
Pre toto poistenie právnej asistencie, ktoré uzavrela 
UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iné-
ho členského štátu (ďalej len „poistiteľ“) a INTER 
PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny člen sku-
piny AXA, so sídlom Avenue Louise 166, 1050 Brusel, 
Belgicko, zapísaný v obchodnom registri vedenom 
Genffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod 
registračným číslom 0415591055, konajúci prostred-
níctvom  INTER PARTNER ASSISTANCE, organizačnej 
zložky, so sídlom Hvězdov 1689/2a, 140 62, Praha 4, 
IČ: 28225619, zapísanej v obchodnom registri vede-
nom Mestským súdom  v Prahe pod spisovým číslom 
oddiel A, vložka 59647, (ďalej len „zaistiteľ“), platí 
obzvlášť zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, 
v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“),  
a poistná zmluva (ďalej len „poistná zmluva“), ktorej 
neoddeliteľnou súčasťou sú Všeobecné poistné pod-
mienky poistenia právnej asistencie (ďalej len „VPP–
poistenie právnej asistencie“) a tieto Zmluvné dojed-
nania poistenia právnej asistencie -Program poistenie 
Právnik do auta  (ďalej len „ZD pre poistenie Právnik 
do auta“). V prípade rozporu medzi ustanoveniami 
poistnej zmluvy a ustanoveniami poistných podmie-
nok, má prednosť poistná zmluva. V prípade rozporu 
týchto ZD pre poistenie Právnik do auta a ustanovení 
uvedených vo VPP–poistenie právnej asistencie majú 
prednosť ustanovenia týchto ZD pre poistenie Právnik 
do auta; za rozpor sa nepovažuje, pokiaľ ustanove-
nia týchto ZD pre poistenie Právnik do auta obsahu-
jú podrobnejšie úpravy práv a povinností zmluvných 
strán, na ktoré VPP–poistenie právnej asistencie odka-
zujú. Poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky.

Článok 1
Výklad pojmov
V náväznosti na ustanovenia VPP–poistenie právnej 
asistencie sa tu špecifikujú ďalšie pojmy:
Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá s po-
istiteľom uzatvorila poistnú zmluvu. Ak uzatvára po-
istník poistenie v prospech poisteného, má sa za to, 
že poistník záujem na živote, zdraví alebo majetku 
poisteného. Poistník je povinný odovzdať poiste-
nému poistné podmienky a oboznámiť poisteného 
s obsahom poistnej zmluvy a obsahom poistných 
podmienok.
Poistený: osoba, ktorá je ako poistený uvedená na 
poistnej zmluve.
Poistené vozidlo: dvojstopové motorové vozidlo  
s platným Evidenčným číslom Slovenskej republiky, 

uvedené v poistnej zmluve ako poistené vozidlo.
Škodová udalosť: skutočnosť, z ktorej vznikla škoda  
a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na po-
istné plnenie z tohto poistenia.
Poistná udalosť: nahodila udalosť uvedená v článku 3 
VPP–poistenie právnej asistencie.
Vodič poisteného vozidla: fyzická osoba, ktorá so 
súhlasom a vedomím majiteľa či prevádzkovateľa 
poisteného vozidla v dobe poistnej udalosti viedla 
poistené vozidlo.
Blízka osoba: osoba podľa § 116 Občianskeho zá-
konníku, t.j. príbuzný v priamom rade, súrodenec, 
manžel, partner podľa iného zákona upravujúceho 
registrované partnerstvo, iné osoby v rodinnom ale-
bo obdobnom pomere sa považujú za blízke, ak by 
ujmu, ktorú utrpel jeden z nich, druhá dôvodne po-
ciťovala ako ujmu vlastnú. Má sa za to, že osobami 
blízkymi su i osoby v rodinnom vzťahu švagor, švag-
riná alebo osoby, ktoré spolu žijú.

