Osobitné poistné podmienky OPP ASKS 08 pre asistenãné sluÏby KASKO STANDARD
I. ÚVODNÉ USTANOVENIA
Asistenãné sluÏby typ KASKO STANDARD (ìalej len
„poistenie“) vám poskytuje Generali Slovensko poisÈovÀa,
a. s., Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava, IâO: 35 709 332,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vloÏka ãíslo: 1325/B (ìalej len
„poisÈovateº“), zadarmo poãas celej doby trvania poistnej
zmluvy, ktorej predmetom je havarijné poistenie. Asistenãné
sluÏby sú poskytované profesionálnou
asistenãnou
spoloãnosÈou, ktorá je zmluvn˘m partnerom poisÈovateºa
(ìalej len „ASSISTANCE“).
1. Asistenãné sluÏby sú sluÏby poskytované poistenému
pri r˘chlom rie‰ení dopravn˘ch nehôd a mechanick˘ch
porúch, realizované na základe konkrétnych
podmienok a v rozsahu uvedenom v tejto ãasti (ìalej
len „asistenãné sluÏby“).
2. Asistenãné
sluÏby
poskytuje
ASSISTANCE
prostredníctvom svojej siete dodávateºov sluÏieb, a to
na základe telefonickej Ïiadosti koordinaãnému centru
ASSISTANCE.
V prípade vzniku núdzovej situácie je pre
poisten˘ch k dispozícii NON STOP telefónne
ãíslo 00421 2 59 33 22 66 a faxové ãíslo
00420 221 586 100. V prípade volania z územia
Slovenskej republiky je moÏné vyuÏiÈ aj telefónne
ãíslo 0800 121 122.
3. Poisten˘ preukazuje ASSISTANCE svoj nárok
na poskytnutie asistenãnej sluÏby tak, Ïe je povinn˘
na poÏiadanie koordinátora ASSISTANCE poskytnúÈ
nasledovné údaje: meno drÏiteºa vozidla, u právnick˘ch
osôb IâO, ãíslo karosérie – VIN, evidenãné ãíslo (Eâ),
miesto nehody, charakter (povaha) nehody alebo
mechanickej poruchy a jej súvislosti, údaje o poistnej
zmluve a ìalej uvedie v‰etky informácie t˘kajúce sa
asistenãnej pomoci, o ktoré ho koordinátor
ASSISTANCE poÏiada.
4. Príslu‰n˘ koordinátor následne zabezpeãí realizáciu
potrebnej pomoci, zásahu alebo sluÏby. Voºba
konkrétneho rie‰enia je plne v kompetencii
ASSISTANCE.
Asistenãné sluÏby sú poskytované na území Slovenskej
republiky (ìalej aj „SR“) a na území krajín (uveden˘ch
na zadnej strane zelenej karty), ktoré sú úãastníkmi
medzinárodnej dohody o vzájomnom uznaní poistenia
zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla, priãom ãlenstvo t˘chto krajín nie je ku
dÀu asistenãnej udalosti pozastavené (ìalej len
„zahraniãie“).
Územn˘ rozsah asistenãn˘ch sluÏieb je podrobnej‰ie
‰pecifikovan˘ niÏ‰ie v závislosti od druhu poskytovanej
asistenãnej sluÏby. V prípade mechanickej poruchy vozidla
na území SR sa asistenãné sluÏby poskytujú len vozidlám
nie star‰ím neÏ 10 rokov za predpokladu, Ïe k mechanickej
poruche dôjde minimálne 30 kilometrov od trvalého
bydliska poisteného. V prípade dopravnej nehody sa
asistenãné sluÏby vzÈahujú na vozidlá bez ohºadu na ich vek
a na miesto dopravnej nehody.

3.

2.

