
 

 
 
Údaje uvedené v tejto tabuľke predstavujú horný limit pre asistenčné služby poskytované poisťovateľom 
prostredníctvom Assistance, ktoré sú bližšie definované v tomto dokumente. 



 
I. PREDCESTOVNÁ ASISTENCIA 

 
Poisťovateľ informuje poistného o: 

a) Aktuálnych kurzoch mien,  
b) Priemerných cenách vybraných komodít v danej krajine, 
c) Optimálnych turistických trasách v cieľovej krajine, 
d) Zjazdnosti ciest, cenách pohonných látok, mýtnom, 
e) Dokladoch, nutných na vstup do príslušnej krajiny, 
f) Zastupiteľských úradoch vrátane podania ostatných kontaktných údajov. 

 
II. TECHNICKÉ ASISTENČNÉ SLUŽBY 

 
1. Nehoda vozidla v SR . Ak dôjde  na území SR k dopravnej nehode vozidla, následkom ktorej sa vozidlo 
stane nepojazdným, ASSISTANCE: 
• zorganizuje a uhradí opravu na mieste nehody, alebo 
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu od miesta, kde došlo k 

dopravnej nehode, alebo 
• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného vozidla najbližšie k miestu dopravnej nehody po dobu max. 

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

Rozhodnutie o voľbe asistenčnej služby, ktorá bude poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.  
2. Nehoda vozidla v zahrani čí. Ak dôjde  v zahraničí k dopravnej nehode vozidla, následkom ktorej sa 
vozidlo stane nepojazdným, ASSISTANCE: 
• zorganizuje a uhradí opravu na mieste, alebo 
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu od miesta, kde došlo k 

dopravnej nehode, alebo 
• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného vozidla najbližšie k miestu dopravnej nehody po dobu max. 

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

Rozhodnutie o voľbe asistenčnej služby, ktorá bude poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.  
3. Mechanická porucha vozidla na území SR . Ak dôjde na území SR k mechanickej poruche vozidla, 
následkom ktorej sa vozidlo stane nepojazdným, ASSISTANCE: 
• zorganizuje opravu vozidla na mieste, alebo 
• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu od miesta, kde došlo k 

mechanickej poruche, alebo 
• zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla najbližšie k miestu mechanickej poruchy, alebo 
• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla do miesta trvalého bydliska poisteného. 

Rozhodnutie o voľbe asistenčnej služby, ktorá bude poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.  
4. Mechanická porucha v zahrani čí. Ak dôjde v zahraničí k mechanickej poruche vozidla, následkom ktorej 
sa vozidlo stane nepojazdným, ASSISTANCE: 
• zorganizuje a uhradí opravu vozidla na mieste mechanickej poruchy, alebo 
• zorganizuje a uhradí odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho servisu od miesta, kde došlo k 

mechanickej poruche, alebo 
• zorganizuje a uhradí úschovu nepojazdného vozidla najbližšie k miestu mechanickej poruchy po dobu 

max. 3 dní, alebo 
• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla do miesta trvalého bydliska poisteného. 

Rozhodnutie o voľbe asistenčnej služby, ktorá bude poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.  
5. Pokra čovanie v ceste v prípade nehody vozidla na území SR . V prípade, že na vozidle je nutné v 
dôsledku dopravnej nehody na území SR vykonať opravu trvajúcu viac ako 8 hodín, zaistí ASSISTANCE 
nasledujúce služby: 
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na nevyhnutnú dobu, max. jednej noci, alebo 
• zorganizuje a uhradí návrat poisteného do miesta jeho trvalého bydliska na území SR alebo 

pokračovanie v ceste do cieľového miesta, a to prenájmom náhradného vozidla na nevyhnutnú dobu, 
ktorá však neprekročí 72 hodín na území SR, alebo vlakom II. triedy. 

Rozhodnutie o voľbe asistenčnej služby, ktorá bude poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.  



6. Pokračovanie v ceste v prípade nehody vozidla v zahrani čí. V prípade, že na vozidle je nutné v 
dôsledku dopravnej nehody v zahraničí vykonať opravu trvajúcu viac ako 8 hodín, zaistí ASSISTANCE 
nasledujúce služby: 
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na nevyhnutnú dobu, max. dvoch nocí, alebo 
• zorganizuje a uhradí návrat poisteného do miesta jeho trvalého bydliska na území SR alebo 

pokračovanie v ceste do cieľového miesta, a to prenájmom náhradného vozidla na nevyhnutnú dobu, 
ktorá však neprekročí 72 hodín v zahraničí, vlakom II. triedy, alebo letenkou v ekonomickej triede. 

