
Poistenie právnej asistencie 
Informačný dokument o poistnom produkte 
 

Spoločnosť: UNIQA pojišťovna, a.s.,  Produkt: Právnik do auta 

                      pobočka poisťovne z iného členského štátu  

 

 

 

 

 

 

 

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred uzavretím poistenia a zmluvné informácie o produkte 
sú uvedené v ďalších dokumentoch (ktoré sú súčasťou návrhu) predovšetkým v Poistnej zmluve a Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie právnej asistencie (ďalej len 
„VPP“). 

 

O aký typ poistenia ide? 
Poistenie právnej asistencie - ochrana oprávnených právnych záujmov poisteného. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Čo je predmetom poistenia? 

 
 Predmetom poistenia právnej asistencie je ochrana 

oprávnených právnych záujmov poisteného v prípadoch, v 
rozsahu a za  podmienok stanovených v poistnej zmluve a 
poistných podmienkach 

 
 Poskytuje poistenému poistné plnenie nasledujúcou 

formou: 
 Telefonickej služby právnych informácií, na ktorú sa poistený 

môže obrátiť s akýmikoľvek otázkami, ktoré sa môžu týkať 
predovšetkým všeobecných právnych otázok, nejasností 
alebo v rámci prevencie sporu, problémov v oblasti  vzťahov s 
úradmi, inštitúciami a poskytovateľmi služieb 

 Služby právnej asistencie  poskytujúcej pomoc, podporu a 
rady poistenému za účelom nájdenia riešenia jeho poistnej 
udalosti  mimosúdnym zmierom a/alebo dohodou; a ďalej za 
účelom nájdenia riešenia jeho poistnej udalosti v súdnom 
pojednávaní, prípadne následne v exekučnom konaní, a to 
obzvlášť poverením dodávateľa služieb právneho zastúpenia 
poisteného 

 

   Čo nie je predmetom poistenia? 

 Zaistiteľ neposkytne poistné plnenie v nasledujúcich 
situáciách: 

 V sporoch medzi poistenými osobami, medzi blízkymi osobami 
 V prípade vedenia vozidla osobou bez príslušného platného 

vodičského oprávnenia, vozidla bez platného osvedčenia o štátnej 
technickej kontrole vozidla, osobou pod vplyvom alkoholu alebo 
iných návykových látok 

 Keď vozidlo bolo obsadené nedovolene vysokým počtom 
cestujúcich alebo zaťažené nad hmotnostný limit určený 
výrobcom vozidla 

 V prípade sporov vyplývajúcich z účasti na motoristických 
pretekoch, súťažiach, tréningových a testovacích jazdách,  
športovej činnosti 

 V colnom konaní, daňovom konaní, trestnom a/alebo správnom 
konaní vyplývajúcom z porušenia právnych predpisov o životnom 
prostredí 

 V štatutárnych sporoch (členstve v družstve, spoločenstve 
vlastníkov nehnuteľnosti, orgánoch obchodných spoločností, 
združenia a pod.) 

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

 V sporoch súvisiacich s podnikateľskou činnosťou poisteného, 
týkajúcich sa autorských práv a duševného vlastníctva 

 V sporoch týkajúcich sa rodinného alebo manželského práva 
 V sporoch týkajúcich sa kúpy, držania alebo scudzovania podielov 

alebo inej formy účasti v obchodných spoločnostiach, 
korporáciách, nadáciách či ústavoch a pod. 

 V disciplinárnom konaní.  

   Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia? 
 

! V tabuľke v zmluvných dojednaniach Právnik do auta – rozsah poistného plnenia pri príslušnom poistnom nebezpečenstve uvedené 
„ÁNO“, vzťahuje sa na toto poistné nebezpečie poistenie a zaistite ľ poskytne poistenému poistné plnenie za podmienok stanovených v 
poistnej zmluve a poistných podmienkach a ak „NIE“, nevzťahuje sa na toto poistné nebezpečie poistenie a poistený nemá právo na 
poskytnutie poistného plnenia. Tabuľka s rozsahom poistného plnenia a príslušným limitom 

! Hornou hranicou poistného plnenia na jednu poistnú udalosť je limit poistného plnenia s názvom „Limit poistného plnenia na PU“ uvedený 
v návrhu poistnej zmluvy 
 

! Zaistiteľ neposkytne poistné plnenie z poistenia v nasledujúcich prípadoch: 

! Pokiaľ poistený poveril zástupcu presadzovaním svojich oprávnených záujmov bez predchádzajúceho schválenia zaistiteľom, avšak nie 
v prípade nutnosti bezprostredného odvrátenia vzniku škody alebo ujmy; zadržania a/alebo uväznenia poisteného 

! Pokiaľ poistený nedoručil zaistiteľovi dokumentáciu nevyhnutnú k presadzovaniu jeho oprávnených záujmov, požadovanú a špecifikovanú 
zaistiteľom 
 

! Z poistenia je vylúčená obhajoba právnych záujmov poisteného súvisiaca: 

! So spáchaním úmyselného trestného činu poisteným, úmyselného priestupku alebo úmyselného spôsobenie škody alebo ujmy 

! S náhradou škody alebo ujmy vzniknutej v dôsledku nesplnenia a/alebo neplnenia záväzkov alebo dlhov poisteného vrátane ich 
príslušenstva 
 

! Kompletný zoznam výluk a obmedzení sa nachádza v čl. 6 VPP. 
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   Kde sa na mňa vzťahuje krytie? 
 