Povinnosti poisteného pri asistenãnej udalosti.
V kaÏdom prípade, aby poisten˘ mal pln˘ nárok
na v‰etky asistenãné sluÏby, musí sa predt˘m, neÏ
vykoná akékoºvek ìal‰ie kroky, telefonicky spojiÈ
s ASSISTANCE, ktorá je v prevádzke 24 (slovom
dvadsaÈ‰tyri) hodín denne.
Ak túto povinnosÈ poisten˘ nedodrÏí, zaniká jeho právo
na poskytnutie bezplatn˘ch asistenãn˘ch sluÏieb. Ak
preukázateºne nebolo moÏné sa spojiÈ s ASSISTANCE
a ak si v takomto prípade poisten˘ zabezpeãí
asistenãné sluÏby vlastn˘mi silami a vykoná ich úhradu
na mieste dodávateºom t˘chto sluÏieb, ASSISTANCE
vykoná úhradu tak˘ch nákladov iba v takej v˘‰ke, v akej
by uhradila rovnaké sluÏby prostredníctvom jej vlastnej
siete dodávateºov sluÏieb.
Pri telefonickom volaní do ohlasovacieho centra
ASSISTANCE alebo pri akejkoºvek inej forme spojenia,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Poskytovateº informuje poisteného o:
aktuálnych kurzoch mien,
priemern˘ch cenách vybran˘ch komodít v danej krajine,
klimatick˘ch pomeroch a predpovediach poãasia
v danej krajine,
moÏnostiach a cenách ubytovania (na poÏiadanie
vykoná rezerváciu ubytovania),
optimálnych turistick˘ch trasách v cieºovej krajine,
dæÏke ãakania na hraniãn˘ch prechodoch,
pravidlách cestnej premávky,
zjazdnosti ciest, cenách pohonn˘ch látok, m˘tnom,
dokladoch, nutn˘ch na vstup do príslu‰nej krajiny,
zastupiteºsk˘ch úradoch vrátane podania ostatn˘ch
kontaktn˘ch údajov.

4.

5.

IV. TECHNICKÉ ASISTENâNÉ SLUÎBY
1.

2.

Nehoda vozidla v SR aj v zahraniãí. Pri nehode
vozidla na území SR aj v zahraniãí, následkom ktorej sa
vozidlo stane nepojazdné, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí opravu na mieste nehody,
alebo
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného
vozidla do servisu najbliÏ‰ieho k miestu, kde do‰lo
k dopravnej nehode, alebo
• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného
vozidla najbliÏ‰ie k miestu dopravnej nehody,
alebo
• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla
do miesta trvalého bydliska poisteného.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
Mechanická porucha vozidla na území SR. Pri

1
OPP_ASKS08_10/2008v.1

3.

III. PREDCESTOVNÁ ASISTENCIA

II. POVINNOSTI POISTENÉHO
1.

ktorú poisten˘ pouÏije pri svojej Ïiadosti o asistenãné
sluÏby, uvedie poisten˘ nasledujúce informácie:
– meno a priezvisko,
– EVâ (evidenãné ãíslo) alebo VIN,
– Miesto, kde sa vozidlo nachádza, a telefónne ãíslo,
– Struãn˘ popis problému a povahy poÏadovanej
asistenãnej sluÏby.
ëalej uvedie v‰etky informácie, o ktoré ho operátori
ASSISTANCE poÏiadajú, aby tak umoÏnili zásahovému
vozidlu ão najr˘chlej‰iu dopravu na miesto asistenãnej
udalosti. Ak tak poisten˘ neurobí alebo ak uvedie
neúplné informácie, ktoré by ASSISTANCE nedovolili
zaistiÈ asistenãné sluÏby podºa rozsahu zmluvy, vykoná
ASSISTANCE v‰etky nutné kroky na odstránenie
dôvodov, ktoré poistenému bránia pokraãovaÈ v ceste,
ale v‰etky náklady uhradí poisten˘ na mieste
v hotovosti v‰etk˘m dodávateºom zjednan˘ch sluÏieb.
AÏ potom, ão bude moÏné overiÈ nárok poisteného na
asistenãné sluÏby v plnom rozsahu, budú mu jeho
vynaloÏené náklady uhradené.
Povinnosti poisteného pri preprave do krajiny
obvyklého pobytu (ìalej len „vlasÈ“). Ak poisten˘
poÏaduje zaistenie návratu do vlasti, je nutné
zachovávaÈ nasledujúce podmienky:
a) aby mohla ASSISTANCE podniknúÈ ão najr˘chlej‰ie
potrebné kroky, poisten˘ alebo ktokoºvek
in˘ vystupujúci v jeho mene musí uviesÈ:
– názov, adresu a telefónne ãíslo nemocnice,
kam bol poisten˘ prijat˘ na o‰etrenie,
– meno, adresu a telefónne ãíslo o‰etrujúceho
lekára a v prípade potreby tieÏ rodinného
lekára a struãn˘ popis svojich ÈaÏkostí.
b) lekársky tím ASSISTANCE alebo jeho zástupcovia
budú maÈ voºn˘ prístup k poistenému, aby mohli
zhodnotiÈ jeho stav. Ak bez opodstatnen˘ch
dôvodov, ktoré by tomu bránili, nebude táto
podmienka dodrÏaná, potom poisten˘ nebude
maÈ na prepravu späÈ do vlasti nárok,
c) v kaÏdom prípade zvolí ASSISTANCE dátum
a spôsob prepravy po dohode s o‰etrujúcim
lekárom.