Článok 2
Rozsah poistného plnenia, hranice poistného 
plnenia, poistné nebezpečia
2.1  Zaistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie for-

mou telefonickej služby právnych informácií alebo 
služieb právnej asistencie, ak sa týkajú poistných 
nebezpečí uvedených v bode 2.8 tohto článku.

2.2  Rozsah služieb poskytovaných v rámci poistné-
ho plnenia formou služieb právnej asistencie je 
uvedený v tabuľke 2.8 Právnik do auta – rozsah 
poistného plnenia.

2.3  Ak je v tabuľke v článku 2.8 Právnik do auta – 
rozsah poistného plnenia pri príslušnom poist-
nom nebezpečenstve uvedené „ÁNO“, vzťahuje 
sa na toto poistné nebezpečie poistenie a zais-
titeľ poskytne poistenému poistné plnenie za 
podmienok stanovených v poistnej zmluve a po-
istných podmienkach. Ak je v tabuľke v článku 
2.8 Právnik do auta – rozsah poistného plnenia 
pri príslušnom poistnom nebezpečí uvedené 
„NIE“, nevzťahuje sa na toto poistné nebezpečie 
poistenie a poistený nemá právo na poskytnutie 
poistného plnenia.  

2.4  Hranice poistného plnenia. Hornou hranicou 
poistného plnenia na jednu poistnú udalosť je 
limit poistného plnenia s názvom „Limit poistné-
ho plnenia na PU“ uvedený v tabuľke 2.8 Práv-
nik do auta – rozsah poistného plnenia.

2.5  V prípade rizík a situácií, ktoré nie sú predmetom 
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tohto poistenia alebo sú podľa ustanovení po-
istných podmienok vo výluke, poskytne poistiteľ 
poistenému kontakty na vhodných dodávateľov 
služieb, ktorí budú poistenému nápomocní pri 
riešení jeho situácie. Všetky náklady na takéto 
služby znáša poistený.

2.6  Poistné nebezpečia, na ktoré sa v závislosti od zvo-
leného poistného programu vzťahuje poistenie:

2.7   Právna asistencia motorového vozidla
2.7.1  Správne a trestné konanie po dopravnej  

nehode vozidla 
   V prípade, že je vodič poisteného vozidla po-

dozrivý alebo obvinený zo spáchania priestup-
ku alebo podozrivý, obvinený či obžalovaný 
z trestného činu z nedbalosti následkom do-
pravnej nehody, zaistiteľ vykoná v súlade s 
ustanoveniami poistných podmienok kroky 
na hájenie jeho záujmov v rámci trestného či 
správneho konania.

2.7.2  Správne konanie v súvislosti s prevádzkou 
vozidla

   V prípade, že je vodič poisteného vozidla ale-
bo poistený podozrivý alebo obvinený zo spá-
chania priestupku následkom konania priamo 
súvisiaceho s prevádzkou vozidla, zaistiteľ vy-
koná v súlade s ustanoveniami poistných pod-
mienok kroky na hájenie jeho záujmov v správ-
nom konaní.

2.7.3  Škoda na vozidle – nárok na náhradu ško-
dy alebo ujmy zaistiteľ poskytne poistenému 
poistné plnenie v situácii sporu, ktorý sa týka 
nároku poisteného na náhradu škody alebo 
ujmy, ktoré priamo súvisia s poisteným vo-
zidlom alebo prevádzkou poisteného vozidla,  
a to voči zodpovednej osobe alebo voči pois-
ťovni, v ktorej má zodpovedná osoba uzatvo-
rené zodpovednostné poistenie.

2.7.4  Spor z iného poistenia vozidla
   Zaistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov po-

isteného v situácii sporu vyplývajúceho z pois-
tenia poisteného vozidla, a to poistenia zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mo-
torového vozidla, havarijného poistenia alebo 
iného obdobného poistenia, kde oprávnené 
záujmy poisteného porušuje poisťovňa.

