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âlánok I.
Úvodné ustanovenie

Poistenie zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla (ìalej len „poistenie zodpovednosti”),
ktoré uzaviera 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 ã.: 1325/B (ìalej len „poisÈovateº”), sa
riadi ustanoveniami zákona ã. 381/2001 Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení 
niektor˘ch súvisiacich zákonov v znení neskor‰ích 
predpisov (ìalej len „zákon”), príslu‰n˘mi ustanoveniami
Obãianskeho zákonníka (ìalej len „OZ”), v‰eobecne
záväzn˘mi právnymi predpismi, t˘mito V‰eobecn˘mi
poistn˘mi podmienkami pre povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú prevádzkou 
motorového vozidla VPP PZP 08 (ìalej len „VPP PZP 08”)
a ustanoveniami poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti
(ìalej len „poistná zmluva”).

âlánok II.
Rozsah poistenia zodpovednosti

1. Poistenie zodpovednosti sa vzÈahuje na kaÏdého, kto
zodpovedá za ‰kodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

2. Poisten˘ má z poistenia zodpovednosti právo, aby
poisÈovateº za neho nahradil po‰kodenému uplatnené
preukázané nároky na náhradu
a) ‰kody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
b) ‰kody vzniknutej po‰kodením, zniãením,

odcudzením alebo stratou veci,
c) úãelne vynaloÏen˘ch nákladov spojen˘ch

s právnym zastúpením pri uplatÀovaní nárokov
podºa písm. a), b) a d), ak poisÈovateº nesplnil
povinnosti uvedené v § 11 ods. 5 písm. a) 
alebo písm. b) zákona, alebo poisÈovateº
neoprávnene odmietol poskytnúÈ poistné plnenie,
alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné 
plnenie,

d) u‰lého zisku.
3. Poisten˘ má z poistenia zodpovednosti právo, aby

poisÈovateº za neho nahradil príslu‰n˘m subjektom
podºa osobitn˘ch právnych predpisov uplatnené,
preukázané a vyplatené náklady zdravotnej
starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského
zabezpeãenia, úrazové dávky, dávky úrazového
zabezpeãenia, dôchodkové dávky, dávky v˘sluhového
zabezpeãenia a dôchodky starobného dôchodkového
sporenia (ìalej len „náklady”), ak poisten˘ je povinn˘
ich nahradiÈ t˘mto subjektom.

4. Poisten˘ má právo, aby poisÈovateº za neho poskytol
po‰kodenému poistné plnenie v rozsahu podºa bodu 2.
tohto ãlánku, ak ku ‰kodovej udalosti, pri ktorej táto
‰koda vznikla a za ktorú poisten˘ zodpovedá, do‰lo
v ãase trvania poistenia zodpovednosti, ak zákon
neustanovuje inak.

5. Ak ide o ‰kodu spôsobenú prevádzkou tuzemského
motorového vozidla na území iného ãlenského ‰tátu,
po‰kodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu
poistenia zodpovednosti podºa právnych predpisov
ãlenského ‰tátu, na ktorého území bola ‰koda 
spôsobená, ak sa podºa zákona alebo na základe 
poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v ‰ir‰om
rozsahu.

6. Na ‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
obãanovi ãlenského ‰tátu na území cudzieho ‰tátu,
v ktorom nepôsobí príslu‰ná kancelária poisÈovateºov,
poãas jeho cesty z územia jedného ãlenského ‰tátu na
územie iného ãlenského ‰tátu sa vzÈahujú právne 
predpisy ãlenského ‰tátu, na ktorého území sa
motorové vozidlo spravidla nachádza.

7. Ak poisten˘ splní povinnosti uloÏené mu v ãlánku IX.
bode 2. c) aÏ m) t˘chto VPP PZP 08, uhradí poisÈovateº

v súvislosti so ‰kodovou udalosÈou za poisteného 
náklady:
a) na odmenu advokáta, ktoré zodpovedajú najviac

tarifnej odmene advokáta za obhajobu
v prípravnom konaní a v konaní pred súdom
prvého stupÀa v trestnom konaní alebo 
v priestupkovom konaní, ktoré je vedené proti
poistenému,

b) na trovy súdneho konania o náhrade ‰kody
vedeného s vedomím poisÈovateºa,

c) na trovy právneho zastúpenia v konaní o náhrade
‰kody pred súdom poisÈovateºom ustanoven˘m
právnym zástupcom v súlade s § 11 ods. 4 zákona.

8. Limit poistného plnenia pre poistenie zodpovednosti
v rozsahu bodu 7. tohto ãlánku pre poistné zmluvy 
so zaãiatkom poistenia do 31. 12. 2008 vrátane 
predstavuje 20 000 Sk (663,88 EUR), ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Limit poistného
plnenia pre poistenie zodpovednosti v rozsahu 
bodu 7. tohto ãlánku pre poistné zmluvy so zaãiatkom
poistenia od 1. 1. 2009 vrátane predstavuje 700 EUR
(21 088,20 Sk), ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté
inak.

âlánok III.
V˘luky z poistenia zodpovednosti

1. Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisÈovateº
nenahradí za poisteného ‰kodu, ak ide o zodpovednosÈ
za ‰kodu,
a) ktorú utrpel vodiã motorového vozidla, ktorého

prevádzkou bola ‰koda spôsobená,
b) podºa ãlánku II. bodu 2. písm. b) aÏ d) t˘chto 

VPP PZP 08:
ba) za ktorú poisten˘ zodpovedá svojmu

manÏelovi alebo osobám, ktoré s ním v ãase
vzniku ‰kodovej udalosti Ïili v spoloãnej
domácnosti,

bb) vzniknutú drÏiteºovi, vlastníkovi alebo 
prevádzkovateºovimo otorového vozidla,
ktorého prevádzkou bola ‰koda spôsobená,

bc) vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy
tvorenej motorov˘m vozidlom a prípojn˘m
vozidlom s v˘nimkou, ak ‰koda bola 
spôsobená prevádzkou iného motorového
vozidla alebo ak ide o spojenie vozidiel
vleãn˘m lanom alebo vleãnou tyãou pri
poskytovaní pomoci, ktoré sa nevykonáva
v rámci podnikateºskej ãinnosti,

c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola
‰koda spôsobená, ako aj na veciach
dopravovan˘ch t˘mto motorov˘m vozidlom, s
˘nimkou ‰kody spôsobenej na veciach, ktoré mali

dopravované osoby, okrem osôb podºa písm. a) 
a b) tohto bodu v ãase, keì k dopravnej nehode
do‰lo, na sebe alebo pri sebe,

d) ktorú poisten˘ uhradil alebo sa zaviazal uhradiÈ
nad rámec ustanoven˘ osobitn˘mi predpismi
(napr. Obãianskym zákonníkom, zákonom
o náhrade za bolesÈ a o náhrade za sÈaÏenie
spoloãenského uplatnenia v platnom znení), alebo
nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu
o náhrade ‰kody, alebo na základe rozhodnutia
súdu, ktor˘m bola schválená dohoda úãastníkov
konania, ak poisÈovateº nebol jedn˘m z t˘chto
úãastníkov,

e) vzniknutú pretekárom alebo súÈaÏiacim 
úãastníkom pri motoristick˘ch pretekoch 
a súÈaÏiach alebo pri prípravn˘ch jazdách k nim,
ani ‰kodu na vozidlách pri nich pouÏit˘ch,
s v˘nimkou ‰kody spôsobenej prevádzkou 
takéhoto vozidla, pri ktorej je vodiã povinn˘
dodrÏiavaÈ pravidlá cestnej premávky,

f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej
starostlivosti, nemocensk˘ch dávok, dávok 
nemocenského zabezpeãenia, úrazov˘ch dávok,

dávok úrazového zabezpeãenia, dôchodkov˘ch
dávok, dávok v˘sluhového zabezpeãenia
a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
poskytovan˘ch z dôvodu ‰kody na zdraví alebo
usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového
vozidla:
fa) ak sa nezistila osoba zodpovedná za ‰kodu,
fb) vodiãovi motorového vozidla, ktorého 

prevádzkou bola táto ‰koda spôsobená,
g) spôsobenú pracovnou ãinnosÈou motorového

vozidla ako pracovného stroja s v˘nimkou ‰kôd
zapríãinen˘ch jeho jazdou,

h) ktorej vznik nie je v príãinnej súvislosti s poistnou
udalosÈou,

i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho
vozidla,

j) vzniknutú prevádzkou motorového vozidla pri
teroristickom ãine alebo vojnovej udalosti, ak má
táto prevádzka priamu súvislosÈ s t˘mto ãinom
alebo udalosÈou.

2. Poistenie zodpovednosti sa ìalej nevzÈahuje na 
zodpovednosÈ za ‰kodu:
a) vzniknutú v príãinnej súvislosti s vojnov˘mi

udalosÈami, vzburou, povstaním alebo in˘mi 
hromadn˘mi násiln˘mi nepokojmi, ‰trajkom,
v˘lukou, teroristick˘mi aktmi (t. j. násiln˘mi ãinmi
motivovan˘mi politicky, sociálne, ideologicky
alebo náboÏensky) alebo so zásahom úradnej
alebo ‰tátnej moci,

b) spôsobenú jadrovou energiou.

âlánok IV.
Limity poistného plnenia

1. Limit poistného plnenia je najvy‰‰ia hranica poistného
plnenia poisÈovateºa pri jednej ‰kodovej udalosti.

2. Do 31. decembra 2008 limit poistného plnenia z jednej
‰kodovej udalosti je:
a) 19 000 000 Sk (630 684,46 EUR) za ‰kodu podºa

ãlánku II. bodu 2. písm. a) a nákladov podºa ãlánku
II. bodu 3. osobitne pre kaÏdého zraneného alebo
usmrteného,

b) 5 000 000 Sk (165 969,59 EUR) za ‰kodu podºa
ãlánku II. bodu 2. písm. b), c) a d), a to bez ohºadu
na poãet po‰koden˘ch.

