POISTNÉ PODMIENKY pre Asistenčné služby od SPP
Všeobecné poistné podmienky pre poistenie
asistenčných služieb (VPP-SPPAS-1310)

g. poistným rizikom je miera pravdepodobnosti vzniku poistnej udalosti vyvolanej poistným nebezpečenstvom;
h. poistným je odmena za poistenie, ktorú je poistník
povinný platiť poistiteľovi;
i. poplatkom za poistenie je odmena, ktorú poistený
platí poistníkovi; jeho výška je stanovená v sadzobníku poistníka alebo inak odsúhlasená poisteným;
j. poistnou dobou je obdobie, na ktoré bolo poistenie
uzatvorené;
k. poistným obdobím je časové obdobie dohodnuté
v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné;
l. poistným rokom je obdobie, ktoré začína plynúť
o 00.00 hodine dňa uvedeného v poistnej zmluve
ako začiatok poistenia a končí sa o 00.00 hodine
dňa, ktorý sa svojím číslom zhoduje s dňom začiatku poistenia; ak nie je taký deň, pripadne koniec na
posledný deň v mesiaci;
m. škodovou udalosťou je skutočnosť, z ktorej vznikla
škoda a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva
na poistné plnenie;
n. poistnou zmluvou je zmluva o finančných službách
uzatvorená medzi poistiteľom a poistníkom, v ktorej
sa poistiteľ zaväzuje najmä v prípade vzniku poistnej
udalosti poskytnúť v dohodnutom rozsahu poistné
plnenie a poistník sa zaväzuje najmä platiť poistné;
o. súhlasom s poistením vyjadreným písomne je písomné vyjadrenie poisteného medzi ním a poistníkom o tom, že súhlasí s poistením uzatváraným
podľa VPP-SPPAS-1310, za písomný súhlas sa považuje takisto súhlas poisteného vyjadrený elektronicky prostredníctvom online aplikácií poistníka
či iným prostriedkom elektronickej komunikácie
(napr. e-mail) určeným poistníkom alebo za súhlas
poisteného sa považuje aj nevyjadrenie nesúhlasu
s poskytnutým produktom, ku ktorému je poistený
vyzvaný poistníkom pri jeho bezplatnom poskytnutí;
p. súhlasom s poistením vyjadreným telefonicky je
vyjadrenie poisteného p
 oistníkovi o tom, že súhlasí s poistením uzatváraným podľa VPP-SPPAS-1310,
a tento súhlas je vyjadrený telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky poistníka a je o tomto pre
ukázateľný spätne určiteľný záznam;
q. korešpondenčnou adresou je adresa trvalého bydliska alebo sídla, príp. iná adresa písomne oznámená poistiteľovi, na ktorú poistiteľ výhradne doručuje
všetku písomnú korešpondenciu; so zasielaním na
korešpondenčnú adresu je spojená fikcia doručenia.
V prípade, že je poistiteľovi oznámená ako korešpondenčná adresa osoby odlišnej od poistníka alebo poisteného, nenesie poistiteľ zodpovednosť za

Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Pre súkromné poistenie (ďalej len „poistenie“) asistenčných služieb, ktoré prostredníctvom poistného
agenta Europ Assistance, s. r. o., so sídlom Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, Česká republika uzatvára 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
(ďalej len „poistiteľ“) ako poistenie škodové, platí zákon
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení, príslušné ustanovenia zákona č. 95/2002 Z. z.,
o poisťovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákony“) a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie asistenčných služieb (ďalej len
VPP-SPPAS-1310) a ďalšie dohody poistnej zmluvy.
Článok 2 – Výklad pojmov
Na účely uzatváraného poistenia platí tento výklad pojmov:
a. poistníkom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
so sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava;
b. obchodnými podmienkami sa na účely tohto poistenia rozumejú obchodné podmienky pre dodávky
plynu a elektriny pre odberateľa;
c. odberateľom sa na účely tohto poistenia rozumie
fyzická osoba, ktorá nakupuje plyn a/alebo elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti, a táto neslúži
na podnikateľské činnosti, a ktorá sa zaviazala dodržiavať obchodné podmienky;
d. poisteným je odberateľ, ktorý s poistníkom uzatvoril
zmluvu o odbere plynu a/alebo elektrickej energie
a na ktorého sa vzťahuje poistenie uzatvorené podľa
VPP-SPPAS-1310;
e. oprávnenou osobou je osoba, ktorej v dôsledku
poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie;
oprávnenou osobou je poistený a člen domácnosti;
f. poistnou udalosťou je náhodná skutočnosť bližšie
určená v OPP-SPPAS-1310, ktorá nastala v čase trvania poistenia a s ktorou je spojený vznik povinnosti
poistiteľa poskytnúť poistné plnenie;
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dôsledky plynúce z prípadného omeškania pri odovzdaní korešpondencie medzi týmito osobami;
r. kontaktným spojením je telefonické, e-mailové alebo iné spojenie, na ktoré je poistiteľ oprávnený zaslať svoje oznamy alebo ponuky;
s. hrubou nedbalosťou je:
– konanie alebo opomenutie, pri ktorom musel byť
vznik škody predpokladaný alebo očakávaný a poistník alebo poistený vedel či mohol a mal vedieť,
že pri takom konaní alebo opomenutí škoda nastane;
– znalosť chybovosti alebo škodlivosti vykonávanej
činnosti alebo konania.

