
Generali Slovensko, a.s. 

ponúka klientom tieto typy havarijného poistenia: AUTOMAX, AUTOPROTEKT, 
SUPERAUTO. 

 

AUTOMAX 

- novinka pre majiteľov nových a jazdených vozidiel do 3,5 t vrátane, ako aj 
pre ostatné vozidlá nad 3,5 t, ktorých vek pri vstupe do poistenia je 0 až 15 rokov. 
Výhodou tejto novinky je stanovenie poistného na mieru (výhodnejšia cena) zohľadňujúce 
vek klienta, región a ďalšie parametre. Ak jazdíte bez nehôd, môžete počas trvania 
poistenia získať bonus až do výšky 70 %. Široký výber doplnkových poistení, pri ročnej 
platbe poistného zľava 5 %, výber z viacerých spoluúčastí, možnosť uzatvorenia poistnej 
zmluvy aj na diaľku (bez potreby jej podpisovania) a praktické asistenčné služby 
pre pomoc na cestách doma aj v zahraničí celkom ZADARMO. 
Optimálnu ochranu pre vás a vaše auto si nastavíte sami podľa svojich predstáv 
a zaplatíte len za to, čo naozaj potrebujete. 

Vybrať si môžete až zo štyroch balíkov poistného krytia: BASIC  – havária; PLUS - havária 
+ živel a vandalizmus; KOMFORT - havária + živel a vandalizmus + krádež; EXTRA - 
havária + živel a vandalizmus + krádež + novinka GAP (poistenie finančnej straty). 

Výhodnejšiu cenu získate ak si zvolíte poistné krytie len nezavinených škôd a ak si zvolíte 
pre opravu svojho auta zmluvný servis odporúčaný Generali. 

Vozidlo potrebujete mať vybavené funkčnými zabezpečovacími zariadeniami. 

AUTOPROTEKT 

- poistka je určená pre skúsených a zodpovedných vodičov, ktorí vlastnia auto 
v najlepších rokoch, prípadne jazdia málo. Kryje škody spôsobené následkom akejkoľvek 
náhodnej poistnej udalosti: havárie, za vznik ktorej plne zodpovedá prevádzkovateľ alebo 
vodič iného vozidla, živelných udalostí (napr. požiar, výbuch, záplava, povodeň, víchrica, 
pád stromov, atď.), vandalizmu (úmyselné poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho 
časti treťou osobou). poškodením zverou alebo stretom s ňou (na území SR šetrených 
políciou), krádež alebo lúpež vozidla alebo jeho časti. 
Havarijné poistenie AUTOPROTEKT je možné dojednať aj s vylúčením rizika krádeže 
alebo lúpeže vozidla alebo jeho časti. Vozidlo potrebujete mať vybavené funkčnými 
zabezpečovacími zariadeniami. 

SUPERAUTO 

- určené pre autá v najlepších rokoch do 3,5 t vrátane. Vek vozidla pri vstupe 
do poistenia môže byť v rozmedzí od 3 do 15 rokov. Je určený pre klientov, ktorí 
vykonávajú opravy v neautorizovaných servisoch, alebo pri poistnej udalosti preferujú 
plnenie formou rozpočtu. Havarijné poistenie SUPERAUTO vaše auto ochráni v prípade: 
havárie, zmocnenia vozidla alebo jeho časti krádežou, lúpežou alebo neoprávneným 
užívaním, živelnej udalosti, vandalizmu, poškodenia zverou alebo stretom s ňou. Poistenie 
je možné dojednať aj s vylúčením rizika zmocnenia sa vozidla alebo jeho časti krádežou, 
lúpežou alebo neoprávneným užívaním. Vozidlo potrebujete mať vybavené funkčnými 
zabezpečovacími zariadeniami.  
V prípade parciálnej (čiastkovej) škody sa vykonávajú opravy v neautorizovaných 
servisoch alebo je poistné plnenie poskytované formou rozpočtu. 
 



Možnosť výberu územného krytia - SR, SR a Česko, SR a Maďarsko, SR a Poľsko alebo 
geografické územie Európy a Turecko. 

Výhodne si môžete dopoisti ť aj ďalšie riziká: 

Sklá na vozidle 
- predmetom poistenia je zasklenie vozidla. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti 
a poistné plnenie nemá vplyv na výšku bonusu pre nasledujúce poistné obdobie. 
Maximálny limit poistného plnenia je stanovený na 2 000 €. 

Úraz dopravovaných osôb 
- kryje riziko smrti, trvalých následkov a dávok nevyhnutného liečenia spôsobených 
úrazom všetkých dopravovaných osôb. Poistná suma je stanovená pre smrť úrazom 
na 3 500 €, pre trvalé následky spôsobené úrazom na 7 000 €, pre dávky nevyhnutného 
liečenia spôsobených úrazom na 700 €. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti. 

Batožinu a veci osobnej potreby 
- kryje poškodenie, zničenie alebo zmocnenie v súvislosti s dopravnou nehodou, živelnou 
udalosťou alebo zmocnením batožiny a vecí osobnej potreby. Pri poistení je možnosť 
voľby poistnej sumy. Spoluúčasť je stanovená na 5 % poistného plnenia, min. vo výške 
30 €. 

NOVINKA - Poistenie finan čnej straty (GAP) 
- kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla v čase vzniku poistenia a všeobecnou 
hodnotou vozidla v čase vzniku poistnej udalosti. Poistenie je určené len pre nové vozidlá 
do 3,5 t. Poistná suma je obstarávacia cena vozidla. Poistenie možno dojednať 
s náhradou alebo bez náhrady spoluúčasti. Poistenie sa uzatvára na 1 až 5 rokov. 

Náhradné vozidlo 
- predmetom poistenia je náhrada nákladov účelne vynaložených poisteným na nájomné 
za náhradné motorové vozidlo. Maximálny limit poistného plnenia je stanovený na 2 000 €. 

Čnnos ť vozidla ako pracovného stroja 
- predmetom poistenia sú škody, ktoré vznikli pri činnosti vozidla ako pracovného stroja. 
Poistenie sa vzťahuje len na škody, ktoré vznikli na území SR. Spoluúčasť je stanovená 
na 10 % poistného plnenia, min. vo výške 330 €. 

Nadštandardná výbava 
- poistenie kryje výbavu vozidla, ktorou je vozidlo vybavené nad rámec štandardnej 
výbavy. Spoluúčasť je stanovená na 1 % poistného plnenia, min. vo výške 33 €. 

Asisten čné služby ZADARMO 
- praktické asistenčné služby vám zabezpečia asistenciu v nepredvídateľných situáciách 
a poskytnú pomoc pri poistnej udalosti. Sú vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni 
a navyše ich od nás dostanete k poisteniu auta ZADARMO. 

NOVINKA – Asisten čné služby PREMIUM 
- rozšírené krytie asistenčných služieb, ktoré možno dojednať iba pre vozidlá do 3,5 t 
vrátane. 

 