3. Od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011 limit 
poistného plnenia z jednej ‰kodovej udalosti je:
a) 2 500 000 EUR (75 315 000,00 Sk) za ‰kodu podºa

ãlánku II. bodu 2. písm. a) a nákladov podºa ãlánku
II. bodu 3. bez ohºadu na poãet zranen˘ch alebo
usmrten˘ch,

b) 500 000 EUR (15 063 000,00 Sk) za ‰kodu podºa
ãlánku II. bodu 2. písm. b), c) a d), a to bez ohºadu
na poãet po‰koden˘ch.

4. Od 1. januára 2012 limit poistného plnenia z jednej
‰kodovej udalosti je:
a) 5 000 000 EUR (150 630 000,00 Sk) za ‰kodu

podºa ãlánku II. bodu 2. písm. a) a nákladov podºa
ãlánku II. bodu 3. bez ohºadu na poãet zranen˘ch
alebo usmrten˘ch,

b) 1 000 000 EUR (30 160 000,00 Sk) za ‰kodu podºa
ãlánku II. bodu 2. písm. b), c) a d), a to bez ohºadu
na poãet po‰koden˘ch.

5. Ak je súãet nárokov viacer˘ch po‰koden˘ch vy‰‰í ako
limit poistného plnenia podºa bodu 2. písm. a) alebo
písm. b), bodu 3. písm. a) alebo písm. b) alebo bodu 4.
písm. a) alebo písm. b) tohto ãlánku alebo poistnej
zmluvy, poistné plnenie sa kaÏdému z nich zniÏuje
v pomere limitu poistného plnenia k súãtu nárokov
v‰etk˘ch po‰koden˘ch.

6. Limit poistného plnenia podºa bodu 2., 3. a 4. tohto
ãlánku je moÏné dohodou zv˘‰iÈ v poistnej zmluve.
V takom prípade platí vy‰‰í limit poistného plnenia 
uveden˘ v poistnej zmluve a limity poistného 
plnenia uvedené v bode 2., 3. a 4. tohto ãlánku sa
neuplatÀujú.

V‰eobecné poistné podmienky pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za ‰kodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla VPP PZP 08



2
VPP_PZP08_10/2008v.1

âlánok V.
Zaãiatok, zmena a doba 

trvania poistenia zodpovednosti

1. ÚãinnosÈ poistenia zodpovednosti je odo dÀa 
nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy (0.00 h), ak
nie je v poistnej zmluve dohodnuté, Ïe poistenie 
zodpovednosti zaãína neskôr alebo v okamihu 
uzavretia poistnej zmluvy. Ak je v poistnej zmluve
dohodnuté, Ïe poistenie zodpovednosti vzniká 
v okamihu uzavretia poistnej zmluvy, v takomto 
prípade musí byÈ v poistnej zmluve uvedená hodina
a minúta zaãiatku poistenia.

2. Zmeny v poistnej zmluve moÏno vykonaÈ písomnou
dohodou zmluvn˘ch strán, pokiaº nie je vo VPP PZP 08
uvedené inak.

3. Zmeny v poistnej zmluve t˘kajúce sa najmä zmeny
mena, priezviska a/alebo obchodného mena poistníka,
poisteného a/alebo zmeny údajov t˘kajúcich sa 
predmetu poistenia, ktoré nie sú podstatnou 
náleÏitosÈou poistnej zmluvy, je moÏné oznámiÈ 
poisÈovateºovi telefonicky a/alebo elektronickou 
formou; v takom prípade má poisÈovateº právo vyÏiadaÈ
si doplnenie tohto oznámenia písomnou formou.

4. Poistenie zodpovednosti sa uzaviera na dobu neurãitú,
pokiaº nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

âlánok VI.
Poistné, poistné obdobie

1. Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu, ktorú
je povinn˘ platiÈ poistník.

2. Poistné pri poistení zodpovednosti podºa t˘chto 
VPP PZP 08 sa stanovuje vo v˘‰ke zabezpeãujúcej
splniteºnosÈ v‰etk˘ch záväzkov poisÈovateºa 
vypl˘vajúcich z poistenia zodpovednosti vrátane tvorby
rezerv podºa osobitného predpisu.

3. Poistn˘m obdobím je ãasov˘ úsek, za ktor˘ sa platí
poistné; poistn˘m obdobím je jeden rok, pokiaº nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak. Ak je v poistnej
zmluve dohodnuté, Ïe poistn˘m obdobím je kalendárny
rok a k uzavretiu poistnej zmluvy dôjde v priebehu
kalendárneho roka, platí, Ïe prv˘m poistn˘m 
obdobím je obdobie od zaãiatku poistenia do konca
kalendárneho roka, do ktorého spadá zaãiatok 
poistenia a ìal‰ím poistn˘m obdobím je kalendárny
rok, pokiaº v poistnej zmluve nie je uvedené inak.

4. PoisÈovateº má právo v súvislosti so zmenami 
podmienok rozhodujúcich pre stanovenie poistného
jednostranne upraviÈ v˘‰ku poistného ku dÀu jeho
splatnosti, resp. splatnosti prvej splátky poistného pre
príslu‰né poistné obdobie. O tejto skutoãnosti je 
poisÈovateº povinn˘ poistníka vopred informovaÈ.

5. Poistník je povinn˘ platiÈ poistné za dohodnuté poistné
obdobie alebo dobu poistenia dohodnutú v poistnej
zmluve. Pokiaº nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak,
poistné je splatné prv˘m dÀom poistného obdobia,
alebo prv˘m dÀom doby poistenia, ak je v poistnej
zmluve dohodnuté jednorazové poistné.

6. V poistnej zmluve je moÏné dohodnúÈ, Ïe poistné bude
platené v splátkach. Nezaplatením ão i len jednej
splátky poistného sa dÀom nasledujúcim po dni 
splatnosti príslu‰nej nezaplatenej splátky poistného
stávajú splatné v‰etky ostávajúce splátky daného 
poistného obdobia alebo doby poistenia v prípade
jednorazového poistného dohodnutého v poistnej
zmluve. Ustanovenie § 565, druhá veta, OZ sa v tomto
prípade neuplatní.

7. Pri poisteniach uzavret˘ch na dobu urãitú, a to dobu
jedného roka alebo krat‰iu, sa platí poistné naraz na
celú dobu, na ktorú bolo poistenie uzavreté, priãom
poistné je splatné dÀom zaãiatku poistenia 
zodpovednosti, pokiaº nie je v poistnej zmluve
dohodnuté inak.

8. Pri platení poistného prostredníctvom po‰ty alebo
peÀaÏného ústavu sa poistné povaÏuje za zaplatené
v deÀ pripísania úhrady poistného na úãet poisÈovateºa
uveden˘ v poistnej zmluve alebo vyplatením 
poisÈovateºovi v hotovosti v plnej v˘‰ke so správne 
uveden˘m variabiln˘m symbolom, ktor˘m je 
spravidla ãíslo poistnej zmluvy, pokiaº nebolo 
dohodnuté inak.

9. V poistnej zmluve môÏu byÈ tieÏ stanovené pravidlá,
podºa ktor˘ch sa upravuje v˘‰ka poistného v závislosti
od poãtu vybavovan˘ch ‰kodov˘ch udalostí.

10. Ak je poistník v ome‰kaní s platením poistného, má
poisÈovateº právo na úroky z ome‰kania podºa OZ.

11. PoisÈovateº má voãi poistníkovi právo na náhradu 
nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doruãovaním
písomností t˘kajúcich sa zaplatenia dlÏného poistného.

12. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom
poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byÈ
zaplatené poistné, má poisÈovateº nárok na pomernú
ãasÈ poistného ku dÀu, keì poistenie zodpovednosti
zaniklo. Zostávajúcu ãasÈ poistného je poisÈovateº
povinn˘ poistníkovi vrátiÈ podºa zákona.

13. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom
poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byÈ
zaplatené poistné, a v tomto poistnom období dôjde ku
‰kodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosÈ 
poisÈovateºa nahradiÈ ‰kodu, má poisÈovateº právo na
poistné aÏ do konca tohto poistného obdobia.

âlánok VII.
Bonus

1. Bonus je zníÏenie poistného za bez‰kodov˘ priebeh
poistenia.

2. Bonus sa priznáva vÏdy pri nepretrÏitej, minimálne 12
mesiacov trvajúcej dobe poistenia s bez‰kodov˘m
priebehom (ìalej len „rozhodná doba“), ak nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

3. PoisÈovateº si vyhradzuje právo priradiÈ stupeÀ bonusu
v závislosti od dæÏky rozhodnej doby s bez‰kodov˘m
priebehom poistenia.

4. V˘‰ku príslu‰ného stupÀa bonusu urãuje poisÈovateº
percentom vÏdy pre obdobie jedného roka z poistného
urãeného sadzobníkom poisÈovateºa na príslu‰n˘ rok,
priãom maximálna v˘‰ka bonusu je 60 %.

5. StupeÀ bonusu je platn˘ pre dané poistné obdobie
dohodnuté v poistnej zmluve.

6. Podmienkou pre preberanie doby bez‰kodového
priebehu z prechádzajúceho poistenia zodpovednosti
je predloÏenie originálu potvrdenia o bez‰kodovom
priebehu poistenia zodpovednosti pri uzatváraní novej
poistnej zmluvy u poisÈovateºa.

7. Bez‰kodov˘m priebehom sa pre úãely tohto ãlánku 
VPP PZP 08 rozumie skutoãnosÈ, Ïe v rozhodnej dobe
trvania poistenia nedo‰lo k Ïiadnej poistnej udalosti.

âlánok VIII.
Zánik poistenia zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti zaniká:
1. v˘poveìou kaÏdej zo zmluvn˘ch strán do dvoch 

mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; v˘povedná
lehota je osemdenná a jej uplynutím poistenie 
zodpovednosti zanikne,

2. v˘poveìou ku koncu poistného obdobia; v˘poveì musí
byÈ daná aspoÀ 6 t˘ÏdÀov pred jeho uplynutím.

