
1

ČASŤ A – Technická asistencia

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Pre rozsah asistenčných služieb havarijného poistenia 
vozidiel do 3 500 kg platia ustanovenia týchto osobitných 
poistných podmienok pre rozsah asistenčných služieb 
havarijného poistenia vozidiel do 3 500 kg č. 2010 (ďalej 
len „OPP č. 2010“).

Článok II.
Asistenčné služby v prípade dopravnej nehody 

na území Slovenskej republiky 
(TECHNICKÁ ASISTENCIA)

Ak dôjde na území Slovenskej republiky k dopravnej ne
hode (podmienkou pre asistenciu v dôsledku dopravnej 
nehody je, že miesto dopravnej nehody bude minimálne 
0 km od trvalého bydliska poisteného, resp. od trvalého 
stanovišťa vozidla poisteného), Poisťovateľ prostred
níctvom poskytovateľa asistenčných služieb zabezpečí:

1) OPRAVU / ODŤAH / ÚSCHOVU,
 To znamená, že:

a) zorganizuje výjazd servisného technika na opra
vu vozidla na mieste, ak je taká oprava možná, 
a uhradí náklady za výkon servisného technika 
až do výšky 92 EUR. Cenu náhradných dielov 
hradí poistený. Alebo

b)  zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej 
nehody do najbližšej opravovne, ak nie je možná 
oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí 
náklady za odťah vozidla až do výšky 92 EUR pri 
dopravnej nehode. Alebo

c)  zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo 
najbližšie k miestu dopravnej nehody a uhradí 
náklady takejto úschovy, maximálne však za 
10 dni úschovy, ak nie je možná oprava na 
mieste podľa písm. a) ani odťah vozidla podľa 
písm. b). Odťah nepojazdného vozidla do miesta 
trvalého bydliska je zo strany asistenčnej 
spoločnosti len organizovaný. Náklady hradí 
poistený.

2) POKRAČOVANIE V CESTE ALEBO NÁVRAT DOMOV,
 To znamená, že

a) v prípade, že trvanie opravy presiahne osem 
hodín, tak asistenčná služba zabezpečí uby to
vanie v hoteli na jednu noc a uhradí náklady 
takéhoto ubytovania až do výšky 82 EUR. Uby
tovanie je garantované za podmienky, že do
pravná nehoda nastala najmenej 100 km od 
miesta trvalého bydliska. Alebo

b)  zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spia
točnej ceste z miesta dopravnej nehody do 
miesta trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, 
autobusom (náklady na cestovné všetkých ces
tujúcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na 
dopravu taxíkom maximálne do výšky 99 EUR). 
V prípade, ak poistený prejaví záujem, tak 
Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asis
tenčných služieb zorganizuje a uhradí nákla dy 
na pokračovanie v ceste do cieľa vla kom II. trie
dy, autobusom (náklady na ces tov né všet kých 
cestujúcich vo vozidle) alebo taxíkom (nákla dy 
na dopravu taxíkom maximálne do výš ky 
99 EUR). Poistený má nárok len na zorga ni zo
vanie a úhradu nákladov na jednu cestu. Alebo

c)  zorganizuje požičanie náhradného vozidla maxi
málne na 24 hodín počas opravy vozidla.

3) V PRÍPADE KRÁDEŽE VOZIDLA,
 To znamená, že

a) pokiaľ príde ku krádeži vozidla, tak asistenčná 
spo ločnosť zabezpečí ubytovanie užívateľa asis
tenčných služieb v hoteli na jednu noc a uhra  dí 
náklady takéhoto ubytovania až do výšky 82 
EUR/osoba. Ubytovanie je garantované za pod
mienky, že dopravná nehoda nastala najmenej 
100 km od miesta trvalého bydliska. Alebo

b)  zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spia
točnej ceste z miesta dopravnej nehody do 
miesta trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, 
autobusom (náklady na cestovné všetkých 
cestujúcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady 
na dopravu taxíkom maximálne do výšky 99 
EUR). V prípade, ak poistený prejaví záujem, tak 
Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa 
asistenčných služieb zorganizuje a uhradí nákla
dy na pokračovanie v ceste do cieľa vla kom II. 
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triedy, autobusom (náklady na cestovné všet
kých cestujúcich vo vozidle) alebo taxíkom 
(náklady na dopravu taxíkom maximálne do výš
ky 99 EUR). Poistený má nárok len na zorgani
zovanie a úhradu nákladov na jednu cestu.

c) zorganizuje požičanie náhradného vozidla 
maximálne na 24 hodín počas opravy vozidla.