3. výpoveďou podľa ustanovenia § 800 Občianskeho
zákonníka;
4. odstúpením od poistenia v súlade s § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka;
5. odmietnutím plnenia v súlade s § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka;
6. ďalšími spôsobmi uvedenými na inom mieste týchto
poistných podmienok, v poistnej zmluve alebo stanovených zákonom.
Článok 5 – Horná hranica poistného plnenia
Horná hranica poistného plnenia a jednotlivé výšky
čiastkových limitov poistného plnenia sú vymedzené
v OPP-SPPAS-1310.

Článok 3 – Vznik a trvanie každého jednotlivého
poistenia
1. Ak VPP-SPPAS-1310 nestanovia inak, uzatvára sa poistenie na obdobie platnosti príslušného zmluvného
vzťahu medzi poistníkom a odberateľom. Poistné
obdobie je vždy jeden bežný rok.
2. Poistenie jednotlivého odberateľa vzniká od 00.00
hodiny prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dátume, ktorý poistník oznámi poistiteľovi ako dátum
začiatku poistenia.
3. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v období trvania poistenia.
4. Neuhradenie dohodnutého poistného v lehote
3 mesiacov od dátumu splatnosti poistného za prvé
poistné obdobie alebo ak bolo dohodnuté platenie
v splátkach, neuhradenie prvej splátky v uvedenej
lehote sa považuje za prejav vôle poisteného, že na
poistení nemá záujem a poistenie zaniká od začiatku.
5. Každé jednotlivé poistenie môže vzniknúť za predpokladu, že poistený spĺňa podmienky na vstup do
poistenia (má uzatvorenú zmluvu o dodávke energií
s poistníkom a je tak odberateľom poistníka) a zároveň
a.	súhlasí s poistením vyjadreným písomne, a to odo
dňa doručenia písomného vyjadrenia súhlasu
s poistením poistníkovi alebo
b.	súhlasí s poistením vyjadreným telefonicky, a to
odo dňa telefonického vyjadrenia súhlasu s poistením poistníkovi;
c.	je zaradený do zoznamu poistených osôb, ktorý
oznamuje poistník poistiteľovi.
6. Poistený nemá právny nárok na pristúpenie k poisteniu, ak nespĺňa podmienky na vstup do poistenia.

Článok 6 – Poistné
1. Ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, je poistné
považované za bežné poistné.
2. Poistník hradí poistné formou splátok. Poistník hradí
poistné hromadne za všetky platné poistenia.
3. Ak bolo poistenie uzatvorené po prvom dni v mesiaci, náleží poistiteľovi poistné od začiatku mesiaca,
v ktorom vzniklo poistenie.
4. V prípade zániku poistenia pred koncom poistného
obdobia náleží poistiteľovi poistné do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom poistenie zaniklo.
5. Poistné stanoví poistiteľ tak, aby najmä zabezpečil
trvalú splniteľnosť záväzkov poistiteľa vzniknutých
prevádzkovaním poisťovacej činnosti podľa zákona
o poisťovníctve, ďalej podľa ohodnotenia rizika, výšky limitu poistného plnenia a prípadne ďalších faktorov uvedených v poistnej zmluve.
6. Ak je poistné hradené prostredníctvom banky alebo
prevádzkovateľa poštových služieb, je poistné uhradené v riadnom termíne splatnosti pripísaním sumy
na účet poistiteľa vedený v banke.
7. Zaplateným poistným uhrádza poistiteľ svoje pohľadávky na poistné v poradí, v akom po sebe vznikli.
Článok 7 – Práva a povinnosti poistiteľa
1. Okrem ďalších práv stanovených právnymi predpismi je poistiteľ oprávnený najmä:
a.	udeľovať poistníkovi, poistenému, resp. oprávnenej osobe pokyny na odvrátenie poistnej udalosti
alebo zmenšenie rozsahu jej následkov;
b.	odmietnuť plnenie z poistenia, ak oprávnená osoba uvedie pri uplatňovaní práva na plnenie z poistenia vedome nepravdivé alebo hrubo skreslené
údaje týkajúce sa rozsahu poistnej udalosti alebo
podstatné údaje týkajúce sa tejto udalosti zamlčí;
c.	znížiť poistné plnenie až na nulovú hodnotu, ak
oprávnená osoba poruší povinnosti uvedené v zákone a v ostatných právnych predpisoch a také
porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na jej priebeh, alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov, alebo na zistenie alebo

Článok 4 – Zánik každého jednotlivého poistenia
Popri spôsoboch stanovených zákonom alebo inými
všeobecne záväznými právnymi predpismi poistenie
zaniká:
1. uplynutím poistnej doby, ak bolo poistenie uzatvorené na čas určitý;
2. pre neplatenie poistného v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka;
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 rčenie výšky poistného plnenia, alebo na sťažeu
nie alebo znemožnenie vykonať vlastné vyšetrovanie poistiteľa na zistenie oprávnenosti nároku
na poistné plnenie alebo rozsahu škody;
d.	žiadať náhradu nákladov alebo škody, ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností poistníkom alebo poisteným, alebo oprávnenou osobou vznikne
poistiteľovi škoda alebo poistiteľ zbytočne vynaloží
náklady. Poistiteľ má právo na náhradu týchto nákladov alebo škody proti osobe, ktorá škodu spôsobila alebo vynaloženie nákladov vyvolala. Týmto
ustanovením nie je dotknuté právo regresu.
2. Okrem ďalších povinností stanovených právnymi
predpismi je poistiteľ povinný najmä:
a.	zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia fyzických a právnických osôb,
ako aj o skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri uzatváraní poistenia, jeho správe a pri likvidácii poistných udalostí. Poistiteľ môže poskytnúť tieto
informácie len s predchádzajúcim písomným súhlasom poisteného alebo poistníka, alebo ak tak
stanoví právny predpis;
b.	poskytnúť jasným a presným spôsobom, písomne
a v slovenskom jazyku informácie o poistiteľovi;
c. zabezpečiť identifikáciu účastníka poistenia.