3. odstúpením poisÈovateºa od poistnej zmluvy v súlade
s § 802 ods. 1 OZ,

4. odmietnutím plnenia poisÈovateºa z poistenia 
zodpovednosti v súlade s § 802 ods. 2 OZ,

5. Poistenie zaniká aj okamihom:
a) zániku motorového vozidla,
b) zápisu prevodu drÏby motorového vozidla na inú

osobu v evidencii vozidiel,
c) vyradenia motorového vozidla z evidencie 

vozidiel,
d) prijatia oznámenia o krádeÏi motorového vozidla

príslu‰n˘m orgánom,
e) vrátenia dokladu o poistení zodpovednosti pri

motorov˘ch vozidlách, ktoré nepodliehajú 
evidencii vozidiel,

f) doãasného/trvalého vyradenia motorového 
vozidla z premávky na pozemn˘ch komunikáciách,

g) zmeny nájomcu, ak je na motorové vozidlo 
uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy 
prenajatej veci.

O t˘chto skutoãnostiach je poistník povinn˘ písomne
bez zbytoãného odkladu informovaÈ poisÈovateºa
a doloÏiÈ dokument preukazujúci príslu‰nú skutoãnosÈ.

6. Poistník a poisÈovateº môÏu vypovedaÈ poistnú zmluvu
po vzniku ‰kodovej udalosti do jedného mesiaca odo
dÀa jej oznámenia poisÈovateºovi. V takomto prípade je
v˘povedná lehota jeden mesiac odo dÀa doruãenia
písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy
druhej zmluvnej strane. Poistenie zodpovednosti
zanikne uplynutím tejto lehoty.

7. Poistenie zodpovednosti zanikne, ak poistné nebolo
zaplatené do jedného mesiaca od dátumu jeho 
splatnosti, ak pre tak˘to prípad nebola v poistnej
zmluve dohodnutá dlh‰ia lehota pre zánik poistenia

zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti zanikne
uplynutím tejto lehoty.

âlánok IX.
Práva a povinnosti poistníka/poisteného

1. Poistník je povinn˘:
a) riadne platiÈ poistné po celú dobu trvania 

poistenia zodpovednosti,
b) bez zbytoãného odkladu oznámiÈ poisÈovateºovi

kaÏdé zv˘‰enie poistného nebezpeãenstva,
o ktorom vie a ktoré nastalo po uzavretí poistnej
zmluvy, najmä ak toto má vplyv na v˘‰ku 
poistného, ako aj v‰etky zmeny v ostatn˘ch 
skutoãnostiach, ktoré uviedol pri uzavieraní 
poistnej zmluvy,

c) umoÏniÈ poisÈovateºovi vykonaÈ kedykoºvek 
kontrolu podkladov pre v˘poãet poistného,

d) poskytovaÈ poisÈovateºovi údaje podºa § 25 ods. 2
písm. a) a b) zákona a ich zmeny,

e) bez zbytoãného odkladu, najneskôr do 15 dní po
zániku poistenia zodpovednosti s v˘nimkou
zániku poistenia zodpovednosti podºa § 27
zákona, odovzdaÈ poisÈovateºovi potvrdenie
o poistení zodpovednosti a zelenú kartu;
do splnenia tejto povinnosti, nie je poisÈovateº
povinn˘ vrátiÈ poistníkovi zostávajúcu ãasÈ 
poistného podºa § 11 ods. 10 zákona,

f) plniÈ ìal‰ie povinnosti, ktoré sú mu uloÏené
právnymi predpismi a poistnou zmluvou.

2. Poisten˘ je povinn˘:
a) dbaÈ, aby ‰kodová udalosÈ nenastala, najmä je

povinn˘ dodrÏiavaÈ povinnosti ustanovené
právnymi predpismi, ktoré sa t˘kajú prevádzky
motorového vozidla, na ktoré sa poistenie 
zodpovednosti vzÈahuje, nesmie poru‰ovaÈ
povinnosti, ktoré smerujú k odvráteniu alebo
zmen‰eniu nebezpeãenstva, ktoré sú mu uloÏené
právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo
ktoré vypl˘vajú z poistnej zmluvy, ani nesmie 
strpieÈ poru‰ovanie t˘chto povinností zo strany
tretích osôb (za tretie osoby sa povaÏujú tieÏ
v‰etky fyzické a právnické osoby pre poisteného
ãinné),

b) odstrániÈ kaÏd˘ nedostatok alebo 
nebezpeãenstvo, o ktor˘ch sa dozvie, a ktoré by
mohli maÈ vplyv na vznik ‰kodovej udalosti,

c) ak uÏ ‰kodová udalosÈ nastala, vykonaÈ 
nevyhnutné opatrenia na to, aby ‰koda bola ão
najmen‰ia,

d) ak ‰kodová udalosÈ nastala, poskytnúÈ 
poisÈovateºovi súãinnosÈ pri ‰etrení ‰kodovej
udalosti a na poÏiadanie poisÈovateºa umoÏniÈ
vykonanie obhliadky poisteného vozidla v termíne
stanovenom poisÈovateºom,

e) písomne oznámiÈ poisÈovateºovi vznik ‰kodovej
udalosti:
ea) do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území

Slovenskej republiky,
eb) do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo

územia Slovenskej republiky,
f) uviesÈ v‰etky jemu známe okolnosti, ktoré sa

t˘kajú ‰kodovej udalosti,
g) po oznámení ‰kodovej udalosti postupovaÈ podºa

pokynov poisÈovateºa a predloÏiÈ v poÏadovanej
lehote doklady, ktoré si poisÈovateº vyÏiada,

h) bez zbytoãného odkladu poisÈovateºovi písomne
oznámiÈ, Ïe bol proti nemu uplatnen˘ nárok na
náhradu ‰kody a vyjadriÈ sa k poÏadovanej
náhrade a jej v˘‰ke,

i) bez zbytoãného odkladu poisÈovateºovi písomne
oznámiÈ, Ïe v súvislosti so ‰kodovou udalosÈou sa
zaãalo trestné stíhanie alebo konanie o priestupku
a zabezpeãiÈ, aby bol poisÈovateº informovan˘
o ich priebehu a v˘sledkoch; ak má poisten˘
právneho zástupcu, je povinn˘ oznámiÈ 
poisÈovateºovi jeho meno, priezvisko a trval˘
pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,

j) bez zbytoãného odkladu poisÈovateºovi písomne
oznámiÈ, Ïe právo na náhradu ‰kody bolo riadne
uplatnené; v takomto prípade je poisten˘ povinn˘
postupovaÈ podºa pokynov poisÈovateºa,

k) bez zbytoãného odkladu oznámiÈ poisÈovateºovi,
Ïe nastali okolnosti odôvodÀujúce prechod práva
podºa ãlánku XI. bodov 5. a 6. t˘chto VPP PZP 08
na poisÈovateºa a odovzdaÈ mu doklady potrebné
na uplatnenie t˘chto práv,
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l) v konaní o náhrade ‰kody zo ‰kodovej udalosti
postupovaÈ v súlade s pokynmi poisÈovateºa,
najmä sa nesmie bez súhlasu poisÈovateºa 
zaviazaÈ k náhrade premlãanej pohºadávky, uznaÈ
povinnosÈ nahradiÈ ‰kodu alebo jej ãasÈ a nesmie
uzavrieÈ bez súhlasu poisÈovateºa súdny zmier,

m) plniÈ ìal‰ie povinnosti, ktoré sú mu uloÏené
právnymi predpismi alebo poistnou zmluvou.

3. Poisten˘ je oprávnen˘ písomne poÏiadaÈ poisÈovateºa
o vydanie dokladu o ‰kodovom priebehu poistenia 
zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného
vzÈahu, ale najmenej za obdobie predchádzajúcich
piatich rokov trvania zmluvného vzÈahu.

4. Poisten˘ je na ÏiadosÈ po‰kodeného povinn˘ bez 
zbytoãného odkladu poskytnúÈ údaje potrebné pre
po‰kodeného na uplatnenie nároku na náhradu ‰kody,
najmä:
a) svoje meno, priezvisko a trval˘ pobyt alebo

obchodné meno a sídlo,
b) obchodné meno a sídlo poisÈovateºa, u ktorého

bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
c) ãíslo poistnej zmluvy.

âlánok X.
Práva a povinnosti poisÈovateºa

1. PoisÈovateº po uzavretí poistnej zmluvy vydá 
poistníkovi bez zbytoãného odkladu potvrdenie 
o poistení zodpovednosti a zelenú kartu.

2. PoisÈovateº je povinn˘:
a) vrátiÈ poistníkovi a poistenému doklady, ktoré si

vyÏiada,
b) umoÏniÈ poistenému nahliadnuÈ do podkladov,

ktoré sústredil v priebehu ‰etrenia a urobiÈ si ich
kópiu,

c) na základe písomnej Ïiadosti poisteného
ustanoviÈ mu bez zbytoãného odkladu právneho
zástupcu v súdnom konaní o náhradu ‰kody, ak
ide o prípad, na ktor˘ sa vzÈahuje toto poistenie.

3. PoisÈovateº je povinn˘ bez zbytoãného odkladu
písomne oznamovaÈ Slovenskej kancelárii
poisÈovateºov (ìalej len „kancelária”) údaje o vzniku,
zmene a zániku poistenia zodpovednosti a o poistn˘ch
zmluvách, ktoré uzavrel vrátane údajov podºa § 25 
ods. 2 písm. a) a b) zákona. PoisÈovateº je povinn˘ 
overiÈ si údaje o motorovom vozidle evidované
kanceláriou.

4. PoisÈovateº je povinn˘ do 15 dní po zániku poistenia
zodpovednosti vydaÈ poistníkovi doklad o ‰kodovom
priebehu poistenia zodpovednosti.

5. Ak poistník nesplnil povinnosÈ podºa § 9 ods. 6 zákona,
nie je poisÈovateº povinn˘ do splnenia tejto povinnosti
vrátiÈ poistné podºa § 11 ods. 10 zákona.