Článok III.
Asistenčné služby v prípade dopravnej nehody 

v zahraničí (TECHNICKÁ ASISTENCIA)

Ak dôjde k dopravnej nehode v zahraničí (podmienkou 
pre asistenciu v dôsledku dopravnej nehody je, že 
miesto dopravnej nehody bude mimo územia Slovenskej 
republiky), následkom ktorej sa vozidlo s asistenčnými 
službami stane nepojazdným, Poisťovateľ prostred
níctvom poskytovateľa asistenčných služieb zabezpečí:

1) OPRAVU / ODŤAH / ÚSCHOVU,
 To znamená, že:

a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu 
vo zid la na mieste, ak je taká oprava možná, 
a uhradí nákla dy za výkon servisného technika 
až do výšky 175 EUR. Cenu náhradných dielov 
hradí poistený. Alebo

b)  zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej 
nehody do najbližšej opravovne, ak nie je možná 
oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí 
náklady za odťah vozidla až do výšky 175 EUR 
pri dopravnej nehode. Alebo

c)  zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo 
naj bliž šie k miestu dopravnej nehody a uhradí 
náklady takejto úschovy, maximálne však za 10 
dni úschovy, ak nie je možná oprava na mieste 
podľa písm. a) ani odťah vozidla podľa písm. b). 
Odťah nepojazdného vozid  la do miesta trvalého 
bydliska je zo strany asis tenčnej spoločnosti len 
organizovaný. Náklady hradí poistený.

2) POKRAČOVANIE V CESTE ALEBO NÁVRAT DOMOV,
 To znamená, že

a)  v prípade, že trvanie opravy presiahne osem 
hodín, tak asistenčná služba zabezpečí uby to
vanie asistenčných služieb v hoteli na maximálne 
dve noci a uhradí náklady takéhoto ubytovania 
až do výšky 75 EUR/noc. Alebo

b)  zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spia toč
nej ceste z miesta dopravnej nehody do mies ta 
trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, auto
busom (náklady na cestovné všetkých cestu
júcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na 
dopravu taxíkom maximálne do výšky 99 EUR). 
V prípade, ak poistený prejaví záujem, tak Pois
ťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asis tenč 
ných služieb zorganizuje a uhradí náklady na 
po kra  čovanie v ceste do cieľa vlakom II. triedy, 
autobusom (náklady na cestovné všetkých ces

tujúcich vo vozidle), taxíkom (náklady na dopravu 
taxíkom maximálne do výšky 99 EUR) alebo 
lietadlom (classe Y). Poistený má nárok len na 
zorganizovanie a úhradu nákladov na jednu 
cestu. Alebo

c)  zorganizuje požičanie náhradného vozidla maxi
málne na 48 hodín počas opravy vozidla.

3) V PRÍPADE KRÁDEŽE VOZIDLA,
 To znamená, že

a)  v prípade, že trvanie opravy presiahne osem 
hodín, tak asistenčná služba zabezpečí uby to
vanie asistenčných služieb v hoteli na maximálne 
dve noci a uhradí náklady takéhoto ubytovania 
až do výšky 75EUR/noc. Alebo

b) zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spia toč
nej ceste z miesta dopravnej nehody do mies ta 
trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, auto bu
som (náklady na cestovné všetkých cestujúcich 
vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na dopravu 
taxíkom maximálne do výšky 99 EUR). V prípade, 
ak poistený prejaví záujem, tak Poisťovateľ 
prostredníctvom poskytovateľa asis tenč ných 
slu žieb zorganizuje a uhradí náklady na pokra 
čovanie v ceste do cieľa vlakom II. trie dy, auto
busom (náklady na cestovné všetkých cestu
júcich vo vozidle), taxíkom (náklady na dopravu 
taxíkom maximálne do výšky 99 EUR) alebo 
lietadlom (classe Y). Poistený má nárok len na 
zorganizovanie a úhradu nákladov na jednu 
cestu. Alebo

c)  zorganizuje požičanie náhradného vozidla 
maximálne na 48 hodín počas opravy vozidla.

