POISTNÉ PODMIENKY pre IT asistenciu od SPP
ČASŤ A – VŠEOBECNÁ ČASŤ

alebo udalosť, ktorú nie je oprávnená osoba z objektívnych dôvodov schopná vyriešiť a vyžaduje odbornú pomoc, ktorá vyvoláva na strane poisteného potrebu poskytnutia asistenčných služieb v zmysle poistnej
zmluvy, ak je s touto skutočnosťou spojená povinnosť
poistiteľa poskytnúť poistné plnenie a/alebo asistenčné
služby;
škodová udalosť: skutočnosť, z ktorej vznikla škoda
a ktorá by mohla byť dôvodom na vznik práva na poistné plnenie z tohto poistenia;
poistné riziko: miera pravdepodobnosti vzniku poistnej
udalosti vyvolanej poistným nebezpečenstvom;
poistné: poplatok za poistenie, ktorý je poistník povinný
platiť poistiteľovi;
poistná lehota: lehota, na ktorú bolo poistenie dohodnuté;
poistné obdobie: je časové obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné;
poistný rok: čas, ktorý začína o 00.00 hodine dňa uvedeného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia a končí 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;
poistná zmluva: skupinová poistná zmluva o poistení
asistenčných služieb č. 301R061310 v znení neskorších
dodatkov uzatvorená medzi poistiteľom a poistníkom,
v ktorej sa poistiteľ najmä zaväzuje v prípade vzniku poistnej udalosti poskytnúť v dohodnutom rozsahu poistné plnenie a poistník sa najmä zaväzuje platiť poistné;
korešpondenčná adresa: 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 funkcia doručenia. V prípade, že je poistiteľovi ako korešpondenčná adresa oznámená adresa
osoby odlišnej od poistníka alebo poisteného, nenesie
poistiteľ zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z prípadného omeškania pri odovzdaní korešpondencie medzi týmito osobami;
kontaktné spojenie: telefonické, e-mailové alebo iné
spojenie, na ktoré je poistiteľ oprávnený zaslať svoje
oznámenia;
hrubá nedbanlivosť: konanie alebo zanedbanie, pri
ktorom musel byť vznik škody predpokladaný alebo
očakávaný, a poistník alebo poistený vedel či mohol
a mal vedieť, že pri takom konaní alebo zanedbaní škoda nastane; znalosť chybnosti alebo škodlivosti vykonávanej činnosti alebo konania;
domácnosť: je byt alebo rodinný dom, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené na bývanie
a ktoré sú uvedené ako odberné miesta v zmluve o dodávkach energie medzi poistníkom a poisteným. Za do-

Článok 1 – Úvodné ustanovenia
1. Pre toto skupinové poistenie asistenčných služieb
platí zákon č. 37/2004 Zb. o poistnej zmluve (ďalej
len „zákon“), Občiansky zákonník a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, tieto PP-SPPAS-1405, poistná zmluva a prípadné ďalšie
písomné dohody.
2. Toto poistenie sa uzatvára ako škodové.

Článok 2 – Výklad pojmov
Na účely tohto poistenia sa nižšie uvedené pojmy vykladajú vždy takto:
poistiteľ: Europ Assistance, S. A., se 1, promenade de
la Bonette – 922 30 Gennevilliers, Francúzsko, registrovaná v Nanterreskom registri firiem pod ref. číslom
B 403 147 903 prostredníctvom organizačnej zložky 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;
poistník: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so
sídlom Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO:
35815256;
asistenčná centrála: Europ Assistance, s. r. o., so sídlom
Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO:
25287851, zapísaná v obchodnom registri vedenom
mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 87094, ktorá
menom a na účet poistiteľa z jeho poverenia poskytuje
poistné plnenie poisteným;
obchodné podmienky: obchodné podmienky pre dodávky elektriny pre odberateľa elektriny v domácnosti;
odberateľ: fyzická osoba, ktorá nakupuje zemný plyn
alebo elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti,
a táto neslúži na podnikateľskú činnosť, a ktorá sa zaviazala dodržiavať obchodné podmienky;
poistený: odberateľ, ktorý s poistníkom uzatvoril zmluvu o odbere energie a na ktorého sa vzťahuje poistenie
dohodnuté podľa PP-SPPAS-1405;
oprávnená osoba: fyzická osoba, ktorá nakupuje zemný plyn alebo elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti, osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne
právo na poistné plnenie, je poistený, prípadne iný člen
domácnosti;
poistenie škodové: poistenie, ktorého účelom je náhrada škody vzniknutej v dôsledku poistnej udalosti;
poistná udalosť: náhodná, nepredvídateľná udalosť,
ktorej vplyvom došlo k poškodeniu dátového nosiča,
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Článok 4 – Zánik každého jednotlivého poistenia

