
POISTENIE BICYKLOV A CYKLISTOV

Užívaj si bezproblémovú jazdu doma 
aj v zahraničí; neboj sa o svoj bicykel 
kdekoľvek v interiéri, ako aj v exteriéri.

Poistenie sa vzťahuje na novozakúpené ale aj používané 
bicykle - platí v SR a na celom svete.

Poistenie pokrýva nasledovné riziká:
• Lúpež bicykla
• Krádež bicykla
• Poškodenie / zničenie bicykla pri pokuse o krádež
• Navyše poistenie v sebe zahŕňa aj asistenciu v SR a

Európe (odvoz k lekárovi, odvoz bicykla do servisu,
oprava bicykla po nehode - poisťovňa hradí do výšky
limitu 400 €)

• Poisťuje sa na 1, 2 alebo 3 roky
• V prípade poistnej udalosti a splnenia všetkých

podmienok, zákazník dostane časovú cenu bicykla
(tzn. cena mínus 1% mesačne ako amortizácia)
mínus spoluúčasť, ktorá bude vyplatená predajcovi
poistenia. Klient si vie v tejto cene vybrať nový
bicykel minimálne vo vyplatenej sume u predajcu

• Spoluúčasť majiteľa bicykla je pri poistnej udalosti
vo výške 10% (asistenčné služby sú bez spoluúčasti)

Váš bicykel nám nie je ukradnutý

Proces poistenia:
Poistenie nového bicykla prebieha pri jeho predaji, u 
obchodného partnera spol. ABUS SLOVAKIA, s.r.o., bez 
nutnosti fotodokumentácie. Pre používané bicykle, ktoré si 
chce dať  zákazník poistiť platí. že:
• poistiť sa dá max. 3-ročný bicykel
• podmienkou je priniesť k predajcovi pokladničný

doklad, záručný list a bicykel (2x foto bicykla a 1x foto
bločku alebo faktúry)

V prípade poistnej udalosti:
1. je potrebná policajná správa s uvedením, že zlodej

prekonal bezpečnostnú prekážku (zámok)
2. hlási ju partner (predajca) cez online hlásenie
3. vyplatenie časovej ceny cez účet partnera
4. partner (predajca) kontaktuje zákazníka
5. v prípade poistnej udalosti asistenčných služieb klient

rieši poistnú udalosť priamo s asistenčnou službou

NÁŠ TIP, modelový príklad:
Pri poistení si nového bicykla v hodnote 2.000 € po dobu 
troch rokov (bicykel je poistený každý rok na 1 rok) získate       
za túto dobu na zľavnenom poistnom s ABUSom presne                        
85 €, čo je v podstate skoro hodnota zámku ABUS Bordo 6000 
s triedou bezpečnosti 10. 

Navyše Vám spoločnosť ABUS SLOVAKIA, s.r.o. garantuje           
pri poistnej udalosti a po splnení podmienok jeho bezplatnú 
výmenu.



Podmienkou vyplatenia 
poistného plnenia je 
uzamknutie si bicykla                     
k pevným objektom 
(najlepšie bezpečnejším, 
ako je samotný zámok 
a pevne spojeným so 
zemou) bezpečnostným 
zámkom s minimálne 
určenými parametrami + 
odporúčame si urobiť foto 
takto uzamknutého bicykla 
do mobilu - lepší dôkaz 
neexistuje a trvá to len dve 
sekundy.

Vyber si ABUS zámok vyššej kategórie a svojim zodpovedným 
správaním si takto  zníž poistné, ktoré budeš platiť.

Počet rokov
1
2
3

Variant
X43 - krádež s asistenciou 
X44 - krádež s asistenciou 
X45 - krádež s asistenciou

Poistné s 8% daňou 
3% + 10 €

5% + 20 €

7% + 30 €

Zľavnené poistné je možné zakúpiť iba pri kúpe zámku značky 
ABUS s min. bezpečnostným stupňom - Security Level 10 (presne 
definované zámky) u partnera spol. ABUS SLOVAKIA, s.r.o.

Jedná sa o zámky:
Zámok ABUS s triedou bezpečnosti minimálne 10 a zároveň s 
uzamykacím systémom ABUS Plus, ABUS X-Plus alebo SmartX.

Navyše:
Pri krádeži bicykla a poškodení, resp. zničení zámku ABUS pri variante 
poistenia X43-X45 sa spol. ABUS SLOVAKIA, s.r.o. zaväzuje zámok ABUS 
zakúpený u zmluvného partnera ABUS SLOVAKIA, s.r.o. bezplatne vymeniť 
za rovnaký zámok ABUS, resp. zámok ABUS vyššej kategórie pri variante 
poistenia X43-X45, ak zákazník doplatí rozdiel v cenách predmetných 
zámkov, a to po splnení nasledovných podmienok:
• Priznanie poistného plnenia poisťovňou Generali
• Odovzdanie predmetného zámku na expertízu spoločnosti ABUS 

SLOVAKIA, s.r.o.
• Súhlasné písomné stanovisko o výmene zámku ABUS spoločnosťou 

ABUS SLOVAKIA, s.r.o.

NÁZOV ZÁMKU 
ABUS

DĹŽKA / 
PREVEDENIE

SECUR. 
LEVEL

Granit CityChain 
X Plus 1060

85, 110, 140,  
170 cm

CityChain 1010 85, 110, 140,  
170 cm

Steel-O-Chain 
9809

85, 110, 140,  
170 cm

Steel-O-Chain 
9808

85, 110, 140 cm

Bordo Granit X 
Plus 6500 black

85, 110 cm

Bordo Alarm 
6000A/90

90 cm
black, white

Bordo Alarm Big 
6000A/120

120 cm 
black

Bordo 6000/90 90 cm - black, 
red, white

Bordo Big 
6000/120

120 cm - black, 
red, white

770A SmartX 770A/160HB230
770A/160HB300

Granit X Plus 
540 + EaZy KF

540/160HB230
540/160HB300

Granit Plus 640 640/135HB150 
red, black
640/135HB230 
black

Granit Plus 470 470/150HB230
470/150HB300

Granit Steel-O-
Flex 1025

100, 120 cm

Poistné a podmienky so zámkom ABUS 

Variant X43-X45 - krádež s asistenciou a zámkom ABUS 10+

Viac informácií o produktoch nájdete na: www.abus.sk
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