6.

mechanickej poruche vozidla na území SR, následkom
ktorej sa vozidlo stane nepojazdné, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí opravu vozidla na mieste,
alebo
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného
vozidla do servisu najbliÏ‰ieho k miestu, kde do‰lo
k mechanickej poruche, alebo
• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného
vozidla najbliÏ‰ie k miestu mechanickej poruchy,
alebo
• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla do
miesta trvalého bydliska poisteného.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
Podmienkou poskytnutia sluÏieb ASSISTANCE je, Ïe
mechanická porucha vozidla sa stala min. 30 km od
trvalého bydliska poisteného.
Mechanická porucha v zahraniãí. Pri mechanickej
poruche vozidla v zahraniãí, následkom ktorej sa
vozidlo stane nepojazdné, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí opravu vozidla na mieste
mechanickej poruchy, alebo
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného
vozidla do servisu najbliÏ‰ieho k miestu, kde do‰lo
k mechanickej poruche, alebo
• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného
vozidla najbliÏ‰ie k miestu mechanickej poruchy,
alebo
• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla
do miesta trvalého bydliska poisteného.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
Pokraãovanie v ceste v prípade nehody vozidla
na území SR. V prípade, Ïe vozidlo prijaté do servisu
v dôsledku nehody na území SR zostane v servise viac
ako 8 hodín, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného
v hoteli na nevyhnutn˘ ãas, maximálne dve noci,
alebo
• 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 na území SR,
alebo vlakom II. triedy.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
Pokraãovanie v ceste v prípade nehody vozidla
v zahraniãí. V prípade, Ïe vozidlo bude prijaté
do servisu v dôsledku nehody v zahraniãí, následkom
ktorej sa vozidlo stalo nepojazdné, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného
v hoteli na nevyhnutn˘ ãas, maximálne tri noci,
alebo
• 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 72 hodín v zahraniãí,
vlakom II. triedy, alebo lietadlom v ekonomickej
triede.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
Pokraãovanie v ceste v prípade mechanickej
poruchy vozidla na území SR. V prípade, Ïe vozidlo
prijaté do servisu v dôsledku poruchy v SR zostane
v servise viac ako 8 hodín, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného
v hoteli na nevyhnutn˘ ãas, maximálne dve noci,
alebo
• 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 na území SR,
alebo vlakom II. triedy.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
Podmienkou poskytnutia sluÏieb asistenãnej sluÏby
ASSISTANCE je, Ïe mechanická porucha vozidla
sa stala min. 30 km od trvalého bydliska
poisteného.
7. Pokraãovanie v ceste v prípade mechanickej
poruchy vozidla v zahraniãí. V prípade, Ïe vozidlo
bude prijaté do servisu v dôsledku poruchy
v zahraniãí, následkom ktorej sa vozidlo stalo
nepojazdné, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného
v hoteli na nevyhnutn˘ ãas, maximálne tri noci,
alebo
• 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 24 hodín v zahraniãí,
vlakom II. triedy, alebo lietadlom v ekonomickej
triede.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
8. KrádeÏ vozidla na území SR. V prípade krádeÏe
vozidla na území SR, ktorá je riadne ohlásená
policajn˘m orgánom, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie v hoteli
na nevyhnutn˘ ãas, ktor˘ v‰ak neprekroãí jednu
noc, alebo
• 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 24 hodín, alebo vlakom
II. triedy.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
9. KrádeÏ vozidla v zahraniãí. V prípade krádeÏe
vozidla v zahraniãí, ktorá je riadne ohlásená policajn˘m
orgánom v danej krajine, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie v hoteli
na nevyhnutn˘ ãas, ktor˘ v‰ak neprekroãí dve
noci, alebo
• 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 lietadlom v ekonomickej triede.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
10. Strata kºúãov od vozidla v SR. V prípade, Ïe dôjde
k strate kºúãov od vozidla v SR bez moÏnosti
do vozidla vstúpiÈ ak˘mkoºvek in˘m náhradn˘m
spôsobom, ASSISTANCE:
• zorganizuje otvorenie dverí, prípadne v˘menu
zámky (nehradí sa cena materiálu, súãiastok).
V‰etky náklady na asistenãné sluÏby 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 poÏadované
asistenãné sluÏby.
11. Strata kºúãov od vozidla v zahraniãí. V prípade, Ïe
dôjde k strate kºúãov od vozidla v zahraniãí bez
moÏnosti do vozidla vstúpiÈ ak˘mkoºvek in˘m
náhradn˘m spôsobom, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí otvorenie dverí, prípadnú
v˘menu zámok na vozidle (nehradí sa cena
materiálu, súãiastok).
12. Vyãerpanie paliva v SR. V prípade, Ïe v priebehu
cesty príde k vyãerpaniu paliva vo vozidle v SR,
ASSISTANCE:
• zorganizuje dovoz paliva na miesto, kde
sa vozidlo nachádza. Nehradí sa cena paliva.
V‰etky náklady na asistenãné sluÏby 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 poÏadované
asistenãné sluÏby.

