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Spoločnosť: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., Belgicko 
Produkt: Poistenie technickej asistencie

Informácie v tomto dokumente Vám majú pomôcť pochopiť základné vlastnosti a podmienky poistenia. Kompletné informácie pred 
uzavretím poistenia a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch: v poistnej zmluve a v Poistných 
podmienkach technickej asistencie k vozidlám zo dňa 1. 7. 2016 (ďalej len ako „VPP“).

O aký typ poistenia ide?
Poistenie právnej asistencie je súkromné neživotné škodové poistenie pre prípad vybraných rizík uvedených v časti “Čo je predmetom 
postenia?”. Poistenie je možné dohodnúť iba k zájazdom predávaným v obchodnej sieti poistníka.

Čo je predmetom poistenia?
Predmetom poistenia je poskytnutie poistného 
plnenia formou asistenčných služieb v prípade 
poruchy, nehody, odcudzenie vozidla alebo v prípade 
chyby vodiča. 

Aké je poistné plnenie?
 V prípade, že poistené vozidlo je nepojazdné, 

poistiteľ prostredníctvom asistenčnej služby 
poistiteľa zorganizuje, prípadne zorganizuje 
a uhradí asistenčné služby: 

 a)  opravu poisteného vozidla na mieste, alebo
 b)  odtiahnutie poisteného vozidla vrátane 

prípadného vyprostenia do miesta podľa výberu 
poisteného, maximálne však do vzdialenosti 
50 km od miesta udalosti, pokiaľ k poistnej 
udalosti došlo na území SR. V prípade poistnej 
udalosti vzniknutej mimo územie SR, poistiteľ 
zorganizuje a uhradí odtiahnutie do najbližšej 
opravne od miesta poistnej udalosti.

 c)  uskladnenie vozidla na stráženom mieste 
v prípade, že z objektívnych dôvodov nie je 
odtiahnutie do opravne možné (napr. večerné 
hodiny, sviatok ap.)

Upozornenie:  Úplný zoznam poistných plnení 
nájdete vo VPP. 

Čo nie je predmetom poistenia?
  Poistiteľ neposkytne poistné plnenie v prípade 

pokiaľ poistná udalosť bola spôsobená pod 
vplyvom alkoholu, psychofarmatík a drog či iných 
obdobných látok 

Upozornenie:  Úplný zoznam obmedzení a výluk 
nájdete vo VPP. 

Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?
Poistiteľ neposkytne poistné plnenie z poistenia 
v nasledujúcich prípadoch:

 ak poistený/oprávnená osoba viedol vozidlo bez 
platného vodičského oprávnenia, 

 ak k poistnej udalosti došlo v dôsledku úmyselného 
konania, trestného činu, samovraždy či stávky,

 pokiaľ k poistnej udalosti došlo pri súťaži, 
športovom zápolení a príprave na ne alebo 
motoristických prehliadkach

Upozornenie:  Úplný zoznam obmedzení a výluk 
nájdete vo VPP. 

Kde sa na mňa vzťahuje krytie?
Poistenie sa vzťahuje na zemepisnú oblasť Európy v čase trvania zájazdu.



Aké mám povinnosti?
Poistník/poistený je najmä povinný:
•	 poskytnúť	pravdivé	a	úplné	informácie	pred	uzavretím	a	v	priebehu	trvania	poistenia
•	 dbať	na	to,	aby	poistná	udalosť	nenastala
•	 Poistený	je	povinný	v	prípade	vzniku	škodovej	udalosti	v	prvom	rade	kontaktovať	asistenčnú	službu,	informovať	ju	o	vzniku	

škodovej udalosti a vyžiadať si jej pokyny a postupovať v súlade s nimi.
•	 V	prípade,	že	nastane	udalosť,	z	ktorej	si	chcete	uplatniť	nárok	na	poistné	plnenie,	je	ju	potrebné	čo	najskôr	oznámiť	

poisťovateľovi, predložiť mu potrebné doklady pre uplatnenie nároku na poistne plnenie a riadiť sa jeho pokyny.
Upozornenie: Úplný zoznam povinností nájdete vo VPP.

Kedy a ako uhrádzam platbu?
Poistné platí poistník. Poistený je povinný uhradiť príslušný poplatok poistníkovi pri uzatváraní zmluvného vzťahu.

Kedy začína a končí krytie?
Poistenie technickej asistencie vozidlám INVIA SK je platné okamihom uzatvorenia poistnej zmluvy medzi poistiteľom 
a poistníkom a vzniká (t. j. účinnosť nastáva) dňom začiatku zájazdu. Poistenie zaniká uplynutím poistnej doby poistenia. 
Poistná doba je zhodná s dobou trvania zájazdu.
Upozornenie: Kompletné informácie nájdete vo VPP.

Ako môžem zmluvu ukončiť?
Poistná zmluva zaniká písomnou dohodou poistiteľa a poistníka, výpoveďou poistiteľa alebo poistníka a ďalšími spôsobmi 
uvedenými v Občianskom zákonníku.


