Poistenie asistenčných služieb
Rámcová skupinová poistná zmluva č. 301R061310

Poistiteľ :

EUROP ASSISTANCE S.A.
So sídlom 1, promenade de la Bonnette, 922 30 Gennevilliers, Francúzsko, spoločnosť registrovaná
v Parížskom registri firiem pod ref.číslom B 403 147 903 prostredníctvom Europ Assistance S.A. Irish
Branch so sídlom v 13-17 Dawson Street, Dublin 2, Írsko, vedená v Registri firiem Írskej vlády pod ref.
číslom 907 089, dohľad nad činnosťou poistiteľa vykonáva Autorité de contrôle des assurances et des
mutuelles (ACAM), 61 rue Taitbout, 75436 Paris 09, Francúzsko

Zastúpená:

Markem Butlorem
zastúpená

Poisťovacím agentom:

Europ Assistance s.r.o.
so sídlom Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C,
vložka číslo 87094, IČ: 25287851

Zastúpená:

Ing. Vladimírom Fuchsom konateľom a zodpovedným zástupcom

(ďalej len „poistiteľ“)
a

Poistník:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
IČO: 35 815 256
DIČ: 2020259802
IČ DPH: SK7020000372
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Sa, vložka č. 2749/B
zastúpená:
Osoby oprávnené konať v záležitostiach zmluvy:

Osoby oprávnené zmluvu podpísať:

(ďalej tiež ako „SPP“ alebo „poistník“)
(spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany“)
uzatvárajú nasledujúcu Rámcovú skupinovú poistnú zmluvu - Poistenie asistenčných služieb.
(ďalej len „ poistná zmluva“")
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Článok 1 – Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto poistnej zmluvy je:
a) rámcová úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri poisťovaní odberateľov poistníka, ktorí na
základe platnej a účinnej Zmluvy o združenej dodávke plynu pre odberateľa plynu v domácnosti alebo na základe
platnej a účinnej Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti (ďalej len „zmluvy“
alebo jednotlivo „zmluva o dodávke“) odoberajú ako odberatelia od SPP ako dodávateľa plyn alebo elektrinu (ďalej
len „odberatelia SPP“ alebo jednotlivo „odberateľ SPP“).
b) záväzok poistiteľa poskytnúť v dohodnutom rozsahu poistenie a poskytnúť plnenie, ak nastane náhodná udalosť
ďalej v poistnej zmluve špecifikovaná a záväzok poistníka platiť dohodnuté poistné.

2.

Pre poistenie, ktoré dojednávajú poistiteľ a poistník platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Poistné
podmienky poistenia asistenčných služieb pre SPP upravujúce všeobecné poistné podmienky pre poistenie
asistenčných služieb (ďalej len „Všeobecné podmienky“), Osobitné poistné podmienky pre poistenie asistenčných
služieb (ďalej len „Osobitné podmienky“) a ustanovenia tejto poistnej zmluvy. Všeobecné podmienky a Osobitné
podmienky (ďalej spolu aj ako „poistné podmienky poistiteľa“) tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha
č. 1 a Príloha č. 2. V prípade rozporu medzi úpravou v poistných podmienkach poistiteľa a úpravou v poistnej zmluve
má prednosť úprava v poistnej zmluve.

3.

Poistenie sa dojednáva v prospech odberateľov SPP, na ktorých sa vzťahuje poistenie dohodnuté podľa poistných
podmienok poistiteľa (ďalej tiež ako „poistení“ alebo jednotlivo „poistený“).

4.

Poistenie sa dojednáva ako škodové poistenie.

5.

Pojmy definované v poistných podmienkach poistiteľa a pojmy používané v tejto poistnej zmluve majú rovnaký
význam.

Článok 2 – Predmet poistenia
1.

Predmetom poistenia je poistenie asistenčných služieb, v rámci ktorých sú poistiteľom poskytované poisteným
nasledovné služby:
a) zabezpečenie pomoci poistenému v prípade havárie,
b) zabezpečenie pomoci poistenému v prípade zablokovania dverí,
c) zabezpečenie pomoci poistenému pre opravy domácich spotrebičov,
d) zabezpečenie dodávateľa pre opravy a údržbu – Informačné služby.

2.

Odberatelia SPP, v prospech ktorých bolo touto poistnou zmluvou dojednané poistenie a ktorí súhlasili s poistením
spôsobom uvedeným v poistných podmienkach poistiteľa majú právo počas celej poistnej doby využívať asistenčné
služby špecifikované v bode 1 tohto článku poistnej zmluvy.