mácnosť sa nepovažujú spoločné priestory v domoch
s viac ako jedným bytom, ako napríklad spoločné chodby, schodiská a výťahy, ďalej spoločné pôjdy, pivnice,
kočikárne, balkóny a terasy alebo spoločné garáže;
zaistenie služieb: forma poistného plnenia, keď poistiteľ prostredníctvom asistenčnej centrály vykoná úkony
potrebné na poskytnutie služby poistenému v rozsahu
a podľa limitov uvedených v Časti B – Zvláštnej časti
týchto PP-SPPAS-1405, pričom náklady služieb presahujúce stanovené finančné limity budú uhradené poisteným;
zmluvný dodávateľ/dodávateľ: právnická či fyzická
osoba, ktorá poskytuje služby či vykonáva práce, ktoré
sú objednané asistenčnou centrálou a vykonávané pre
poisteného;
práce: služby, ktoré má poistiteľ prostredníctvom asistenčnej centrály zaistiť poistenému v prípade poistnej
udalosti;
obnova dát: služba, ktorú poistiteľ prostredníctvom
asistenčnej centrály zaistí poistenému v prípade poškodenia dátového nosiča a dát na ňom uložených. Služba
zahŕňa posúdenie a diagnostiku poškodeného nosiča,
obnovenie stratených/poškodených dát, náhradu nosiča s rovnakými alebo vyššími charakteristikami ako poškodený nosič, ak tento už nebude použiteľný. Služba
ďalej zahŕňa dopravu nosiča z bydliska klienta do laboratória a naspäť;
poškodenie dátového nosiča: udalosť, pri ktorej dôjde
k poškodeniu nosiča dát spôsobeným poškodením, ako
je nehoda, pád, požiar alebo poškodenie vodou, ľudskou chybou, počítačovým vírusom, chybou softvéru
alebo chybou hardvéru;
vzdialená asistencia: služba, ktorá umožňuje používateľovi spojiť sa telefonicky alebo cez internet s kvalifikovaným technikom s cieľom získať podporu pri použití
osobného počítača alebo technologického zariadenia
v rozsahu uvedenom v Časti B – Zvláštnej časti týchto
PP-SPPAS-1405.

1. Okrem spôsobov stanovených zákonom alebo inými
právnymi predpismi p
 oistenie zaniká:
a)	dohodou medzi poistníkom a poisteným; v tejto
dohode musí byť určený okamih zániku poistenia
a spôsob vzájomného vyrovnania záväzkov;
b)	písomnou výpoveďou poistníka doručenou poistiteľovi po uplynutí viac ako 30 dní od vzniku poistenia; v takom prípade poistenie zanikne ku dňu
doručenia písomnej výpovede poistiteľovi;
c)	výpoveďou poistiteľa alebo poistníka doručenou
poistenému do 1 mesiaca odo dňa výplaty poistného plnenia; výpovedná lehota je 1 mesiac, jej
uplynutím poistenie zanikne;
d)	
dňom vyhlásenia úpadku na majetok poistníka
alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie úpadku
pre nedostatok majetku;
e)	uplynutím poistnej lehoty, ak bolo poistenie dohodnuté na lehotu určitú.
2. Zánik poistenia jednotlivých poistených sa stanovuje
na 24.00 hodinu dňa oznámeného poistníkom poistiteľovi ako dátum konca poistenia.
3. Ukončenie či zánik jednotlivého či jednotlivých poistení nemá vplyv na trvanie ostatných poistení.

Článok 5 – Horná hranica poistného plnenia
1. Podmienky získania nároku na poistné plnenie, horná
hranica poistného plnenia a jednotlivé výšky čiastkových limitov poistného plnenia sú vymedzené ďalej
v Časti B – Zvláštnej časti týchto PP-SPPAS-1405.

Článok 6 – Poistné
1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné považované za bežné poistné.
2. 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.
3. Ak je poistné hradené prostredníctvom peňažného
ústavu, banky alebo prevádzkovateľa poštových služieb, je poistné považované za uhradené dňom pripísania celej sumy na účet určený poistiteľom.
4. Zaplatené poistné použije poistiteľ na úhradu pohľadávok na poistné v poradí, v akom po sebe
vznikli.
5. Poistiteľ má právo novo upraviť výšku bežného poistného na ďalšie poistné obdobie, ak dôjde k zmene nasledujúcich podmienok rozhodujúcich na jeho
stanovenie:

Článok 3 – Vznik a trvanie poistenia
1. Každé jednotlivé poistenie môže vzniknúť za predpokladu, že poistený spĺňa podmienky na vstup do
poistenia definované poistnou zmluvou.
2. Každé jednotlivé poistenie vzniká od 00.00 hodiny
dňa oznámeného poistníkom poistiteľovi ako dátum
začiatku poistenia.
3. Začiatok poistenia nemôže byť dohodnutý na deň,
ktorý predchádza dňu nadobudnutia účinnosti poistnej zmluvy.
4. Ustanovenia zákona upravujúce prerušenie poistenia
v dôsledku neuhradenia poistného sa pre poistenie
dohodnuté podľa PP-SPPAS-1405 nepoužijú.
5. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v čase trvania poistenia.
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Článok 8 – Práva a povinnosti poistníka
a poisteného pri uzatváraní poistnej zmluvy
a v priebehu platnosti poistnej zmluvy

a)	ak sa zmenia všeobecne záväzné právne predpisy,
ktorými sa riadi náhrada škody alebo ktoré majú
vplyv na stanovenie výšky poistného plnenia;
b)	ak nie je poistné dostatočné na zabezpečenie trvalej splniteľnosti záväzkov poistiteľa podľa zákona o poisťovníctve.

1. Poistník je pri uzatváraní poistnej zmluvy povinný odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné
otázky poistiteľa týkajúce sa dohodovaného poistenia. Poistník je tiež povinný písomne oznámiť poistiteľovi všetky jemu známe okolnosti, ktoré sú podstatné na prevzatie rizika. To platí tiež 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 dohodovaní poistenia
poistiteľom opýtaný, alebo skutočností uvedených
v poistnej zmluve.
3. Ak zodpovie poistník pri dohodovaní poistnej zmluvy
úmyselne alebo z nedbalosti nepravdivo alebo neúplne písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dohodovaného poistenia, má poistiteľ právo od poistnej
zmluvy odstúpiť, ak by pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok poistnú zmluvu neuzatvoril. Toto
právo môže poistiteľ uplatniť do dvoch mesiacov
odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo zanikne. To platí i v prípade zmeny poistnej zmluvy.
4. Rovnaké právo odstúpiť od poistnej zmluvy ako poistiteľ má za podmienok podľa odseku 4 tiež aj poistník, ak mu poistiteľ alebo ním zmocnený zástupca
nepravdivo alebo neúplne zodpovedal jeho písomné
otázky týkajúce sa dohodovaného 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 odčíta sumu, ktorú už
z poistenia plnil. V prípade odstúpenia ktorejkoľvek
zo zmluvných strán je poistiteľ oprávnený odčítať od
zaplateného poistného náklady spojené so vznikom
a správou poistenia.
6. Poistený je povinný 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 alebo zánik poistného rizika.
8. Ak poistenému hrozí škoda, je povinný na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam.
9. Poistený je povinný dbať na to, 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.

Článok 7 – Práva a povinnosti poistiteľa
1. Okrem ďalších práv stanovených právnymi predpismi je poistiteľ oprávnený najmä:
a)	udeľovať poistníkovi, poistenému pokyny na odvrátenie poistnej udalosti alebo zmenšenie rozsahu jej následkov;
b)	odmietnuť plnenie z poistenia, ak poistený 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
poistený poruší svoje zákonné povinnosti a také
porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej
udalosti alebo na jej priebeh, alebo na zväčšenie
rozsahu jej následkov, alebo na zistenie alebo určenie výšky poistného plnenia, alebo na sťaženie
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 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 dohodovaní poistenia, jeho správe a pri likvidácii poistných
udalostí. Poistiteľ môže poskytnúť tieto informácie
len so súhlasom poisteného alebo poistníka alebo
pokiaľ tak stanoví zvláštny právny predpis;
b)	
poskytnúť jasným a presným spôsobom, písomne a v slovenskom jazyku informácie o poistiteľovi alebo o poistnom vzťahu podľa § 66
a § 67 zákona;
c)	zabezpečiť identifikáciu účastníka poistenia v rozsahu stanovenom zákonom a príp. ďalšími zvláštnymi právnymi predpismi.
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10.	Ak je konanie alebo vedomosť poistníka alebo pois-

škody spôsobenej poistnou udalosťou alebo iné obdobné právo. V prípade zistenia vykonania neoprávnených transakcií je oprávnená osoba povinná požiadať poistníka neodkladne o reklamačné konanie
v zmysle obchodných podmienok.
4. Poistený je povinný poistiteľovi pred výplatou poistného plnenia preukázať, že mu patrí právo na poistné
plnenie.
5. Všetky povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy
a z právnych predpisov, ktoré sa týkajú poisteného, sa primerane vzťahujú aj na všetky osoby, ktoré
uplatňujú nároky na poistné plnenie. Tieto osoby tiež
zodpovedajú za plnenie predpísaných povinností na
zmiernenie škody a povinností smerujúcich k predchádzaniu a odvráteniu škôd.

teného právne významné, prihliada poistiteľ pri zisťovaní porušenia povinností právnym predpisom alebo
obchodnými podmienkami poistníka tiež na konanie
a vedomosti ďalších osôb konajúcich z podnetu poistníka alebo poisteného alebo v jeho prospech.
11.	
Poistník ani poistený nemôže postúpiť pohľadávku
na poistné plnenie.
12.	Ďalšie povinnosti poistníka alebo poisteného môžu
byť stanovené poistnou zmluvou.