6. PoisÈovateº bez zbytoãného odkladu ustanoví 
poistenému na základe jeho písomnej Ïiadosti 
právneho zástupcu v konaní o náhradu ‰kody pred
súdom, na ktorú sa vzÈahuje poistenie zodpovednosti.

7. Ak je poistn˘m obdobím kalendárny rok, poisÈovateº je
povinn˘ zverejniÈ v˘‰ku poistného a v‰eobecné poistné
podmienky podºa § 8 zákona na nasledujúce poistné
obdobie najneskôr do 31. októbra.

8. Ak poisten˘ uvedie poisÈovateºa úmyselne do omylu
o podstatn˘ch okolnostiach, ktoré sa t˘kajú vzniku
nároku na poistné plnenie alebo jeho v˘‰ky, alebo ak
poisten˘ na poÏiadanie poisÈovateºa neumoÏní 
vykonanie obhliadky poisteného vozidla v lehote
urãenej poisÈovateºom, poisÈovateºovi vznikne proti
poistenému nárok na náhradu toho, ão za poisteného
vyplatil aÏ do v˘‰ky poskytnutého poistného plnenia.

9. PoisÈovateº je oprávnen˘ poistné plnenie úplne alebo
sãasti odmietnuÈ, ak poisten˘:
a) bez súhlasu poisÈovateºa uznal povinnosÈ nahradiÈ

‰kodu alebo jej ãasÈ nad rámec poistného plnenia,
ktoré bol povinn˘ poskytnúÈ poisÈovateº,

b) sa zaviaÏe uhradiÈ premlãanú pohºadávku,
c) neposkytne poisÈovateºovi potrebnú súãinnosÈ

v súdnom konaní.

âlánok XI.
Plnenie poisÈovateºa

1. Po‰koden˘ je oprávnen˘ uplatniÈ si svoj nárok na
náhradu ‰kody priamo voãi poisÈovateºovi a je povinn˘
tento nárok preukázaÈ. T˘mto ustanovením v‰ak nie je
dotknutá povinnosÈ poisteného podºa ãlánku IX. bodu
2. písm. e) t˘chto VPP PZP 08.

2. PoisÈovateº je povinn˘ poskytnúÈ poistné plnenie do 15

dní po skonãení pre‰etrovania potrebného na zistenie
rozsahu povinnosti poisÈovateºa poskytnúÈ poistné
plnenie alebo po doruãení právoplatného rozhodnutia
súdu o v˘‰ke náhrady ‰kody poisÈovateºovi, ak z tohto
rozhodnutia nevypl˘va iná lehota na poskytnutie
poistného plnenia.

3. PoisÈovateº je povinn˘ bez zbytoãného odkladu zaãaÈ
pre‰etrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho 
povinnosti poskytnúÈ poistné plnenie a do troch 
mesiacov odo dÀa oznámenia po‰kodeného o ‰kodovej
udalosti:
a) skonãiÈ pre‰etrovanie potrebné na zistenie

rozsahu jeho povinnosti poskytnúÈ poistné plnenie
a oznámiÈ po‰kodenému v˘‰ku poistného plnenia,
ak bol rozsah povinnosti poisÈovateºa poskytnúÈ
poistné plnenie a nárok na náhradu ‰kody
preukázan ,̆

b) poskytnúÈ po‰kodenému písomné vysvetlenie
dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúÈ alebo pre
ktoré zníÏil poistné plnenie alebo poskytnúÈ
po‰kodenému písomné vysvetlenie k t˘m 
uplatnen˘m nárokom na náhradu ‰kody, v ktor˘ch
nebol v ustanovenej lehote preukázan˘ rozsah
povinnosti poisÈovateºa poskytnúÈ poistné plnenie
a v˘‰ka poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa
povaÏuje za doruãené dÀom, keì ho po‰koden˘
prevzal, odmietol prevziaÈ, alebo dÀom, keì ho
po‰ta vrátila ako nedoruãené.

4. Ak poisÈovateº nesplní povinnosÈ uvedenú v bode 3.
tohto ãlánku, je povinn˘ zaplatiÈ po‰kodenému úroky
z ome‰kania podºa OZ.

5. Ak má poisten˘ proti po‰kodenému alebo inej osobe
právo na vrátenie vyplatenej sumy, na jej zníÏenie
alebo na zastavenie jej v˘platy, prechádza toto právo
na poisÈovateºa, ak za poisteného túto sumu zaplatil
alebo ju za neho vypláca.

6. Na poisÈovateºa prechádza tieÏ právo poisteného na
úhradu t˘ch nákladov konania o náhrade ‰kody, ktoré
boli poistenému priznané, ak ich poisÈovateº 
za poisteného vyplatil.

âlánok XII.
Nárok poisÈovateºa na náhradu poistného plnenia

1. PoisÈovateº má proti poistníkovi nárok na náhradu
poistného plnenia alebo jeho ãasti, ktoré za neho
vyplatil z dôvodu ‰kody spôsobenej prevádzkou
motorového vozidla, ak:
a) spôsobil ‰kodu úmyselne alebo ak viedol

motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b) viedol motorové vozidlo bez predpísaného

vodiãského oprávnenia alebo v ãase zákazu 
ãinnosti viesÈ motorové vozidlo uloÏeného súdom
alebo in˘m príslu‰n˘m orgánom,

c) spôsobil ‰kodu motorov˘m vozidlom, o ktorom
vedel, Ïe jeho technická spôsobilosÈ nezodpovedá
podmienkam na pouÏívanie v premávke na
pozemn˘ch komunikáciách podºa osobitného
predpisu a tento stav bol v príãinnej súvislosti
so spôsobenou ‰kodou,

d) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe,
ktorá nespæÀa podmienky na vedenie motorového
vozidla podºa osobitného predpisu,

e) poru‰il povinnosÈ ohlásiÈ dopravnú nehodu podºa
osobitného predpisu, ktorá je poistnou udalosÈou,

f) v ãase, keì nastala poistná udalosÈ, bol
v ome‰kaní s platením poistného,

g) spôsobil ‰kodu motorov˘m vozidlom a bez
dôvodov hodn˘ch osobitného zreteºa poru‰il
povinnosti podºa ãlánku IX. bodu 2. e), g), h), i), j)
a k),

h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiÈ skú‰ke
na prítomnosÈ návykovej látky.

2. PoisÈovateº má proti poistenému, ktor˘ nie je 
poistníkom, nárok na náhradu poistného plnenia alebo
jeho ãasti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu ‰kody 
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak:
a) spôsobil ‰kodu úmyselne alebo viedol motorové

vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
b) spôsobil ‰kodu prevádzkou motorového vozidla,

ktoré pouÏil neoprávnene,
c) viedol motorové vozidlo bez predpísaného

vodiãského oprávnenia alebo v ãase zákazu 
ãinnosti viesÈ motorové vozidlo uloÏeného súdom
alebo in˘m príslu‰n˘m orgánom,

d) spôsobil ‰kodu motorov˘m vozidlom, o ktorom
vedel, Ïe jeho technická spôsobilosÈ nezodpovedá

podmienkam na pouÏívanie v premávke na
pozemn˘ch komunikáciách podºa osobitného
predpisu a tento stav bol v príãinnej súvislosti so
spôsobenou ‰kodou,

e) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe,
ktorá nespæÀa podmienky na vedenie motorového
vozidla podºa osobitné predpisu,

f) Poru‰il povinnosÈ ohlásiÈ dopravnú nehodu podºa
osobitného predpisu, ktorá je poistnou udalosÈou,

g) spôsobil ‰kodu motorov˘m vozidlom a bez
dôvodov hodn˘ch osobitného zreteºa poru‰il
povinnosti podºa ãlánku IX. bodu 2. e), g), h), i), j)
a k),

h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiÈ skú‰ke
na prítomnosÈ návykovej látky.

3. V˘‰ka náhrady poistného plnenia alebo jej ãasti, na
ktorú vznikne poisÈovateºovi nárok podºa bodu 1. alebo
2. tohto ãlánku, nesmie presiahnuÈ úhrn poistn˘ch
plnení, ktoré poisÈovateº vyplatil z dôvodu poistnej
udalosti.

4. Právo poisÈovateºa na náhradu poistného plnenia alebo
jeho ãasti podºa bodu 1. alebo 2. tohto ãlánku sa 
premlãí do troch rokov odo dÀa vyplatenia poistného
plnenia.

âlánok XIII.
Vymedzenie pojmov

1. Motorov˘m vozidlom je samostatné nekoºajové vozidlo
s vlastn˘m pohonom, ako aj iné nekoºajové vozidlo bez
vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedãenie
o evidencii vozidla, technické osvedãenie vozidla alebo
obdobn˘ preukaz.

2. Tuzemsk˘m motorov˘m vozidlom je motorové vozidlo,
ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike;
za tuzemské motorové vozidlo sa povaÏuje aj motorové
vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho
vlastník, drÏiteº alebo prevádzkovateº má trval˘ pobyt
alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

3. Cudzozemsk˘m motorov˘m vozidlom je motorové
vozidlo, ktoré je evidované v cudzine; za cudzozemské
motorové vozidlo sa povaÏuje aj motorové vozidlo,
ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale je vo vlastníctve
fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má trval˘
pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky.

4. PoisÈovateºom je Generali Slovensko poisÈovÀa, a. s.,
Slovenská republika, IâO 35 709 332, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa, vloÏka ã. 1325/B, ktorej bolo udelené 
povolenie na podnikanie v poisÈovníctve podºa zákona
o poisÈovníctve a ktorá je oprávnená vykonávaÈ 
poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky,
ìalej poisÈovÀa z iného ãlenského ‰tátu alebo
zahraniãná poisÈovÀa, ktorá je oprávnená vykonávaÈ
poistenie zodpovednosti na území Slovenskej republiky
na základe osobitného predpisu.

5. Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisÈovateºom poistnú
zmluvu.

