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d) zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla
do miesta trvalého bydliska poisteného.

V prípade, Ïe má poisten˘ v poistnej zmluve dojed-
nané nad‰tandardné krytie PLUS, ASSISTANCE
navy‰e:
e) uhradí opravu vozidla na mieste, alebo
f) uhradí odtiahnutie nepojazdného vozidla do

najbliÏ‰ieho servisu od miesta, kde do‰lo k me-
chanickej poruche, alebo

g) uhradí úschovu nepojazdného vozidla najbliÏ‰ie
k miestu mechanickej poruchy na max. 7 dní.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá
bude poskytnutá poistenému, je v plnej kompe-
tencii ASSISTANCE.

4. Mechanická porucha v zahraniãí. Ak dôjde 
v zahraniãí k mechanickej poruche vozidla, násled-
kom ktorej sa vozidlo stane nepojazdné, ASSIS-
TANCE:
a) zorganizuje a uhradí opravu vozidla na mieste

mechanickej poruchy, alebo
b) zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného

vozidla do najbliÏ‰ieho servisu od miesta, kde
do‰lo k mechanickej poruche, alebo

c) zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného
vozidla najbliÏ‰ie k miestu mechanickej poruchy
na max. 3 dni, alebo

d) zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla
do miesta trvalého bydliska poisteného.

V prípade, Ïe má poisten˘ v poistnej zmluve dojed-
nané nad‰tandardné krytie PLUS, ASSISTANCE
navy‰e:
e) zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného

vozidla najbliÏ‰ie k miestu dopravnej nehody na
max. 7 dní.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá
bude poskytnutá poistenému, je v plnej kompe-
tencii ASSISTANCE.

5. Pokraãovanie v ceste v prípade nehody vozid-
la na území SR. V prípade, Ïe na vozidle je nutné
v dôsledku dopravnej nehody na území SR vyko-
naÈ opravu trvajúcu dlh‰ie ako 8 hodín, ASSIS-
TANCE zaistí nasledujúce sluÏby:
a) zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na

max. jednu noc, alebo
b) zorganizuje a uhradí návrat poisteného do

miesta jeho trvalého bydliska na území SR ale-
bo pokraãovanie v ceste do cieºového miesta,
a to prenájmom náhradného vozidla na nevyh-
nutn˘ ãas, ktor˘ neprekroãí 72 hodín na území
SR, alebo vlakom II. triedy.

V prípade, Ïe má poisten˘ v poistnej zmluve dojed-
nané nad‰tandardné krytie PLUS, ASSISTANCE
navy‰e:
c) zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na

nevyhnutn˘ ãas, max. dve noci.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá
bude poskytnutá poistenému, je v plnej kompe-
tencii ASSISTANCE.

6. Pokraãovanie v ceste v prípade nehody vozid-
la v zahraniãí. V prípade, Ïe na vozidle je nutné
v dôsledku dopravnej nehody v zahraniãí vykonaÈ
opravu trvajúcu dlh‰ie ako 8 hodín, zaistí ASSIS-
TANCE nasledujúce sluÏby:
a) zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na

nevyhnutn˘ ãas, max. dve noci, alebo
b) zorganizuje a uhradí návrat poisteného do

miesta jeho trvalého bydliska na území SR
alebo pokraãovanie v ceste do cieºového mies-
ta, a to prenájmom náhradného vozidla na ne-
vyhnutn˘ ãas, ktor˘ v‰ak neprekroãí 72 hodín 
v zahraniãí, vlakom II. triedy alebo letenkou 
v ekonomickej triede.

V prípade, Ïe má poisten˘ v poistnej zmluve dojed-
nané nad‰tandardné krytie PLUS, ASSISTANCE
navy‰e:
c) zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na

nevyhnutn˘ ãas, max. tri noci.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá

bude poskytnutá poistenému, je v plnej kompe-
tencii ASSISTANCE.

7. Pokraãovanie v ceste v prípade mechanickej
poruchy vozidla na území SR. V prípade, Ïe na
vozidle je nutné v dôsledku mechanickej poruchy
na území SR vykonaÈ opravu trvajúcu dlh‰ie ako 
8 hodín, zaistí ASSISTANCE nasledujúce sluÏby:
a) zorganizuje ubytovanie poisteného, alebo
b) zorganizuje návrat poisteného do miesta jeho

trvalého bydliska na území SR alebo pokraãova-
nie v ceste do cieºového miesta, a to prenájmom
náhradného vozidla alebo vlakom II. triedy.

V prípade, Ïe má poisten˘ v poistnej zmluve dojed-
nané nad‰tandardné krytie PLUS, ASSISTANCE
navy‰e:
c) zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na

nevyhnutn˘ ãas, max. dve noci, alebo
d) zorganizuje a uhradí návrat poisteného do

miesta jeho trvalého bydliska na území SR
alebo pokraãovanie v ceste do cieºového mies-
ta, a to prenájmom náhradného vozidla na ne-
vyhnutn˘ ãas, ktor˘ v‰ak neprekroãí 72 hodín na
území SR, alebo vlakom II. triedy.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá
bude poskytnutá poistenému, je v plnej kompe-
tencii ASSISTANCE.

8. Pokraãovanie v ceste v prípade mechanickej
poruchy vozidla v zahraniãí. V prípade, Ïe na
vozidle je nutné v dôsledku mechanickej poruchy 
v zahraniãí vykonaÈ opravu trvajúcu dlh‰ie ako 
8 hodín, zaistí ASSISTANCE nasledujúce sluÏby:
a) zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na

nevyhnutn˘ ãas, max. dve noci, alebo
b) zorganizuje a uhradí návrat poisteného do

miesta jeho trvalého bydliska na území SR
alebo pokraãovanie v ceste do cieºového mies-
ta, a to prenájmom náhradného vozidla na ne-
vyhnutn˘ ãas, ktor˘ v‰ak neprekroãí 72 hodín 
v zahraniãí, vlakom II. triedy alebo letenkou 
v ekonomickej triede.

V prípade, Ïe má poisten˘ v poistnej zmluve dojed-
nané nad‰tandardné krytie PLUS, ASSISTANCE
navy‰e:
c) zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na

nevyhnutn˘ ãas, max. tri noci.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá
bude poskytnutá poistenému, je v plnej kompe-
tencii ASSISTANCE.

9. KrádeÏ vozidla na území SR. Ak dôjde k ukrad-
nutiu vozidla na území SR a krádeÏ je riadne
ohlásená policajn˘m orgánom, ASSISTANCE v prí-
pade, Ïe má poisten˘ v poistnej zmluve dojednané
nad‰tandardné krytie PLUS, zabezpeãí nasledovné:
a) zorganizuje a uhradí ubytovanie na max. jednu

noc, alebo
b) zorganizuje a uhradí návrat poisteného do

miesta jeho trvalého bydliska na území SR ale-
bo pokraãovanie v ceste do cieºového miesta,
a to prenájmom náhradného vozidla na nevyh-
nutn˘ ãas, ktor˘ v‰ak neprekroãí 24 hodín, alebo
vlakom II. triedy.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá
bude poskytnutá poistenému, je v plnej kompe-
tencii ASSISTANCE.