4) REPATRIÁCIU VOZIDLA DO VLASTI
 To znamená, že

a) Poisťovateľ uhradí náklady za cestu pre vy zdvih
nutie opraveného vozidla, maximálne do výšky 
250 EUR, ak oprava vozidla trvala dlhšie ako 
7 dní. Alebo

b) zorganizuje odťah vozidla do Slovenskej repub
liky. Tieto náklady platí poistený.

5) VRAK PO NEHODE
 To znamená, že

a)  pokiaľ prišlo pri dopravnej nehode v zahraničí k 
totál nemu zničeniu vozidla asistenčná služba 
zabezpečí pomoc s vybavovaním formalít spoje
ných s vyradením vozidla z evidencie a preplatí 
náklady na zošrotovanie vozidla, maximálne do 
výšky 500 EUR.

6) NÁHRADNÉ DIELY
 To znamená, že

a)  asistenčná služba zorganizuje nákup náhrad
ných dielov vozidla a zabezpečí odoslanie 
náhradných dielov. Náklady na nákup náhrad
ných dielov platí poistený.
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7) FINANČNÚ TIESEŇ POISTENÉHO
 To znamená, že

a) ak poistený telefonicky oznámi poskytovateľovi 
asistenčných služieb finančnú tieseň, t.j. nedos
tatok prostriedkov na zabezpečenie opravy ale
bo na návrat do miesta trvalého bydliska, pos
kytovateľ asistenčných služieb zabezpečí doru
čenie finančnej hotovosti na prekonanie finanč
nej tiesne poistenému v ním požadovanej výške, 
maximálne však vo výške 10.000 EUR za pod
mienky, že tretia osoba zloží sumu rovnajúcu sa 
požadovanej výške finančnej hotovosti v hoto
vosti asistenčnej službe alebo Poisťovateľovi.

Článok IV.
Asistenčné služby v prípade poruchy na území 

Slovenskej republiky
(TECHNICKÁ ASISTENCIA)

Ak dôjde na území Slovenskej republiky k poruche 
(pod mienkou pre asistenciu v dôsledku poruchy je, že 
miesto poruchy bude minimálne 0 km od trvalého byd
liska poisteného, resp. od trvalého stanovišťa vozidla 
poisteného), Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa 
asistenčných služieb zabezpečí:

1) OPRAVU / ODŤAH / ÚSCHOVU,
 To znamená, že:

a) zorganizuje výjazd servisného technika na opra
vu vozidla na mieste, ak je taká oprava možná, 
a uhradí náklady za výkon servisného technika 
až do výšky 92 EUR. Cenu náhradných dielov 
hradí poistený. Alebo

b)  zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej 
nehody do najbližšej opravovne, ak nie je možná 
oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí 
náklady za odťah vozidla až do výšky 92EUR pri 
dopravnej nehode. Alebo

c)  zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo 
najbližšie k miestu dopravnej nehody a uhradí 
náklady takejto úschovy, maximálne však za 10 
dni úschovy, ak nie je možná oprava na mieste 
podľa písm. a) ani odťah vozidla podľa písm. b). 
Odťah nepojazdného vozidla do miesta trvalého 
bydliska je zo strany asistenčnej spoločnosti len 
organizovaný. Náklady hradí poistený.

2) POKRAČOVANIE V CESTE ALEBO NÁVRAT DOMOV,
 To znamená, že

a)  v prípade, že trvanie opravy presiahne osem 
hodín, tak asistenčná služba zabezpečí uby
tovanie v hoteli na jednu noc a uhradí náklady 
takéhoto ubytovania až do výšky 82 EUR. Uby
tovanie je garantované za podmienky, že doprav
ná nehoda nastala najmenej 100 km od miesta 
trvalého bydliska. Alebo

b) zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spia toč
nej ceste z miesta dopravnej nehody do miesta 

trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, autobu
som (náklady na cestovné všetkých cestujúcich 
vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na dopravu 
taxíkom maximálne do výšky 99 EUR). V prípade, 
ak poistený prejaví záujem, tak Poisťovateľ 
prostredníctvom poskytovateľa asis tenčných 
služieb zorganizuje a uhradí náklady na pokra
čovanie v ceste do cieľa vlakom II. trie dy, auto
busom (náklady na cestovné všetkých cestu
júcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na 
dopravu taxíkom maximálne do výšky 99 EUR). 
Poistený má nárok len na zorganizo vanie 
a úhradu nákladov na jednu cestu. Alebo

c)  zorganizuje požičanie náhradného vozidla maxi
málne na 24 hodín počas opravy vozidla.