2.7.5  Oprava vozidla – spor s opravovňou
   Zaistiteľ vykoná kroky na hájenie oprávnených 

záujmov poisteného v situácii sporu vyplývajú-
ceho z nevykonania alebo chybného vykona-
nia servisných prác na poistenom vozidle, keď 
oprávnené záujmy poisteného porušuje dodá-
vateľ servisných prác oprávnený na prevádz-
kovanie činnosti opravy motorových vozidiel 
podľa príslušných právnych predpisov.

2.7.6  Stanica technickej kontroly – spor v súvislosti  
s kontrolou vozidla

   Zaistiteľ vykoná kroky na ochranu záujmov po-
isteného v prípade, že stanica technickej kontro-
ly porušuje oprávnené záujmy poisteného súvi-
siace s vykonávaním štátnej technickej kontroly 
a/alebo merania emisií poisteného vozidla.

2.7.7  Parkovacie miesto, parkovacie státie, garáž – 
spor

   Zaistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov po-
isteného v prípade, že tretia osoba porušuje 
oprávnené záujmy poisteného súvisiace s par-
kovacím miestom, s garážou alebo parkovacím 
státím, ktoré je vo vlastníctve poisteného alebo 
je poistený jeho oprávneným nájomcom.

2.7.8  Spory z iných záväzkových vzťahov v súvis-
losti s vozidlom

   Zaistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov pois-
teného v sporoch vyplývajúcich z iných občian-
skoprávnych záväzkových vzťahov priamo súvi-
siacich s poisteným vozidlom, keď tretia osoba 
porušuje oprávnené záujmy poisteného.

2.8. PRÁVNIK DO AUTA  — 
ROZSAH POISTNÉHO PLNENIA
Limit poistného plnenia na PU 20 000 €
Územná platnosť SR Zahraničie
Poistené riziko
Správne konanie 
po dopravnej nehode ÁNO ÁNO

Trestné konanie 
po dopravnej nehode vozidla ÁNO ÁNO

Správne konanie 
súvisiace s prevádzkou vozidla ÁNO ÁNO

Škoda na poistenom vozidle – 
nárok na náhradu škody ÁNO ÁNO

Spor z iného poistenia 
poisteného vozidla ÁNO ÁNO

Oprava vozidla – spor s opravov-
ňou poisteného vozidla ÁNO ÁNO

Spor z iných záväzkových vzťahov 
spojených s poisteným vozidlom ÁNO ÁNO

Spor so stanicou technickej kon-
troly (iba vozidlá vo vlastníctve 
poistených osôb)

ÁNO NIE

Spor o parkovacie miesto, garáž 
či státie poisteného vozidla ÁNO ÁNO

Rozsah poskytovaných služieb
Telefonické právne poradenstvo
Akákoľvek právna otázka z okruhov
vymedzených týmto poistným programom
Vyhľadanie príslušného formulára 
a pomoc pri jeho vyplnení a odoslaní 
Asistencia pri komunikácii s úradmi
Asistencia v prípade väzby
Telefonické tlmočenie
Právna asistencia
Mimosúdne konanie – občiansky spor
Základné informácie 
o právach a povinnostiach poisteného