10. KrádeÏ vozidla v zahraniãí. Ak dôjde k ukrad-
nutiu vozidla a krádeÏ je riadne ohlásená policaj-
n˘m orgánom v danej krajine, ASSISTANCE
zabezpeãí nasledovné:
a) zorganizuje a uhradí ubytovanie na nevyh-

nutn˘ ãas, ktor˘ v‰ak neprekroãí dve noci,
alebo

b) zorganizuje a uhradí návrat poisteného do
miesta jeho trvalého bydliska na území SR
alebo pokraãovanie v ceste do cieºového
miesta, a to prenájmom náhradného vozidla
na nevyhnutn˘ ãas, ktor˘ v‰ak neprekroãí 48
hodín, vlakom II. triedy alebo letenkou v eko-
nomickej triede.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá
bude poskytnutá poistenému, je v plnej kompe-
tencii ASSISTANCE.

11. Strata kºúãov od vozidla v SR. V prípade, Ïe
dôjde k strate kºúãov od vozidla v SR bez moÏ-
nosti vstúpiÈ do vozidla ak˘mkoºvek in˘m ná-
hradn˘m spôsobom, ASSISTANCE zorganizuje
otvorenie dverí, prípadne v˘menu zámok vo vo-
zidle. Nehradí sa cena materiálu, súãiastok.

12. Strata kºúãov od vozidla v zahraniãí. V prí-
pade, Ïe dôjde k strate kºúãov od vozidla v za-
hraniãí bez moÏnosti vstúpiÈ do vozidla ak˘m-
koºvek in˘m náhradn˘m spôsobom, ASSISTANCE
zorganizuje a uhradí otvorenie dverí, prípadnú
v˘menu zámok. Nehradí sa cena materiálu, sú-
ãiastok.

13. Vyãerpanie paliva v SR. V prípade, Ïe poãas
cesty dôjde k vyãerpaniu paliva vo vozidle v SR,
zorganizuje ASSISTANCE dovoz paliva na miesto,
kde sa vozidlo nachádza. Nehradí sa cena paliva.

14. Vyãerpanie paliva v zahraniãí. V prípade, Ïe
poãas cesty dôjde k vyãerpaniu paliva vo vozidle
v zahraniãí, asistenãná sluÏba ASSISTANCE zor-
ganizuje a uhradí dovoz paliva na miesto, kde sa
vozidlo nachádza. Nehradí sa cena paliva.

15. Zámena paliva v SR. V prípade, Ïe nedopa-
trením, omylom ãi nedorozumením pri ãerpaní
pohonn˘ch látok v priestoroch ãerpacej stanice 
v SR na tento úãel obvykle urãenej dôjde k naãer-
paniu nesprávneho typu paliva, ASSISTANCE zor-
ganizuje vyprázdnenie nádrÏe a preãerpanie
nesprávne naãerpaného paliva. Nehradí sa cena
paliva.

16. Zámena paliva v zahraniãí. V prípade, Ïe ne-
dopatrením, omylom ãi nedorozumením pri ãer-
paní pohonn˘ch látok v priestoroch ãerpacej
stanice v zahraniãí na tento úãel obvykle urãenej
dôjde k naãerpaniu nesprávneho typu paliva,
ASSISTANCE zorganizuje a uhradí vyprázdnenie
nádrÏe a preãerpanie nesprávne naãerpaného
paliva. Nehradí sa cena paliva.

17. Defekt na pneumatikách v SR. V prípade, Ïe
na území SR dôjde k defektu pneumatiky vozid-
la, ASSISTANCE zorganizuje v˘menu pneumatiky
priamo na mieste. Nehradí sa cena náhradného
materiálu a súãiastok.

18. Defekt na pneumatikách v zahraniãí. V prí-
pade, Ïe v zahraniãí dôjde k defektu pneumatiky
vozidla, ASSISTANCE zorganizuje a uhradí v˘me-
nu pneumatiky priamo na mieste. Nehradí sa
cena náhradného materiálu a súãiastok.

19. Repatriácia vozidla do SR v prípade doprav-
nej nehody. Ak je zrejmé, Ïe vozidlo bude po
dopravnej nehode v zahraniãí nepojazdné dlh‰ie
ako 7 dní, ASSISTANCE:
a) zorganizuje a uhradí dopravu, ktorá opráv-

nenej osobe umoÏní vyzdvihnúÈ opravené
vozidlo,

b) zorganizuje a uhradí náklady na odtiahnutie
nepojazdného vozidla do miesta trvalého
bydliska poisteného.

20. Repatriácia vozidla do SR v prípade mecha-
nickej poruchy. Ak je zrejmé, Ïe vozidlo bude
po mechanickej poruche v zahraniãí nepojazdné
dlh‰ie ako 7 dní, ASSISTANCE:
a) zorganizuje dopravu, ktorá oprávnenej osobe

umoÏní vyzdvihnúÈ opravené vozidlo,
b) zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla

do miesta trvalého bydliska poisteného.
V prípade, Ïe má poisten˘ v poistnej zmluve do-
jednané nad‰tandardné krytie PLUS, ASSIS-
TANCE navy‰e:
c) uhradí dopravu, ktorá oprávnenej osobe

umoÏní vyzdvihnúÈ opravené vozidlo.
21. Vyradenie vozidla z evidencie a jeho zo‰ro-

tovanie v zahraniãí. Pokiaº by v dôsledku neho-
dy v zahraniãí boli odhadované náklady na
opravu vy‰‰ie, ako je trhová hodnota vozidla 
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v SR, ASSISTANCE zorganizuje a uhradí v‰etko
potrebné na to, aby sa poisten˘ zákonn˘m spô-
sobom vzdal vlastníckeho práva na vozidlo, a zá-
roveÀ zorganizuje a uhradí zo‰rotovanie vozidla.

22. Dodanie náhradn˘ch dielcov na opravu v za-
hraniãí. Pokiaº by v dôsledku dopravnej nehody
alebo mechanickej poruchy vozidla v zahraniãí
bolo nutné zorganizovaÈ nákup náhradn˘ch diel-
cov, ktoré nebude moÏné zaobstaraÈ na danom
mieste, potom ASSISTANCE s cieºom zaistenia
opätovnej prevádzkyschopnosti vozidla zorga-
nizuje nákup tak˘chto náhradn˘ch dielcov a ná-
sledne zorganizuje a uhradí ich doruãenie do
príslu‰ného servisu alebo na medzinárodné
letisko, ktoré sa nachádza najbliÏ‰ie k miestu
dopravnej nehody alebo mechanickej poruchy.

23. Finanãná tieseÀ poisteného v zahraniãí.
V prípade dopravnej nehody alebo mechanickej
poruchy v zahraniãí zaistí ASSISTANCE pre pois-
teného vyplatenie finanãnej sumy v hotovosti 
v mene ‰tátu, v ktorom sa poisten˘ nachádza.
Finanãná suma bude vyplatená len v prípade
finanãnej núdze, ktorá vznikla v súvislosti so ‰ko-
dou na vozidle, a len vtedy, ak tretia osoba na
území SR uhradí ASSISTANCE finanãnú sumu 
v  EUR vo v˘‰ke, ktorú poÏaduje poisten˘ v cud-
zom ‰táte (v kurzovom prepoãte). Koneãná v˘‰ka
vyplatenej finanãnej sumy bude vÏdy podriadená
v˘‰ke vopred uhradenej sumy v EUR a ìalej
v˘menn˘m kurzom v deÀ jej v˘platy. Náklady na
prípadné kurzové rozdiely nenesie ASSISTANCE.