3) ASISTENCIU PRI STRATE KĽÚČOV OD VOZIDLA
 To znamená, že

a)  pri strate kľúčov od vozidla zabezpečí otvorenie 
vozidla a výmenu zámku alebo odťah do naj
bližšieho servisu, maximálne však do výšky 
73 EUR.

 Poskytovateľ asistenčných služieb nehradí 
hodnotu zámkov a nových kľúčov.

4) ASISTENCIU PRI DEFEKTE
 To znamená, že

a)  pri defekte vozidla zabezpečí opravu vozidla na 
mieste, maximálne však do výšky 73 EUR. 
Posky tovateľ asis tenč ných služieb nehradí cenu 
náhradného materiálu (napr. pneumatiky, disky).

5) ASISTENCIU PRI ZÁMENE, VYČERPANÍ PALIVA
 To znamená, že

a)  zabezpečí dovoz paliva na miesto, maximálne 
však do výšky 73 EUR. Alebo

b)  zabezpečí vyprázdnenie nádrže a prečerpanie 
paliva, maximálne však do výšky 73 EUR. Alebo

c) Poskytovateľ asistenčných služieb nehradí cenu 
za núdzovo poskytnuté nové palivo.

Článok V.
Asistenčné služby v prípade poruchy v zahraničí 

(TECHNICKÁ ASISTENCIA)

Ak dôjde k poruche v zahraničí (podmienkou pre asis
tenciu v dôsledku poruchy je, že miesto poruchy bude 
mimo územia Slovenskej republiky), následkom ktorej 
sa vozidlo s asistenčnými službami stane nepojazdným,
Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných 
slu žieb zabezpečí:

1) OPRAVU / ODŤAH / ÚSCHOVU,
 To znamená, že:

a) zorganizuje výjazd servisného technika na opravu 
vozidla na mieste, ak je taká oprava možná, 
a uhradí náklady za výkon servisného technika 
až do výšky 175 EUR. Cenu náhradných dielov 
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hradí poistený. Alebo
b)  zorganizuje odťah vozidla z miesta dopravnej 

nehody do najbližšej opravovne, ak nie je možná 
oprava na mieste dopravnej nehody, a uhradí 
náklady za odťah vozidla až do výšky 175 EUR 
pri dopravnej nehode. Alebo

c)  zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla čo 
najbližšie k miestu dopravnej nehody a uhradí 
náklady takejto úschovy, maximálne však za 
10 dní úschovy, ak nie je možná oprava na 
mieste podľa písm. a) ani odťah vozidla podľa 
písm. b). Odťah nepojazdného vozidla do miesta 
trvalého bydliska je zo strany asistenčnej spo
ločnosti len organizovaný. Náklady hradí pois
tený.

2) POKRAČOVANIE V CESTE ALEBO NÁVRAT DOMOV,
 To znamená, že

a)  v prípade, že trvanie opravy presiahne osem 
hodín, tak asistenčná služba zabezpečí uby to
vanie asistenčných služieb v hoteli na maximálne 
dve noci a uhradí náklady takéhoto ubytovania 
až do výšky 75 EUR/noc. Alebo

b)  zorganizuje pomoc a uhradí náklady pri spia
točnej ceste z miesta dopravnej nehody do 
miesta trvalého bydliska buď vlakom II. triedy, 
autobusom (náklady na cestovné všetkých ces
tujúcich vo vozidle) alebo taxíkom (náklady na 
dopravu taxíkom maximálne do výšky 99 EUR). 
V prípade, ak poistený prejaví záujem, tak Pois
ťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asis
tenčných služieb zorganizuje a uhradí náklady 
na pokračovanie v ceste do cieľa vlakom II. trie
dy, autobusom (náklady na cestovné všetkých 
cestujúcich vo vozidle), taxíkom (náklady na 
dopravu taxíkom maximálne do výšky 99 EUR) 
alebo lietadlom (classe Y). Poistený má nárok 
len na zorganizovanie a úhradu nákladov na 
jednu cestu. Alebo

c) ;zorganizuje požičanie náhradného vozidla maxi
málne na 48 hodín počas opravy vozidla.