13. Vyãerpanie paliva v zahraniãí. V prípade, Ïe
v priebehu cesty príde k vyãerpaniu paliva vo vozidle
v zahraniãí, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí dovoz paliva na miesto, kde
sa vozidlo nachádza. Nehradí sa cena paliva.
14. Zámena paliva v SR. V prípade, Ïe nedopatrením,
omylom, ãi nedorozumením pri ãerpaní pohonn˘ch
hmôt v priestoroch ãerpacej stanice, na tento úãel
obvykle urãenej, v SR dôjde k naãerpaniu nesprávneho
typu paliva, ASSISTANCE zorganizuje vyprázdnenie
nádrÏe a preãerpanie nesprávne naãerpaného paliva.
Nehradí sa cena paliva.
V‰etky náklady na asistenãné sluÏby 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 poÏadované
asistenãné sluÏby.
15. Zámena paliva v zahraniãí. V prípade, Ïe
nedopatrením, omylom, ãi nedorozumením pri ãerpaní
pohonn˘ch hmôt v priestoroch ãerpacej stanice,
na teno úãel obvykle urãenej, v zahraniãí dôjde
k naãerpaniu nesprávneho typu paliva, ASSISTANCE
zorganizuje vyprázdnenie nádrÏe a preãerpanie
nesprávne naãerpaného paliva. Poskytovateº nehradí
cenu paliva.
16. Defekt na pneumatikách v SR. Ak poãas jazdy dôjde
k defektu pneumatiky v SR, ASSISTANCE:
• zorganizuje v˘menu pneumatiky priamo
na mieste. Nehradí cenu náhradného materiálu
a súãiastok.
V‰etky náklady na asistenãné sluÏby 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 poÏadované
asistenãné sluÏby.
17. Defekt na pneumatikách v zahraniãí. Ak poãas
jazdy dôjde k defektu pneumatiky v zahraniãí,
ASSISTANCE:
• zorganizuje v˘menu pneumatiky priamo na
mieste.
18. Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
v prípade dopravnej nehody. Ak bude vozidlo po
dopravnej nehode v servisnej sieti v zahraniãí
opravované dlh‰ie ako 7 dní, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí dopravu, ktorá oprávnenej
osobe umoÏní vyzdvihnúÈ opravené vozidlo,
• zorganizuje a uhradí náklady na odÈah
nepojazdného vozidla do miesta trvalého bydliska
poisteného.
19. Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky
v prípade mechanickej poruchy. Ak bude vozidlo po
mechanickej poruche v servisnej sieti v zahraniãí
opravované dlh‰ie ako 7 dní, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí dopravu, ktorá oprávnenej
osobe umoÏní vyzdvihnúÈ opravené vozidlo,
• zorganizuje odÈah nepojazdného vozidla
do miesta trvalého bydliska poisteného.
20. Vyradenie vozidla z evidencie a jeho zo‰rotovanie
v zahraniãí. Pokiaº by v dôsledku nehody v zahraniãí
boli odhadované náklady na opravu vy‰‰ie, ako je
trhová hodnota vozidla v SR, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí v‰etko potrebné na to, aby sa
poisten˘ zákonn˘m spôsobom vzdal vlastníckeho
práva na vozidlo, a zároveÀ zorganizuje a uhradí
zo‰rotovanie vozidla.
21. Dodanie náhradn˘ch dielcov na opravu
v zahraniãí. Pokiaº by v dôsledku dopravnej nehody
alebo mechanickej poruchy vozidla v zahraniãí
bolo nutné zorganizovaÈ nákup náhradn˘ch
dielcov, ktoré nebude moÏné na danom mieste
obstaraÈ, potom ASSISTANCE za úãelom zaistenia
opätovnej prevádzkyschopnosti vozidla zorganizuje
nákup tak˘chto náhradn˘ch dielcov a následne
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.
22. Finanãná tieseÀ poisteného v zahraniãí. V prípade
dopravnej nehody alebo mechanickej poruchy
v zahraniãí zaistí ASSISTANCE pre poisteného
