vyplývajúcu z ujmy na zdraví, z ujmy pri usmrtení a zo škody na
veci (tzv. následnú finančnú škodu); regresnú náhradu za náklady vynaložené
zdravotnou poisťovňou na zdravotnú starostlivosť v prospech tretej osoby v
dôsledku nedbalostného porušenia poisteného;
• náklady právneho zastúpenia; ďalšie náklady a výdavky, ktoré vznikli v súvislosti
s poistnou udalosťou, avšak iba ak k ich vynaloženiu dal poisťovateľ
predchádzajúci písomný súhlas, to všetko za predpokladu, že k takým ujmám či
škodám a/alebo nákladom došlo v dôsledku porušenia právnej povinnosti
poisteného.
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Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škody a ujmy, ktoré vznikli
prevádzkou elektrobicykla či elektrokolobežky, ktoré sa môže pohybovať
s podporou motora rýchlejšie ako 25 km/hod a ktorých výkon motora
presahuje 250 W u elektrobicykla a 1000 W u elektrokolobežky; Bližšie
informácie k výlukám z poistenia sú uvedené v čl.15 VPP BikePlan
01/2021.
LIMIT POISTNÉHO PLNENIA:

Pre poistenie zodpovednosti z prevádzky poisteného predmetu poistenia/predmetov
poistenia môže byť dojednaný limit až do 400.000,- EUR.
Dohodnutý limit je uvedený v prehľade dojednaného vecného rozsahu poistenia k
tejto poistnej zmluve.
Dohodnutá poistná čiastka/limit/sublimit je maximálnym limitom poistného plnenia
pre jednu a všetky poistné udalosti nastalé v poistnej dobe.

USTANOVENIA SPOLOČNÉ PRE ODDIEL I A II
ZJEDNANÝ VECNÝ ROZSAH POISTENIA

Prehľady dohodnutého vecného rozsahu poistenia pre oddiely I a II sú prílohou tejto
poistnej zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
MIESTO POISTENIA

Geografická Európa
POISTNÁ DOBA

Poistenie sa dojednáva na dobu určitú s poistnou dobou od

do

vrátane.
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POISTNÉ

Celkové poistné plus daň za poistnú dobu za poistenie majetku podľa tejto poistnej
zmluvy je:
EUR
Celkové poistné za poistné obdobie za voliteľné doplnkové poistenia podľa tejto
poistnej zmluvy je:
EUR
Celkové poistné plus daň za poistnú dobu za poistenie zodpovednosti z prevádzky
podľa tejto poistnej zmluvy je:
EUR
Celkové poistné plus daň za poistnú dobu je:
EUR
Z toho daň z poistenia je:
EUR
Celkové ročné poistné bez daně je:
EUR
SPLATNOSŤ A SPÔSOB PLATENIE POISTNÉHO

Poistné je splatné k dátumu:
Poistné je nutné uhradiť do 7 dní od dátumu dojednania poistenia, bez ohľadu na dátum
začiatku platnosti poistenia. Ak nebude poistné zaplatené do 7 dní od dátumu
dojednania poistnej zmluvy, poistenie nevzniká.
Platba bude vykonávaná na bankový účet splnomocneného makléra - číslo účtu v EUR:
1701174008/1111 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.,
Bratislava: IBAN: SK42 1111 0000 0017 0117 4008, BIC/SWIFT: UNCRSKBX
HLÁSENIA POISTNÝCH UDALOSTÍ

Poistné udalosti je možné nahlásiť prostredníctvom online formulára Hlásenie škôd na
www.bikeplan.sk. Potom nasledujte pokyny likvidátora poistných udalostí INSERVIS
SLOVAKIA s.r.o., a informujte ho pravdivo a úplne o vzniku a rozsahu škodovej
udalosti;
MAKLÉRSKA DOLOŽKA

Poistník vyhlasuje, že splnomocnil BikePlan – spoločnosť MyPlan Insurance s.r.o.,
Golčova 485, 148 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 08997314 (ďalej len
„splnomocnený maklér“) na výkon sprostredkovateľskej činnosti v poisťovníctve a
poverení. Rokovania týkajúce sa tejto poistnej zmluvy budú vykonávané výhradne
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prostredníctvom splnomocneného makléra, ktorý je oprávnený prijímať zmluvne
záväzné oznámenia a rozhodnutia oboch zmluvných strán.
ZMLUVNÉ USTANOVENIA

Poistník dojednáva poistenie podľa tejto poistnej zmluvy vo svoj prospech, tzn. že je
zároveň poisteným.
Poistná zmluva je vystavená formou obchodu na diaľku a to formou súhlasu so vstupom
do poistenia, ktorý koncový zákazník urobí elektronickou formou u obchodného
partnera, obsahujúci Vyhlásenie koncového zákazníka so súhlasom so vstupom do
poistenia; alebo zaplatením poistného.
Poistník vyhlasuje, že mu poistiteľ pred uzavretím poistnej zmluvy poskytol jasným a
presným spôsobom, písomne a v slovenskom jazyku informácie uvedené v §83 a §84
zákona č. 170/2018 Zb. Zákon o distribúcii poistenia a zaistenia.
POISTNÁ ZMLUVA

Táto poistná zmluva bola uzavretá tzv. formou na diaľku.

PRÍLOHY POISTNEJ ZMLUVY
Prílohou tejto poistnej zmluvy sú nasledujúce dokumenty:
•
•
•
•

Prehľady dohodnutého vecného rozsahu poistenia pre oddiely I a II
VPP BikePlan platné ku dňu dojednania poistnej zmluvy
Legislatívne podmienky
Informačný dokument o poistnom produkte BikePlan

bikeplan@bikeplan.sk | +420 224 235 210 | +420 602 220 678