24. Drink Taxi. V prípade nespôsobilosti poisteného
viesÈ osobné motorové vozidlo v dôsledku poÏi-
tia alkoholick˘ch nápojov, na základe telefonic-
kej Ïiadosti poisteného, zorganizuje ASSISTANCE
odvoz poisteného a jeho osobného motorového
vozidla z miesta urãeného poisten˘m na miesto
urãené poisten˘m. Náklady na sluÏby nesie pois-
ten .̆

25. Odvoz a dovoz vozidla do/zo servisu. Na zák-
lade telefonickej Ïiadosti poisteného zorganizuje
ASSISTANCE odvoz osobného motorového vo-
zidla poisteného do servisu a zo servisu urãené-
ho poisten˘m na pravidelnú servisnú prehliadku
alebo na v˘menu pneumatík. Náklady na sluÏby
dodávateºa zaisÈujúceho odvoz/dovoz vozidla
do/zo servisu nesie poisten .̆

26. V˘mena pneumatík (prezutie). Na základe te-
lefonickej Ïiadosti poisteného zorganizuje ASSIS-
TANCE prijatie osobného motorového vozidla
poisteného do pneuservisu, alebo servisu zvole-
ného poisten˘m, na v˘menu pneumatík na vo-
zidle. Náklady na sluÏby nesie poisten .̆

27. Kontrola STK a EK. Na základe telefonickej Ïia-
dosti poisteného zorganizuje ASSISTANCE pri-
jatie osobného motorového vozidla poisteného
do servisu na kontrolu tohto vozidla alebo na
stanicu technickej a/alebo emisnej kontroly
zvolenej poisten˘m, na úãely technickej kontroly
vozidla (STK) alebo emisnej kontroly (EK).
Náklady na sluÏby nesie poisten .̆

28. Odvoz dieÈaÈa na bezpeãné miesto urãené
klientom. V prípade akejkoºvek udalosti, ktorá
zapríãiní nepojazdnosÈ vozidla poisteného, zor-
ganizuje ASSISTANCE na základe telefonickej
Ïiadosti poisteného odvoz detí prepravovan˘ch 
v nepojazdnom vozidle na bezpeãné miesto po-
dºa poÏiadavky poisteného, a to v danej situácii
najvhodnej‰ím dopravn˘m prostriedkom (taxi,
sanitné vozidlo a pod.).

âlánok V.
Administratívno-právna asistencia

1. Administratívna asistencia.
V prípade potreby ASSISTANCE poistenému ozná-
mi niÏ‰ie uvedené právne a administratívne infor-
mácie z nasledovn˘ch okruhov:

1.1 Informácie o postupoch a o legislatíve 
v oblasti premávky motorov˘ch vozidiel:
a) informácie o právnych predpisoch v oblasti

premávky motorového vozidla a o ich znení,
b) informácie o poistení v oblasti premávky

motorového vozidla,
c) vysvetlenie v˘znamu jednotliv˘ch ustano-

vení právnych predpisov v danej oblasti,
d) vyhºadanie ìal‰ích súvisiacich právnych

predpisov,
e) praktické informácie – adresy, kontakty,

otváracie hodiny úradov a in‰titúcií,
f) praktické informácie – „Kam sa obrátiÈ,

keì…?”,
g) praktické informácie t˘kajúce sa prevodu

vlastníctva motorového vozidla,
h) spotrebiteºské vzÈahy (chyby, dodacie pod-

mienky, reklamácie, zodpovednosÈ za ‰ko-
du),

i) záväzkové vzÈahy (ruãenie, zmluvné pokuty,
úroky).

1.2 Informácie o vzÈahu obãan verzus súd:
a) informácie o vecnej a miestnej príslu‰nosti

súdov,
b) informácie o náleÏitostiach podania (forma,

obsah, poplatky, lehoty),
c) informácie o zastupovaní (advokáti, daÀoví

poradcovia, notári, zákonné zastúpenie ale-
bo zastúpenie na základe splnomocnenia),

d) informácie o nákladoch na súdne konanie,
e) informácie o tarifách advokátov a znalcov,
f) exekúcie,
g) informácie o opravn˘ch prostriedkoch (od-

volanie, rozklad, dovolanie a pod.).
1.3 Informácie o adresách a kontaktoch

sluÏieb a in‰titúcií:
a) advokáti a exekútori,
b) notári a matriky,
c) súdni znalci a odhadcovia, tlmoãníci a pre-

kladatelia,
d) daÀoví poradcovia,
e) úrady ‰tátnej správy,
f) dopravné odbory krajsk˘ch úradov,
g) in‰titúcie a zdruÏenia na ochranu spotre-

biteºov,
h) súdy,
i) polícia a ‰tátne zastupiteºstvá.

1.4 Postupy a procedúry pri styku s in‰titúcia-
mi:
a) informácie o stanoven˘ch postupoch a pro-

cedúrach,
b) informácie o nutn˘ch dokladoch a potvrde-

niach,
c) telefonická pomoc pri vyplÀovaní formulá-

rov, pri náleÏitostiach návrhov, podaní a Ïia-
dostí,

d) informácie o administratívnych poplatkoch,
kolkoch,

e) informácie o postupoch pri strate osobn˘ch
dokladov, cestovného pasu a pod.

1.5 Telefonická pomoc. Pri vzniku asistenãnej
udalosti poskytne ASSISTANCE nutné informá-
cie, oznámi adresu a telefonick˘ kontakt naj-
bliÏ‰ieho zmluvného dodávateºa sluÏieb (odÈa-
hovacia sluÏba, opravovÀa, servis).

1.6 Technické informácie. ASSISTANCE poskytne
informácie o rie‰ení problému technického
charakteru na vozidle a poskytne informácie 
o spôsoboch jeho rie‰enia, poskytne praktické
rady o postupoch pri rie‰ení problému tech-
nického charakteru na vozidle.

1.7 Informácie o postupoch pri rie‰ení problé-
mov˘ch situácií. ASSISTANCE poskytne infor-
mácie o v‰eobecnom rie‰ení problému, vy-
hºadá analogick˘ prípad a poskytne informácie
o spôsoboch jeho rie‰enia, poskytne praktické
rady o postupoch pri rie‰ení problémov˘ch
situácií, vyhºadá vzor právneho dokumentu,

zmluvy alebo podania a poskytne ho poistené-
mu v elektronickej alebo písomnej forme.

1.8 Asistencia pri strate alebo krádeÏi dok-
ladov. ASSISTANCE zorganizuje poskytnutie
asistenãnej sluÏby s cieºom zabezpeãenia vys-
tavenia nov˘ch dokladov (zabezpeãenie for-
mulárov, podkladov, zistenie úradn˘ch hodín 
a pod.).

1.9 Tlmoãenie a preklady. Pri udalostiach v za-
hraniãí ASSISTANCE poskytne telefonické
tlmoãenie pri cestnej policajnej kontrole, pri
hraniãnej alebo colnej kontrole, pri komunikácii
s úãastníkmi nehody, so svedkami a pri zaistení
svedectva, pri vybavovaní so ‰tátnymi orgán-
mi, so zdravotníckym zariadením a pri vyplÀo-
vaní nevyhnutn˘ch formulárov, Ïiadostí a po-
tvrdení. ASSISTANCE ìalej poskytne preklad
dokumentu t˘kajúceho sa styku s úradmi alebo
s in‰titúciami, a to faxom alebo elektronickou
po‰tou. ASSISTANCE zorganizuje sluÏby úrad-
ného prekladateºa alebo tlmoãníka.

1.10 Asistencia pri sprostredkovaní sluÏieb.
ASSISTANCE na ÏiadosÈ poisteného zorganizu-
je právne zastúpenie a zorganizuje vyhotove-
nie znaleckého posudku. ASSISTANCE zorga-
nizuje dopravu poisteného do miesta súdneho
pojednávania t˘kajúceho sa dopravnej nehody
a zorganizuje a uhradí ubytovanie na max.
2 noci pre poisteného v mieste súdneho pojed-
návania.