Rozhodnutie o voľbe asistenčnej služby, ktorá bude poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.  
7. Pokra čovanie v ceste v prípade mechanickej poruchy vozidl a na území SR.  V prípade, že na vozidle 
je nutné v dôsledku mechanickej poruchy na území SR vykonať opravu trvajúcu viac ako 8 hodín, zaistí 
ASSISTANCE nasledujúce služby: 
• zorganizuje ubytovanie poisteného, alebo 
• zorganizuje návrat poisteného do miesta jeho trvalého bydliska na území SR alebo pokračovanie v ceste 

do cieľového miesta, a to prenájmom náhradného vozidla alebo vlakom II. triedy. 
Rozhodnutie o voľbe asistenčnej služby, ktorá bude poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.  
8. Pokra čovanie v ceste v prípade mechanickej poruchy vozidl a v zahrani čí. V prípade, že na vozidle je 
nutné v dôsledku mechanickej poruchy v zahraničí vykonať opravu trvajúcu viac ako 8 hodín, zaistí 
ASSISTANCE nasledujúce služby: 
• zorganizuje a uhradí ubytovanie poisteného na nevyhnutnú dobu, max. dvoch nocí, alebo 
• zorganizuje a uhradí návrat poisteného do miesta jeho trvalého bydliska na území SR alebo 

pokračovanie v ceste do cieľového miesta, a to prenájmom náhradného vozidla na nevyhnutnú dobu, 
ktorá však neprekročí 72 hodín v zahraničí, vlakom II. triedy, alebo letenkou v ekonomickej triede. 

Rozhodnutie o voľbe asistenčnej služby, ktorá bude poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.  
9. Krádež vozidla v zahrani čí. Ak dôjde k ukradnutiu vozidla a krádež je riadne nahlásená policajným 
orgánom v danej krajine, ASSISTANCE zabezpečí nasledovné: 
• zorganizuje a uhradí ubytovanie na nevyhnutnú dobu, ktorá však neprekročí dve noci, alebo 
• zorganizuje a uhradí návrat poisteného do miesta jeho trvalého bydliska na území SR alebo 

pokračovanie v ceste do cieľového miesta a to prenájmom náhradného vozidla na nevyhnutnú dobu, 
ktorá však neprekročí 48 hodín, vlakom II. triedy, alebo letenkou v ekonomickej triede. 

Rozhodnutie o voľbe asistenčnej služby, ktorá bude poskytnutá poistenému je v plnej kompetencii 
ASSISTANCE.  
10. Strata k ľúčov od vozidla v SR.  V prípade, že dôjde k strate kľúčov od vozidla v SR bez možnosti do 
vozidla vstúpiť akýmkoľvek iným náhradným spôsobom, ASSISTANCE zorganizuje otvorenie dverí, prípadne 
výmenu zámku. Nehradí sa cena materiálu, súčiastok. 
11. Strata k ľúčov od vozidla v zahrani čí. V prípade, že dôjde k strate kľúčov od vozidla v zahraničí bez 
možnosti do vozidla vstúpiť akýmkoľvek iným náhradným spôsobom, ASSISTANCE zorganizuje a uhradí 
otvorenie dverí, prípadnú výmenu zámkov na vozidle. Nehradí sa cena materiálu, súčiastok. 
12. Vyčerpanie paliva v SR.  V prípade, že v priebehu cesty príde k vyčerpaniu paliva vo vozidle v SR, 
zorganizuje ASSISTANCE dovoz paliva na miesto, kde sa vozidlo nachádza. Nehradí sa cena paliva. 
13. Vyčerpanie paliva v zahrani čí. V prípade, že v priebehu cesty príde k vyčerpaniu paliva vo vozidle v 
zahraničí, asistenčná služba ASSISTANCE zorganizuje a uhradí dovoz paliva na miesto, kde sa vozidlo 
nachádza. Nehradí sa cena paliva. 
14. Zámena paliva v SR.  V prípade, že dôjde nedopatrením, omylom, či nedorozumením pri čerpaní 
pohonných hmôt v priestoroch čerpacej stanice na území SR k tomuto účelu obvykle určenej, k načerpaniu 
nesprávneho typu paliva, ASSISTANCE zorganizuje vyprázdnenie nádrže a prečerpanie nesprávne 
načerpaného paliva. Nehradí sa cena paliva. 
15. Zámena paliva v zahrani čí. V prípade, že dôjde nedopatrením, omylom, či nedorozumením pri čerpaní 
pohonných hmôt v priestoroch čerpacej stanice v zahraničí, k tomuto účelu obvykle určenej, k načerpaniu 
nesprávneho typu paliva, ASSISTANCE zorganizuje a uhradí vyprázdnenie nádrže a prečerpanie nesprávne 
načerpaného paliva. Nehradí sa cena paliva. 
16. Defekt na pneumatikách v SR.  V prípade, že dôjde na území SR k defektu pneumatiky vozidla, 
ASSISTANCE zorganizuje výmenu pneumatiky priamo na mieste. Nehradí sa cena náhradného materiálu a 
súčiastok. 
17. Defekt na pneumatikách v zahrani čí. V prípade, že dôjde v zahraničí k defektu pneumatiky vozidla, 
ASSISTANCE zorganizuje a uhradí výmenu pneumatiky priamo na mieste. Nehradí sa cena náhradného 
materiálu a súčiastok. 
18. Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky v p rípade dopravnej nehody.  Ak je zrejmé, že vozidlo 
bude po dopravnej nehode v zahraničí nepojazdné po dobu dlhšiu ako 7 dní, ASSISTANCE : 
• zorganizuje a uhradí dopravu za účelom vyzdvihnutia opraveného vozidla, 



• zorganizuje a uhradí náklady na odtiahnutie nepojazdného vozidla do miesta trvalého bydliska 
poisteného. 

