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zdroje

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-381
Zákon č. 381/2001 Z. z. Zákon o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.netfinancie.sk/casto-kladene-otazky/havarijne-poistenie/
https://online.superpoistenie.sk/pzp/kalkulacka

Indikátory
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kľúčových
kompetencií

Sociálne a občianske kompetencie:
Vyhľadávať, zhromažďovať a spracovať informácie z rôznych zdrojov

Pomôcky:

Prípadová štúdia : Poistenie motorových vozidiel
Pracovný list : Poistenie áut 1,2, 3,4
Prípadová štúdia : Byt/dom verzus domácnosť!
Pracovný list :Nie je poistenie ako poistenie 1,2
Pracovný list : Druhy poistenia

Trvanie

45 minút

V živote sa neoplatí nechávať nič na náhodu, obzvlášť ak ide o prípad
nečakanej životnej situácie. Práve v ťažkých chvíľach oceníme záchranné
koleso v podobe správne zvoleného poistenia, ktoré nás udrží nad vodou.
Žiaci si cez uvedomenie rizika a potreby poistenia okrem získania
poznatkov o jednotlivých druhoch komerčného poistenia osvoja aj
zručnosti potrebné pri vyhľadávaní informácií o poistení majetku.

Schopnosť spracovať texty o poistení a používať pracovné pomôcky
z webových sídiel
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Predstavenie učebných cieľov
Brainstorming:
Žiakom položíme otázky a odpovede zapisujeme na tabuľu (flipchart)
Ktoré situácie v živote človeka môžu nastať a sú spojené s finančným
rizikom?
Expozícia :
Ako môžeme v niektorých situáciách znížiť riziko ?
Čo rozumiete pod pojmom (slovom)je riziko?
Čo rozumiete pod pojmom (slovom) poistenie?
Kooperatívne učenie
Rozdelenie žiakov do 6 skupín po štyroch
Zadanie úloh:
Žiaci majú za úlohu riešiť problémové úlohy, každá skupina iné situácie
(pracujú s prípadovou štúdiou, s internetom):
1. skupina - povinné zmluvné poistenie(PZP): pracovný list s úlohami
(identifikovať druhy poistenia v ukážke; vyhľadať na internete
charakteristiku PZP a doplniť do textu čo kryje PZP)
2. skupina - havarijné poistenie: pracovný list s úlohami (identifikovať
druhy poistenia v ukážke; vyhľadať na internete charakteristiku havarijného
poistenia a doplniť do textu čo kryje havarijné poistenie)
3. skupina - poistenie áut: pracovný list s úlohami – žiaci v roli majiteľa
auta (žiakom zadať základné údaje o vozidle, prieskum trhu: vybrať
najvýhodnejšie PZP, odôvodniť výber poisťovne)
4. skupina - poistenie áut: pracovný list s úlohami (porovnať produkty
PZP v 3 rôznych poisťovniach, vybrať 1 poisťovňu s odôvodnením)
5. skupina - poistenie domácnosti: pracovný list s úlohami (identifikovať
poistenia v prípadovej štúdii, charakterizovať poistenie domácnosti
a nehnuteľnosti, vyhľadať definíciu poistenia domácnosti, na aké predmety
sa vzťahuje, druhy pripoistenia)
6. skupina - poistenie nehnuteľnosti: pracovný list s úlohami
(identifikovať poistenia v prípadovej štúdii, charakterizovať poistenie
domácnosti a nehnuteľnosti, vyhľadať definíciu poistenia nehnuteľnosti,
aké poistné udalosti kryje, typy nehnuteľností)
Prezentácie výsledkov skupinovej práce
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Fixácia - Myšlienková mapa:

Príloha

Žiaci si upevňujú nové pojmy dopĺňaním do myšlienkovej mapy na
interaktívnej tabuli
Prípadová štúdia : Poistenie motorových vozidiel
Peter nedal na križovatke Milanovi prednosť v jazde a došlo k havárii, pri
ktorej boli poškodené obidve vozidlá. K iným škodám pri nehode nedošlo.
Milan zavolala políciu k prešetreniu dopravnej nehody a obaja účastníci
nehody vyčkali na príchod policajtov. Miesto označili výstražnými
trojuholníkmi.
Polícia prešetrila nehodu a potvrdila plnú vinu Petra na dopravnej nehode.
Vozidlo pána Milana sa stalo nepojazdným a preto si zavolal asistenčnú
službu, ktorá zabezpečila odtiahnutie auta do servisu.
Peter nahlásil dopravnú nehodu poisťovni, v ktorej uzavrel povinné zmluvné
poistenie a dodal poisťovni všetky požadované doklady vrátane policajného
protokolu o nehode.
Likvidátor poistných udalostí kontaktoval Milana a prišiel si nafotiť škody
na jeho automobile.
Autoservis začal s opravou vozidla.
Poisťovňa na základe dôkazov a ohodnotenej výšky škody poistnej udalosti
stanovila výšku škody a Milanovi poukázala finančnú čiastku.
Keďže Peter nemal uzatvorené havarijné poistenie musel si opravu svojho
auta platiť sám.
Prípadová štúdia Byt/dom verzus domácnosť!
Nie je poistenie ako poistenie
Jedného letného dňa, keď sme sa vracali z dovolenky, nás čakalo nemilé
prekvapenie. Už pri dverách nášho rodinného domu sme zistili, že niečo nie
je v poriadku. Zámok bol totiž zničený a dvere pootvorené. Vnútri nás čakal
neporiadok – porozhadzované veci, pootvárané zásuvky. Zmizla aj všetka
elektronika, obrazy, peniaze a šperky. Dokonca aj bicykel z garáže zmizol.
„Čo budeme robiť?“, kričala mama. Otec ju ukľudňoval tým , že predsa
máme uzatvorené poistenie nehnuteľnosti. „Je to síce nepríjemná situácia,
ale keď nám poisťovňa škodu nahradí , budeme si môcť všetko zariadiť
znovu“, tvrdil otec.

Projekt Asociácie spotrebiteľských subjektov Slovenska podporilo MH SR

Tvoríme učebné zdroje pre spotrebiteľské vzdelávanie
Zvolal políciu, ktorá všetko obhliadla a zaistila dôkazy. Keď polícia odišla,
dorazil likvidátor škôd z poisťovne, všetko spísal a pofotil.
Druhé nemilé prekvapenie pre nás nastalo pri jednaní s poisťovňou, keď nám
vyčíslili škodu iba vo výške 600 eur za rozbité vstupné dvere.
V poisťovni sme sa dozvedeli, že vôbec nemáme poistené vnútorné
vybavenie domu, ktoré je kryté poistením domácnosti. Mali sme uzatvorenú
iba zmluvu na poistenie nehnuteľnosti.
Prvé, čo sme po tejto udalosti urobili, bolo, že sme si dali nainštalovať do
domu bezpečnostné zariadenie a uzavreli zmluvu o poistení domácnosti.
Zlodejov polícia chytila o pár mesiacov neskôr a niektoré veci sa nám
skutočne vrátili. Nebolo toho však veľa. To cennejšie zlodeji stihli predať
a peniaze minúť.
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