1.11 Asistencia pri vybavovaní s políciou alebo
s úradmi. ASSISTANCE zorganizuje osobné
stretnutie na úradoch, polícii alebo v in˘ch in-
‰titúciách a zabezpeãí komunikáciu s veºvy-
slanectvom alebo s konzulátom v príslu‰nom
‰táte. V prípade nutnosti a v závislosti od vy-
jadrenia súhlasu príslu‰n˘ch úradov ASSIS-
TANCE pri väzbe alebo hospitalizácii poiste-
ného zorganizuje náv‰tevu poisteného pracov-
níkom veºvyslanectva alebo konzulátu. ASSIS-
TANCE zorganizuje vystavenie a doruãenie
kópie policajného protokolu alebo iného úrad-
ného záznamu o dopravnej nehode a vystave-
nie a doruãenie kópie súdneho spisu k doprav-
nej nehode.V tejto súvislosti ASSISTANCE zaistí
nevyhnutné formuláre, dokumenty alebo po-
tvrdenia a poskytne asistenciu pri ich vyplnení
a odoslaní príslu‰nému úradu.

1.12 Asistenãné sluÏby pri väzbe alebo uväzne-
ní poisteného. V prípade väzby alebo uväzne-
nia poisteného v zahraniãí ASSISTANCE zorga-
nizuje doruãenie predmetov osobnej potreby 
a ich odovzdanie poistenému, doruãenie
osobn˘ch odkazov a zorganizuje úradne po-
volenú komunikáciu s rodinn˘m príslu‰níkom
poisteného. Prostriedky na kauciu ASSISTANCE
poskytne za podmienky riadneho zaistenia
záväzku. V prípade väzby alebo hospitalizácie
poisteného asistenãná sluÏba ASSISTANCE
ìalej zorganizuje a uhradí dopravu rodinného
príslu‰níka do miesta väzby, resp. hospitalizá-
cie, jeho ubytovanie v mieste väzby, resp. hos-
pitalizácie.

1.13 Asistenãné sluÏby t˘kajúce sa statusu vo-
zidla. ASSISTANCE zaistí dokumentáciu po-
trebnú na vyzdvihnutie vozidla, vyzdvihnutie
vozidla zabaveného políciou alebo in˘m úra-
dom a zorganizuje zaistenie dokumentácie na
likvidáciu vraku vozidla.

1.14 Zaistenie svedkov a svedectiev. Zaistenie
svedeck˘ch v˘povedí pre prípadné ìal‰ie
pojednávanie v danej veci. Ak poisten˘ alebo
policajné orgány oznámia ASSISTANCE
adresové a identifikaãné údaje prípadn˘ch
svedkov dopravnej nehody, ASSISTANCE sa na
t˘chto svedkov obráti s cieºom zaistiÈ ich
svedeckú v˘poveì. ASSISTANCE nenesie zod-
povednosÈ za prípadnú neochotu svedkov
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poskytnúÈ svedeckú v˘poveì, prípadne dosta-
viÈ sa na súdne pojednávanie.

1.15 Trestné konanie po dopravnej nehode. Ak
je proti poistenému vedené trestné konanie 
v dôsledku dopravnej nehody v zahraniãí,
ASSISTANCE:
a) zorganizuje právne zastúpenie poisteného,
b) zorganizuje sluÏby tlmoãníka na úãely tlmo-

ãenia do rodného jazyka poisteného pri
trestnom konaní,

c) zorganizuje ubytovanie poisteného v prípa-
de jeho predvolania z dôvodu úãasti na súd-
nom pojednávaní v  trestnom konaní,

d) zorganizuje dopravu poisteného na príslu‰-
n˘ súd v prípade jeho predvolania z dôvodu
úãasti na súdnom pojednávaní v trestnom
konaní.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá
bude poskytnutá poistenému, je plne v kompe-
tencii ASSISTANCE.

1.16 Asistencia pri vymáhaní náhrady ‰kody. Ak
bude pri dopravnej nehode v zahraniãí, ktorej
vinníkom bude podºa policajného protokolu
alebo Európskeho protokolu o dopravnej neho-
de tretia osoba, spôsobená ujma na zdraví
poisteného alebo vecná ‰koda na vozidle,
ASSISTANCE:
a) zaistí prípravu Ïiadosti o náhradu ‰kody 

a zorganizuje v‰etky dostupné dôkazné
prostriedky k Ïiadosti,

b) zaistí podanie Ïiadosti o náhradu ‰kody voãi
poisÈovateºovi vinníka dopravnej nehody 
a následne zaisÈuje ãasové sledovanie prí-
padu,

c) v prípade neodôvodneného zamietnutia
nároku na náhradu ‰kody poisÈovateºom
vinníka zorganizuje odvolanie proti takému
zamietavému stanovisku.

V prípade, Ïe vina tretej osoby je jednoznaãne
preukázaná, poÏadovaná náhrada ‰kody je
adekvátna vzniknutej ‰kode a poisÈovateº vin-
níka nehody v rozpore s právnymi predpismi
krajiny, kde k dopravnej nehode do‰lo, neodô-
vodnene bráni v úhrade spôsobenej ‰kody,
ASSISTANCE zorganizuje právne zastúpenie
poisteného v zahraniãí.

1.17 Právna asistencia po dopravnej nehode.Ak
v dôsledku dopravnej nehody v zahraniãí za-
drÏia vozidlo policajné orgány daného ‰tátu,
ASSISTANCE:
a) zorganizuje a uhradí náklady na úkony, kto-

ré je nutné vykonaÈ z dôvodu vydania zadr-
Ïaného vozidla,

b) sa zaväzuje zálohovo uhradiÈ za poisteného
‰kodu, ktorú spôsobil tretej osobe nedban-
liv˘m konaním.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá
bude poskytnutá, je v plnej kompetencii ASSIS-
TANCE. Zálohová úhrada z dôvodu úhrady spô-
sobenej ‰kody bude poskytnutá za podmienky
riadneho zabezpeãenia treÈou osobou a bude
povaÏovaná za pôÏiãku poskytnutú ASSIS-
TANCE poistenému.

2. Právna asistencia.
2.1 Predmet a rozsah asistencie.

a) Predmetom poistenia právnej asistencie je
ochrana oprávnen˘ch právnych záujmov
poisteného v prípadoch, v rozsahu a za pod-
mienok stanoven˘ch v poistnej zmluve.

b) ASSISTANCE v súvislosti s plnením záväzkov
poisÈovateºa poskytuje poistenému právnu
asistenciu v prípade správneho/trestného 
a civilného sporu v nasledujúcom rozsahu:
ba) telefonickú sluÏbu právnych informácií,

na ktorú sa poisten˘ môÏe obrátiÈ v prí-
pade ak˘chkoºvek v‰eobecn˘ch práv-
nych otázok, nejasností alebo v rámci
prevencie sporov,

bb) právnu asistenãnú sluÏbu poskytujúcu
pomoc, podporu, rady a právnu asisten-
ciu poistenému s cieºom nájsÈ rie‰enie
jeho poistnej udalosti mimosúdnym
zmierom a/alebo dohodou,

bc) právnu asistenãnú sluÏbu poskytujúcu
pomoc, podporu, rady a právnu asisten-
ciu poistenému s cieºom nájsÈ rie‰enie
jeho poistnej udalosti v súdnom konaní,
prípadne ìalej v exekuãnom konaní pri
zastupovaní poisteného v postavení
oprávneného, a to najmä poverením do-
dávateºa sluÏieb právnym zastúpením
poisteného.