6. Poisten˘m je ten, na koho sa vzÈahuje poistenie 
zodpovednosti.

7. Po‰koden˘m je ten, kto utrpel prevádzkou motorového
vozidla ‰kodu a má nárok na náhradu ‰kody podºa
zákona.

8. ·kodovou udalosÈou je skutoãnosÈ, ktorá môÏe byÈ
dôvodom vzniku práv po‰kodeného na plnenie 
poisÈovateºa alebo kancelárie.

9. Poistnou udalosÈou je vznik povinnosti poisÈovateºa
alebo kancelárie nahradiÈ vzniknutú ‰kodu.

10. Prevádzkovateºom motorového vozidla je fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú
moÏnosÈ disponovaÈ s motorov˘m vozidlom.

11. Orgánom evidencie vozidiel je okresn˘ dopravn˘
in‰pektorát.

12. Centrálnou evidenciou vozidiel je automatizovan˘
informaãn˘ systém o motorov˘ch vozidlách
evidovan˘ch v Slovenskej republike veden˘
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podºa 
osobitného predpisu.

13. Zelenou kartou je Medzinárodná karta automobilového
poistenia.

14. âlensk˘m ‰tátom je ãlensk˘ ‰tát Európskych 
spoloãenstiev alebo ãlensk˘ ‰tát Európskej dohody
o voºnom obchode, ktor˘ podpísal Zmluvu o Európskom
hospodárskom priestore.

15. Územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla
nachádza, je:
a) územie ‰tátu, v ktorom mu bolo pridelené 
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evidenãné ãíslo, osobitné evidenãné ãíslo alebo
zvlá‰tne evidenãné ãíslo,

b) územie ‰tátu, v ktorom mu bola pridelená znaãka
poisÈovateºa alebo iná rozli‰ovacia znaãka, ak ide
o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii
vozidiel, alebo

c) územie ‰tátu, v ktorom má drÏiteº, vlastník alebo
prevádzkovateº motorového vozidla trval˘ pobyt
alebo sídlo, ak sa motorovému vozidlu neprideºuje
evidenãné ãíslo, znaãka poisÈovateºa alebo iná
rozli‰ovacia znaãka,

d) územie ‰tátu, v ktorom sa stala ‰kodová udalosÈ,
ak motorovému vozidlu nebolo pridelené 
evidenãné ãíslo, osobitné evidenãné ãíslo, zvlá‰tne
evidenãné ãíslo alebo toto ãíslo uÏ nezodpovedá
motorovému vozidlu, alebo sa nezhoduje 
s pridelen˘m evidenãn˘m ãíslom, osobitn˘m
evidenãn˘m ãíslom alebo zvlá‰tnym evidenãn˘m
ãíslom,

e) územie ãlenského ‰tátu, do ktorého bolo
motorové vozidlo odoslané z iného ãlenského
‰tátu, a to v lehote 30 dní odo dÀa prevzatia
motorového vozidla kupujúcim, hoci motorovému
vozidlu nebolo v ãlenskom ‰táte, do ktorého bolo
motorové vozidlo odoslané, pridelené evidenãné
ãíslo, osobitné evidenãné ãíslo alebo zvlá‰tne
evidenãné ãíslo.

16. Systémom zelenej karty je súhrn vzÈahov národn˘ch
kancelárií poisÈovateºov upraven˘ Intern˘mi Pravidlami
schválen˘mi Valn˘m zhromaÏdením Rady kancelárií.

17. Prevádzkou motorového vozidla sa rozumie
predov‰etk˘m doba chodu jeho motora, jeho jazda
a manipulácia s motorov˘m vozidlom. Prevádzkou
motorového vozidla sú aj úkony vykonávané
bezprostredne pred jazdou, bezprostredne po jej
skonãení a úkony potrebné na údrÏbu motorového
vozidla.

18. Pre úãely ãlánku III. bodu 1. písm. c) t˘chto VPP PZP 08
sa vecou pri sebe rozumejú v‰etky veci spojené svojou
povahou a mnoÏstvom s úãelom cesty, s v˘nimkou
prepravovaného nákladu alebo tovaru. Za veci pri sebe
sa povaÏujú aj veci prepravované na miestach k tomu
urãen˘ch, v batoÏinovom priestore alebo na streche
vozidla.

19. Neoprávneného pouÏitia cudzieho motorového vozidla
sa dopustí ten, kto sa zmocní cudzieho motorového
vozidla v úmysle prechodne ho pouÏívaÈ a ten, kto 
neoprávnene pouÏíva cudzie motorové vozidlo, ktoré
mu bolo zverené.

20. Poistnou dobou je ãasov˘ úsek, na ktor˘ je uzavreté
poistenie zodpovednosti.

21. Poistn˘m obdobím je ãasov˘ úsek, za ktor˘ sa platí
poistné; poistn˘m obdobím je jeden rok, pokiaº nie je
v poistnej zmluve dohodnuté inak.

22. Zánikom motorového vozidla sa pre úãely poistenia
zodpovednosti rozumie trval˘ zánik motorového 
vozidla najmä z dôvodu jeho neopraviteºného 
po‰kodenia alebo neschválenia technickej spôsobilosti
pre jeho prevádzku alebo vek.

23. Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky,
psychotropné látky a ostatné látky spôsobilé 
nepriaznivo ovplyvniÈ psychiku ãloveka alebo jeho
ovládacie alebo rozpoznávacie schopnosti alebo
sociálne správanie.

âlánok XIV.
Spôsob vybavovania sÈaÏností 

1. SÈaÏnosÈou sa rozumie písomná námietka zo strany
poisteného a/alebo poistníka na v˘kon poisÈovacej ãin-
nosti poisÈovateºa v súvislosti s uzavretou poistnou
zmluvou. SÈaÏnosÈ musí byÈ podaná v písomnej forme
a riadne doruãená poisÈovateºovi.

2. Zo sÈaÏnosti musí byÈ zrejmé, kto ju podáva a akej veci
sa t˘ka.

3. PoisÈovateº sa bude zaoberaÈ kaÏdou sÈaÏnosÈou, ktorá
spæÀa náleÏitosti podºa bodu 1. a 2. tohto ãlánku.

4. Poisten˘ a/alebo poistník je povinn˘ na poÏiadanie
poisÈovateºa doloÏiÈ bez zbytoãného odkladu
poÏadované doklady k podanej sÈaÏnosti. Ak sÈaÏnosÈ
neobsahuje poÏadované náleÏitosti alebo poisten˘
nedoloÏí doklady, poisÈovateº je oprávnen˘ vyzvaÈ
a upozorniÈ poistníka a/alebo poisteného, Ïe v prípade,
ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví
poÏadované náleÏitosti a doklady, nebude moÏné
vybavovanie sÈaÏnosti ukonãiÈ a sÈaÏnosÈ bude 
povaÏovaná za neopodstatnenú.

âlánok XV.
Doruãovanie písomností

1. Písomnosti poisÈovateºa urãené pre poistníka a/alebo
poisteného sa doruãujú na poslednú známu adresu
poistníka a/alebo poisteného. Poistník a/alebo poisten˘
je povinn˘ písomne oznámiÈ poisÈovateºovi zmenu 
svojej adresy alebo sídla bez zbytoãného odkladu.
PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní, len
ão ju poistník a/alebo poisten˘ prevezme. Ak sa 
písomnosÈ pre nezastihnutie adresáta uloÏí na po‰te
a adresát si ju v príslu‰nej lehote nevyzdvihne,
povaÏuje sa písomnosÈ za doruãenú dÀom, kedy bola
uloÏená, aj keì sa adresát o jej uloÏení nedozvedel.
V prípade, keì bola písomnosÈ vrátená poisÈovateºovi
ako nedoruãiteºná z dôvodu zmeny adresy, povaÏuje sa
doruãenú dÀom jej vrátenia.

2. PovinnosÈ poisÈovateºa doruãiÈ písomnosÈ sa splní aj
vtedy, ak doruãenie písomnosti bolo zmarené konaním
alebo opomenutím poistníka a/alebo poisteného.
Úãinky doruãenia nastanú aj vtedy, ak poistník a/alebo
poisten˘ prijatie písomnosti odmietne.

3. Písomnosti poisÈovateºa urãené poistníkovi a/alebo
poistenému alebo inej oprávnenej osobe sa doruãujú
spravidla po‰tou alebo in˘m subjektom oprávnen˘m
doruãovaÈ zásielky, môÏu v‰ak byÈ doruãené aj priamo
poisÈovateºom.

âlánok XVI.
Prechodné ustanovenia

Do dÀa 31. 12. 2008 vrátane je hlavnou menou pre úãely
t˘chto VPP PZP 08 slovenská koruna a informatívnou menou
je euro. Odo dÀa 1. 1. 2009 vrátane je hlavnou menou pre
úãely t˘chto VPP PZP 08 euro a informatívnou menou je
slovenská koruna. Pre potreby duálneho zobrazenia
finanãn˘ch hodnôt v t˘chto VPP PZP 08 bol pouÏit˘ 
konverzn˘ kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK.

âlánok XVII.
Závereãné ustanovenia

1. Tieto VPP PZP 08 sú neoddeliteºnou súãasÈou poistnej
zmluvy.

2. V‰etky oznámenia a vyhlásenia sú záväzné iba 
v písomnej forme, pokiaº nie je v t˘chto VPP PZP 08
uvedené inak.

3. Od ustanovení t˘chto VPP PZP 08 je moÏné sa odch˘liÈ
v poistnej zmluve.

4. Ak sa niektoré ustanovenie t˘chto VPP PZP 08 stane
neplatn˘m, ostatné ustanovenia, ktoré nie sú touto
neplatnosÈou dotknuté, zostávajú naìalej v platnosti.

5. Ak sa zmení alebo nahradí ustanovenie právneho 
predpisu, na ktor˘ tieto VPP PZP 08 odkazujú, nie je
t˘m platnosÈ príslu‰ného ustanovenia VPP PZP 08
dotknutá a v prípade pochybností sa má za to, Ïe ide
o odkaz na nové alebo zmenené ustanovenie právneho
predpisu, ktoré je svojim obsahom najbliÏ‰ie 
k pôvodnému ustanoveniu právneho predpisu, ktoré
bolo zmenené alebo nahradené.