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 ‰kodou na vozidle. Náklady na prípadné
kurzové rozdiely nenesie ASSISTANCE.
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V. ADMINISTRATÍVNO PRÁVNA ASISTENCIA
V prípade potreby ASSISTANCE poistenému oznámi
niÏ‰ie uvedené právne a administratívne informácie
z nasledovn˘ch okruhov:
1. Informácie o postupoch a legislatíve v oblasti
premávky motorov˘ch vozidiel:
– Informácie o právnych predpisoch v oblasti
premávky motorového vozidla a ich znenie.
– Informácie o poistení v oblasti premávky
motorového vozidla.
– Vysvetlenie v˘znamu jednotliv˘ch ustanovení
právnych predpisov v danej oblasti.
– Vyhºadanie ìal‰ích súvisiacich právnych
predpisov.
– Praktické informácie – adresy, kontakty, otváracia
doba úradov a in‰titúcií.
– Praktické informácie – „Kam sa obrátiÈ, keì…?"
– Praktické informácie t˘kajúce sa prevodu
vlastníctva motorového vozidla.
– Spotrebiteºské vzÈahy (chyby, dodacie podmienky,
reklamácie, zodpovednosÈ za ‰kodu).
– Záväzkové vzÈahy (ruãenie, zmluvné pokuty,
úroky).
2. Informácie o vzÈahu obãan verzus súd:
– Informácie o vecnej a miestnej príslu‰nosti súdov.
– Informácie o náleÏitostiach podania (forma,
obsah, poplatky, lehoty).
– Informácie o zastupovaní (advokáti, daÀoví
poradcovia, notári, zákonné zastúpenie alebo
zastúpenie na základe splnomocnenia).
– Informácie o nákladoch súdneho konania.
– Informácie o tarifách advokátov a znalcov.
– Exekúcie.
– Informácie o opravn˘ch prostriedkoch (odvolanie,
rozklad, dovolanie, a pod.).
3. Informácie o adresách a kontaktoch sluÏieb
a in‰titúcií:
– Advokáti a exekútori.
– Notári a matriky.
– Súdni znalci a odhadcovia, tlmoãníci
a prekladatelia.
– DaÀoví poradcovia.
– Úrady ‰tátnej správy.
– Dopravné odbory krajsk˘ch úradov.
– In‰titúcie a zdruÏenia na ochranu spotrebiteºov.
– Súdy.
– Polícia a ‰tátne zastupiteºstvá.
4. Postupy a procedúry pri styku s in‰titúciami:
– Informácie
o
stanoven˘ch
postupoch
a procedúrach.
– Informácie o nutn˘ch dokladoch a potvrdeniach.
– Telefonická pomoc pri vyplÀovaní formulárov,
náleÏitostiach návrhov, podaní a Ïiadostí.
– Informácie o administratívnych poplatkoch,
kolkoch.
– Informácie o postupoch pri strate osobn˘ch
dokladov, cestovného pasu a pod.
5. Telefonická pomoc. Pri vzniku asistenãnej udalosti
ASSISTANCE poskytne nutné informácie, oznámi
adresu a telefonick˘ kontakt na najbliÏ‰ieho
zmluvného dodávateºa sluÏieb (odÈahovacia sluÏba,
opravovÀa, servis).
6. Informácie o postupoch pri rie‰ení problémov˘ch
situácií. ASSISTANCE poskytne informácie o rie‰ení
problému, vyhºadá 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 poistenému
v elektronickej alebo písomnej forme.
7. Asistencia pri strate alebo krádeÏi dokladov.
ASSISTANCE zorganizuje poskytnutie asistenãnej
sluÏby za úãelom zabezpeãenia vystavenia nov˘ch
dokladov (zabezpeãenie formulárov, podkladov,
zistenie úradn˘ch hodín a pod.) a uhradí súvisiace
poplatky.
8. Tlmoãenie a preklady. Pri udalostiach v zahraniãí
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 orgánmi, so zdravotníckym zariadením
a pri vyplÀovaní nevyhnutn˘ch formulárov, Ïiadostí
a potvrdení. ASSISTANCE ìalej poskytne preklad
dokumentu t˘kajúceho sa styku s úradmi alebo
in‰titúciami, a to faxom alebo elektronickou po‰tou.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