2.2 Poistná udalosÈ.
Poistnou udalosÈou sa v tomto poistení rozu-
mie:
a) skutoãné alebo údajné poru‰enie právnych

predpisov a/alebo právnych povinností zo
strany tretích osôb, ktorého následkom boli
naru‰ené oprávnené záujmy poisteného
v situáciách a v prípadoch uveden˘ch v po-
istnej zmluve; v prípade, Ïe poisten˘ uplat-
Àuje nárok na náhradu ‰kody, a za okamih
vzniku poistnej udalosti sa povaÏuje vznik
‰kody, inak okamih, keì do‰lo alebo keì
zaãalo dochádzaÈ k poru‰eniu právnych
predpisov a/alebo právnych povinností,

b) v prípade, Ïe sa voãi poistenému v situá-
ciách a v prípadoch uveden˘ch v poistnej
zmluve zaãalo trestné alebo správne kona-
nie, sa poistnou udalosÈou rozumie skutoãné
alebo údajné spáchanie skutku, pre ktoré sa
toto konanie vedie; za okamih vzniku poist-
nej udalosti sa povaÏuje okamih spáchania
tohto ãinu alebo skutku.

2.3 Hranica poistného plnenia pri právnej
asistencii.
Hranicou poistného plnenia je horná hranica
pre v‰etky poistné udalosti, ktoré nastanú 
v súvislosti s jedn˘m poisten˘m vozidlom 
v priebehu jedného kalendárneho roka.

2.4 Predmet poistenia právnej asistencie.
Toto poistenie sa vzÈahuje na nasledujúce
situácie – poistné riziká:
a) správne konanie po dopravnej nehode alebo

po mechanickej poruche poisteného vozidla.
V prípade, Ïe poisten˘ je podozriv ,̆ obvi-
nen˘ alebo obÏalovan˘ zo spáchania pries-
tupku z nedbanlivosti následkom dopravnej
nehody alebo mechanickej poruchy pri
vedení vozidla, ASSISTANCE urobí v súlade 
s ustanoveniami poistn˘ch podmienok kroky
na hájenie záujmov poisteného,

b) trestné konanie po dopravnej nehode alebo
po mechanickej poruche poisteného vozidla.
V prípade, Ïe poisten˘ je podozriv ,̆ obvi-
nen˘ alebo obÏalovan˘ zo spáchania pries-
tupku alebo trestného ãinu z nedbanlivosti
následkom dopravnej nehody pri vedení vo-
zidla, ASSISTANCE urobí v súlade s ustano-
veniami poistn˘ch podmienok kroky na
hájenie záujmov poisteného,

c) ‰koda na poistenom vozidle. ASSISTANCE
poskytne poistenému poistné plnenie v si-
tuácii sporu t˘kajúceho sa nároku poiste-
ného na náhradu ‰kody, ktorá priamo súvisí
s vozidlom alebo s prevádzkou vozidla, a to
voãi ‰kodcovi alebo voãi poisÈovni, v ktorej
je ‰kodca poisten ,̆

d) presadzovanie a hájenie oprávnen˘ch záuj-
mov poisteného (právne zastúpenie) v prí-
padoch udalostí spojen˘ch s poisten˘m
vozidlom. Oznamovanie poistnej udalosti 
a doruãovanie súvisiacich podkladov:
da) poistenie právnej asistencie zah⁄Àa mi-

mosúdne, prípadne súdne presadzova-
nie oprávnen˘ch záujmov poisteného,

za podmienok a v rozsahu ‰pecifiko-
vanom ustanoveniami poistnej zmluvy,

db) poisten˘ je povinn˘ uplatniÈ nárok na
poistné plnenie bez zbytoãného odkla-
du telefonicky alebo písomne (najne-
skôr v‰ak do 15 dní od okamihu zistenia
poistnej udalosti). V hlásení poistnej
udalosti je poisten˘ povinn˘ pravdivo 
a úplne oznámiÈ a objasniÈ ASSISTANCE
situáciu a okolnosti súvisiace s nárokom
na poistné plnenie. Na v˘zvu ASSISTAN-
CE alebo poisÈovateºa je poisten˘ povin-
n˘ doruãiÈ hlásenie poistnej udalosti 
v písomnej forme,

dc) ASSISTANCE poskytne poistenému zák-
ladné informácie o jeho právach a po-
vinnostiach, o ich obsahu, rozsahu 
a o moÏnostiach rie‰enia prípadu,

dd) ASSISTANCE poskytne poistenému in-
formácie o rozsahu dokumentácie po-
trebnej na uplatnenie prostriedkov
ochrany práv poisteného,

de) poisten˘ je povinn˘ doruãiÈ ASSISTANCE
v‰etky podklady, napr. kore‰pondenciu,
rozhodnutia, posudky, faktúry, odovzdá-
vacie protokoly a pod. t˘kajúce sa poist-
nej udalosti, hneì, ako ich dostane
alebo keì mu budú dostupné.

e) anal˘za vyhliadok na úspe‰né vybavenie prí-
padu. Keì poisten˘ ohlási poistnú udalosÈ,
ASSISTANCE najskôr preverí právnu situáciu
poisteného a vykoná anal˘zu jeho vyhliadok
na úspe‰né vybavenie prípadu. O v˘sledku
tejto anal˘zy bude poisteného informovaÈ.
V prípade potreby vykonáva ASSISTANCE
anal˘zu aj v priebehu jednotliv˘ch ‰tádií
rie‰enia prípadu poisteného.

2.5 Vybavovanie prípadu ASSISTANCE.
a) Ak ASSISTANCE na základe vykonanej

anal˘zy zistí, Ïe vyhliadky na úspe‰né
vybavenie prípadu sú dostatoãné, vyÏiada si
od poisteného súhlas a písomné splnomoc-
nenie pre dodávateºa sluÏieb ASSISTANCE
(právneho zástupcu) a potom odovzdá
rie‰enie prípadu tomuto právnemu zástup-
covi na potrebné konanie s cieºom dosiah-
nuÈ najlep‰ie moÏné vyrie‰enie prípadu.
Dodávateº sluÏieb ASSISTANCE zastupuje
poisteného v mimosúdnych, prípadne v súd-
nych veciach a je oprávnen˘ inkasovaÈ plne-
nie patriace poistenému, ktoré je v‰ak
povinn˘ bez zbytoãného odkladu odovzdaÈ
poistenému. ASSISTANCE bude o priebehu
vybavovania prípadu priebeÏne informovaÈ
poisteného.

b) Poisten˘ nie je bez predchádzajúceho súhla-
su poisÈovateºa alebo ASSISTANCE opráv-
nen˘ poveriÈ inú osobu (napr. dodávateºa
sluÏieb) právnym zastúpením pri vybavovaní
prípadu s v˘nimkou prípadov, keì by mu 
v dôsledku ome‰kania priamo hrozil vznik
‰kody alebo zadrÏanie, resp. väzba. Ak pois-
ten˘ poru‰í túto povinnosÈ, ASSISTANCE je
oprávnená poistné plnenie primerane zníÏiÈ.

