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Pripoistenie Technickej asistencie 
vozidla k cestovnému poisteniu pre 
klientov ePojisteni.cz s.r.o. 
Zmluvné dojednania ZD-TAV-CP-EP zo dňa 1. decembra 2018  

 

Článok 1. Úvodné ustanovenia 

 
Nad rámec ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie VPPCP SK zo dňa 1. júna 2015 a Prehľadu 

poistného plnenia (ďalej len „poistné podmienky“) sa zjednáva toto pripoistenie Technickej asistencie vozidla (ďalej len 

„pripoistenie“), ktoré sa riadia ustanoveniami týchto zmluvných dojednaní ZD-TAV-CP-EP zo dňa 1. decembra 2018 (ďalej len 

„zmluvní dojednania“). V prípade rozporu medzi znením poistných podmienok a týchto zmluvných dojednaní majú prednosť 

ustanovenia týchto zmluvných dojednaní.  

Článok 2. Pripoistenie Technická asistencia vozidla 

 
K cestovnému poisteniu je možné uzatvoriť pripoistenie Technická asistencia vozidla.  

Článok 3. Vznik, trvanie a zánik pripoistenia, územná platnosť 

 
1. Toto pripoistenie je možné dojednať v dvoch poistných programoch: na 1 - 10 dní alebo na 11 - 30 dní. Právo na poistné 

plnenie z tohto pripoistenia vzniká okamihom vzniku účinnosti cestovného poistenia, ku ktorému bolo dojednané, a 

končí zánikom účinnosti cestovného poistenia, ku ktorému bolo dojednané, alebo 10., respektíve 30. dňom trvania tohto 

pripoistenia podľa zvoleného poistného programu, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr. 

2. Ak sa niektoré ustanovenia týchto zmluvných dojednaní stanú neplatnými alebo spornými v dôsledku zmeny všeobecne 

záväzných právnych predpisov, použije sa taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je im svojou povahou a účelom 

najbližší. 

3. Pripoistenie je platné na území európskych štátov s výnimkou Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Moldavska a Turecka.  

Článok 4. Poistné plnenie 

 
1. Horná hranica poistného plnenia je určená sumou alebo limitom uvedenom v Prehľade poistného plnenia.  

2. Poistná suma uvedená v Prehľade poistného plnenia predstavuje hornú hranicu poistného plnenia na jednu alebo všetky 

poistné udalosti a jednu alebo všetky osoby uvedené na poistnej zmluve za celú poistnú dobu.  

Článok 5. Výklad pojmov 

 
porucha – poruchou sa rozumie stav, keď je poistené vozidlo nepojazdné alebo nespôsobilé na prevádzku na pozemných 

komunikáciách podľa príslušných predpisov z dôvodu opotrebenia alebo poškodenia súčastí motorového vozidla, 

spôsobených vlastnou funkciou jednotlivých súčastí vozidla, chybnou montážou, únavou materiálu. Poruchou nie je 

systematická obnova vozidla, jeho údržba (periodická alebo iná), technická prehliadka, inštalácia dodatkových zariadení ani 

nedostatok v povinných doplnkoch vozidla. 

nehoda – nehodou sa rozumie náhodná udalosť, pri ktorej vplyvom vonkajších činiteľov (ako napr. stretnutie s iným 

vozidlom, náraz vozidla do objektu, vyjdenie mimo cestnej komunikácie) dôjde k poškodeniu alebo prevádzkovému 

znehodnoteniu asistovaného vozidla, v dôsledku čoho je vozidlo nepojazdné. 

poistené vozidlo – jednostopové alebo dvojstopové motorové vozidlo s platnou slovenskou registračnou značkou (EČV), 

ktorého celková hmotnosť nie je vyššia než 3,5 t, ktorého je poistený vlastníkom alebo prevádzkovateľom.  

nepojazdnosť vozidla – je funkčná nepojazdnosť poisteného vozidla spôsobená výhradne poruchou, nehodou, vandalizmom 

alebo chybou vodiča. 

chyba vodiča – nepojazdnosť poisteného vozidla spôsobená výhradne vybitou batériou, defektom pneumatiky, stratou 

kľúčov od vozidla, zabuchnutím kľúčov vo vozidle alebo vyčerpaním paliva. 

vandalizmus – protiprávne konanie cudzej osoby/osôb, v dôsledku ktorého je vozidlo nepojazdné, alebo nespôsobilé na 

prevádzku podľa príslušných predpisov (napr. zničené reflektory, prepichnuté pneumatiky a pod.)  



2 

práca – služby, ktoré má poistiteľ zorganizovať či zorganizovať a uhradiť poistenému v prípade poistnej udalosti a na 

poskytnutí ktorých sa poistený/oprávnená osoba dohodol s dodávateľom služieb. 

odcudzenie vozidla – protiprávne konanie tretej osoby/osôb v dôsledku ktorého je vozidlo odcudzené, a to buď vlámaním do 

uzamknutého vozidla alebo lúpežným prepadnutím. 

 

Článok 6. Predmet pripoistenia, poistná udalosť 

1. Pripoistenie sa uzatvára ako škodové poistenie 

2. Predmetom pripoistenia technickej asistencie je poskytnutie asistenčných služieb v prípade nepojazdnosti vozidla.  

3. Poistnou udalosťou je nepojazdnosť vozidla. 

4. Podmienkou pre vznik poistnej udalosti je, že poistený vlastní platné vodičské oprávnenie na vedenie poisteného vozidla, 

pričom nemusí v čase poistnej udalosti vozidlo sám viesť, ale musí byť vo vozidle prítomný aspoň ako spolujazdec.  