ak mu poistiteľ alebo ním splnomocnený zástupca
nepravdivo alebo neúplne zodpovedal jeho písomné
otázky týkajúce sa uzatváraného poistenia.
5. Odstúpením od zmluvy sa poistná zmluva od začiatku ruší. Poistiteľ je povinný najneskôr v lehote do
30 dní odo dňa odstúpenia od poistnej zmluvy vrátiť zaplatené poistné, od ktorého odpočíta to, čo už
z poistenia plnil. V prípade odstúpenia ktoroukoľvek
zo zmluvných strán je poistiteľ oprávnený odpočítať
od zaplateného poistného náklady spojené so vznikom a správou poistenia.
6. Poistený je povinný v prípade poistnej udalosti oznámiť poistiteľovi, že je poistený u iného poistiteľa proti tomu istému poistnému nebezpečenstvu; zároveň
je povinný oznámiť názov tohto poistiteľa a výšku
limitu poistného plnenia.
7. Poistník je povinný oznámiť poistiteľovi bez zbytočného odkladu zmenu a
 lebo zánik poistného rizika.
8. Ak poistenému hrozí škoda, je povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam.
9. Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k zmenšeniu nebezpečenstva alebo k jeho
odvráteniu, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré vyplývajú z obchodných podmienok poistníka. Poistený nesmie
strpieť ani podobné konanie tretích osôb.
10. Ak je konanie alebo vedomosť poistníka, poisteného
alebo oprávnenej osoby právne významné, prihliada
poistiteľ pri zisťovaní porušenia povinností právnym
predpisom alebo obchodnými podmienkami poistníka aj ku konaniu a vedomosti ďalších osôb konajúcich z podnetu poistníka, poisteného či oprávnenej
osoby alebo v jeho prospech.
11. Oprávnená osoba nemôže postúpiť pohľadávku na
poistné plnenie.
12. Ďalšie povinnosti poistníka alebo poisteného môžu
byť stanovené poistnou zmluvou.

Článok 8 – Práva a povinnosti poistníka
a poisteného, resp. oprávnenej osoby pri uzatváraní
poistnej zmluvy a v priebehu platnosti poistnej
zmluvy
1. Poistník a poistený sú pri uzatváraní poistnej zmluvy
povinní odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky
poistiteľa týkajúce sa uzatváraného poistenia. Poistník a poistený sú takisto povinní oznámiť poistiteľovi
všetky jemu známe okolnosti, ktoré sú podstatné pre
prevzatie rizika. To platí aj v prípade, že ide o zmenu poistenia. Za podstatné sa považujú tie rizikové
okolnosti, ktoré majú vplyv na rozhodnutie poistiteľa
o podmienkach uzatvorenia poistnej zmluvy.
2. Poistník je povinný písomne oznámiť bez zbytočného odkladu poistiteľovi všetky zmeny týkajúce sa
skutočností, na ktoré bol pri uzatváraní poistenia poistiteľom opytovaný, alebo skutočností uvedených
v poistnej zmluve.
3. Ak zodpovie poistník pri uzatváraní poistnej zmluvy úmyselne alebo z nedbalosti nepravdivo alebo neúplne písomné otázky poistiteľa týkajúce sa
uzatváraného poistenia, má poistiteľ právo od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom
zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzatvoril. Toto právo môže poistiteľ uplatniť do dvoch
mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak
právo zanikne. To platí aj v prípade zmeny poistnej
zmluvy.
4. Rovnaké právo odstúpiť od poistnej zmluvy ako poistiteľ má za podmienok podľa odseku 3 aj poistník,