2.6 Poverenie dodávateºa sluÏieb.
a) Ak sa preukáÏe, Ïe na riadne vybavenie prí-

padu bude nevyhnutné poveriÈ dodávateºa
sluÏieb, poisten˘ je po predchádzajúcom
odporúãaní ASSISTANCE oprávnen˘ zvoliÈ si
vhodného dodávateºa sluÏieb, ktor˘ má svo-
ju kanceláriu podºa moÏnosti v mieste súdu
alebo správneho orgánu príslu‰ného na pre-
rokovanie veci v prvom stupni, aby viedol 
v mene poisteného potrebné konania/roko-
vania s cieºom dosiahnuÈ ão najlep‰ie moÏné
vyrie‰enie prípadu.

b) ASSISTANCE je oprávnená primerane zníÏiÈ
poistné plnenie v prípade, Ïe poisten˘
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neskor˘m alebo zdrÏujúcim prístupom spô-
sobil zv˘‰enie nákladov na úkony, kto-
r˘ch úhrada má byÈ súãasÈou poistného
plnenia.

c) Poisten˘ je povinn˘ splnomocniÈ svojho
právneho zástupcu, aby ASSISTANCE prie-
beÏne informoval o v˘voji rie‰enia prípadu.
O konkrétne zam˘‰ºan˘ch podstatn˘ch kro-
koch je poisten ,̆ resp. jeho právny zástupca,
povinn˘ informovaÈ ASSISTANCE a pred ich
vykonaním získaÈ jej písomn˘ súhlas. Ak
poisten˘ poru‰í túto povinnosÈ, ASSISTANCE
je oprávnená poistné plnenie primerane
zníÏiÈ.

2.7 Pozastavenie poistného plnenia.
a) Ak ASSISTANCE zistí, Ïe vyhliadky na úspe‰-

né vybavenie prípadu nie sú dostatoãné, je
povinná bez zbytoãného odkladu písomnou
formou oznámiÈ poistenému, Ïe na základe
vykonanej anal˘zy ìal‰ie poistné plnenie 
k danej poistnej udalosti pozastavuje, uviesÈ
dôvody svojho rozhodnutia a vysvetliÈ ich.

b) Ak sa poisten˘ – po pozastavení poistného
plnenia – rozhodne v rie‰ení prípadu
pokraãovaÈ na svoje náklady a v pokraãujú-
com spore sa mu podarí dosiahnuÈ kvali-
tatívne alebo kvantitatívne priaznivej‰í
v˘sledok, ak˘ zodpovedal stavu prípadu ku
dÀu, keì ASSISTANCE na základe svojho
rozhodnutia poistné plnenie pozastavila,
a ak poisten˘ zároveÀ doloÏí ASSISTANCE
túto skutoãnosÈ, ASSISTANCE uhradí nákla-
dy úãelne vynaloÏené poisten˘m na pokra-
ãovanie prípadu po pozastavení plnenia,
a to aÏ do v˘‰ky limitov poistného plnenia
stanoven˘ch pre túto poistnú udalosÈ poist-
nou zmluvou s ohºadom na poistné plnenie
poskytnuté pred jeho pozastavením.

2.8 PovinnosÈ súãinnosti poisteného s ASSIS-
TANCE.
a) Poisten˘ je povinn˘ urobiÈ v‰etko, ão by

mohlo prispieÈ k objasneniu skutkového
stavu veci. Poisten˘ je povinn˘ vylúãiÈ
v‰etko, ão by mohlo spôsobiÈ zv˘‰enie nák-
ladov v rámci poistného plnenia. Pri vyrov-
naní alebo dohode o rie‰ení prípadu nesmie
byÈ otázka nákladov usporiadaná nev˘hod-
nej‰ie, ako to zodpovedá pomeru úspechu 
a neúspechu zúãastnen˘ch strán vo veci.
Poisten˘ sa preto zaväzuje, Ïe bez pred-
chádzajúceho súhlasu ASSISTANCE neuza-
vrie Ïiadnu dohodu o vyrovnaní. Ak poisten˘
poru‰í túto povinnosÈ, ASSISTANCE je opráv-
nená poistné plnenie primerane zníÏiÈ.
Poisten˘ je povinn˘ o tomto svojom záväzku
aj o svojich ostatn˘ch povinnostiach vypl˘-
vajúcich z poistnej zmluvy informovaÈ svoj-
ho právneho zástupcu.

b) Poisten˘ je povinn˘ poskytnúÈ ASSISTANCE
súãinnosÈ pri mimosúdnom aj súdnom vy-
máhaní nákladov vynaloÏen˘ch v rámci
poistného plnenia poisÈovateºom a pri vy-
máhaní náhrady ‰kody od protistrany.

c) Poisten˘ je povinn˘ poãkaÈ so súdnym
uplatÀovaním svojich nárokov, k˘m rozhod-
nutie v prípadnom inom konaní, ktoré môÏe
maÈ v˘znam pre zam˘‰ºané súdne konanie,
nenadobudne právoplatnosÈ, prípadne v sú-
lade s pokynmi ASSISTANCE uplatniÈ najprv
len ãasÈ svojich nárokov a do nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia poãkaÈ s uplat-
nením zostávajúcich nárokov. Toto v‰ak
neplatí, ak by poistenému v dôsledku
ome‰kania priamo hrozil vznik ‰kody alebo
zánik ãi premlãanie príslu‰ného nároku.
MoÏnosÈ koneãného uplatnenia nárokov
poisteného v plnom rozsahu t˘m nie je
dotknutá.Ak poisten˘ poru‰í túto povinnosÈ,

ASSISTANCE je oprávnená poistné plnenie
primerane zníÏiÈ.

2.9 Úhrada finanãn˘ch nákladov v rámci poist-
ného plnenia. Poistné plnenie zah⁄Àa úhradu
finanãn˘ch nákladov, ktoré je nutné vynaloÏiÈ
podºa rozhodnutia ASSISTANCE v súvislosti 
s presadzovaním oprávnen˘ch záujmov pois-
teného, a to:
a) náklady na sluÏby dodávateºa sluÏieb (ob-

vyklé a primerané v˘davky právneho zá-
stupcu vo v˘‰ke stanovenej právnym predpi-
som, tlmoãníka, prekladateºa, znalca, nákla-
dy na v˘kon rozhodnutia na základe exekuã-
ného titulu súvisiaceho s poistn˘m plnením
v rozsahu stanovenom poistnou zmluvou),

b) náklady na sprostredkovanie zloÏenia trest-
noprávnej alebo administratívno-právnej
kaucie zloÏenej s cieºom upustiÈ od vy‰etro-
vacej väzby poisteného. Poisten˘ je povinn˘
poskytnúÈ ASSISTANCE dostatoãnú záruku
na vrátenie finanãn˘ch prostriedkov pouÏi-
t˘ch na kauciu (napr. zálohu).

âlánok VI.
Lekárska asistencia v zahraniãí

1. Preprava do lieãebného zariadenia a repatriá-
cia zranen˘ch. Po dopravnej nehode v zahraniãí,
v dôsledku ktorej dôjde k takému telesnému zra-
neniu poisteného, ktoré mu znemoÏÀuje dokonãiÈ
cestu, ASSISTANCE zorganizuje:
a) dopravu a prijatie poisteného do najbliÏ‰ej

nemocnice,
b) návrat poisteného do miesta trvalého bydliska 

v SR, len ão tomu po ukonãení miestneho lieãe-
nia podºa názoru o‰etrujúceho lekára a lekár-
skeho tímu ASSISTANCE nebude brániÈ zdravot-
n˘ stav poisteného. ASSISTANCE nepreberá
finanãné záväzky voãi lieãebnému zariadeniu.
Na návrat do miesta trvalého bydliska bude
pouÏit˘ tak˘ dopravn˘ prostriedok, o ktorom
rozhodne lekársky tím ASSISTANCE,

c) návrat poisteného ak˘mkoºvek dopravn˘m
prostriedkom do nemocnice v blízkosti jeho
trvalého bydliska v SR, ak tomu, podºa názoru
lekárskeho tímu ASSISTANCE, nebráni jeho
zdravotn˘ stav.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá
bude poskytnutá poistenému, je v plnej kompe-
tencii ASSISTANCE.