ASSISTANCE
zorganizuje
sluÏby
úradného
predkladateºa alebo tlmoãníka.
Asistencia
pri
sprostredkovaní
sluÏieb.
ASSISTANCE na ÏiadosÈ poisteného zorganizuje právne
zastúpenie a zorganizuje vyhotovenie znaleckého
posudku. ASSISTANCE zorganizuje 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
pojednávania.
Asistencia pri vybavovaní s políciou alebo úradmi.
ASSISTANCE
zorganizuje
osobné
stretnutie
na úradoch, polícii alebo v in˘ch in‰titúciách
a zabezpeãí komunikáciu s veºvyslanectvom alebo
konzulátom v príslu‰nom ‰táte. V prípade nutnosti
a v závislosti od vyjadrenia súhlasu príslu‰n˘ch úradov
ASSISTANCE pri väzbe alebo hospitalizácii poisteného
zorganizuje náv‰tevu poisteného pracovníkom
veºvyslanectva alebo konzulátu. ASSISTANCE
zorganizuje vystavenie a doruãenie kópie policajného
protokolu alebo iného úradného záznamu o dopravnej
nehode a vystavenie a doruãenie kópie súdneho
spisu k dopravnej nehode. V tejto súvislosti
ASSISTANCE zaistí nevyhnutné formuláre, dokumenty
alebo potvrdenia a oskytne asistenciu pri ich vyplnení
a odoslaní príslu‰nému úradu.
Asistenãné sluÏby pri väzbe alebo uväznení
poisteného. V prípade väzby alebo uväznenia
poisteného v zahraniãí ASSISTANCE zorganizuje
doruãenie predmetov osobnej potreby a ich odovzdanie
poistenému,
doruãenie
osobn˘ch
odkazov
a zorganizuje úradne povolenú 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.
hospitalizácie, jeho ubytovanie v mieste väzby, resp.
hospitalizácie, na max. 2 noci.
Asistenãné sluÏby t˘kajúce sa statusu vozidla.
ASSISTANCE
zaistí
dokumentáciu
potrebnú
na vyzdvihnutie vozidla, vyzdvihnutie vozidla
zabaveného políciou alebo in˘m úradom a zorganizuje
zaistenie dokumentácie na likvidáciu vraku vozidla.
Zaistenie svedkov a svedectiev. Zaistenie
svedeck˘ch v˘povedí pre prípadné ìal‰ie pojednávanie
v danej veci. Ak poisten˘ alebo policajné orgány
oznámia ASSISTANCE adresné a identifikaãné údaje
prípadn˘ch svedkov dopravnej nehody, ASSISTANCE
sa na t˘chto svedkov obráti za úãelom zaistenia
ich svedeck˘ch v˘povedí. ASSISTANCE nenesie
zodpovednosÈ za prípadnú neochotu svedkov
poskytnúÈ svedeckú v˘poveì, prípadne dostaviÈ sa
na súdne pojednávanie.
Trestné konanie po dopravnej nehode. Ak je proti
poistenému vedené trestné konanie v dôsledku
dopravnej nehody v zahraniãí, ASSISTANCE:
– zorganizuje právne zastúpenie poisteného,
– zorganizuje sluÏby tlmoãníka na úãely tlmoãenia
do rodného jazyka poisteného pri trestnom
konaní,
– zorganizuje ubytovanie poisteného v prípade jeho
predvolania na úãely úãasti na súdnom
pojednávaní v trestnom konaní,
– zorganizuje dopravu poisteného k príslu‰nému
súdu v prípade jeho predvolania a úãely úãasti
na súdnom pojednávaní v trestnom konaní.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
Asistencia pri vymáhaní náhrady ‰kody. Ak pri
dopravnej nehode v zahraniãí, ktorej vinníkom bude
podºa policajného protokolu alebo Európskeho
protokolu o dopravnej nehode tretia osoba, bude
spôsobená ujma na zdraví poisteného alebo vecná
‰koda na vozidle, ASSISTANCE:
– zaistí prípravu Ïiadosti o náhradu ‰kody
a zorganizuje v‰etky dostupné dôkazné
prostriedky k Ïiadosti,
– zaistí podanie Ïiadosti o náhradu ‰kody voãi
poisÈovateºovi vinníka dopravnej nehody
a následne zaisÈuje ãasové sledovanie prípadu,
– 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 vinníka nehody
v rozpore s právnymi predpismi krajiny, kde
k dopravnej nehode do‰lo, neodôvodnene bráni
v úhrade spôsobenej ‰kody, ASSISTANCE zorganizuje
právne zastúpenie poisteného v zahraniãí. ASSISTANCE
nenesie náklady na právne zastúpene poisteného, tieto
náklady zostávajú na Èarchu poisteného.
16. Právna asistencia po dopravnej nehode. Ak je
v dôsledku dopravnej nehody v zahraniãí vozidlo
zadrÏané policajn˘mi orgánmi daného ‰tátu,
ASSISTANCE:
– zorganizuje a uhradí náklady na úkony, ktoré je
nutné vykonaÈ za úãelom vydania zadrÏaného
vozidla,
– sa zaväzuje zálohovo uhradiÈ za poisteného
‰kodu,
ktorú
spôsobil
tretej
osobe
nedbanlivostn˘m konaním.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá, je v plnej kompetencii ASSISTANCE.
Zálohová úhrada za úãelom úhrady spôsobenej ‰kody
bude poskytnutá za podmienky riadneho zabezpeãená
treÈou osobou a bude povaÏovaná za pôÏiãku
poskytnutú ASSISTANCE poistenému.
VI. LEKÁRSKA ASISTENCIA V ZAHRANIâÍ
1.