6. Tieto VPP PZP 08 nadobúdajú úãinnosÈ dÀa 1. 10. 2008
a vzÈahujú sa na poistné zmluvy uzavreté odo dÀa 
úãinnosti t˘chto VPP PZP 08.
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I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Asistenãné sluÏby typ PZP ·TANDARD (ìalej len 
„poistenie“), 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,
predmetom ktorej je povinné zmluvné poistenie 
zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla. 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 a priezvisko drÏiteºa vozidla,
u právnick˘ch osôb IâO, telefónne ãíslo, ãíslo karosérie
– VIN, evidenãné ãíslo (Eâ), miesto, kde sa nachádza,
charakter (povaha) nehody alebo mechanickej poruchy
a jej súvislosti a ìalej uvedie v‰etky informácie
t˘kajúce sa asistenãnej pomoci, o ktoré ho koordinátor
ASSISTANCE poÏiada.

4. Následne príslu‰n˘ koordinátor 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.

II. POVINNOSTI POISTENÉHO

1. 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 vlastnej
siete dodávateºov sluÏieb.

2. Pri telefonickom volaní do ohlasovacieho centra
ASSISTANCE, alebo pri akejkoºvek inej forme spojenia,
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˘ neuãiní, alebo ak uvedie 
neúplné informácie, ktoré by ASSISTANCE nedovolili
zaistiÈ asistenãné sluÏby podºa rozsahu zmluvy, vykoná
ASSISTANCE v‰etky nutné kroky k odstráneniu
dôvodov, ktoré poistenému bránia v pokraãovaní
v ceste, av‰ak 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.

III. PREDCESTOVNÁ ASISTENCIA

Poskytovateº informuje poisteného o:
a) aktuálnych kurzoch mien,
b) priemern˘ch cenách vybran˘ch komodít v danej krajine,
c) optimálnych turistick˘ch trasách v cieºovej krajine,
d) zjazdnosti ciest, cenách pohonn˘ch hmôt, m˘tnom,
e) dokladoch, nutn˘ch pre vstup do príslu‰nej krajiny,
f) zastupiteºsk˘ch úradoch, vrátane podania ostatn˘ch

kontaktn˘ch údajov.
IV. TECHNICKÉ ASISTENâNÉ SLUÎBY

1. Nehoda vozidla v SR. Ak dôjde na území SR
k dopravnej nehode vozidla, následkom ktorej sa 
vozidlo stane nepojazdn˘m, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí opravu na mieste nehody,

alebo
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného

vozidla do najbliÏ‰ieho servisu od miesta, kde
do‰lo k dopravnej nehode, alebo

• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného
vozidla najbliÏ‰ie k miestu dopravnej nehody po
dobu max. 3 dní, alebo

• zorganizuje, odtiahnutie nepojazdného vozidla do
miesta trvalého bydliska poisteného.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.

2. Nehoda vozidla v zahraniãí. Ak dôjde v zahraniãí
k dopravnej nehode vozidla, následkom ktorej sa vozid-
lo stane nepojazdn˘m, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí opravu na mieste, alebo
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného

vozidla do najbliÏ‰ieho servisu od miesta, kde
do‰lo k dopravnej nehode, alebo

• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného
vozidla najbliÏ‰ie k miestu dopravnej nehody po
dobu max. 3 dní, alebo

• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla do
miesta trvalého bydliska poisteného.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.

3. Mechanická porucha vozidla na území SR. Ak dôjde
na území SR k mechanickej poruche vozidla, následkom
ktorej sa vozidlo stane nepojazdn˘m, ASSISTANCE:
• zorganizuje opravu vozidla na mieste, alebo
• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla do

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

• zorganizuje 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 
asistenãnej sluÏby ASSISTANCE je, Ïe mechanická

porucha vozidla sa stala min. 30 km od trvalého
bydliska poisteného.

4. Mechanická porucha v zahraniãí. Ak dôjde
v zahraniãí k mechanickej poruche vozidla, následkom
ktorej sa vozidlo stane nepojazdn˘m, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí opravu vozidla na mieste

mechanickej poruchy, alebo
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného

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

• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného
vozidla najbliÏ‰ie k miestu mechanickej poruchy
po dobu max. 3 dní, alebo

• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla do
miesta trvalého bydliska poisteného.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.

5. Pokraãovanie v ceste v prípade nehody vozidla na
území SR. V prípade, Ïe na vozidle je nutné v dôsledku
dopravnej nehody na území SR vykonaÈ opravu 
trvajúcu viac ako 8 hodín, zaistí ASSISTANCE 
nasledujúce sluÏby:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na

nevyhnutnú dobu, max. jednej 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 nevyhnutnú
dobu, ktorá v‰ak neprekroãí 24 hodín na území
SR, alebo vlakom II. triedy.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.

6. Pokraãovanie v ceste v prípade nehody vozidla
v zahraniãí. V prípade, Ïe na vozidle je nutné 
v dôsledku dopravnej nehody v zahraniãí vykonaÈ
opravu trvajúcu viac ako 8 hodín, zaistí ASSISTANCE
nasledujúce sluÏby:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na

nevyhnutnú dobu, max. dvoch nocí, 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 nevyhnutnú
dobu, ktorá v‰ak neprekroãí 48 hodín v zahraniãí,
vlakom II. triedy, alebo letenkou v ekonomickej
triede.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
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 viac ako 8 hodín,
zaistí ASSISTANCE nasledujúce sluÏby:
• zorganizuje ubytovanie poisteného, alebo
• zorganizuje návrat poisteného do miesta jeho

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

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE. Podmienkou poskytnutia sluÏieb asis-
tenãnej sluÏby ASSISTANCE je, Ïe mechanická porucha
vozidla sa stala min. 30 km od trvalého bydliska 
poisteného.

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 viac ako 8 hodín, zaistí 
ASSISTANCE nasledujúce sluÏby:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na

nevyhnutnú dobu, max. dvoch nocí, 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 nevyhnutnú
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dobu, ktorá v‰ak neprekroãí 48 hodín v zahraniãí,
vlakom II. triedy, alebo letenkou v ekonomickej
triede.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.

9. KrádeÏ vozidla v zahraniãí. Ak dôjde k ukradnutiu
vozidla a krádeÏ je riadne nahlásená policajn˘m
orgánom v danej krajine, ASSISTANCE zabezpeãí 
nasledovné:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie na nevyhnutnú

dobu, ktorá 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 nevyhnutnú dobu, ktorá v‰ak neprekroãí 48
hodín, vlakom II. triedy, alebo letenkou 
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).

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,
zorganizuje ASSISTANCE dovoz paliva na miesto, kde
sa vozidlo nachádza. Nehradí sa cena paliva.

13. Vyãerpanie paliva v zahraniãí. V prípade, Ïe 
v priebehu cesty príde k vyãerpaniu paliva vo vozidle
v zahraniãí, asistenãná sluÏba ASSISTANCE zorganizuje
a uhradí dovoz paliva na miesto, kde sa vozidlo
nachádza. Nehradí sa cena paliva.

14. Zámena paliva v SR. V prípade, Ïe dôjde 
nedopatrením, omylom, ãi nedorozumením pri ãerpaní
pohonn˘ch hmôt v priestoroch ãerpacej stanice na
území SR k tomuto úãelu obvykle urãenej, k naãerpaniu
nesprávneho typu paliva, ASSISTANCE zorganizuje
vyprázdnenie nádrÏe a preãerpanie nesprávne 
naãerpaného paliva. Nehradí sa cena paliva.

15. Zámena paliva v zahraniãí. V prípade, Ïe dôjde
nedopatrením, omylom, ãi nedorozumením pri ãerpaní
pohonn˘ch hmôt v priestoroch ãerpacej stanice
v zahraniãí, k tomuto úãelu obvykle urãenej,
k naãerpaniu nesprávneho typu paliva, ASSISTANCE
zorganizuje a uhradí vyprázdnenie nádrÏe 
a preãerpanie nesprávne naãerpaného paliva. Nehradí
sa cena paliva.

16. Defekt na pneumatikách v SR. V prípade, Ïe dôjde
na území SR k defektu pneumatiky vozidla,
ASSISTANCE zorganizuje v˘menu pneumatiky priamo 
na mieste. Nehradí cenu náhradného materiálu 
a súãiastok.

17. Defekt na pneumatikách v zahraniãí. V prípade, Ïe
dôjde na území SR k defektu pneumatiky vozidla,
ASSISTANCE zorganizuje v˘menu pneumatiky priamo
na mieste. Nehradí cenu náhradného materiálu 
a súãiastok.

18. Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky 
v prípade dopravnej nehody. Ak je zrejmé, Ïe 
vozidlo bude po dopravnej nehode v zahraniãí 
nepojazdné po dobu dlh‰iu ako 7 dní, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí dopravu úãelom vyzdvihnutia

opraveného vozidla,
• zorganizuje a uhradí náklady na odÈah 

nepojazdného vozidla do miesta trvalého bydliska
poisteného.

19. Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky 
v prípade mechanickej poruchy. Ak je zrejmé, Ïe
vozidlo bude po mechanickej poruche v zahraniãí
nepojazdné po dobu dlh‰iu ako 7 dní, ASSISTANCE:
• zorganizuje dopravu za úãelom vyzdvihnutia

opraveného vozidla,
• zorganizuje odÈah nepojazdného vozidla 

do miesta trvalého bydliska poisteného.
20. Vyradenie vozidla z evidencie a jeho zo‰rotovanie

v zahraniãí. Pokiaº by v dôsledku dopravnej 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 dielov pre opravu
v zahraniãí. Pokiaº by v dôsledku dopravnej nehody
alebo mechanickej poruchy vozidla v zahraniãí bolo
nutné zorganizovaÈ nákup náhradn˘ch dielov, ktoré
nebude moÏné na danom mieste obstaraÈ, potom
ASSISTANCE za úãelom zaistenia opätovnej 
prevádzkyschopnosti vozidla zorganizuje nákup
tak˘chto náhradn˘ch dielov, 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 zorganizuje 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 ‰kodovou udalosÈou na vozidle a len
vtedy, ak tretia osoba na území SR uhradí ASSISTANCE
finanãnú sumu v slovenskej mene vo v˘‰ke, ktorú
poÏaduje poisten˘ v cudzom ‰táte (v kurzovom 
prepoãte). Koneãná v˘‰ka vyplatenej finanãnej sumy
bude vÏdy podriadená v˘‰ke predom uhradenej sumy 
v slovenskej mene a ìalej v˘menn˘m kurzom v deÀ jej
v˘platy. Náklady na prípadné kurzové rozdiely nenesie
ASSISTANCE.