Analýza podkladov k sporu poisteného
Vyhotovenie návrhu 
na riešenie sporu, konzultácie s poisteným
Mediácia – pokus o zblíženie postojov strán sporu
Informácie o priebehu riešenia sporu, 
návrh na ďalší postup
Vyhotovenie znaleckého posudku
Riešenie sporu – 
zaistenie právneho zastúpenia poisteného
Návrh na zmier – 
posledné rokovanie s protistranou
Súdne konanie 1. stupňa – občiansky spor
Základné informácie 
o procesných možnostiach poisteného
Začatie súdneho konania 
prostredníctvom právneho zástupcu
Úhrada správnych, súdnych poplatkov, 
cestovného a ostatných poplatkov 
podľa ZD pre poistenie Právnik do auta
Posúdenie súdneho rozhodnutia – 1. stupňa
Informácie o opravných prostriedkoch
Súdne konanie 2. stupňa – občiansky spor
Zaistenie právneho zastúpenia poisteného 
pri uplatnení opravného prostriedku
Podanie opravného prostriedku na príslušnom súde 
Posúdenie súdneho rozhodnutia – 2. stupňa
Informácie o ďalších opravných prostriedkoch
Trestné, správne, rozhodcovské 
a priestupkové konanie
Základné informácie 
o právach a povinnostiach poisteného
Sledovanie priebehu konania
Právne zastúpenie poisteného 
vo veci zaistenia znaleckého posudku
Úhrada správnych, súdnych poplatkov, cestovného 
a ostatných poplatkov podľa VPP a ZPP
Zaistenie svedkov a ich svedectva
Posúdenie rozhodnutia 
v rámci priestupkového alebo správneho konania
Preverenie zákonnosti 
udelenej sankcie, zadržania či väzby
Informácie o priebehu konania, 
návrh na ďalší postup a opravné prostriedky

Článok 3. 
Výluky
Okrem výluk uvedených vo VPP-poistenie právnej 
asistencie sa na toto poistenie vzťahujú ďalšie, špe-
cifické výluky:
3.1  Zaistiteľ neposkytne poistné plnenie v nasledu-

júcich situáciách:
 a)  v sporoch medzi poistenými osobami;
 b)  v sporoch medzi blízkymi osobami;

 c)  v sporoch, pri ktorých hodnota predmetu 
sporu nepresiahne 120 € (táto výluka sa ne-
vzťahuje na situácie podľa čl. 2., ods. 2.3.1 
VPP–poistenie právnej asistencie;

 d)  v prípade vedenia vozidla osobou bez prís-
lušného platného vodičského oprávnenia, 
vozidla bez platného osvedčenia o štátnej 
technickej kontrole vozidla, osobou pod 
vplyvom alkoholu alebo iných návykových 
látok; to isté platí, ak sa vodič vozidla odmie-
tol podrobiť vyšetreniu a/alebo zisteniu vply-
vu alkoholu alebo iných návykových látok vo 
svojom organizme;

 e)  súvisiacich so škodou alebo ujmou, ktorá 
vznikla v okamihu, keď vozidlo bolo obsade-
né nedovolene vysokým počtom cestujúcich 
alebo zaťažené nad hmotnostný limit určený 
výrobcom vozidla; 

 f)  v prípade sporov vyplývajúcich z účasti na 
motoristických pretekoch, súťažiach, trénin-
gových a testovacích jazdách alebo pri výkone 
akejkoľvek profesionálnej športovej činnosti;

 g)  v colnom konaní, daňovom konaní, trestnom 
a/alebo správnom konaní vyplývajúcom  
z porušenia právnych predpisov o životnom 
prostredí;

 h)  v štatutárnych sporoch (členstve v družstve, 
spoločenstve vlastníkov nehnuteľností, člen-
stve v orgánoch obchodných spoločnos-
tí, korporácií, nadáciách, spolkov, ústavov, 
združenia a pod.);

 i)  v sporoch súvisiacich s náhradou škody alebo 
ujmy vzniknutej v dôsledku nesplnených alebo 
neplnených záväzkov alebo dlhov poisteného, 
vrátane ich príslušenstva; 

 j)  v sporoch súvisiacich s podnikateľskou činnos-
ťou  poisteného;

 k)  v sporoch týkajúcich sa autorských práv a du-
ševného vlastníctva;

 l)  v sporoch týkajúcich sa rodinného alebo man-
želského práva;

 m)  v sporoch týkajúcich sa kúpy, držania alebo 
scudzovania podielov alebo inej formy účasti 
v obchodných spoločnostiach, korporáciách, 
nadáciách či ústavoch a pod.;

n)  vo všetkých sporoch alebo konaniach týkajúcich 
sa oblasti sociálneho zabezpečenia alebo verej-
ného zdravotného poistenia;

o)  v disciplinárnom konaní.