Článok 9 – Práva a povinnosti poistníka a poisteného spojené so vznikom škodovej a poistnej udalosti
1. Okrem ďalších povinností stanovených právnymi
predpismi je poistený pri vzniku škodovej udalosti
najmä povinný:
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 informácie na posúdenie nároku na poistné plnenie, najmä preskúmať príčiny a rozsah škody na stanovenie výšky
poistného plnenia;
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 spáchanie 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 právnymi
predpismi sú poistení pri vzniku škodovej udalosti
najmä povinní:
a)	neodkladne potom, čo sa o škode dozvedeli, informovať poistiteľa spôsobom definovaným v Časti B
– Zvláštnej časti týchto PP-SPPAS-1405;
b)	predložiť poistiteľovi nevyhnutné doklady, predovšetkým vyplnený a podpísaný škodový protokol,
vrátane všetkých príloh v ňom uvedených v prípade, že poistený od poistiteľa požaduje poistné
plnenie formou spätnej úhrady nákladov vynaložených v rámci poistnej udalosti.
3. Poistený i poistník sú povinní postupovať tak, aby poistiteľ mohol voči inému uplatniť právo na náhradu

Článok 10 – Zmeny v poistení
1. Zmeny v poistnej zmluve je možné vykonávať iba písomnou formou, inak sú neplatné, ak poistná zmluva
nestanoví inak.

Článok 11 – Forma právnych úkonov
1. Poistná zmluva a všetky ostatné právne úkony týkajúce sa poistenia musia mať písomnú formu.
2. Poistiteľ je oprávnený určiť, ktoré jeho úkony, príp.
úkony poistníka, poisteného, nemusia mať písomnú
formu.
3. Poistiteľ je oprávnený použiť na vyjadrenie svojho
prejavu vôle i inú ako písomnú formu, ak je toto v záujme ochrany spotrebiteľa alebo poistiteľa. 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 a poisteným v súvislosti
so správou poistenia, riešením škodových, respektíve
poistných udalostí. Tieto prostriedky slúžia na urýchlenie vzájomnej komunikácie, no nenahradzujú 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, charakter
oznamovaných informácií, okolnosti, ako aj potreby
a záujmy poistníka, poisteného a oprávnenej osoby.
5. Poistiteľ je oprávnený na písomný úkon určenému
poistníkovi, poistenému alebo inému účastníkovi
poistenia pripojiť doložku, že ak sa nevyjadrí tento
účastník do 1 mesiaca od doručenia, berie sa to tak,
že s úkonom poistiteľa súhlasí.
6. Oznámenia poisteného poistiteľovi budú zasielané
prostredníctvom poistníka alebo priamo poistiteľovi
podľa jeho inštrukcií.
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Článok 12 – Doručovanie

4. Poistenie sa nevzťahuje na udalosti, ktoré nastali pred
začiatkom poistenia.

1. Písomnosti doručuje poistiteľ na adresu v Slovenskej
republike prostredníctvom držiteľa poštovej licencie
(pošty) ako obyčajné či doporučené zásielky, prípadne
iným vhodným spôsobom, ak nie je dohodnuté inak.
2. Ak nie je adresát doporučenej zásielky zastihnutý, aj
keď sa v mieste doručenia zdržuje, doručí sa inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom
istom dome, pôsobiacej v tom istom mieste podnikania alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak
je ochotná obstarať odovzdanie písomnosti. Ak nie je
možné zásielku ani takto doručiť, písomnosť sa uloží
na pošte, ktorá adresáta vhodným spôsobom vyzve,
aby si písomnosť vyzdvihol. Ak si nevyzdvihne adresát
zásielku do 10 dní od uloženia, považuje sa posledný
deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát
o uložení nedozvedel. Ak nie je zistený opak, berie sa
to tak, že sa adresát v mieste doručenia zdržoval.
3. Poistiteľ a poistník sa dohodli na tom, že ak bude listom
doručovaná poistiteľom prostredníctvom asistenčnej
centrály poistníkovi alebo poistenému výpoveď odstúpením od tejto zmluvy alebo oznámenie o odmietnutí poistného plnenia a tento list sa vráti poistiteľovi
prostredníctvom asistenčnej centrály ako nedoručený,
rozväzuje sa poistná zmluva dňom, keď sa tento list
poistiteľovi prostredníctvom asistenčnej centrály vráti.
4. Poistiteľ je povinný prostredníctvom asistenčnej
centrály poistníkovi alebo poistenému zaslať výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo oznámenie o odmietnutí poistného plnenia formou doporučeného
listu alebo doporučeného listu do vlastných rúk.