3) ASISTENCIU PRI STRATE KĽÚČOV OD VOZIDLA
 To znamená, že

a)  pri strate kľúčov od vozidla zabezpečí otvorenie 
vozidla a výmenu zámku alebo odťah do naj
bližšieho servisu, maximálne však do výšky 
150 EUR.

 Poskytovateľ asistenčných služieb nehradí hod
notu zámkov a nových kľúčov.

4) ASISTENCIU PRI DEFEKTE
 To znamená, že

a)  pri defekte vozidla zabezpečí opravu vozidla na 
mieste, maximálne však do výšky 150 EUR. 
Poskytovateľ asis tenčných služieb nehradí cenu 
náhradného materiálu (napr. pneumatiky, disky).

5) ASISTENCIU PRI ZÁMENE, VYČERPANÍ PALIVA
 To znamená, že

a)  zabezpečí dovoz paliva na miesto, maximálne 
však do výšky 150 EUR. Alebo

b)  zabezpečí vyprázdnenie nádrže a prečerpanie 
paliva, maximálne však do výšky 150 EUR. 
Alebo

 Poskytovateľ asistenčných služieb nehradí cenu 
za núdzovo poskytnuté nové palivo.

6) FINANČNÚ TIESEŇ POISTENÉHO
To znamená, že
a) ak poistený telefonicky oznámi poskytovateľovi 

asistenčných služieb finančnú tieseň, t.j. nedos
tatok prostriedkov na zabezpečenie opravy 
alebo na návrat do miesta trvalého bydliska, 
posky tovateľ asistenčných služieb zabezpečí 
doručenie finančnej hotovosti na prekonanie 
finančnej tiesne poistenému v ním požadovanej 
výške, maximálne však vo výške 10.000 EUR za 
podmienky, že tretia osoba zloží sumu rovnajúcu 
sa požadovanej výške finančnej hotovosti 
v hotovosti asistenčnej službe alebo Poisťova
teľovi.

Článok VI.
Výluky z technickej asistencie

Asistenčné služby nebudú poskytnuté v prípade:
a)  Nekontaktovanie a nerešpektovanie pokynov asis

tenčnej služby
b)  Neplatné vodičské oprávnenie, nedostatky v po vin

nej výbave a príslušenstve vozidla
c)  Preťažovanie vozidla, nesprávna/nedostatočná 

údržba, technické prehliadky
d)  Vojnový stav, štrajk, občianske nepokoje, zatknutie, 

zaba venie, oficiálne zákazy, pirátstvo, nukleárne 
a rádio aktívne efekty

e)  Úmyselný trestný čin, samovražda
f)  Neodborné zásahy, škody pri oprave vozidla, výme

na dielov, prevádzkové hmoty
g)  Preteky, športové súťaže, tréningy
h)  Alkohol, psychofarmatiká, drogy
i)  Prirodzené opotrebovanie, funkčné namáhanie sú

čias tok vozidla
j)  Chybná konštrukcia/montáž, výrobné a/alebo mate

riálové vady
k)  Výbuch výbušnín prepravovaných vo vozidle
l)  Škody na pneumatikách, autorádiu a audiovizuálnej 

technike, elektronické zariadenia vozidla skratom

ČASŤ B – Administratívno-právna asistencia

Poistený má okrem vyššie uvedených technických 
asistenčných služieb možnosť čerpať aj ďalšie služby 
formou ústnych informácií na Slovensku a v zahraničí.
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Článok VII.
Asistenčné služby na území Slovenskej republiky 

(ADMINISTRATÍVNOPRÁVNA ASISTENCIA)

Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných 
služieb zabezpečí:

1) PRÁVNE A ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
a)  Právne rady v núdzovej situácii
b)  Informácie o pravidlách cestnej premávky v SR
c)  Rady o postupoch po nehode
d)  Adresy právnych zástupcov
e)  Adresy správnych orgánov, policajných orgánov, 

doprav ných inšpektorátov

2) TELEFONICKÁ POMOC V NÚDZI
a)  Rady, informácie, pomoc pri riešení núdzových 

situácií
b)  Vyhľadanie dodávateľov služieb
c)  Nahlásenie poistnej udalosti poisťovni