Článok 9 – Práva a povinnosti poistníka, poisteného
a oprávnenej osoby spojené so vznikom škodovej
a poistnej udalosti
1. Okrem ďalších povinností stanovených právnymi
predpismi sú poistený, oprávnená osoba aj poistník
pri vzniku škodovej udalosti povinní najmä:
a.	
vykonať opatrenia vedúce k zmierneniu škody
alebo všetky možné opatrenia smerujúce proti
zväčšovaniu škody a zaistiť odvrátenie následných
škôd, pritom postupovať podľa pokynov poistiteľa;
b.	dať poistiteľovi pravdivé vysvetlenie o vzniku škodovej udalosti a rozsahu jej následkov;
c.	umožniť poistiteľovi alebo ním povereným osobám vyšetrovania nevyhnutné na posúdenie nároku na poistné plnenie, najmä preskúmať príčiny
a rozsah škody pre stanovenie výšky poistného
plnenia;
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d.	na základe žiadosti zaprotokolovať alebo písomne
oznámiť a predložiť všetky potrebné informácie
a dokumenty;
e.	oznámiť bez zbytočného odkladu orgánom činným v trestnom alebo priestupkovom konaní vznik
udalosti, ktorá nastala za okolností nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu alebo priestupku,
ďalej oznámiť poistiteľovi bez zbytočného odkladu, že v súvislosti s poistnou udalosťou bolo proti
nemu alebo jeho zamestnancovi začaté trestné
konanie, a informovať poistiteľa o priebehu a výsledku tohto konania;
f. 	plniť oznamovaciu povinnosť uloženú všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
2. Okrem ďalších povinností stanovených všeobecne
záväznými právnymi predpismi sú poistený a oprávnená osoba pri vzniku škodovej udalosti povinní najmä:
a.	bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o škode
dozvedeli, informovať poistiteľa spôsobom definovaným v OPP-SPPAS-1310;
b.	predložiť poistiteľovi nevyhnutné doklady, predovšetkým vyplnený a podpísaný škodový protokol,
vrátane všetkých príloh v ňom uvedených.
Vyššie uvedené povinnosti platia primerane aj pre
oprávnenú osobu, ak je odlišná od poisteného.
3. Všetky povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy
a z právnych predpisov, ktoré sa týkajú oprávnenej
osoby alebo poisteného, sa primerane vzťahujú aj
na všetky osoby, ktoré uplatňujú nároky na poistné
plnenie. Tieto osoby takisto zodpovedajú za plnenie
predpísaných povinností na zmiernenie škody a povinností smerujúcich k predchádzaniu a odvráteniu
škôd.

nenahradzujú však písomnú formu úkonov v prípadoch, keď písomnú formu vyžaduje zákon alebo poistná zmluva. Poistiteľ pri voľbe formy komunikácie
prihliada na povinnosti stanovené príslušnými právnymi predpismi, na charakter oznamovaných informácií, okolnosti, ako aj potreby a záujmy poistníka,
poisteného a oprávnenej osoby.
5. Poistiteľ je oprávnený k písomnému úkonu určenému poistenému alebo inému účastníkovi poistenia
pripojiť doložku, že ak sa tento účastník nevyjadrí do
1 mesiaca od doručenia, predpokladá sa, že s úkonom poistiteľa súhlasí.
6. Oznámenia poisteného, resp. oprávnenej osoby poistiteľovi budú zasielané prostredníctvom poistníka,
prípadne priamo na kontaktnú adresu poistiteľa.
Článok 11 – Poistné plnenie
1. Poistné plnenie poskytne poistiteľ podľa podmienok
a v rozsahu uvedenom v OPP-SPPAS-1310.
2. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po ukončení vyšetrovania nutného na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť. Vyšetrovanie je skončené,
hneď ako poistiteľ oznámi jeho výsledky oprávnenej osobe.
3. Vyšetrovanie musí byť začaté bez zbytočného odkladu. Nevyhnutnou podmienkou začatia vyšetrovania je doručenie dokladov nevyhnutných na u
 rčenie
oprávnenej osoby a dokladov špecifikovaných
v článku 10 bod 2b) VPP-SPPAS-1310 poistiteľovi. Ak
odovzdané podklady neumožňujú presvedčivo zistiť, či existuje nárok na poistné plnenie podľa podmienok poistenia, je poistiteľ oprávnený požadovať
predloženie ďalších dokladov za predpokladu, že
tieto doklady sú nevyhnutné na posúdenie nároku
na poistné plnenie alebo jeho výšky. Ak nemôže byť
vyšetrovanie skončené do troch mesiacov od oznámenia poistnej udalosti, je poistiteľ povinný oznámiť
oprávnenej osobe dôvody, pre ktoré nie je možné
vyšetrovanie ukončiť, a poskytnúť jej na jej písomnú žiadosť primeranú zálohu. Táto lehota neplynie,
ak je vyšetrovanie znemožnené alebo sťažené z viny
oprávnenej osoby, poistníka alebo poisteného alebo ak je v dôsledku vzniku škodovej udalosti vedené
vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní,
hasičského záchranného zboru alebo ďalších príslušných orgánov, alebo ak je vedené trestné stíhanie
oprávnenej osoby, poistníka alebo poisteného, a to
až do okamihu skončenia takého vyšetrovania alebo
trestného stíhania.
4. Poistiteľ poskytuje poistné plnenie v mene EUR, ak
nie je dohodnuté inak.
5. Ak je poistník po písomnej výzve od poistiteľa
v omeškaní s platením poistného dlhšie než 1 mesiac, nie je poistiteľ povinný poskytnúť poistné plnenie z poistných udalostí, ktoré nastali v čase omeškania.

Článok 10 – Forma právnych úkonov
1. Poistná zmluva a všetky ostatné právne úkony týkajúce sa poistenia musia mať písomnú formu.
2. Zmeny v poistnej zmluve je možné vykonávať iba písomnou formou, inak sú neplatné, ak poistná zmluva nestanoví inak.
3. Poistiteľ je oprávnený použiť na vyjadrenie svojho prejavu vôle aj inú než písomnú formu, ak je
toto v záujme ochrany poistníka, poisteného alebo
oprávnenej osoby. V tomto prípade poistiteľ adresuje svoje úkony na kontaktné spojenia uvedené v poistnej zmluve.
4. Poistiteľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, sms, fax) na
vzájomnú komunikáciu s poistníkom, poisteným
a oprávnenou osobou v súvislosti so správou poistenia, riešením škodových poistných udalostí
a ponukou produktov a služieb poistiteľa, členov
medzinárodného koncernu Europ Assistance a spolupracujúcich obchodných partnerov. Tieto prostriedky slúžia na urýchlenie vzájomnej komunikácie,
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6. Poistiteľ je oprávnený výplatu poistného plnenia,
resp. zálohy na poistné plnenie odložiť, ak existuje pochybnosť o oprávnenosti výplaty poistného
plnenia oprávnenej osobe, a to až do dodania potrebných dôkazov:
a.	orgány činné v trestnom konaní začali proti poistníkovi, poistenému alebo oprávnenej osobe konanie v súvislosti so škodou, a to až do skončenia
tohto konania;
b.	
poistiteľ nedostal oznámenie škody spôsobom
definovaným vo VPP-SPPAS-1310,
		 resp. OPP-SPPAS-1310.
7. V prípade poistnej udalosti poskytne poistiteľ poistné plnenie maximálne do výšky limitov poistného
plnenia uvedených v OPP-SPPAS-1310.
8. Výplatu poistného plnenia vykonáva poistiteľ na
účet oprávnenej osoby.

alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližšie
nasledujúci pracovný deň.
7. Písomnosť poistiteľa odoslaná poštou sa považuje
za doručenú dňom vrátenia zásielky ako nedoručiteľnej z iných dôvodov.
Článok 13 – Rozhodné právo
1. Poistná zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce
alebo s ňou súvisiace sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky.
2. Pri vzniku sporu medzi účastníkmi tohto poistenia
použijú obe zmluvné strany všetky dostupné možnosti na to, aby bol spor vyriešený cestou zmieru. Ak
sa nepodarí vyriešiť spor cestou zmieru, môže sa obrátiť oprávnený účastník na príslušný súd Slovenskej
republiky.
Článok 14 – Premlčanie
Právo na plnenie z poistenia sa premlčí najneskôr za tri
roky, premlčacia lehota práva na poistné plnenie začína
plynúť jeden rok po vzniku poistnej udalosti.

Článok 12 – Doručovanie písomností
1. Písomnosti poistiteľa určené poistenému a každej
ďalšej osobe, ktorej z poistenia vzniklo právo alebo
povinnosť (ďalej len „adresát“), sa doručujú prostredníctvom držiteľa poštovej licencie (ďalej len „pošta“)
formou obyčajnej alebo doporučenej zásielky na
korešpondenčnú adresu uvedenú v poistnej zmluve
alebo na korešpondenčnú adresu písomne oznámenú poistiteľovi. V prípade, že je poistiteľovi ako korešpondenčná adresa oznámená adresa osoby odlišnej od poistníka, nenesie poistiteľ zodpovednosť
za dôsledky plynúce z prípadného omeškania pri
odovzdaní korešpondencie medzi týmito osobami.
Písomnosti môžu byť doručované takisto zamestnancami poistiteľa alebo inou poistiteľom poverenou osobou.
2. Písomnosť poistiteľa odoslaná obyčajnou poštou
adresátovi sa považuje za doručenú tretí deň po preukázateľnom odoslaní zásielky na korešpondenčnú
adresu, i keď sa adresát o doručení nedozvedel.
3. Písomnosť poistiteľa odoslaná doporučenou poštou
adresátovi sa považuje za doručenú, ak nejde o doručenie podľa ďalších odsekov, desiaty deň po preukázateľnom odoslaní zásielky na korešpondenčnú
adresu.
4. Písomnosť poistiteľa odoslaná adresátovi doporučenou zásielkou s doručenkou sa považuje za doručenú, ak nejde o doručenie podľa ďalších odsekov,
dňom prevzatia uvedeným na doručenke.
5. Ak adresát odoprie prijatie doručovanej písomnosti,
písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bolo
jej prijatie adresátom odopreté.
6. Ak nebol adresát zastihnutý a písomnosť poistiteľa
odoslaná poštou doporučenou zásielkou bola uložená doručovateľom na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú posledným dňom úložnej lehoty,
i keď sa adresát o uložení nedozvedel. Ak však pripadá posledný deň tejto lehoty na sobotu, nedeľu

Článok 15 – Územná platnosť poistenia
Územná platnosť poistenia je definovaná v čl. 4
OPP-SPPAS-1310.
Článok 16 – Výluky z poistenia
1. Z poistenia nevzniká právo na poistné plnenie za
škody vzniknuté v dôsledku:
a.	vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných
hromadných násilných nepokojov, štrajkov, výluk,
teroristických aktov (t.  j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo
nábožensky) vrátane chemickej alebo biologickej
kontaminácie;
b. zásahu štátnej moci alebo verejnej správy;
c. zásahu vyššej moci alebo živelnej udalosti;
d. pôsobenia jadrovej energie;
e.	úmyselného konania alebo hrubej nedbalosti poisteného a/alebo oprávnenej osoby.
2. Poistenie sa nevzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti poistenia.
Článok 17 – Spracovanie osobných údajov
1. Na základe a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej
len „ZOOÚ“) spoločnosť Europ Assistance, s. r. o., so
sídlom Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 25287851, konajúca v zastúpení poisťovateľa ako prevádzkovateľa osobných údajov na
základe príslušnej dohody, spracúva ako sprostredkovateľ osobné údaje dotknutých osôb a informuje
aj o právach dotknutých osôb a o povinnostiach prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Poistník ako
sprostredkovateľ spracúva osobné údaje dotknu5

2.

3.

4.

5.

6.