Článok 14 – Územný rozsah
1. Poistenie sa vzťahuje iba na poistné udalosti, ktoré
nastanú v Slovenskej republike.

Článok 15 – Spracovanie osobných údajov
– poučenie subjektu údajov
Na základe a v súlade so zákonom č. 101/200 Zb.
o ochrane osobných údajov, Europ Assistance, s. r. o.,
so sídlom Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 25287851 konajúca v zastúpení poistiteľa ako
správca spracováva osobné údaje fyzických osôb a informuje i o právach subjektu údajov a o povinnostiach
správcu alebo spracovateľa.
Osobné údaje považuje Europ Assistance, s. r. o., striktne za dôverné a je povinná o nich zachovávať mlčanlivosť, rovnako ako o údajoch týkajúcich sa dohodnutého
poistenia podľa príslušných platných právnych noriem.
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 úradov a ďalších subjektov. Uzatvorením poistnej zmluvy zbavuje poistený Europ Assistance,
s. r. o., mlčanlivosti o dohodnutom poistení a o prípadných škodových udalostiach vo vzťahu k poistiteľovi pre
potreby zaistenia poistiteľa.

Článok 13 – Výluky z poistenia

Spracovávať adresné a identifikačné osobné údaje bude
Europ Assistance, s. r. o., na čas nevyhnutne nutný na
zaistenie práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkového právneho vzťahu, a ďalej na čas vyplývajúci zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon
o archívnictve, zákon proti legalizácii výnosov z trestnej
činnosti, účtovné a daňové predpisy a pod.).

1. Z poistenia nevzniká právo na poistné plnenie za
škody vzniknuté v dôsledku:
a)	vojenských udalostí, vzbury, povstania alebo iných
hromadných násilných nepokojov, štrajku, výluky,
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) pôsobenia jadrovej energie;
d)	úmyselného konania alebo hrubej nedbalosti poisteného.
2. Z poistenia tiež nevzniká právo na poistné plnenie za
akékoľvek iné ako priame škody, najmä sa nevzťahuje na akékoľvek následné či súvisiace škody (napr.
zmluvné či iné pokuty, úroky z omeškania a iné obdobné sankcie).
3. Poistenie sa nevzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo pred tým, ako poistenie nadobudlo svoju
platnosť a účinnosť.

Osobné údaje môžu byť za splnenia zákonných predpokladov odovzdávané subjektom medzinárodného koncernu Europ Assistance a jeho zaisťovacím partnerom
na účely a čas uvedený v predchádzajúcom odseku.
K spracovaniu bude dochádzať automatizovaným spôsobom i manuálne.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, no nevyhnutné na uzatvorenie poistnej zmluvy a na plnenie
práv a povinností z nej vyplývajúcich, ako aj na plnenie povinností a výkon práv z iných právnych vzťahov.
Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov
poistná zmluva zaniká, Europ Assistance, s. r. o., ďalej
nevykonáva vyšetrovanie škodových udalostí a výplaty
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Článok 2 – Hlásenie poistnej udalosti a povinnosti
poisteného

poistných plnení. Europ Assistance, s. r. o., má v tomto
prípade právo na poistné do konca poistného obdobia,
v ktorom došlo k zániku poistenia; ak je poistné stanovené ako jednorazové, má v tomto prípade právo na
celé jednorazové poistné.

1. V prípade poistnej udalosti je poistený povinný,
okrem povinností uvedených v článku 9 Časti A –
Všeobecnej časti týchto PP-SPPAS-1405, oznámiť
poistnú udalosť asistenčnej centrále bez zbytočného
odkladu telefonicky na číslo +421 2 20 51 08 88, ktoré
je klientom k dispozícii nepretržite 24 hodín denne
7 dní v týždni.
2. Pri kontaktovaní asistenčnej centrály je volajúci povinný oznámiť nasledujúce informácie:
•	meno a priezvisko;
•	adresu odberného miesta (domácnosti);
•	kontaktné telefónne číslo;
•	popis udalosti a okolnosti dôležitej na určenie najvhodnejšieho riešenia p
 oistnej udalosti.