3.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú počas doby trvania poistenia.

4.

Pre poistenie asistenčnej služby uvedenej v bode 1 písm. d) tohto článku sa nevzťahuje povinnosť poistiteľa
poskytnúť poistné plnenie. Príslušný zmluvný vzťah pre tento prípad vzniká medzi dodávateľom pre opravy a údržbu
a poisteným, pričom náklady na zásah takéhoto dodávateľa uhrádza poistený,

Článok 3 – Poistná udalosť a poistné plnenie
1.

Poistnou udalosťou sa rozumie náhodná skutočnosť uvedená v bode 2 tohto článku, ktorá nastala počas doby trvania
poistenia a s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

2.

Poistnou udalosťou z titulu poistenia asistenčných služieb sa rozumie vznik finančnej straty poisteného, ku ktorej
dôjde v dôsledku niektorej z nižšie uvedených skutočností, ktoré si vyžadujú pomoc poistiteľa:
a) Havária v domácnosti
b) Zablokovanie dverí
c) Porucha domácich spotrebičov

3.

Špecifikácia poistných udalostí uvedených v bode 2 písm. a) až c) tohto článku poistnej zmluvy, na ktoré sa vzťahuje
poistenie, je uvedená v Osobitných podmienkach.

4.

V prípade poistnej udalosti je poistený povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť spôsobom
uvedeným v čl. 7 tejto poistnej zmluvy.
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5.

Poistený, ktorý si chce uplatniť nárok na poistné plnenie postupuje podľa čl. 7 tejto zmluvy.

6.

V prípade poistnej udalosti poskytne poistiteľ poistné plnenie poistenému v súlade s poistnou zmluvou podľa
podmienok určených v poistných podmienkach poistiteľa, maximálne však do výšky poistného plnenia uvedeného
v čl. 4 tejto poistnej zmluvy.

7.

V prípade poistnej udalosti je poistiteľ povinný postupovať v súlade s poistnými podmienkami poistiteľa.

8.

Poistné plnenie je splatné do 15-tich dní od ukončenia šetrenia nutného pre zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa
plniť. Šetrenie je ukončené v okamihu informovania poistiteľa oprávnenej osobe o výsledkoch šetrenia. Oprávnenou
osobou pre poistenie asistenčných služieb sa rozumie poistený – odberateľ SPP alebo člen jeho domácnosti. Výplata
poistného plnenia je realizovaná poistiteľom na účet definovaný oprávnenou osobou.

Článok 4 – Výška poistného plnenia
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie asistenčných služieb podľa poistenia asistenčných služieb uvedeného v
čl.2 tejto poistnej zmluvy sa bude riadiť podmienkami a limitmi jednotlivých poistných plnení uvedených v Osobitných
podmienkach nasledovne:
a) V prípade havárie v domácnosti vyplatí poistiteľ poistné plnenie vo výške skutočne vynaložených nákladov
spojených s príchodom a odchodom zmluvného dodávateľa a náklady na prácu spojenú s odstránením príčin
havárie vrátane použitého materiálu. Zmluvným dodávateľom pre prípad havárie môžu byť výlučne iba plynár,
inštalatér, kúrenár, elektrikár, sklenár. Maximálne poistné plnenie je kryté do výšky 150 € na jednu poistnú
udalosť.
b) V prípade zablokovania dverí vyplatí poistiteľ poistné plnenie vo výške skutočne vynaložených nákladov
spojených s príchodom a odchodom zmluvného dodávateľa – zámočníka a náklady na prácu vrátane použitého
materiálu. Maximálne poistné plnenie je kryté do výšky 150 € na jednu poistnú udalosť.
c) V prípade opravy domácich spotrebičov (porucha alebo nefunkčnosť), pričom musia byť súčasne splnené
podmienky uvedené v Osobitných podmienkach pre tento prípad, vyplatí poistiteľ poistné plnenie vo výške
skutočne vynaložených nákladov spojených s príchodom a odchodom zmluvného dodávateľa a náklady na prácu
vrátane použitého drobného materiálu. Maximálne poistné plnenie je kryté do výšky 150 € na jednu poistnú
udalosť.

2.

Celkové poistné plnenie poskytnuté poistiteľom na jednu poistnú udalosť z jednotlivého poistenia v jednom poistnom
období je obmedzené limitmi poistného plnenia uvedeného v Osobitných podmienkach.

3.

Ďalšie práva a povinnosti poisteného a oprávnenej osoby spojené so vznikom škody a v súvislosti s poskytnutím
poistného plnenia sú uvedené v poistných podmienkach poistiteľa.