7.

tých osôb v mene poisťovateľa ako prevádzkovateľa
v rozsahu a za podmienok stanovených v príslušnej
dohode.
Osobné údaje považuje sprostredkovateľ za striktne
dôverné a je povinný o nich zachovávať mlčanlivosť,
rovnako ako o údajoch týkajúcich sa dojednaného
poistenia asistenčných služieb podľa príslušných
právnych predpisov. Túto povinnosť je možné prelomiť iba so súhlasom osoby, ktorej sa tieto údaje
týkajú, a na písomné vyžiadanie v právnych predpisoch uvedených orgánov verejnej správy, správnych
orgánov a ďalších subjektov. Uzatvorením poistnej
zmluvy zbavuje poistený Europ Assistance, s. r. o.,
mlčanlivosti o prípadných škodových udalostiach vo
vzťahu k zaisťovateľovi pre potreby zaistenia poisťovateľa.
Spracúvať osobné údaje bude sprostredkovateľ po
obdobie nevyhnutne potrebné na zabezpečenie
práv a povinností vyplývajúcich z poistnej zmluvy
a ďalej po obdobie vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Osobné údaje môžu byť za splnenia zákonných
predpokladov poskytnuté subjektom medzinárodného koncernu Europ Assistance a jeho zaisťovacím
partnerom na účely a na obdobie uvedené v predchádzajúcom odstavci. K spracúvaniu bude dochádzať automatizovaným spôsobom aj manuálne.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, no nevyhnutné na plnenie práv a povinností vyplývajúcich
z poistnej zmluvy. Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov poistenie jednotlivého poisteného zaniká, E
 urop Assistance, s. r. o., ďalej nebude
nevykonávať šetrenie škodových udalostí a poskytovanie poistného plnenia jednotlivému poistenému.
Poistník/poistený je oprávnený uplatniť si práva dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov.
Sprostredkovateľ je povinný:
•	
prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k ne
oprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate,
neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj k inému neoprávnenému zneužitiu. Táto povinnosť platí aj po skončení spracúvania osobných údajov;
•	spracúvať iba správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje;
•	zhromažďovať údaje iba v nevyhnutnom rozsahu
a na stanovený účel;
•	nezdružovať osobné údaje, ktoré boli získané na
rôzne účely;
•	pri spracúvaní dbať na ochranu súkromného života dotknutých osôb;
•	akékoľvek osoby, ktoré prídu do styku s osobnými
údajmi (vrátane zamestnancov prevádzkovateľa
alebo sprostredkovateľa), sú povinné dodržiavať

povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch samotných, ako aj o bezpečnostných opatreniach
na ich ochranu, táto povinnosť trvá neobmedzene aj po skončení zamestnania alebo príslušného
vzťahu;
•	poskytnúť k žiadosti dotknutých osôb informácie
o spracúvaní ich osobných údajov, a to bezplatne.
8. V prípade, keď sprostredkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom alebo
v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutých osôb, môže dotknutá osoba najmä
žiadať sprostredkovateľa o vysvetlenie, požadovať
odstránenie chybného stavu a v prípade nevyhovenia tejto žiadosti má možnosť obrátiť sa na príslušný
úrad.
9. Ten, koho osobné údaje sú spracúvané alebo kto
osobné údaje poskytol, je povinný bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu osobných údajov.
Osobitné poistné podmienky pre poistenie
asistenčných služieb uzatvárané podľa
VPP-SPPAS-1310 (ďalej len „OPP-SPPAS-1310“)
SEKCIA A – VŠEOBECNÁ ČASŤ
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
1. Tieto OPP-SPPAS-1310 sú záväznými pokynmi pre
poskytovanie asistenčných služieb spoločnosti Europ Assistance, s. r. o. (ďalej len „asistenčná centrála“).
Článok 2 – Výklad pojmov
a. Asistenčnou centrálou je Europ Assistance, s. r. o., so
sídlom Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 25287851.
b. Domácnosť je byt alebo rodinný dom, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na bývanie
a ktoré sú uvedené ako odberné miesto v zmluve
o dodávkach energie medzi poistníkom a poisteným.
Za domácnosť sa nepovažujú spoločné priestory
v domoch s viac než jedným bytom, ako napríklad
spoločné chodby, schodištia a výťahy, ďalej spoločné pôjdy, pivnice, kočikárne, balkóny a terasy alebo
spoločné garáže.
c. Zaistenie služieb je forma poistného plnenia, keď
poistiteľ prostredníctvom asistenčnej centrály vykoná úkony potrebné na poskytnutie služby poistenému v rozsahu a podľa limitov všeobecných a zvláštnych podmienok poistnej zmluvy, pričom náklady
služieb presahujúce stanovené finančné limity budú
uhradené poisteným.
d. Zmluvný dodávateľ/dodávateľ je právnická či fyzická osoba, ktorá poskytuje služby či vykonáva práce,
ktoré sú objednané asistenčnou centrálou a vykonávané pre poisteného.
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Článok 5 – Zvláštne výluky
1. Z prác a úkonov vykonávaných v domácnosti, ktorých úhrada je predmetom poistného plnenia asistenčnej centrály podľa príslušných ustanovení Sekcie B týchto podmienok, sú vylúčené práce uvedené
pod písm. a) až f). Pri týchto prácach poskytne asistenčná centrála iba asistenciu spočívajúcu v zorganizovaní príslušných prác, pričom úhradu ich nákladov vykonáva oprávnená osoba:
a. bežné opravy, údržba alebo preventívne opravy;
b.	prípady, keď oprava bola predpísaná príslušnými
úradmi;
c.	opravy a úkony odporúčané asistenčnou centrálou po predchádzajúcej intervencii alebo opatrenia, ktorých vykonávanie nebolo oprávnenou
osobou zaistené, a preto opakovane požaduje
asistenčné služby rovnakej alebo obdobnej povahy;
d.	
úkony požadované oprávnenou osobou spadajúce do zákonných povinností vlastníka alebo
zmluvných povinností správcu budovy, v ktorej sa
nachádza domácnosť;
e.	odstraňovanie následkov škôd vzniknutých zanedbaním údržby domácnosti;
f.	odstraňovanie následkov škôd spôsobených neodbornými, neoprávnenými alebo nepovolenými
zásahmi zavinenými konaním oprávnenej osoby
alebo tretej osoby.
2. Z tohto poistenia nevzniká nárok na poistné plnenie v akejkoľvek súvislosti so škodami na hnuteľných
veciach, ktoré tvorí vybavenie alebo zariadenie domácnosti.