Europ Assistance, s. r. o., a spracovateľ sú povinní:
• prijať také opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným
údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému neoprávnenému zneužitiu.
Táto povinnosť platí i po ukončení spracovania osobných údajov;
• spracovávať iba pravdivé a presné osobné údaje;
• zhromažďovať údaje iba v nevyhnutnom rozsahu na
stanovený účel;
• nezdružovať osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely;
• pri spracovaní dbať na ochranu súkromného života
subjektov údajov;
• akékoľvek osoby, ktoré prídu do styku s osobnými
údajmi (vrátane zamestnancov správcu alebo spracovateľa), sú povinné dodržiavať povinnosť mlčan
livosti tak o samotných osobných údajoch, ako aj
o bezpečnostných opatreniach na ich ochranu, táto
povinnosť trvá neobmedzene i po skončení zamestnania alebo príslušného vzťahu;
• poskytnúť k žiadosti subjektu údajov informácie
o spracovaní jeho osobných údajov, a to za úhradu
vecných nákladov s tým spojených.

Článok 3 – Rozsah poskytovaných služieb
– poistného plnenia
1. V rámci poistenia asistenčných služieb podľa týchto
PP-SPPAS-1405 sú asistenčnou centrálou poskytované nasledujúce služby:
a)	vzdialená asistencia – Článok 7 Časti B – Zvláštnej
časti týchto PP-SPPAS-1405;
b)	telefonická asistencia – Článok 8 Časti B – Zvláštnej časti týchto PP-SPPAS-1405;
c)	obnova dát – Článok 9 Časti B – Zvláštnej časti
týchto PP-SPPAS-1405.
Článok 4 – Limity poistného plnenia
pre službu vzdialenej asistencie

V prípade, keď Europ Assistance, s. r. o., alebo spracovateľ vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore
so zákonom alebo v rozpore s ochranou súkromného
a osobného života subjektu údajov, môže subjekt údajov najmä žiadať E
 urop Assistance, s. r. o., alebo spracovateľa o vysvetlenie, požadovať odstránenie chybného
stavu a v prípade nevyhovenia tejto žiadosti má možnosť obrátiť sa na príslušný úrad.

1. Poistiteľ a poistník dohodujú poistenie podľa ustanovení týchto PP-SPPAS-1405 a ustanovení poistnej
zmluvy s nasledujúcimi maximálnymi limitmi plnenia:
a)	60 minút konzultácie s odborníkom na jednu poistnú udalosť;
b) počet konzultácií za poistné obdobie je 2;
c)	maximálny počet počítačov a technologických zariadení, pre ktoré sa služba poskytuje, je dva.

Ten, ktorého osobné údaje sú spracovávané alebo ktorý
osobné údaje poskytol, je povinný bezodkladne nahlásiť
správcovi akúkoľvek zmenu osobných údajov.

Článok 5 – Limity poistného plnenia
pre službu telefonickej asistencie
ČASŤ B – ZVLÁŠTNA ČASŤ
1. Poistiteľ a poistník dohodujú poistenie podľa ustanovení týchto PP-SPPAS-1405 a ustanovení poistnej
zmluvy s nasledujúcimi maximálnymi limitmi plnenia:
a)	60 minút konzultácie s odborníkom na jednu poistnú udalosť;
b) počet konzultácií za poistné obdobie je 2.

Článok 1 – Predmet poistenia
1. Predmetom poistenia je poskytnutie poistného plnenia formou asistenčných služieb v rozsahu a podľa
podmienok poistnej zmluvy, všeobecnej a zvláštnej
časti týchto PP-SPPAS-1405.
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Článok 6 – Limity poistného plnenia
pre službu obnovy dát

f)	podpora a rady pri: používaní elektronickej pošty,
používaní vyhľadávačov na internete, nakupovaní
cez internet a informácie o bezpečných platbách
na internete;
g)	
podporované operačné systémy sú: Microsoft
Windows 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP a Microsoft
Windows 2000;
h)	minimálne požadované prehľadávače sú: Internet
Explorer 6, Netscape 6, Firefox 1.0, Opera 9.0 a Safari 1.0.
5. Vzdialená asistencia pre osobné počítače je poskytovaná v prípade, že oprávnená osoba disponuje
funkčným pripojením k internetu.

1. Poistiteľ a poistník dohodujú poistenie podľa ustanovení týchto PP-SPPAS-1405 a ustanovení poistnej
zmluvy s nasledujúcimi maximálnymi limitmi plnenia:
•	limit 350 eur vrátane DPH na jednu poistnú udalosť vzťahujúcu sa na prácu, dopravu zariadenia
do a z laboratória formou zásielkovej služby, náhradný nosič vo forme DVD (max. 5 ks) či prenositeľný disk (1 ks) do výšky 50 eur, maximálny počet
udalostí v jednom poistnom roku je 2.