V. V·EOBECNÉ OBMEDZENIA

1. Asistenãné sluÏby je moÏné vyuÏívaÈ len poãas
doby platnosti a úãinnosti poistnej zmluvy 
povinného zmluvného poistenia zodpovednosti 
za ‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla.

2. Obmedzenia úhrady asistenãn˘ch sluÏieb. V‰etky
náklady za asistenãné sluÏby, ktoré prevy‰ujú limity,
ktoré sú uvedené na web 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 zabezpeãenie alebo zloÏí 
ASSISTANCE vopred dostatoãnú zálohu na poÏadované
asistenãné sluÏby, ktoré priamo uhradil dodávateºom
sluÏieb bez predchádzajúceho súhlasu ASSISTANCE.
Úhrada tak˘chto asistenãn˘ch sluÏieb bude podliehaÈ
posúdeniu zo strany ASSISTANCE.

3. 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.

VI. V¯KLAD POJMOV

Pre úãely t˘chto Osobitn˘ch poistn˘ch podmienok OPP
ASS 08 pre asistenãné sluÏby PZP ·TANDARD majú 
jednotlivé tu uvedené v˘razy nasledovn˘ v˘znam:
poisten˘ – je fyzická osoba, resp. zástupca právnickej osoby

cestujúci 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 ton, poistené poisÈovateºom na
základe poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom 
poistení zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla v rámci poistného 
programu PZP ·TANDARD. 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 povinné zmluvné poistenie 
zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla v rámci programu PZP ·TANDARD,
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.

dopravná nehoda – je udalosÈ v prevádzke na pozemn˘ch
komunikáciách, napríklad havária alebo zráÏka, ktorá
sa stala alebo bola zaãatá 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 za 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 poÏadované asistenãné sluÏby.

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 poistenému
oznámené v rámci vybavovania asistenãného prípadu
v prípade ich prekroãenia. V‰etky náklady za asistenãné
sluÏby, ktoré prevy‰ujú oznámen˘ limit 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.
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I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Asistenãné sluÏby typ PZP PLUS (ìalej len „poistenie“),
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“), zadarma poãas
celej doby trvania poistnej zmluvy, predmetom ktorej je
povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za ‰kodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 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 a priezvisko drÏiteºa vozidla,
u právnick˘ch osôb IâO, telefónne ãíslo, ãíslo karosérie
– VIN, evidenãné ãíslo (Eâ), miesto, kde sa nachádza,
charakter (povaha) nehody alebo mechanickej poruchy
a jej súvislosti a ìalej uvedie v‰etky informácie t˘kajúce
sa asistenãnej pomoci, o ktoré ho koordinátor 
ASSISTANCE poÏiada.

4. Následne príslu‰n˘ koordinátor 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.

II. POVINNOSTI POISTENÉHO

1. 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, 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 vlastnej siete
dodávateºov sluÏieb.

2. Pri telefonickom volaní do ohlasovacieho centra
ASSISTANCE, alebo pri akejkoºvek inej forme spojenia,
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˘ neuãiní, alebo 
ak uvedie neúplné informácie, ktoré by ASSISTANCE
nedovolili zaistiÈ asistenãné sluÏby podºa rozsahu 
zmluvy, vykoná ASSISTANCE v‰etky nutné kroky
k odstráneniu dôvodov, ktoré poistenému bránia
v pokraãovaní v ceste, av‰ak 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.

3. 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 jeho menom musí uviesÈ:
– názov, adresu a telefónne ãíslo nemocnice,

kam bol poisten˘ prijat˘ k o‰etreniu,
– meno, adresu a telefónne ãíslo o‰etrujúceho

lekára a v prípade potreby tieÏ rodinného
lekára a struãn˘ popis svojich obtiaÏí.

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.

III. PREDCESTOVNÁ ASISTENCIA

Poskytovateº informuje poisteného o:
a) aktuálnych kurzoch mien,
b) priemern˘ch cenách vybran˘ch komodít v danej krajine,
c) klimatick˘ch pomeroch a predpovediach poãasia

v danej krajine,
d) moÏnostiach a cenách ubytovania (na poÏiadanie

vykoná rezerváciu ubytovania),
e) optimálnych turistick˘ch trasách v cieºovej krajine,
f) ãakacích dobách na hraniãn˘ch prechodoch,
g) pravidlách cestnej premávky,
h) zjazdnosti ciest, cenách pohonn˘ch hmôt, m˘tnom,
i) dokladoch, nutn˘ch pre vstup do príslu‰nej krajiny,
j) zastupiteºsk˘ch úradoch, vrátane podania ostatn˘ch

kontaktn˘ch údajov.

IV. TECHNICKÉ ASISTENâNÉ SLUÎBY

1. Nehoda vozidla v SR. Ak dôjde na území SR
k dopravnej nehode vozidla, následkom ktorej sa 
vozidlo stane nepojazdn˘m, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí opravu na mieste nehody,

alebo
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného

vozidla do najbliÏ‰ieho servisu od miesta, kde
do‰lo k dopravnej nehode, alebo

• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného vozid-
la najbliÏ‰ie k miestu dopravnej nehody po dobu
max. 3 dní, alebo

• zorganizuje, odtiahnutie nepojazdného vozidla do
miesta trvalého bydliska poisteného.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude 
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii
ASSISTANCE.

2. Nehoda vozidla v zahraniãí. Ak dôjde v zahraniãí
k dopravnej nehode vozidla, následkom ktorej sa 
vozidlo stane nepojazdn˘m, ASSISTANCE:

• zorganizuje a uhradí opravu na mieste nehody,
alebo

• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného
vozidla do najbliÏ‰ieho servisu od miesta, kde
do‰lo k dopravnej nehode, alebo

• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného vozid-
la najbliÏ‰ie k miestu dopravnej nehody po dobu
max. 3 dní, alebo

• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla do
miesta trvalého bydliska poisteného.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.

3. Mechanická porucha vozidla na území SR. Ak dôjde
na území SR k mechanickej poruche vozidla, následkom
ktorej sa vozidlo stane nepojazdn˘m, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí opravu vozidla na mieste,

alebo
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného

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

• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného vozid-
la najbliÏ‰ie k miestu mechanickej poruchy po
dobu max. 7 dní, 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
asistenãnej sluÏby ASSISTANCE je, Ïe mechanická
porucha vozidla sa stala min. 30 km od trvalého
bydliska poisteného.

4. Mechanická porucha v zahraniãí. Ak dôjde
v zahraniãí k mechanickej poruche vozidla, následkom
ktorej sa vozidlo stane nepojazdn˘m, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí opravu vozidla na mieste

mechanickej poruchy, alebo
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného

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

• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného vozid-
la najbliÏ‰ie k miestu mechanickej poruchy po
dobu max. 7 dní, alebo

• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla do
miesta trvalého bydliska poisteného.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.

5. Pokraãovanie v ceste v prípade nehody vozidla 
na území SR. V prípade, Ïe na vozidle je nutné
v dôsledku dopravnej nehody na území SR vykonaÈ
opravu trvajúcu viac ako 8 hodín, zaistí ASSISTANCE 
nasledujúce sluÏby:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného 

na nevyhnutnú dobu, max. dvoch nocí, alebo
• zorganizuje a uhradí návrat poisteného do miesta

jeho trvalého bydliska na území SR alebo pokraão-
vanie v ceste do cieºového miesta, a to prenájmom
náhradného vozidla na nevyhnutnú dobu, ktorá
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.

6. Pokraãovanie v ceste v prípade nehody vozidla
v zahraniãí. V prípade, Ïe na vozidle je nutné 
v dôsledku dopravnej nehody v zahraniãí vykonaÈ
opravu trvajúcu viac ako 8 hodín, zaistí ASSISTANCE
nasledujúce sluÏby:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného 

na nevyhnutnú dobu, max. troch nocí, 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 nevyhnutnú
dobu, ktorá v‰ak neprekroãí 72 hodín v zahraniãí,
vlakom II. triedy, alebo letenkou v ekonomickej
triede.
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Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
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 viac ako 8 hodín,
zaistí ASSISTANCE nasledujúce sluÏby:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného 

na nevyhnutnú dobu, max. dvoch nocí, 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 nevyhnutnú
dobu, ktorá 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.

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 viac ako 8 hodín, zaistí 
ASSISTANCE nasledujúce sluÏby:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na

nevyhnutnú dobu, max. troch nocí, 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 nevyhnutnú
dobu, ktorá v‰ak neprekroãí 24 hodín v zahraniãí,
vlakom II. triedy, alebo letenkou v ekonomickej
triede.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.

9. KrádeÏ vozidla na území SR. Ak dôjde k ukradnutiu
vozidla na území SR a krádeÏ je riadne nahlásená 
policajn˘m orgánom,ASSISTANCE zabezpeãí nasledovné:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie na nevyhnutnú

dobu, ktorá 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 nevyhnutnú
dobu, ktorá v‰ak neprekroãí 24 hodín, alebo
vlakom II. triedy.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.