2.

3.

Preprava do lieãebného zariadenia a repatriácia
zranen˘ch. Po dopravnej nehode v zahraniãí, v ktorej
dôsledku dôjde k takému telesnému zraneniu
poisteného, ktoré mu znemoÏÀuje dokonãiÈ cestu,
ASSISTANCE zorganizuje:
– dopravu a prijatie poisteného do najbliÏ‰ej
nemocnice,
– návrat poisteného do miesta trvalého bydliska
v Slovenskej republike, len ão tomu po skonãení
miestneho lieãenia podºa názoru o‰etrujúceho
lekára a lekárskeho tímu ASSISTANCE, nebude
brániÈ zdravotn˘ 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,
– návrat poisteného ak˘mkoºvek dopravn˘m
prostriedkom do nemocnice v blízkosti jeho
trvalého bydliska v Slovenskej republike, ak tomu,
podºa názoru lekárskeho tímu ASSISTANCE,
nebráni jeho zdravotn˘ stav.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
Repatriácia telesn˘ch pozostatkov do SR
v prípade úmrtia poisteného. Ak dôjde v zahraniãí
v dôsledku dopravnej nehody k úmrtiu poisteného,
ASSISTANCE zorganizuje a uhradí prepravu telesn˘ch
pozostatkov poisteného späÈ do Slovenskej republiky.
Voºba dopravného prostriedku je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
Náv‰teva rodinného príslu‰níka pri hospitalizácii
poisteného. V prípade nutnej hospitalizácie
poisteného, zraneného následkom dopravnej nehody
v zahraniãí, trvajúcej viac ako 10 dní, ASSISTANCE
zorganizuje a uhradí nasledujúce asistenãné sluÏby:
– náv‰tevu poisteného jeho rodinn˘m príslu‰níkom
vrátane úhrady nákladov na dopravu (vlak
II. trieda, letenka, ekonomická trieda),
– ubytovanie rodinného príslu‰níka poisteného
na max. 5 nocí.
Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému, je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.
VII. V·EOBECNÉ OBMEDZENIA

1.
2.

Asistenãné sluÏby je moÏné vyuÏívaÈ len poãas
platnosti a úãinnosti poistnej zmluvy havarijného
poistenia.
Obmedzenia úhrady asistenãn˘ch sluÏieb. V‰etky
náklady na asistenãné sluÏby, ktoré prevy‰ujú limity,
ktoré sú uvedené na webovej stránke
poisÈovateºa, a budú poistenému oznámené 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
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3.

zabezpeãenie, alebo zloÏí ASSISTANCE vopred
dostatoãnú zálohu na poÏadované asistenãné sluÏby.
Poisten˘ nebude maÈ nárok na plnú úhradu nákladov
za asistenãné sluÏby, ktoré priamo uhradil dodávateºom
sluÏieb bez predchádzajúceho súhlasu ASSISTANCE.
Úhrada tak˘chto asistenãn˘ch sluÏieb bude podliehaÈ
posúdeniu zo strany ASSISTANCE.
Obmedzenie nárokov na asistenãnú sluÏbu. Nárok
na asistenãné sluÏby sa nevzÈahuje na:
a) akékoºvek vozidlo, ktoré bolo riadené osobou,
ktorá nie je drÏiteºom platného vodiãského
oprávnenia vydaného príslu‰n˘m orgánom,
b) akúkoºvek ‰kodu, ktorá vznikla v okamihu, keì
vozidlo bolo obsadené nedovolene vysok˘m
poãtom
cestujúcich
alebo
zaÈaÏené
nad hmotnostn˘ limit urãen˘ v˘robcom,
c) vozidlo, ktoré bolo pri zaãatí cesty v stave
nespôsobilom na cestnú prevádzku a/alebo
neprechádzalo pravidelnou servisnou údrÏbou
podºa pokynu v˘robcu,
d) akékoºvek ‰kody vzniknuté v dôsledku pouÏitia
vozidla na motoristickú súÈaÏ alebo na preteky
akéhokoºvek druhu.
VIII. V¯KLAD POJMOV