Článok 7. Poistné plnenie 

1. Poistiteľ v súvislosti s plnením svojich záväzkov poskytne nasledujúce poistné plnenie: 

a) opravu poisteného vozidla v mieste udalosti alebo odtiahnutie nepojazdného poisteného vozidla vrátane vyslobodenia 

do najbližšieho servisu od miesta udalosti; 

b) uskladnenie poisteného nepojazdného vozidla na stráženom mieste v prípade, že z objektívnych dôvodov nie je 

odtiahnutie do opravovne možné (napr. večerné hodiny, sviatok a pod.); 

c) ubytovanie posádky poisteného vozidla v hoteli maximálne do limitu uvedeného v Prehľade poistného plnenia alebo 

dopravu posádky poisteného vozidla do cieľa alebo východiskového miesta cesty verejnými hromadnými prostriedkami. 

O druhu dopravného prostriedku rozhoduje asistenčná služba poistiteľa; 

d) prepravu nepojazdného poisteného vozidla do najbližšieho servisu v SR od miesta bydliska poisteného v prípade, že je 

poistené vozidlo natoľko poškodené, že jeho oprava nie je z technických dôvodov v zahraničí možná do piatich 

pracovných dní. Ak nie je vozidlo opraviteľné do piatich pracovných dní a cena jeho odťahu do Slovenskej republiky by 

presiahla zostatkovú cenu vozidla, potom miesto prepravy vozidla do SR organizuje a hradí iba zošrotovanie vozidla, 

maximálne však sumu 500 €. 

 

2. Poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie maximálne do limitu uvedeného v Prehľade poistného plnenia. 

Pripoistenie sa vzťahuje na všetky poistné udalosti po celú poistnú dobu.  

Článok 8. Výluky z pripoistenia 

 
1. Poistiteľ neposkytne poistné plnenie v prípadoch, ktoré priamo či nepriamo súvisia so štrajkom, vojnovým konfliktom, 

inváziou, napadnutím (či už vojna bola vyhlásená, alebo nie), občianskou vojnou, vzburou, povstaním, terorizmom, 

násilným alebo vojenským uchvátením moci, občianskymi nepokojmi, rádioaktívnou haváriou, alebo akýmkoľvek iným 

zásahom vyššej moci.  

2. Poistiteľ ďalej neposkytne poistné plnenie v prípade: 

a) ak poistná udalosť bola spôsobená pod vplyvom alkoholu, psychofarmák a drog či iných obdobných látok; 

b) ak k poistnej udalosti došlo pri súťaži, športovom zápolení a príprave na ne alebo motoristických prehliadkach; 

c) ak k poistnej udalosti došlo v dôsledku úmyselného konania, trestného činu poisteného, samovraždy či stávky; 

d) ak poistený alebo vodič, ktorý so súhlasom poisteného vozidlo viedol, viedol vozidlo bez platného vodičského 

oprávnenia; 

e) ak počet cestujúcich alebo celková hmotnosť vozidla prekračujú limity uvedené v technickom preukaze vozidla; 

f) ak k poistnej udalosti došlo z iného dôvodu, než je uvedený v článku 6 týchto zmluvných dojednaní; 

g) poruchy na špeciálnych prídavných alebo pomocných zariadeniach vozidla (napr. klimatizácia priestoru posádky); 

h) ak príčinou škodovej udalosti je porucha, ktorá sa už v uplynulých 12 mesiacoch na tom istom vozidle vyskytla, 

poistiteľ ju vtedy vyhodnotil ako poistnú udalosť a poskytol poistné plnenie; 

i) ak poistený nárokuje úhradu asistenčných služieb, ktoré si zaistil sám bez vedomia asistenčnej služby poistiteľa; 

j) ak prístup k nepojazdnému poistenému vozidlu nie je možný alebo právne prípustný. 

3. Poistné plnenie sa ďalej nevzťahuje na cenu použitých náhradných dielov, pohonných hmôt či iných prevádzkových 

kvapalín, náklady na mýto, diaľničné či iné obdobné poplatky. 
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Článok 9. Povinnosti poisteného 

1. Vznik poistnej udalosti z pripoistenia je poistený povinný nahlásiť bez zbytočného odkladu asistenčnej službe poistiteľa.  

2. V prípade porušenia povinností tohto článku je poistiteľ oprávnený poistné plnenie úmerne tomu znížiť alebo odmietnuť.  

 

Tieto zmluvné dojednania sú platné od 1. decembra 2018. 

 

 

 

služba Slovenská republika zahraničie

Oprava vozidla na mieste príjazd + 1 hodina práce príjazd + 1 hodina práce

Odtiahnutie do najbližšieho servisu skutočné náklady skutočné náklady

Parkovné 3 dni - skutočné náklady 3 dni - skutočné náklady

Náhradné ubytovanie 1 den - 80 €/osoba/noc 2 dni - 80 €/osoba/noc

Náhradná doprava do cieľa cesty alebo návrat domov vlak, autobus - skutočné náklady vlak, autobus - skutočné náklady

Repatriácia neopraveného vozidla do SR X
2 000 € (ak vozidlo nie je

 opraviteľné do 5 pracovných dní)

Zošrotovanie vozidla X

ak nie je vozidlo opravitelné do 5 pracovných dní 

a cena odtiahnutia do SR presiahne zostatkovú cenu 

vozidla, max. 500 €

telefonické tlmočenie pri styku s úradmi X ÁNO

                                                                                          PREHĽAD POISTNÉHO PLNENIA

alebo

alebo

Doplnkové asistečné služby

                                                                                        TECHNICKÁ ASISTENCIA VOZIDLA