10. KrádeÏ vozidla v zahraniãí. Ak dôjde k ukradnutiu
vozidla a krádeÏ je riadne nahlásená policajn˘m
orgánom v danej krajine, ASSISTANCE zabezpeãí 
nasledovné:
• zorganizuje a uhradí ubytovanie na nevyhnutnú

dobu, ktorá 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 nevyhnutnú
dobu, ktorá v‰ak neprekroãí 48 hodín, vlakom
II. triedy, alebo letenkou v ekonomickej triede.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.

11. 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 vo vozidle (nehradí sa cena
materiálu, súãiastok).

12. 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
(nehradí sa cena materiálu, súãiastok).

13. Vyãerpanie paliva v SR. V prípade, Ïe v priebehu cesty
príde 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
v priebehu cesty príde k vyãerpaniu paliva vo vozidle
v zahraniãí, asistenãná sluÏba ASSISTANCE zorganizuje

a uhradí nasledujúce sluÏby dovoz paliva na miesto, kde
sa vozidlo nachádza. Nehradí sa cena paliva.

15. Zámena paliva v SR. V prípade, Ïe dôjde 
nedopatrením, omylom, ãi nedorozumením pri ãerpaní
pohonn˘ch hmôt v priestoroch ãerpacej stanice v SR
k tomuto úãelu obvykle urãenej, k naãerpaniu
nesprávneho typu paliva, ASSISTANCE zorganizuje
vyprázdnenie nádrÏe a preãerpanie nesprávne 
naãerpaného paliva. Nehradí sa cena paliva.

16. Zámena paliva v zahraniãí. V prípade, Ïe dôjde 
nedopatrením, omylom, ãi nedorozumením pri ãerpaní
pohonn˘ch hmôt v priestoroch ãerpacej stanice
v zahraniãí, k tomuto úãelu obvykle urãenej, 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 dôjde 
na území SR k defektu pneumatiky vozidla,
ASSISTANCE zorganizuje v˘menu pneumatiky priamo
na mieste. Nehradí cenu náhradného materiálu
a súãiastok.

18. Defekt na pneumatikách v zahraniãí. V prípade, Ïe
dôjde na území SR k defektu pneumatiky vozidla,
ASSISTANCE zorganizuje v˘menu pneumatiky priamo
na mieste. Nehradí cenu náhradného materiálu 
a súãiastok.

19. Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky 
v prípade dopravnej nehody. Ak je zrejmé, Ïe 
vozidlo bude po dopravnej nehode v zahraniãí 
nepojazdné po dobu dlh‰iu 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.

20. Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky 
v prípade mechanickej poruchy. Ak je zrejmé, Ïe
vozidlo bude po mechanickej poruche v zahraniãí 
nepojazdné po dobu dlh‰iu ako 7 dní, ASSISTANCE:
• zorganizuje a uhradí dopravu, ktorá oprávnenej

osobe umoÏní vyzdvihnúÈ opravené vozidlo,
• zorganizuje odÈah nepojazdného vozidla 

do miesta trvalého bydliska poisteného.
21. 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.

22. Dodanie náhradn˘ch dielov pre opravu v zahraniãí.
Pokiaº by v dôsledku dopravnej nehody alebo 
mechanickej poruchy vozidla v zahraniãí bolo nutné 
zorganizovaÈ nákup náhradn˘ch dielov, ktoré nebude
moÏné na danom mieste obstaraÈ, potom ASSISTANCE
za úãelom zaistenia opätovnej prevádzkyschopnosti
vozidla zorganizuje nákup tak˘chto náhradn˘ch dielov,
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.

23. 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 a len vtedy, ak tretia osoba na území
SR uhradí ASSISTANCE finanãnú sumu v slovenskej
mene vo v˘‰ke, ktorú poÏaduje poisten˘ v cudzom ‰táte
(v kurzovom prepoãte). Koneãná v˘‰ka vyplatenej
finanãnej sumy bude vÏdy podriadená v˘‰ke predom
uhradenej sumy v slovenskej mene a ìalej v˘menn˘m
kurzom v deÀ jej v˘platy. Náklady na prípadné kurzové
rozdiely nenesie ASSISTANCE.

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 

prevádzky motorov˘ch vozidiel:
– Informácie o právnych predpisoch v oblasti 

prevádzky motorového vozidla a o ich znenie.
– Informácie o poistení v oblasti prevádzky

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 (vady, dodacie podmienky,

reklamácie, zodpovednosÈ za ‰kodu).
– Záväzkové vzÈahy (ruãenie, zmluvné pokuty,

úroky).
2. Informácie o vzÈahu obãan verz. 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 plnomocenstva).

– 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 najbliÏ‰ieho zmluvného 
dodávateºa sluÏieb (odÈahová sluÏba, opravovÀa,
servis).

6. Informácie o postupoch pri rie‰ení problémov˘ch
situácií. ASSISTANCE poskytne informácie o obecnom
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.).

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 jednaní 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. ASSISTANCE 
zorganizuje sluÏby úradného predkladateºa alebo
tlmoãníka.

9. 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
dobu max. 2 nocí pre poisteného v mieste súdneho
pojednávania.

10. Asistencia pri jednaní s políciou alebo úradmi.
ASSISTANCE zorganizuje osobné stretnutie na úradoch,
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polícii alebo v in˘ch in‰titúciách a zabezpeãí 
komunikáciu s veºvyslanectvom alebo konzulátom
v príslu‰nom ‰táte. V prípade nutnosti a v závislosti na
vyjadrení 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 poskytne
asistenciu pri ich vyplnení a odoslaní príslu‰nému
úradu.

11. Asistenãné sluÏby pri väzbe alebo uväznení 
poisteného. V prípade väzby alebo uväznenia 
poisteného v zahraniãí ASSISTANCE zorganizuje 
doruãenie predmetov osobnej potreby a ich predanie
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.

12. Asistenãné sluÏby t˘kajúce sa statusu vozidla.
ASSISTANCE zaistí dokumentáciu potrebnú pre 
vyzdvihnutie vozidla, vyzdvihnutie vozidla zabaveného
políciou alebo in˘m úradom a zorganizuje zaistenie 
dokumentácie pre likvidáciu vraku vozidla.

13. 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 sa dostaviÈ
k súdnemu pojednávaniu.

14. 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 za úãelom tlmoãenia

do rodného jazyka poisteného pri trestnom konaní,
– zorganizuje ubytovanie poisteného v prípade

jeho predvolania za úãelom úãasti na súdnom
pojednávaní v trestnom konaní,

– zorganizuje dopravu poisteného k príslu‰nému
súdu v prípade jeho predvolania za úãelom úãasti
na súdnom pojednávaní v trestnom konaní.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je plne kompetencii 
ASSISTANCE.

15. Asistencia pri vymáhaní náhrady ‰kody. Ak bude pri
dopravnej nehode v zahraniãí, ktorej vinníkom bude
podºa policajného protokolu alebo Európskeho 
protokolu o dopravnej nehode tretia osoba, 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 právneho zastúpenia poisteného, tieto
náklady zostávajú na Èarchu poisteného.

16. Právna asistencia po dopravnej nehode. Ak je
v dôsledku dopravnej nehody v zahraniãí zadrÏané
vozidlo policajn˘mi orgánmi daného ‰tátu,
ASSISTANCE:
– zorganizuje a uhradí náklady za 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 zabezpeãenia
treÈou osobou a bude povaÏovaná za pôÏiãku 
poskytnutú ASSISTANCE poistenému.

VI. LEKÁRSKA ASISTENCIA V ZAHRANIâÍ

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

nice,
– návrat poisteného do miesta trvalého bydliska

v Slovenskej republike, akonáhle 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. K návratu 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.

2. Repatriácia telesn˘ch zostatkov 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.

3. Náv‰teva rodinného príslu‰níka pri hospitalizácii
poisteného. V prípade nutnej hospitalizácie 
poisteného, zraneného následkom dopravnej 
nehody v zahraniãí, trvajúcej viac ako desaÈ dní,
ASSISTANCE zorganizuje a uhradí nasledujúce 
asistenãné sluÏby:
– náv‰tevu poisteného jeho rodinn˘m príslu‰níkom

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

– ubytovanie rodinného príslu‰níka poisteného po
dobu max. 5 nocí.

Rozhodnutie o voºbe asistenãnej sluÏby, ktorá bude
poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.

VII. V·EOBECNÉ OBMEDZENIA

1. Asistenãné sluÏby je moÏné vyuÏívaÈ len poãas
doby platnosti a úãinnosti poistnej zmluvy 
povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za
‰kodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla.

2. Obmedzenia úhrady asistenãn˘ch sluÏieb. V‰etky
náklady za asistenãné sluÏby, ktoré prevy‰ujú limity,
ktoré sú uvedené na web 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 zabezpeãenie alebo zloÏí 
ASSISTANCE vopred dostatoãnú zálohu na poÏadované
asistenãné sluÏby, ktoré priamo uhradil dodávateºom
sluÏieb bez predchádzajúceho súhlasu ASSISTANCE.
Úhrada tak˘chto asistenãn˘ch sluÏieb bude podliehaÈ 
posúdeniu zo strany ASSISTANCE.

3. 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

Pre úãely t˘chto Osobitn˘ch poistn˘ch podmienok 
OPP ASP 08 pre asistenãné sluÏby PZP PLUS majú jednotlivé
tu uvedené v˘razy nasledovn˘ v˘znam:
poisten˘ – je fyzická osoba, resp. zástupca právnickej osoby

cestujúci 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 poisÈovateºom 
na základe poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom 
poistení zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla v rámci poistného 
programu PZP PLUS. 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 povinné zmluvné poistenie
zodpovednosti za ‰kodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla v rámci programu PZP PLUS,
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.

dopravná nehoda – je udalosÈ v prevádzke na pozemn˘ch
komunikáciách, napríklad havária alebo zráÏka, ktorá sa
stala alebo bola zaãatá 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 za 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 poÏadované asistenãné sluÏby.

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 poistenému
oznámené v rámci vybavovania asistenãného prípadu
v prípade ich prekroãenia. V‰etky náklady za asistenãné
sluÏby, ktoré prevy‰ujú oznámen˘ limit 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.