e. Práce sú služby, ktoré má poistiteľ prostredníctvom
asistenčnej centrály zaistiť poistenému v prípade
poistnej udalosti.
f. Havária je náhodná, nepredvídateľná porucha technického zariadenia určeného na prívod, akumuláciu
alebo odvod energií a médií nutných na obvyklé používanie domácnosti, v dôsledku ktorej došlo k prerušeniu dodávky v rozsahu znemožňujúcom obvyklé užívanie domácnosti alebo k úniku kvapalín či
plynov, ktorý spôsobil poškodenie domácnosti alebo
jeho stavebných súčastí v rozsahu znemožňujúcom
obvyklé užívanie domácnosti alebo ktorý by následne mohol spôsobiť škody na zdraví alebo škodu väčšieho rozsahu na vybavení domácnosti.
g. Zablokovanie dverí je udalosť, pri ktorej došlo
k uzamknutiu či zabuchnutiu hlavných vchodových
dverí od domácnosti poisteného.
h. Drobný materiál je materiál použitý zmluvným dodávateľom pri riešení asistenčnej udalosti ako najmä tesnenie, tesniace vaty, skrutky, montážne peny
a pod., nie však súčiastky alebo náhradné diely.
i. Domáci spotrebič je technické zariadenie, ktoré je
inštalované v domácnosti, ktoré spotrebováva elektrickú energiu, a ďalej technické zariadenie, v ktorom
sa spaľuje zemný plyn na účely tepelnej úpravy pokrmov, vykurovania, ohrevu úžitkovej vody. Domácimi spotrebičmi na účely poskytovania asistenčných
služieb sú tieto spotrebiče v prípade, že nie sú staršie
ako 7 rokov od dátumu kúpy ako nové veci a nepodliehajú záručným podmienkam výrobcu: chladnička,
kombinovaná chladnička, mraznička, práčka, sušička
bielizne, práčka kombinovaná so sušičkou bielizne,
umývačka riadu, sporák, rúra (okrem samostatnej
mikrovlnnej), digestor, plynový sporák alebo variče,
plynový kotol, prietokový ohrievač, plynový ohrievač
vzduchu.

Článok 6 – Zvláštne dohody
1. V prípadoch, keď je zabezpečenie služieb vykonávané bez predchádzajúceho nahlásenia a schválenia
asistenčnou centrálou, nebudú vzniknuté náklady
poistenému spätne hradené; výnimočne ich výška môže byť krátená, a to do výšky nákladov, ktoré
by poistiteľ hradil, ak by služby boli poskytnuté jej
zmluvným dodávateľom.
2. Toto poistenie a príslušný záväzok poistiteľa a asistenčnej centrály poskytnúť v prípade poistnej udalosti oprávnenej osobe asistenčné služby a poistné
plnenie nenahradzuje a ani nemôže nahradiť poslanie útvarov či zborov zriadených zo zákona štátnymi alebo miestnymi orgánmi na zabezpečovanie
záchranných zdravotníckych, hasičských, vyslobodzovacích alebo prieskumných úloh a za prípadné
zásahy týchto útvarov nie je z tohto poistenia poskytovaná žiadna finančná ani iná forma kompenzácie.
3. Náklady služieb presahujúce finančné limity uvedené v článkoch 3, 4, 5 Sekcie B OPP-SPPAS-1310 budú
uhradené poisteným alebo oprávnenou osobou.

Článok 3 – Povinnosti poisteného a oprávnenej osoby spojené so vznikom škodovej a poistnej udalosti
1. V prípade poistnej udalosti je poistený povinný
o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu kontaktovať asistenčnú centrálu na telefónnom čísle:
+421 2 20 51 08 88, ktorá je klientom k dispozícii nepretržite 24 hodín denne 7 dní v týždni.
2. Pri kontaktovaní asistenčnej centrály je poistený povinný oznámiť nasledujúce informácie:
– meno, priezvisko a kontaktné telefónne číslo;
– číslo odberného miesta (príp. iný identifikátor);
– adresu domácnosti, v ktorej došlo k poistnej udalosti;
– popis udalosti a okolnosti dôležité na určenie najvhodnejšieho riešenia poistnej udalosti.
Článok 4 – Územná platnosť
1. Poistenie asistenčných služieb sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky.
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SEKCIA B – ASISTENČNÉ SLUŽBY