Článok 5 – Začiatok a doba platnosti zmluvy
1.

Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť od dňa
_________________2013 a uzatvára sa na dobu 2 (dvoch) rokov s možnosťou uplatnenia opcie na predĺženie
platnosti zmluvy o 1 (jeden) rok, pričom opciu je možné využiť aj opakovane. Opciu je možné využiť jednostranným
písomným oznámením poistníka (SPP) poisťovateľovi bez potreby uzavretia dodatku k tejto zmluve. Využitie opcie
podľa predchádzajúcej vety nie je zo strany poisťovateľa nárokovateľné.

2.

Poistnú zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou, a to s trojmesačnou výpovednom lehotou.
Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede tejto poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Výpoveď poistnej zmluvy sa netýka poistenia, ktoré vzniklo na
základe tejto zmluvy pred ukončením účinnosti tejto zmluvy. Pri takomto poistení budú zmluvné strany do doby
ukončenia platnosti príslušných poistných záväzkov s odberateľmi SPP plniť svoje záväzky z tejto poistnej zmluvy až
do ich vysporiadania.

3.

Zmluvné strany spoločne prehlasujú, že ustanovenia čl.4 Všeobecných podmienok nie je možné aplikovať na túto
poistnú zmluvu ako celok, ale iba vo vzťahu k jednotlivým poisteniam, t.z. poistná zmluva ako celok nemôže zaniknúť
pre neplatenie poistného vo vzťahu k jednotlivým poisteniam a ani žiadna zmluvná strana nie je oprávnená
vypovedať túto poistnú zmluvu ako celok v prípade poistnej udalosti týkajúcej sa jednotlivého poistenia.

Článok 6 – Vznik a zánik každého jednotlivého poistenia
1.

Každé jednotlivé poistenie na základe tejto poistnej zmluvy je dohodnuté na dobu platnosti zmluvného vzťahu medzi
poistníkom a odberateľom SPP. Poistné obdobie je vždy jeden bežný rok, t.j. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych
mesiacov. V prípade, ak má poistník s odberateľom SPP uzavretú zmluvu o dodávke energie na obdobie dlhšie ako
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jeden bežný rok, t.j. 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, poistiteľ sa zaväzuje poskytnúť poistenie po
celú dobu platnosti predmetnej zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2.

Poistenie pre poisteného vzniká 1. dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy zmluva o dodávke nadobudla
účinnosť, pričom podmienkou je vyjadrenie súhlasu poisteného s poistením spôsobom uvedeným vo Všeobecných
podmienkach.

3.

Ďalšie podmienky vzniku a zániku každého jednotlivého poistenia sú upravené vo Všeobecných podmienkach.

Článok 7 – Nahlasovanie poistných udalostí
1.

2.

Vznik poistnej udalosti je poistený povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu telefonicky na Zákaznícku linku pre
účely asistenčné služby +421 220 510 888.
V prípade ak poistený alebo oprávnená osoba požaduje poskytnutie poistného plnenia v rámci spätnej úhrady
finančných nákladov vynaložených v súvislosti s poistnou udalosťou, musí tak urobiť písomne a to zaslaním
vyplneného formulára na adresu:
Europ Assistance s.r.o.
Úsek likvidácie poistných udalostí
P.O. Box 385
810 00 Bratislava

Článok 8 – Povinnosti poistníka
Poistník je povinný:
1.

Dodržiavať všetky povinnosti uvedené v poistných podmienkach poistiteľa a v tejto poistnej zmluve.

2.

Na základe odôvodnenej požiadavky poistiteľa poskytovať poistiteľovi informácie, prehľady a výkazy, ktoré súvisia
s poistením, sú poistníkovi bežne k dispozícii a ich poskytnutím nebude porušené obchodné tajomstvo poistníka
alebo poistníkova povinnosť mlčanlivosti.

3.

Informovať dohodnutým spôsobom poistiteľa o poistených a podmienkach, za akých sa odberatelia SPP stali
poistenými podľa tejto poistnej zmluvy.

4.

Informovať poisteného o postupe nahlásenia poistnej udalosti podľa tejto poistnej zmluvy. Informačná povinnosť je zo
strany poistníka splnená informovaním poisteného prostredníctvom zverejnených poistných podmienok
a všeobecných poistných podmienok na internetovej stránke www.spp.sk.

5.

Oboznámiť poisteného s podmienkami a nárokmi vyplývajúcimi pre neho z tejto poistnej zmluvy a poistných
podmienok poistiteľa.

6.