Článok 7 – Pomoc v prípade potreby
vzdialenej asistencie
Článok 8 – Telefonická asistencia
pre technologické zariadenia

1. V prípade potreby vzdialenej asistencie zaistí asistenčná centrála spojenie zmluvného dodávateľa
s oprávnenou osobou.
2. Služba vzdialenej asistencie je poskytovaná v pracovných dňoch od 8.00 do 20.00 hod.
3. Zmluvný dodávateľ sa telefonicky skontaktuje
s oprávnenou osobou najneskôr do 30 minút od prijatia požiadavky zo strany oprávnenej osoby. V prípade, že bude oprávnená osoba požadovať spätný kontakt neskôr ako do 30 minút, dodávateľ sa v tomto
čase s oprávnenou osobou spojí, ak tento čas bude
vo vyššie uvedených pracovných hodinách. V prípade požiadavky na vzdialenú asistenciu mimo vyššie
uvedených pracovných hodín sa zmluvný dodávateľ
skontaktuje s oprávnenou osobou v najbližšom možnom pracovnom dni medzi 8.00 a 20.00 hod.
4. Vzdialená asistencia pre osobné počítače je poskytovaná v tomto rozsahu:
a)	
podpora pri používaní nasledujúceho hardvéru:
stolové počítače, prenosné počítače, periférne zariadenia;
b)	podpora pri používaní, inštalácii a nastavení periférnych zariadení ako tlačiarne a skenery;
c)	podpora pri nastavení počítača a používaní, inštalácii a odinštalovaní nasledujúceho softvéru: MS
Windows 2000/XP/Vista/7/8, MS Outlook, Outlook
Express, MS Internet Explorer, MS Word, MS Excel,
MS Access, MS PowerPoint, McAfee Antivirus, Norton Antivirus, Panda Antivirus, Symantec Antivirus, TrendMicro Internet Security, Acrobat Reader,
Windows Live Messenger, Skype, Cyberlink Power
DVD, Intervideo WinDVD, Audioneer NewDJ, Apple QuickTime, Ulead Photo Explorer, Nero, Easy
CD Creator, WinOn CD, WinZip, WinRar, WinAce;
d)	poradenstvo týkajúce sa požiadaviek na hardvér
a softvér pre podporované aplikácie;
e)	aktualizácia verzií pre podporovaný softvér, ak má
používateľ k dispozícii príslušnú licenciu alebo je
aktualizácia zadarmo;

1. Telefonická asistencia pre technologické zariadenia
je poskytovaná v tomto rozsahu:
a)	podpora pri používaní, nastavení a inštalácii nasledujúcich zariadení: televízor, prehrávač Blu-ray/
DVD, set-top box, digitálny fotoaparát, digitálna
kamera, digitálny fotorámček, mobilný telefón;
b)	aby bolo možné túto službu poskytnúť, je nevyhnutnou podmienkou, aby bola príručka na po
užitie zariadenia, ku ktorej oprávnená osoba žiada
o asistenciu, k dispozícii na internete v slovenskom
alebo anglickom jazyku.
Článok 9 – Pomoc v prípade potreby obnovy dát
1. V prípade potreby obnovy dát zaistí asistenčná centrála spojenie zmluvného dodávateľa s oprávnenou
osobou.
2. Oprávnená osoba je povinná vždy po vzniku poistnej udalosti kontaktovať asistenčnú centrálu a takú
udalosť nahlásiť v rozsahu podľa článku 2. V prípade
súhlasu asistenčnej centrály s obnovou dát iným ako
preferovaným dodávateľom, môžu byť vzniknuté náklady poistenému spätne hradené. Ich výška môže
byť ale krátená, a to do výšky nákladov, ktoré by asistenčná centrála hradila, ak by služby boli poskytnuté
jej zmluvným dodávateľom.
3. Zmluvný dodávateľ poskytne službu obnovenia dát
pre poškodené dátové nosiče vo vlastníctve používateľa, ktorým poškodenie znemožní prístup k informáciám uloženým na poškodenom nosiči. Ide o tieto typy dátových nosičov:
a)	pevné disky (IDE, IDE na RAID0, SATA, SATA na
RAID0, USB/FireWire, Microdrive, PCMCIA);
b) vyberateľné USB zariadenia;
c)	
pamäťové karty (Flash, PCMCIA, Memory Stick,
Microdrive);
d) fotografické karty (SD, MMC);
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Článok 10 – Zvláštne výluky a dohody