19. Repatriácia vozidla do Slovenskej republiky v p rípade mechanickej poruchy.  Ak je zrejmé, že 
vozidlo bude po mechanickej poruche v zahraničí nepojazdné po dobu dlhšiu ako 7 dní, ASSISTANCE: 
• zorganizuje dopravu za účelom vyzdvihnutia opraveného vozidla, 
• zorganizuje odtiahnutie nepojazdného vozidla do miesta trvalého bydliska poisteného. 

20. Vyradenie vozidla z evidencie a jeho zošrotovan ie v zahrani čí. Pokiaľ by v dôsledku dopravnej 
nehody v zahraničí boli odhadované náklady na opravu vyššie ako je trhová hodnota vozidla v SR, 
ASSISTANCE zorganizuje a uhradí všetko potrebné na to, aby sa poistený zákonným spôsobom vzdal 
vlastníckeho práva na vozidlo, a zároveň zorganizuje a uhradí zošrotovanie vozidla. 
21. Dodanie náhradných dielov pre opravu v zahrani čí. Pokiaľ by v dôsledku dopravnej nehody alebo 
mechanickej poruchy vozidla v zahraničí bolo nutné zorganizovať nákup náhradných dielov, ktoré nebude 
možné na danom mieste obstarať, potom ASSISTANCE za účelom zaistenia opätovnej prevádzkyschopnosti 
vozidla zorganizuje nákup takýchto náhradných dielov, a následne zorganizuje a uhradí ich doručenie do 
príslušného servisu alebo na medzinárodné letisko, ktoré sa nachádza najbližšie k miestu dopravnej nehody 
alebo mechanickej poruchy. 
22. Finan čná tiese ň poisteného v zahrani čí. V prípade dopravnej nehody alebo mechanickej poruchy v 
zahraničí zorganizuje ASSISTANCE pre poisteného vyplatenie finančnej čiastky v hotovosti v mene štátu, v 
ktorom sa poistený nachádza. Finančná čiastka bude vyplatená len v prípade finančnej núdze, ktorá vznikla v 
súvislosti so škodovou udalosťou na vozidle a len vtedy, ak tretia osoba na území SR uhradí ASSISTANCE 
finančný obnos v slovenskej mene vo výške, ktorú požaduje poistený v cudzom štáte (v kurzovom prepočte). 
Konečná výška vyplatenej finančnej čiastky bude vždy podriadená výške vopred uhradenej čiastky 
v slovenskej mene a ďalej výmenným kurzom v deň jej výplaty. Náklady na prípadné kurzové rozdiely 
nenesie ASSISTANCE. 
 
Právna asistencia v prípade správneho/trestného a c ivilného sporu:  
Právne zastúpenie: 200 EUR/rok. 
Informácie, analýza podkladov, mediácia, poradenstvo: 800 EUR/rok 
 
 

III. DOPLNKOVÉ ASISTENČNĚ SLUŽBY 
 
Asistenčná spoločnosť zorganizuje nasledovné doplnkové asistenčné služby: 
 
1. Drink TAXI:  

V prípade nespôsobilosti poisteného pre riadenie osobného motorového vozidla v dôsledku požitia 
alkoholických nápojov, na základe telefonickej žiadosti, zorganizuje asistenčná spoločnosť odvoz 
poisteného a jeho MV z miesta určeného poisteným na miesto určené poisteným. Náklady na službu nesie 
poistený. 

2. Odvoz vozidla do/zo servisu:  
Na základe telefonickej žiadosti poisteného zorganizuje asistenčná spoločnosť odvoz MV poisteného do 
servisu určeného poisteným za účelom vykonania pravidelnej servisnej prehliadky alebo výmeny 
pneumatík. 

3. Výmena pneumatík  
Na základe telefonickej žiadosti poisteného zorganizuje asistenčná spoločnosť prijatie osobného 
motorového vozidla poisteného do pneuservisu, alebo servisu zvoleného poisteným, za účelom výmeny 
pneumatík na vozidle. Náklady na službu nesie poistený. 

4. Kontrola STK a EK:  
Na základe telefonickej žiadosti poisteného zorganizuje asistenčná spoločnosť prijatie MV poisteného do 
servisu alebo stanice technickej kontroly zvolenej poisteným, za účelom vykonania technickej kontroly 
vozidla (STK). Náklady na službu nesie poistený. 

5. Odvoz die ťaťa na bezpečné miesto ur čené klientom:  
V prípade akejkoľvek udalosti, ktorá zapríčiní nepojazdnosť vozidla poisteného , zorganizuje asistenčná 
spoločnosť na základe telefonickej žiadosti poisteného, odvoz detí prepravovaných v nepojazdnom vozidle 
na bezpečné miesto podľa požiadavky poisteného a to v danej situácii najvhodnejším dopravným 
prostriedkom (taxi, sanitné vozidlo, a pod.). Náklady na služby nesie poistený. 

 
 