Článok 5 – Pomoc pre opravy domácich spotrebičov
1. V prípade poruchy alebo nefunkčnosti domáceho
spotrebiča zabezpečí asistenčná centrála príjazd
zmluvného dodávateľa pre opravu domáceho spotrebiča a práce dodávateľa, ktoré sú spojené s opravou domácich spotrebičov.
2. Nárok na poskytnutie týchto služieb vzniká, ak sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:
a.	
porucha, ktorá na domácom spotrebiči vznikla,
bráni v jeho využívaní na účel, na ktorý domáci
spotrebič slúži;
b.	na domáci spotrebič sa už nevzťahuje záruka poskytnutá výrobcom alebo predajcom;
c.	domáci spotrebič nie je starší ako 7 rokov. Táto
lehota sa počíta od dátumu kúpy domáceho spotrebiča ako novej veci.
3. Poistenie sa vzťahuje na príjazd, prácu, použitý drobný materiál a odjazd zmluvného dodávateľa. Náklady na prácu zmluvného dodávateľa sú poistením
kryté do výšky 150 eur.
4. V prípade, keď nie je možné vykonať opravu domáceho spotrebiča v domácnosti, kde sa nachádza,
uhradí asistenčná centrála odvoz domáceho spotrebiča do servisu, maximálne však do výšky limitu
uvedeného v ods. 3 tohto článku 5.

Článok 1 – Poistná udalosť
Poistnou udalosťou z titulu poistenia asistenčných služieb je vznik finančnej straty poisteného plynúci z titulu havárie v domácnosti, zabuchnutia dverí či poruchy
domácich spotrebičov vyžadujúcej si pomoc poistiteľa.
Článok 2 – Rozsah poskytovaných služieb
V rámci poistenia asistenčných služieb sú asistenčnou
centrálou poskytované nasledujúce služby:
1. pomoc v prípade havárie
– Sekcia B čl. 3 týchto OPP-SPPAS-1310;
2. pomoc v prípade zablokovania dverí
– Sekcia B čl. 4 týchto OPP-SPPAS-1310;
3. pomoc pre opravy domácich spotrebičov
– Sekcia B čl. 5 týchto OPP-SPPAS-1310;
4. zabezpečenie dodávateľa pre opravy a údržbu
– Sekcia B čl. 6 týchto OPP-SPPAS-1310.
Článok 3 – Pomoc v prípade havárie
1. V prípade havárie zabezpečí asistenčná centrála
okamžitú pomoc – príjazd zmluvného dodávateľa na miesto udalosti a práce dodávateľa, ktoré sú
spojené s odstránením príčiny havárie. Špecializácia
zmluvných dodávateľov, ktorých v rámci poskytovania poistenia asistenčná centrála zabezpečí, sú: plynár, elektrikár, inštalatér, kúrenár, sklenár.
2. Poistenie sa vzťahuje na príjazd a odjazd zmluvného dodávateľa a ďalej prácu spojenú s odstránením
príčin havárie. Náklady na prácu a drobný materiál
použitý zmluvným dodávateľom sú poistením kryté
do výšky 150 eur.

Článok 6 – Zabezpečenie dodávateľa
pre opravy a údržbu – Informačné služby
1. V rámci poistenia asistenčných služieb má poistený
nárok na to, aby asistenčná centrála zabezpečila vyslanie zmluvných dodávateľov podľa potrieb a požiadaviek poisteného do domácnosti i v iných prípadoch, než sú prípady uvedené v čl. 3, 4 a 5 Sekcia B
týchto OPP-SPPAS-1310.
2. Asistenčná centrála vyhľadá vhodného zmluvného
dodávateľa služieb a vyšle ho do miesta zásahu na
základe požiadaviek poisteného.
3. Príslušný zmluvný vzťah v prípadoch podľa tohto
článku 6 vzniká medzi dodávateľom služby a poisteným. Náklady na zásahy dodávateľov v tomto prípade hradí v celej výške poistený.
4. Služby podľa tohto článku 6 sa týkajú profesií: obkladač, pokrývač, klampiar, podlahár, stolár, štukatér,
maliar, lakovač, kominár, murár, pokrývač, upratovacie práce, sťahovacie služby, služby spojené s dezinfekciou, dezinsekciou, deratizácia.

Článok 4 – Pomoc v prípade zablokovania dverí
1. V prípade zablokovania dverí zabezpečí asistenčná
centrála príjazd zmluvného dodávateľa – zámočníka
na miesto udalosti a práce dodávateľa, ktoré sú spojené s odomknutím dverí, odblokovaním dverí, resp.
dovozom náhradných kľúčov od dverí.
2. Poistenie sa vzťahuje na príjazd, prácu a odjazd
zmluvného dodávateľa – zámočníka. Náklady na
prácu a drobný materiál použitý zmluvným dodávateľom sú poistením kryté do výšky 150 eur.
3. Za drobný použitý materiál sa v zmysle tohto článku 4 považuje základná FAB vložka a/alebo súprava
dvoch nových kľúčov.
4. Na požiadanie zmluvného dodávateľa je poistený
povinný preukázať súčinnosť pri overení totožnosti
na zistenie, či nejde o nelegálne vniknutie do budovy alebo bytovej jednotky. Asistenčná centrála
nie je povinná poskytnúť služby spojené s odstránením príčin zablokovaných dverí, ak má pochybnosti
o oprávnenosti na vstup do budovy alebo bytovej
jednotky.
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