3) VZŤAHY S POLICAJNÝMI ORGÁNMI PO NEHODE
a)  Deklarácia nehody (pomoc pri vyplňovaní 

protokolu)
b) Zabezpečenie právneho zástupcu (Poskytovateľ 

asis tenčných služieb nehradí cenu za právneho 
zástupcu)

c)  Zabezpečenie protokolu (pokiaľ bol vypracovaný 
a nevydaný)

d)  Zabezpečenie svedkov a svedectva

Článok VIII.
Asistenčné služby v zahraničí 

(ADMINISTRATÍVNO-PRÁVNA ASISTENCIA)

Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných 
služieb zabezpečí:

1) PRÁVNE A ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
a)  Právne rady v núdzovej situácii
b)  Informácie o pravidlách cestnej premávky v za

hraničí
c)  Rady o postupoch po nehode
d)  Potrebné doklady a potvrdenia v cieľovej krajine
e)  Adresy právnych zástupcov
f) Adresy správnych orgánov, policajných orgánov, 

dopravných inšpektorátov

2) TELEFONICKÁ POMOC V NÚDZI
a)  Rady, informácie, pomoc pri riešení núdzových 

situácií
b)  Vyhľadanie dodávateľov služieb
c)  Nahlásenie poistnej udalosti poisťovni

3) TLMOČENIE A PREKLADY
a)  Telefonické tlmočenie pri cestnej kontrole
b)  Tlmočenie pri styku s políciou pri vzniku asis

tenčnej udalosti

c)  Tlmočenie pri colnom konaní na hraničnom 
prechode

d)  Tlmočenie pri styku s administratívou a lekárs
kym zariadením

e)  Telefonické preklady a rady pri vyplňovaní 
dokladov

f)  Preklady a vyrozumenie s dokladmi telefaxom
g) Zabezpečenie tlmočníka pri policajnom 

vyšetrovaní (Poskytovateľ asistenčných služieb 
nehradí honorár tlmočníka)

h) Zabezpečenie tlmočníka pri súdnom konaní 
(Po sky  to vateľ asistenčných služieb nehradí 
honorár tlmočníka)

4) VZŤAHY SO ZASTUPITEĽSKÝMI ÚRADMI V ZA
HRANIČÍ
a)  Oznámenie nehody konzulátu
b)  Zabezpečenie návštevy konzulárneho personálu

5) ASISTENCIU PRI STRATE DOKLADOV
a)  Pomoc pri vystavení náhradných dokladov 

vozidla
b)  Pomoc pri vystavení náhradného vodičského 

oprávnenia
c)  Vystavenie náhradného potvrdenia o poistení
d)  Zaslanie potrebných dokladov na miesto pobytu

6) VZŤAHY S POLICAJNÝMI ORGÁNMI PO NEHODE
a)  Deklarácia nehody (pomoc pri vyplňovaní 

protokolu)
b) Zabezpečenie právneho zástupcu (Poskytovateľ 

asis tenčných služieb nehradí cenu za právneho 
zástupcu)

c)  Zabezpečenie protokolu (pokiaľ bol vypracovaný 
a nevy daný)

d)  Vrátenie zadržaných dokladov v zahraničí
e)  Zabezpečenie svedkov a svedectva

Článok IX.
Výluky z administratívno-právna asistencie

Asistenčné služby nebudú poskytnuté v prípade:
a)  Nerešpektovania predbežného súhlasu
b)  Neplatného poistenia

ČASŤ C – Lekárska asistencia

Poistený má okrem vyššie uvedených technických a 
admi ni stratívnoprávnych asistenčných služieb možnosť 
čerpať aj lekársku asistenciu na Slovensku a v zahraničí.

Článok X.
Asistenčné služby (LEKÁRSKA ASISTENCIA)

Poisťovateľ prostredníctvom poskytovateľa asistenčných 
služieb zabezpečí:
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1) LEKÁRSKU ASISTENCIU  HOSPITALIZÁCIU PO 
NEHODE

 Poskytovateľ asistenčných služieb zorganizuje:
a)  Primárny prevoz do lekárskeho zariadenia
b)  Sekundárny prevoz do špecializovanej nemoc

nice
c)  Prijatie asistovaného do nemocnice
d) Premiestnenie do vhodnejšieho lekárskeho za

riadenia
e)  Úhrada liečebných výdavkov a pobytu v lekár

skom zariadení
f)  Kontakt s rodinou a odkazy (telekonferencia)
g)  Odovzdanie správ zamestnávateľovi a obchod

ným partnerom
h)  Udržovanie kontaktu s pacientom (Social Call)