 Ak má poistený uzatvorený poistný program s územnou platnosťou SR, poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na 
území Slovenskej republiky. 

 Ak má poistený uzatvorený poistný program s územnou platnosťou zahraničie, poistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré 
vznikli na území Slovenskej republiky a ďalej na území Nemecka, Rakúska, Poľska, Česka, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Fínska, 
Švédska, Dánska, Luxemburska, Belgicka, Holandska, Francúzka, Portugalska, Španielska, Talianska, Grécka, Bulharska, Rumunska, 
Slovinska, Malty, Cyperskej republiky, Nórska, Islandu, Švajčiarska, Chorvátska, Čiernej Hory, Srbska, Macedónska (FYROM), Bosny a 
Hercegoviny, Lichtenštajnska, San Marína, Monaka a Andorry, pokiaľ poistná zmluva neurčuje inak 

 

   Aké mám povinnosti? 
 

– Poistený je povinný vykonať všetko, čo by mohlo prispieť k objasneniu skutkového stavu veci. Poistený je povinný vylúčiť všetko, čo by 
mohlo spôsobiť zvýšenie nákladov v rámci poistného plnenia 

– Poistený je povinný informovať zaistiteľa bez zbytočného odkladu o všetkých okolnostiach, ktoré mohli mať vplyv na povinnosť zaistiteľa 
poskytnúť poistné plnenie, v prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá poistený zaistiteľovi za vzniknutú škodu 

– Poistený sa preto zaväzuje , že bez predchádzajúceho súhlasu zaistiteľa neuzavrie žiadnu dohodu o urovnaní, zmiery ani inú obdobnú 
dohodu. Súhlas zaistiteľa vyžadovaný podľa tohto ustanovenia, nebude bez zreteľného dôvodu poistenému odopretý 

– Poistený je povinný o tomto svojom záväzku i o svojich ostatných povinnostiach vyplývajúcich z poistnej zmluvy informovať svojho 
právneho zástupcu 

– Poistený je povinný poskytnúť zaistiteľovi súčinnosť pri mimosúdnom i súdnom vymáhaní nákladov vynaložených v rámci poistného 
plnenia zaistiteľom a pri vymáhaní náhrady škody alebo ujmy od protistrany 

– Poistený je povinný vyčkať so súdnym uplatňovaním svojich nárokov, pokiaľ rozhodnutie v inom súdnom pojednávaní, ktoré môže mať 
význam pre plánované súdne pojednávanie, nenadobudne právoplatnosti, prípadne v súlade s pokynmi zaistiteľa uplatniť prípade len časť 
svojich nárokov a do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia s uplatnením zostávajúcich nárokov vyčkať. Toto však neplatí, pokiaľ by 
poistenému v dôsledku omeškania hrozil vznik škody alebo ujmy 

   Kedy a ako uhrádzam platbu? 
 

Poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia (ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak). 

   Kedy začína a končí krytie? 
 

Začiatok a koniec poistenia je určený v návrhu poistnej zmluvy.   

Predbežné poistenie vzniká dňom  uvedenom v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy   

Predbežné poistenie môže vzniknúť len za podmienky súčasného vzniku povinne zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP MV vozidla) na vozidlo uvedené na návrhu poistnej zmluvy u poistiteľa. V prípade ak nevznikne 
poistenie PZP MV vozidla u poistiteľa nevzniká ani poistenie právnej asistencie program Právnik do auta.  

Návrh poistiteľa na uzavretie poistnej zmluvy prijme poistník zaplatením poistného vo výške uvedenej v návrhu poistnej zmluvy najneskôr v 
posledný deň pre prijatie návrhu poistnej zmluvy. Poistná zmluva je uzavretá len čo bolo poistné uhradené.   

Poistenie vzniká pripísaním prvého ročného poistného/prvej splátky poistného na účet poistiteľa najneskôr v posledný deň lehoty na prijatie 
tohto návrhu.    

Ostatné podmienky vzniku poistenia a zániku sú popísané vo VPP.  

   Ako môžem zmluvu vypovedať? 
 

Písomnou výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím. 

Písomnou výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osem dní, jej uplynutím 
poistenie zanikne. 

Ostatné dôvody zániku poistnej zmluvy sú uvedené vo VPP. 