2. Repatriácia telesn˘ch ostatkov do SR v prí-
pade úmrtia poisteného. Ak dôjde v zahraniãí 
v dôsledku dopravnej nehody k úmrtiu poisteného,
ASSISTANCE zorganizuje prepravu telesn˘ch
ostatkov poisteného späÈ do SR.
V prípade, Ïe má poisten˘ v poistnej zmluve dojed-
nané nad‰tandardné krytie PLUS, ASSISTANCE
navy‰e uhradí prepravu telesn˘ch zostatkov pois-
teného späÈ do SR.
Voºba dopravného prostriedku je v plnej kompe-
tencii ASSISTANCE.

3. Náv‰teva rodinného príslu‰níka pri hospita-
lizácii poisteného. V prípade nutnej hospitalizá-
cie poisteného, zraneného následkom dopravnej
nehody v zahraniãí, trvajúcej viac ako desaÈ dní,
ASSISTANCE zorganizuje nasledujúce asistenãné
sluÏby:
a) náv‰tevu poisteného jeho rodinn˘m príslu‰-

níkom,
b) ubytovanie rodinného príslu‰níka.
V prípade, Ïe má poisten˘ v poistnej zmluve dojed-
nané nad‰tandardné krytie PLUS, ASSISTANCE na-
vy‰e uhradí nasledujúce asistenãné sluÏby:
c) náv‰tevu poisteného jeho rodinn˘m príslu‰ní-

kom vrátane úhrady za dopravu (vlak II. trieda,
letenka ekonomická trieda),

d) ubytovanie rodinného príslu‰níka poisteného
na max. 5 nocí.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá
bude poskytnutá poistenému, je v plnej kompe-
tencii ASSISTANCE.

âlánok VII.
V‰eobecné obmedzenia

1. Asistenãné sluÏby je moÏné vyuÏívaÈ len po-
ãas platnosti a úãinnosti poistnej zmluvy
povinného zmluvného poistenia zodpoved-
nosti za ‰kodu spôsobenú prevádzkou moto-
rového vozidla.

2. Obmedzenia úhrady asistenãn˘ch sluÏieb.
V‰etky náklady za asistenãné sluÏby, ktoré
prevy‰ujú limity, ktoré sú uvedené na webovej
stránke poisÈovateºa a budú poistenému ozná-
mené v rámci vybavovania asistenãného prípadu 
v prípade ich prekroãenia, budú v plnej v˘‰ke
hradené poisten˘m na mieste z jeho vlastn˘ch
prostriedkov, alebo poisten˘ poskytne vopred
ASSISTANCE riadne zabezpeãenie alebo zloÏí
ASSISTANCE vopred dostatoãnú zálohu na poÏa-
dované asistenãné sluÏby, ktoré priamo uhradil do-
dávateºom sluÏieb bez predchádzajúceho súhlasu
ASSISTANCE. Úhrada tak˘chto asistenãn˘ch slu-
Ïieb bude podliehaÈ posúdeniu zo strany ASSIS-
TANCE.

3. Obmedzenie nárokov na asistenãnú sluÏbu.
Nárok na asistenãné sluÏby sa nevzÈahuje na:
a) akékoºvek vozidlo, ktoré viedla osoba, ktorá nie

je drÏiteºom platného vodiãského oprávnenia
vydaného príslu‰n˘m orgánom,

b) akúkoºvek ‰kodu, ktorá vznikla v okamihu, keì
bolo vozidlo obsadené nedovolene vysok˘m
poãtom cestujúcich alebo zaÈaÏené nad hmot-
nostn˘ limit urãen˘ v˘robcom,

c) vozidlo, ktoré bolo pri zaãatí cesty v stave ne-
spôsobilom na cestnú prevádzku a/alebo nepre-
chádzalo pravidelnou servisnou údrÏbou podºa
pokynu v˘robcu,

d) akékoºvek ‰kody vzniknuté v dôsledku pouÏitia
vozidla na motoristickú súÈaÏ alebo na preteky
akéhokoºvek druhu.

4. Obmedzenie nárokov na právnu asistenciu.
a) ASSISTANCE neposkytne poistné plnenie z práv-

nej asistencie, ak poisten˘ nedoruãil ASSIS-
TANCE dokumentáciu potrebnú na presadzo-
vanie jeho oprávnen˘ch záujmov, poÏadovanú 
a ‰pecifikovanú ASSISTANCE.

b) Poistenie právnej asistencie sa nevzÈahuje na
spory:
ba) medzi poisÈovateºom a poisten˘m,
bb) medzi poistníkom a poisten˘m,
bc) medzi ASSISTANCE a poisten˘m,
bd) ktor˘ch predmetom je nárok, ktor˘ bol na

poisteného preveden˘ treÈou osobou a/ale-
bo nárok, ktor˘ poisten˘ uplatÀuje pre tre-
tiu osobu.

c) Z poistenia právnej asistencie je vylúãené 
hájenie právnych záujmov poisteného súvisi-
acich:
ca) so spáchaním úmyselného trestného ãinu

poisten˘m, úmyselného priestupku pois-
teného alebo úmyselného spôsobenia
‰kody poisten˘m,

cb) s náhradou ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku
nesplnen˘ch a/alebo neplnen˘ch záväzkov
poisteného alebo dlhov poisteného vrátane
ich príslu‰enstva,

cc) so samovraÏdou alebo psychickou choro-
bou poisteného,

cd) s prípadmi, keì skutoãnosti smerujúce 
k naru‰eniu právnych záujmov poisteného,
alebo skutoãnosti smerujúce k zaãatiu
trestného alebo priestupkového konania 
s poisten˘m boli poistenému známe uÏ 
v ãase, keì sa poisten˘ stal úãastníkom
tohto pripoistenia,
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ce) s prípadmi, keì poisten˘ mohol vznik poist-
nej udalosti s ohºadom na v‰etky okolnosti
oãakávaÈ, alebo mohol jej vzniku zabrániÈ 
a zámerne alebo z nedbanlivosti to neuro-
bil.

d) ASSISTANCE neposkytne poistné plnenie z práv-
nej asistencie v prípadoch, ktoré priamo ãi ne-
priamo súvisia so ‰trajkom, s vojnov˘m konflik-
tom, inváziou, napadnutím (ãi uÏ vojna bola
vyhlásená alebo nie), obãianskou vojnou, so
vzburou, s povstaním, terorizmom, násiln˘m
alebo vojensk˘m uchvátením moci a obãiansky-
mi nepokojmi, s rádioaktívnou haváriou.

e) ASSISTANCE neposkytne poistné plnenie z práv-
nej asistencie na úhradu pokút, peÀaÏn˘ch
trestov, penále ãi in˘ch zmluvn˘ch, správnych
alebo trestn˘ch sankcií alebo in˘ch platieb,
ktoré majú represívny, exemplárny alebo pre-
ventívny charakter.