e) CD, DVD, Blu-ray;
f) dokumenty MS Office;
g) komprimované súbory (zip, arj, rar);
h) súbory pošty pre programy Outlook a Outlook Express.
4. Podporované operačné systémy sú: Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows
Vista, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows
2000.
5. Oprávnená osoba poskytne písomné povolenie
na prístup k obsahu nosiča.
6. Asistenčná centrála a zmluvný dodávateľ neručia za
výsledok, ani nebude poskytnuté žiadne odškodnenie alebo kompenzácia, ak sa obnovenie dát na nosiči čiastočne alebo vôbec nepodarí, alebo bude spôsobené poškodenie dátového nosiča.
7. Poistený berie na vedomie, že obnovenie dát môže
spôsobiť väčšie poškodenie nosiča alebo zariadenia
i jeho úplné zničenie alebo definitívnu stratu obsiahnutých dát.
8. Zmluvný dodávateľ a oprávnená osoba budú považovať všetky informácie, dáta, metódy a dokumentáciu, s ktorou by sa mohli v dôsledku využitia služby
zoznámiť, za striktne dôverné.
9. Oprávnená osoba po dohode so zmluvným dodávateľom vyplní objednávkový formulár na webových
stránkach dodávateľa, kde uvedie:
a) osobné údaje;
b) typ dátového nosiča;
c) popis poruchy;
d)	metódu doručenia dátového nosiča dodávateľovi, oprávnená osoba môže zvoliť medzi osobným
doručením, zaslaním poštou alebo vyzdvihnutím
zadarmo zo strany zmluvného dodávateľa.
10.	Zmluvný dodávateľ prevezme od oprávnenej osoby
poškodený nosič vrátane hesiel na prístup do systému, k priečinkom a programom potrebným na spustenie súborov, ktoré je potrebné obnoviť.
11.	
Zmluvný dodávateľ je vyňatý z akejkoľvek zodpovednosti za stratu alebo škody, ktoré môže nosič utrpieť počas zasielania alebo dopravy do alebo z akéhokoľvek miesta, rovnako ako za stratený zisk alebo
akýkoľvek iný vyplývajúci dôsledok.
12.	
V okamihu, keď zmluvný dodávateľ prevezme poškodený nosič, pristúpi k jeho okamžitej analýze
a diagnostikovaniu s cieľom začať proces obnovenia
obsiahnutých dát.
13. Po skončení procesu obnovenia dát z poškodeného nosiča zašle zmluvný dodávateľ dáta klientovi na
novom nosiči.
14.	
S cieľom pokrytia možnej straty počas zasielania
odovzdávacieho nosiča bude nahraná a uložená na
bezpečnom mieste kópia obnovených informácií. Po
uplynutí pätnástich dní od dátumu zaslania nového
nosiča používateľovi bude táto bezpečnostná kópia
definitívne zničená.

1. V prípadoch, keď je zaistenie služieb vykonávané bez
predchádzajúceho nahlásenia a schválenia asistenčnou centrálou, nebudú vzniknuté náklady poistenému spätne hradené.
2. Náklady presahujúce limity poistných plnení uvedené v článku 4 a 5 Časti B – Zvláštnej časti týchto
PP-SPPAS-1405 budú uhradené poisteným či oprávnenou osobou.
3. V prípade nutnosti použitia inštalačného média s originálnym softvérom zariadenia, keď toto médium
nebude mať oprávnená osoba k dispozícii, zmluvný
dodávateľ vyhľadá a prevezme softvér na internete,
ak to bude možné a ak bude mať oprávnená osoba
príslušnú licenciu.
4. Používateľ musí pred začatím vzdialeného riadenia
zariadenia obstarať bezpečnostné kópie dát, softvéru
a ďalších súborov uložených na diskoch svojho počítača alebo iných nosičoch.
5. Výluky pre službu vzdialenej asistencie:
a)	je vylúčená asistencia pre zariadenia alebo programy mimo okruhu pokrytého týmito podmienkami
rovnako ako pre servery. Táto služba nezahrňuje
podporu aplikácií vyvinutých špecificky pre produkty MS Office alebo iný softvér so špecifickou
správou.
6. Výluky pre službu obnovy dát:
a)	sú vylúčené súbory a zariadenia mimo okruhu pokrytého týmito podmienkami a v každom prípade
sa zo služby vylučujú komplexné ukladacie systémy, aplikačné servery, pásky back-up a webové
servery;
b)	
do služby nie sú zahrnuté rekonfigurácie alebo
preinštalovania nosičov;
c)	sú vylúčené obnovenia ukladacích nosičov, s ktorými bolo manipulované pred ich odovzdaním
zmluvnému dodávateľovi;
d)	obnova dát nie je možná v prípade poškodenia kyselinou a podobnými látkami, v prípade prepísania
nosiča alebo v prípade straty magnetického filmu;
e)	
je vylúčené obnovenie originálnych filmov, CD,
hier a ďalších aplikácií;
f)	sú vylúčené zariadenia na profesionálne použitie;
g)	
pravdepodobnosť obnovenia dát sa zmenšuje
v prípade: manipulácie neodborným personálom,
požiarov, straty stôp (prepísanie interného nastavenia disku), prepísania informácií (formátovanie
alebo preinštalovanie) a nárazov.
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