Garančné poistenie
Informačný dokument o poistnom produkte
Spoločnosť: Union poisťovňa, a. s., Slovenská republika, IČO: 31 322 051 Produkt: Garančné poistenie
Tento informačný dokument Vám má poskytnúť základný prehľad o rozsahu a podmienkach poistenia. Pre úplnú informáciu o rozsahu práv a
povinností, ktoré Vám z poistenia vyplývajú, sa oboznámte so znením poistnej zmluvy a aktuálne platným znením Všeobecných poistných
podmienok garančného poistenia.
O aké poistenie ide?
Garančné poistenie je poistením priamej záruky za splnenie povinnosti poisteného voči oprávnenému, ku ktorej sa zaviazal v obchodnom zmluve.

Čo je predmetom poistenia?
✓

Predmetom poistenia je priama záruka za splnenie zmluvnej
povinnosti poisteného voči oprávnenému, ku ktorej sa zaviazal
v obchodnej zmluve.

Čo nie je predmetom poistenia?
Poistenie sa nevzťahuje na porušenie zmluvnej povinnosti
poisteným, ak
 - ste nemohli preukázateľne dodržať zmluvnú povinnosť
z dôvodu na strane oprávneného,
 - je príslušná obchodná zmluva neplatná podľa rozhodnutia
súdu alebo iného rozhodcovského orgánu, pričom neplatnosť sa
musí týkať tej časti zmluvy, na ktorú sa poistenie vzťahuje,
 - v obchodnej zmluve nie je jednoznačne stanovený termín na
plnenie povinnosti poisteného, ktorá je zabezpečená poistnou
zmluvou,
 - nie je v tendri jednoznačne stanovený termín na uzavretie
obchodnej zmluvy alebo predloženie príslušného bondu
(vzťahuje sa na poistenie Bid bondu).

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
!

Ak porušíte niektorú z povinností, ktoré Vám voči poisťovateľovi
vyplývajú zo Všeobecných poistných podmienok garančného
poistenia a poistnej zmluvy, má poisťovateľ voči vám právo na
zníženie poistného plnenia, podľa závažnosti porušenia
povinností.

Úplný zoznam vylúčení z poistenia nájdete v poistných
podmienkach a v poistnej zmluve.

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
✓ Na garančné poistenie sa neaplikuje územné krytie.

Aké mám povinnosti?
• pred uzavretím a pri uzavretí poistnej zmluvy
•poskytnúť poisťovateľovi na jeho vyžiadanie všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa hospodárenia poisteného a jeho finančnej
situácie a podať k nim vysvetlenie,
•poskytnúť poisťovateľovi príslušnú obchodnú zmluvu a zabezpečiť, aby v nej bol jednoznačne stanovený termín plnenia zmluvných povinností,
ktoré sú kryté poistením,
•počas trvania poistnej zmluvy
•dodržať všetky zmluvné ustanovenia vyplývajúce z obchodnej zmluvy,
•bezodkladne informovať poisťovateľa o skutočnostiach, následkom ktorých môže dôjsť k vzniku poistnej udalosti,
•informovať poisťovateľa o zhoršenej finančnej situácii vo Vašej spoločnosti, alebo v spoločnostiach, ktoré sú s Vašou spoločnosťou majetkovo
alebo iným spôsobom prepojené
•informovať poisťovateľa, že Váš zmluvný partner si neplní povinnosti vyplývajúce z vášho zmluvného (obchodného) vzťahu
• po poistnej udalosti
•bezodkladne informovať poisťovateľa, že ho oprávnený písomne vyzval na splnenie tých povinností z obchodnej zmluvy, ktoré sú zabezpečené
týmto poistením a ktoré neboli v lehote splnené,
•spolupracovať s poisťovateľom, najmä mu poskytnúť všetky dokumenty a informácie týkajúce sa poistnej udalosti.
Úplný zoznam povinností z poistenia nájdete v poistných podmienkach a v poistnej zmluve.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Garančné poistenie sa dojednáva na dobu určitú.
V prípade poistenia na dobu určitú je poistné splatné naraz, dňom začiatku poistenia.
V poistnej zmluve je možné dojednať úhradu poistného v splátkach – frekvencia platby poistného: ročne / polročne / štvrťročne.
Poistné je možné uhradiť bezhotovostne (prevodným príkazom) alebo na kontaktnom mieste poisťovne v hotovosti príp. prostredníctvom
platobnej karty cez platobný terminál.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie sa uzatvára na:
•dobu určitú, t. j. konkrétnu dobu ohraničenú dátumami od – do.
Poistenie začína dňom označeným v poistnej zmluve ako platnosť poistenia od.

Ako môžem zmluvu vypovedať?
Poistnú zmluvu je možné písomne zrušiť nasledovným spôsobom:
•dohodou poisteného a poisťovateľa, v rámci ktorej musí byť jednoznačne určený dátum zániku poistenia.
Poistná zmluva môže zaniknúť aj z dôvodu nezaplatenia poistného.