 Poskytovateľ asistenčných služieb okrem toho uhra
dí náklady za nasledovné zorganizované asistenčné 
služby:
a)  Kontakt s rodinou a odkazy (telekonferencia)
b)  Odovzdanie správ zamestnávateľovi a obchod

ným partnerom
c)  Udržovanie kontaktu s pacientom (Social Call)

2) REPATRIÁCIU
 Poskytovateľ asistenčných služieb zorganizuje 

a uhra dí náklady za nasledovné zorganizované asis
tenčné služby:
a)  Preprava do vlasti (trvalé bydlisko/spádová 

nemoc nica)
b)  Doprovod špecializovaným personálom
c)  Umiestnenie do spádovej nemocnice

3) REPATRIÁCIU TELESNÝCH POZOSTATKOV
 Poskytovateľ asistenčných služieb zorganizuje 

a uhradí náklady za nasledovné zorganizované asis
tenčné služby:
a) Preprava telesných pozostatkov do vlasti (rakva)
b) Spopolnenie a preprava urny do vlasti

4)  LIEKY A LIEČEBNÉ POMÔCKY
 Poskytovateľ asistenčných služieb zorganizuje 

a uhradí náklady za nasledovné zorganizované asis
tenčné služby:
a)  Odoslanie liekov a zdravotníckeho materiálu
Poskytovateľ asistenčných služieb zorganizuje:
a)  Nákup liekov

5) VYSLANIE RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA DO NE
MOC NICE

 Poskytovateľ asistenčných služieb zorganizuje 
a uhradí náklady za nasledovné zorganizované asis
tenčné služby (Pokiaľ hospitalizácia trvá dlhšie ako 
10 dní):
a)  Cestovné tam a naspäť (vlak II. triedy, lietadlo 

ECO)
b)  Náklady na ubytovanie v mieste hospitalizácie, 

najviac však na 7 dní, maximálne 60 EUR/noc.

6) NÁVRAT RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
 Poskytovateľ asistenčných služieb zorganizuje 

a uhradí náklady za nasledovné zorganizované asis
tenčné služby:
a)  Deti do 15 rokov so sprievodom alebo
b)  Vyslanie iného rodinného príslušníka ako sprievod

Článok XI.
Výluky z lekárskej asistencie

Asistenčné služby nebudú poskytnuté v prípade:
a) Nekontaktovanie a nerešpektovanie pokynov asis

tenčnej služby
b)  Vojnový stav, štrajk, občianske nepokoje, zatknutie, 

zabavenie, oficiálne zákazy, pirátstvo, nukleárne 
a rádio aktívne efekty

c)  Úmyselný trestný čin, samovražda
d)  Neplatný vodičský preukaz
e)  Preteky, športové zápolenia a príprava na ne
f) Preťažovanie vozidla, nesprávna/nedostatočná 

údržba/výmena
g)  Účasť na výtržnostiach, bitkách
h)  Alkohol, psychofarmatiká, drogy

ČASŤ D – Výklad pojmov

Dopravnou nehodou sa pre účely týchto OPP rozumie 
náhodná udalosť, pri ktorej dôjde k poškodeniu alebo 
zničeniu vozidla (napr. stret, náraz). Za dopravnú nehodu 
sa tiež považuje poškodenie, alebo zničenie vozidla 
v dôsledku pokusu o odcudzenie vozidla.
Poruchou sa pre účely týchto OPP rozumie akákoľvek 
mechanická, elektronická alebo elektrická chyba, ktorej 
následkom je nepojazdnosť vozidla, pričom je úplne 
vylúčená garančná prehliadka alebo údržba doporučená
výrobcom.
Zahraničím sa rozumie územie mimo hraníc Slovenskej 
republiky na geografickom území Európy.

ČASŤ E – Záverečné ustanovenia

V prípade potreby využitia asistenčných služieb kon tak
tujte okamžite poskytovateľa asistenčných služieb na 
telefónnych číslach:
– zo Slovenskej republiky: 18 118
– zo zahraničia: +421 2 6353 2236

Tieto osobitné poistné podmienky pre rozsah asis
tenčných služieb havarijného poistenia vozidiel do 
3 500 kg č. 2010 nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 
01. 09. 2012.
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