Na úãely t˘chto Osobitn˘ch poistn˘ch podmienok OPP
ASKS 08 pre asistenãné sluÏby KASKO STANDARD majú
jednotlivé tu uvedené v˘razy nasledovn˘ v˘znam:
poisten˘ – je fyzická osoba, resp. zástupca právnickej
osoby, cestujúca vozidlom s v˘nimkou fyzick˘ch osôb
cestujúcich vozidlom prostredníctvom autostopu alebo
za úplatu v okamihu vzniku asistenãnej udalosti.
vozidlo – je jednostopové ãi viacstopové vozidlo
s celkovou hmotnosÈou do 3,5 tony, poistené
poistiteºom na základe poistnej zmluvy o havarijnom
poistení v rámci poistného programu KASKO
STANDARD. V prípade dopravnej nehody sa asistenãné
sluÏby vzÈahujú na v‰etky vozidlá bez ohºadu na ich
vek. V prípade mechanickej poruchy sa asistenãné
sluÏby vzÈahujú na vozidlá do 10 rokov ich veku.
poistná zmluva/poistenie – je poistná zmluva, ktorej
predmetom je havarijné poistenie v rámci programu
KASKO STANDARD, platná v príslu‰nom roku, priãom
vozidlo je zaregistrované v Slovenskej republike.
asistenãné sluÏby – sú sluÏby, ktoré sú uvedené v tomto
dokumente a ktoré je ASSISTANCE povinná poskytnúÈ
poisten˘m.
nehoda – je udalosÈ v prevádzke na pozemn˘ch
komunikáciách, napríklad havária alebo zráÏka, ktorá
sa stala na pozemnej komunikácii a pri ktorej dôjde
k usmrteniu, alebo zraneniu osoby, alebo ku ‰kode na
majetku v priamej súvislosti s prevádzkou vozidla
v pohybe.
mechanická porucha – je nepredvídané preru‰enie alebo
ukonãenie prevádzkyschopnosti vozidla, ku ktorému
dôjde preru‰ením ãinnosti jeho mechanick˘ch ãastí
alebo súãastí. Za mechanickú poruchu nemôÏe byÈ
povaÏované také preru‰enie prevádzkyschopnosti
vozidla, ktoré bolo zapríãinené nedostatkom, alebo
zámenou prevádzkov˘ch médií, alebo nedostatoãnou
údrÏbou.
zahraniãie – sú krajiny, ktoré sú súãasÈou medzinárodnej
dohody o vzájomnom uznaní poistenia zodpovednosti
za ‰kody spôsobené prevádzkou vozidla, priãom
ãlenstvo t˘chto krajín nie je ku dÀu asistenãnej udalosti
pozastavené.
zorganizuje – je uskutoãnenie v‰etk˘ch potrebn˘ch úkonov,
ktoré je povinná zabezpeãiÈ ASSISTANCE a ktoré sú
zabezpeãované za úãelom poskytnutia dohodnut˘ch
asistenãn˘ch sluÏieb, uveden˘ch v tomto dokumente.
V‰etky náklady na poskytnutie tak˘chto sluÏieb nesie
poisten˘.
zorganizuje a uhradí – je uskutoãnenie v‰etk˘ch
potrebn˘ch úkonov, ktoré je povinná zrealizovaÈ
ASSISTANCE a ktoré sú uskutoãnené za úãelom
poskytnutia dohodnut˘ch asistenãn˘ch sluÏieb,
uveden˘ch v tomto dokumente. ASSISTANCE nesie
v‰etky náklady za takto poskytnuté asistenãné sluÏby
do urãit˘ch finanãn˘ch limitov, ktoré budú v prípade ich
prekroãenia
oznámené
poistenému
v rámci
vybavovania asistenãného prípadu.