f) ASSISTANCE neposkytne poistné plnenie z práv-
nej asistencie v nasledujúcich situáciách:
fa) v prípade sporu medzi vodiãom vozidla 

a poisten˘m, resp. oprávnenou osobou,
fb) v prípade sporu medzi poisten˘m a opráv-

nenou osobou,
fc) keì vozidlo viedla osoba bez platného

vodiãského oprávnenia, keì vozidlo viedla
osoba pod vplyvom alkoholu alebo in˘ch
návykov˘ch látok alebo keì i‰lo o vozidlo
bez platného osvedãenia o STK; to isté
platí, keì sa vodiã vozidla odmietol podro-
biÈ vy‰etreniu a/alebo zisteniu vplyvu alko-
holu alebo in˘ch návykov˘ch látok vo svo-
jom organizme,

fd) súvisiacich so ‰kodou, ktorá vznikla v oka-
mihu, keì bolo vozidlo obsadené nedovo-
lene vysok˘m poãtom cestujúcich alebo
zaÈaÏené nad hmotnostn˘ limit urãen˘
v˘robcom vozidla,

fe) v prípade sporov vypl˘vajúcich z úãasti na
motoristick˘ch pretekoch, súÈaÏiach, trénin-
gov˘ch a testovacích jazdách alebo pri
v˘kone akejkoºvek profesionálnej ‰portovej
ãinnosti,

ff) v prípade sporu nesúvisiaceho s poisten˘m
vozidlom.

g) ASSISTANCE ìalej neposkytne poistné plnenie 
z právnej asistencie:
ga) v sporoch, v ktor˘ch hodnota predmetu

sporu nepresiahne 165,97 EUR,
gb) v sporoch súvisiacich s náhradou ‰kody,

ktorá vznikla v dôsledku nesplnen˘ch
a/alebo neplnen˘ch záväzkov alebo dlhov
poisteného vrátane ich príslu‰enstva,

gc) v sporoch súvisiacich s náhradou ‰kody,
ktorá vznikla v dôsledku prevzatia povinnos-
tí nad rámec stanoven˘ právnymi predpismi,

gd) v colnom konaní, daÀovom konaní a/alebo
správnom konaní vypl˘vajúcom z poru‰enia
právnych predpisov o Ïivotnom prostredí,

ge) v sporoch t˘kajúcich sa zodpovednosti za
‰kodu spôsobenú zneãistením Ïivotného
prostredia,

gf) v sporoch súvisiacich s podnikateºskou ãin-
nosÈou poisteného,

gg) v pracovnoprávnych sporoch.

âlánok VIII.
Vymedzenie pojmov

Na úãely t˘chto Osobitn˘ch poistn˘ch podmienok pre
asistenãné sluÏby PZP 10 majú jednotlivé tu uvedené
v˘razy nasledujúci v˘znam:
1. poisten˘ je fyzická osoba, resp. zástupca práv-

nickej osoby, cestujúca vozidlom s v˘nimkou fy-
zick˘ch osôb cestujúcich vozidlom prostredníc-
tvom autostopu alebo za úplatu v okamihu vzniku
asistenãnej udalosti,

2. vozidlo je jednostopové ãi viacstopové vozidlo 
s celkovou hmotnosÈou do 3,5 tony vrátane, pois-
tené poisÈovateºom na základe poistnej zmluvy 
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
V prípade dopravnej nehody sa asistenãné sluÏby
vzÈahujú na v‰etky vozidlá bez ohºadu na ich vek.
V prípade mechanickej poruchy sa asistenãné sluÏ-
by vzÈahujú v plnom rozsahu na vozidlá do 10 ro-
kov ich veku, pri vozidlách star‰ích ako 10 rokov sa
v prípade mechanickej poruchy asistenãné sluÏby
poskytujú len v reÏime organizácie a sú v plnej
miere hradené poisten˘m,

3. poistná zmluva/poistenie je poistná zmluva,
ktorej predmetom je povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla, platná v príslu‰nom roku,
priãom vozidlo je zaregistrované v SR. Poistenie je
právny vzÈah zaloÏen˘ poistnou zmluvou,

4. asistenãné sluÏby sú sluÏby, ktoré sú uvedené 
v t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch podmienkach a kto-
ré je ASSISTANCE povinná poskytnúÈ poisten˘m,

5. dopravná nehoda je udalosÈ v prevádzke na po-
zemn˘ch komunikáciách, napríklad havária alebo
zráÏka, ktorá sa stala alebo bola zaãatá na pozem-
nej komunikácii a pri ktorej dôjde k usmrteniu
alebo zraneniu osoby alebo k ‰kode na majetku 
v priamej súvislosti s prevádzkou vozidla v pohybe,

6. mechanická porucha je nepredvídané preru‰enie
alebo ukonãenie prevádzkyschopnosti vozidla, ku
ktorému dôjde preru‰ením ãinnosti jeho mechan-
ick˘ch ãastí, alebo súãastí. Za mechanickú poruchu
nemôÏe byÈ povaÏované také preru‰enie pre-
vádzkyschopnosti vozidla, ktoré bolo zapríãinené
nedostatkom alebo zámenou prevádzkov˘ch médií
alebo nedostatoãnou údrÏbou,

7. zahraniãím na úãely t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch
podmienok sa rozumejú krajiny, ktoré sú súãasÈou
medzinárodnej dohody o vzájomnom uznaní pois-
tenia zodpovednosti za ‰kody spôsobené pre-
vádzkou vozidla, priãom ãlenstvo t˘chto krajín nie
je ku dÀu asistenãnej udalosti pozastavené,

8. zorganizuje na úãely t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch
podmienok znamená uskutoãnenie v‰etk˘ch
potrebn˘ch úkonov, ktoré je povinná zabezpeãiÈ
ASSISTANCE a ktoré sú zabezpeãované s cieºom
poskytnutia dohodnut˘ch asistenãn˘ch sluÏieb
uveden˘ch v t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch pod-
mienkach. V‰etky náklady na poskytnutie tak˘chto
sluÏieb nesie poisten˘ a budú v plnej v˘‰ke
hradené poisten˘m na mieste z jeho vlastn˘ch
prostriedkov, alebo poisten˘ poskytne vopred
ASSISTANCE riadne zaistenú záruku, alebo zloÏí
ASSISTANCE vopred dostatoãnú zálohu na po-
Ïadované asistenãné sluÏby,

9. zorganizuje a uhradí na úãely t˘chto osobitn˘ch
poistn˘ch podmienok znamená uskutoãnenie
v‰etk˘ch potrebn˘ch úkonov, ktoré je povinná rea-
lizovaÈ ASSISTANCE a ktoré sú uskutoãnené s cie-
ºom poskytnutia dohodnut˘ch asistenãn˘ch slu-
Ïieb uveden˘ch v t˘chto osobitn˘ch poistn˘ch
podmienkach. ASSISTANCE nesie v‰etky náklady
na takto poskytnuté asistenãné sluÏby do urãit˘ch
finanãn˘ch limitov, ktoré budú poistenému ozná-
mené v rámci vybavovania asistenãného prípadu 
v prípade ich prekroãenia. V‰etky náklady na asis-
tenãné sluÏby, ktoré prevy‰ujú oznámen˘ limit,
budú v plnej v˘‰ke hradené poisten˘m na mieste 
z jeho vlastn˘ch prostriedkov, alebo poisten˘ po-
skytne vopred ASSISTANCE riadne zaistenú záru-
ku, alebo zloÏí ASSISTANCE vopred dostatoãnú
zálohu na poÏadované asistenãné sluÏby.

âlánok IX.
Závereãné ustanovenia

Tieto Osobitné poistné podmienky pre asistenãné
sluÏby PZP 10 (ìalej len „OPP ASPZP 10“)  nadobú-

dajú úãinnosÈ dÀom 1. 10. 2010  a vzÈahujú sa na
poistné zmluvy uzavreté odo dÀa úãinnosti t˘chto
OPP ASPZP 10.