Ďalšie povinnosti poistiteľa sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Článok 9 – Povinnosti poistiteľa
Poistiteľ je povinný:
1.

Dodržiavať všetky povinnosti uvedené v poistných podmienkach poistiteľa a v tejto poistnej zmluve.

2.

Informovať bez zbytočného odkladu poistníka o každej poistnej udalosti, ktorá mu bola nahlásená poisteným alebo
jej právnym zástupcom.

3.

Poskytovať na základe požiadania poistníka školenie poistníkovi alebo ním splnomocneným osobám, ktoré vstupujú
do kontaktu s poisteným, pričom odmena za školenie je zahrnutá v cene základného plnenia.

4.

Poskytovať poistníkovi informácie o okolnostiach vyplývajúcich z prešetrovania poistnej udalosti, pokiaľ tieto
informácie majú za následok zánik poistenia.

5.

Ďalšie povinnosti poistiteľa sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Článok 10 – Adresy a oznámenia
1.

Zmluvné strany sú si povinné zasielať písomnú korešpondenciu na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto poistnej
zmluvy. V prípade, že zmluvná strana zmenila adresu sídla je povinná o tejto zmene bezodkladne informovať druhú
zmluvnú stranu. Korešpondencia môže byť doručovaná tiež osobne zamestnancami poistiteľa alebo poistníka alebo
inou poistiteľom alebo poistníkom poverenou osobou.

2.

Všetky oznámenia a žiadosti týkajúce sa poistenia sa podávajú písomne, ostatné informácie môžu byť doručované aj
prostredníctvom e-mailu alebo faxu. Oznámenia adresované poistiteľovi sú účinné ich doručením.
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3.

Ďalšie podmienky sú upravené vo Všeobecných podmienkach.

Článok 11 – Záverečné ustanovenia
1.

Poistník prehlasuje, že prevzal a pred uzatvorením poistnej zmluvy bol oboznámený so znením Všeobecných
podmienok a znením Osobitných podmienok, ich obsahu porozumel a s obsahom súhlasí. Ďalej poistník prehlasuje,
že mu boli poskytnuté pred uzatvorením poistnej zmluvy informácie o poistiteľovi a informácie o poistnom vzťahu
v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky, a to presne, jasným spôsobom, písomne v slovenskom
jazyku. Poistník prehlasuje, že uzatvorená poistná zmluva zodpovedá jeho poistnému záujmu a jeho poistným
potrebám a poistnému záujmu a poistným potrebám poistených, ktoré vyjadril poistník poistiteľovi alebo jeho
poverenému zástupcovi – poisťovaciemu agentovi pred uzatvorením poistnej zmluvy a s rozsahom a podmienkami
poistenia je uzrozumený.

2.

Poistník si je vedomý povinnosti pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poistiteľa a uviesť všetky informácie
s výnimkou prípadov, kedy je viazaný povinnosťou mlčanlivosti. V prípade vzniku poistnej udalosti poistník zbavuje
povinnosti mlčanlivosti poistiteľa vo vzťahu k štátnym zástupcom, polícii a ďalším orgánom činným v trestnom konaní,
hasičskému záchrannému zboru, lekárovi, zdravotnému zariadeniu a záchrannej službe. Zároveň splnomocňuje
poistiteľa, resp. ním poverenú osobu nahliadnuť do súdnych, policajných alebo iných úradných spisov pri všetkých
úkonoch prebiehajúcich v súvislosti s poistnou udalosťou a zhotovovať si z nich kópie alebo výpisy.

3.

Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:

Poistné podmienky pre poistenie asistenčných služieb SPP, a.s. upravujúce Všeobecné poistné
podmienky pre poistenie asistenčných služieb VPP-SPPAS-1310.
Poistné podmienky pre poistenie asistenčných služieb SPP, a.s. upravujúce Osobitné poistné
podmienky pre poistenie asistenčných služieb OPP-SPPAS-1310 uzatvárané podľa VPP-SPPAS1310.

4.

Všetky práva a povinnosti, ktoré vyplývajúce z tejto poistnej zmluvy pre obe strany sa riadia právom Slovenskej
republiky.

5.

Táto poistná zmluva sa pre potreby zmluvných strán vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý právnu
silu originálu, po dvoch vyhotoveniach pre poistiteľa a v dvoch vyhotoveniach pre poistníka.

6.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnej komunikácii slobodne, určite
a zrozumiteľne a nebola uzatvorená v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok.

Poistná zmluva č.301R061310 (int: SPP_EA_Rámcová poistná zmluva_1310)

Strana 5/5

