Poistné podmienky poistenia technickej asistencie k vozidlám Allrisk nad 3,5t SK EXCLUSIVE TRUCK EU
PP-TAV-AL-ET-SK zo dňa 1. 9. 2015
Článok 1. Úvodné ustanovenia
Pre toto poistenie technickej asistencie platia najmä príslušné ustanovenia zákona č.
40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, a poistná zmluva,
ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Poistné podmienky poistenia technickej asistencie
k vozidlám Allrisk nad 3,5t SK (ďalej len „PP-TAV-AL-SK-SK“).
Poistiteľom je spoločnosť Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, so sídlom
Avenue Louise 166, 1050 Brusel, Belgicko, zapísaná v obchodnom registri vedenom
Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračným číslom 0415591055, ktorá
vykonáva poisťovaciu činnosť na základe slobodného poskytovania služieb a nad
činnosťou ktorej vykonáva dohľad National Bank of Belgium, adresa Boulevard de
Berlaimont 14, 1000 Brusel, Belgicko (ďalej len „poistiteľ“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy a ustanoveniami poistných
podmienok má prednosť zmluva.
Poistenie sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Článok 2. Výklad pojmov
Na účely tohto poistenia sú nasledujúce pojmy vymedzené takto:
poistník – spoločnosť Allrisk ASSISTANCE SK, s. r. o., so sídlom Moyzesova 42, 902 01
Pezinok, IČO: 46 747 826, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I pod spisovou značkou oddiel Sro, vložka 82564/B
poistené vozidlo – motorové i nemotorové (prípojné) vozidlo s celkovou hmotnosťou
vyššou než 3,5 t a s platnou slovenskou registračnou značkou, ktoré poistník uviedol na
zozname poistených vozidiel odovzdaných poistiteľovi. Za poistené vozidlo sa považuje i
príves či náves, ak tvorí s poisteným vozidlom v okamihu poistnej udalosti jednu súpravu a
je k nemu uzatvorený poistný program SÚPRAVA
poistený – osoba, ktorú poistník uviedol v zozname poistených vozidiel odovzdanom
poistiteľovi v kategórii niektorého z poistných programov
oprávnená osoba – vodič a osoby prepravované v poistenom vozidle, keď maximálny
počet prepravovaných osôb pri jednej poistnej udalosti je daný počtom sedadiel uvedených
v technickom preukaze. Oprávnenou osobou nie sú stopári a osoby prepravované vo
vozidle za odmenu
asistenčná služba poistiteľa – právnická osoba, ktorá v mene a v zastúpení poistiteľa
poskytuje oprávnenej osobe poistné plnenie a súvisiace asistenčné služby. Asistenčná
služba zastupuje poistiteľa pri uplatňovaní, vyšetrovaní a likvidácii poistných udalostí.
Asistenčná služba alebo iný poistiteľom poverený zástupca majú právo konať v mene
poistiteľa pri všetkých škodových udalostiach vymedzených týmto poistným programom.
Adresa asistenčnej služby: AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62
Praha 4, Česká republika
poistná udalosť – náhodná skutočnosť bližšie špecifikovaná v týchto poistných
podmienkach, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa poskytnúť poistenému poistné
plnenie z tohto poistenia
škodová udalosť – skutočnosť, z ktorej vznikla škoda a ktorá by mohla byť dôvodom
vzniku práva na poistné plnenie z tohto poistenia
nepojazdnosť vozidla – je funkčná nepojazdnosť poisteného vozidla spôsobená
výhradne poruchou, nehodou, vandalizmom, živelnou udalosťou alebo chybou vodiča
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 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. stret s iným vozidlom, náraz vozidla do objektu, vyjdenie mimo cestnej
komunikácie) dôjde k poškodeniu alebo prevádzkovému znehodnoteniu poisteného
vozidla, v dôsledku čoho je vozidlo nepojazdné
odcudzenie vozidla – protiprávne konanie cudzej osoby/osôb, v dôsledku ktorého je
poistené vozidlo odcudzené, a to buď vlámaním, alebo lúpežným prepadnutím
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.)
živelná udalosť – stav, keď je vozidlo nepojazdné v dôsledku požiaru, výbuchu, úderu
blesku, povodne a záplavy, víchrice a krupobitia, pádu stromu a iného zásahu vyššej moci
chyba vodiča – nepojazdnosť poisteného vozidla spôsobená výhradne vybitou batériou,
defektom pneumatiky, stratou kľúčov od vozidla, zabuchnutím kľúčov vo vozidle, zámenou
alebo vyčerpaním paliva
práce – služby, ktoré má poistiteľ zorganizovať či zorganizovať a uhradiť poistenému
v prípade poistnej udalosti a na ktorých poskytnutí sa poistený/oprávnená osoba dohodol
s dodávateľom služieb
organizácia a úhrada služby – forma poistného plnenia, keď poistiteľ urobí úkony
umožňujúce poskytnutie služby poistenému v rozsahu uvedenom v poistnej zmluve,
poistných podmienkach alebo v zmluvných ustanoveniach a súčasne uhradí náklady na
poskytnutie tejto služby dodávateľom týchto služieb až do výšky limitu poistného plnenia.
Prípadnú časť nákladov spojených s poskytnutím služby dodávateľom služieb presahujúcu
limit poistného plnenia nesie poistený
organizácia služby – forma poistného plnenia, keď poistiteľ urobí úkony umožňujúce
poskytnutie služby poistenému dodávateľom služieb v rozsahu uvedenom v poistnej
zmluve, poistných podmienkach alebo zmluvných ustanoveniach, pričom náklady na
poskytnutie týchto služieb nesie poistený
dodávateľ služieb – fyzická alebo právnická osoba, ktorá práce, služby alebo iné činnosti
zorganizované poistiteľom vykonáva pre poisteného
poistné programy – toto poistenie je možné uzatvoriť v poistnom programe „SÚPRAVA“ a
v poistnom programe „EXCLUSIVE TRUCK“
Článok 3. Predmet poistenia
1. „Poistenie technickej asistencie k vozidlám Allrisk nad 3,5 t“ je súkromné neživotné škodové
poistenie.
2. Predmetom tohto poistenia je poskytnutie poistného plnenia poistenému alebo
oprávnenej osobe formou asistenčných služieb, v rozsahu a za podmienok stanovených
v poistnej zmluve v prípade poruchy, nehody, odcudzenia poisteného vozidla, v prípade
3. chyby vodiča alebo v prípade uväznenia, zadržania či uvalenia väzby v dôsledku nehody
poisteného vozidla.

Článok 4. Hranice poistného plnenia
1. Horná hranica poistného plnenia je určená pre jednotlivé služby, na jednu poistnú
udalosť, limitom poistného plnenia.
2. Jednotlivé služby, ktoré oprávneným osobám poskytujú dodávatelia služieb a ktoré sa
poistiteľ v prípade poistnej udalosti zaväzuje zorganizovať, prípadne zorganizovať a uhradiť,
sú poistiteľom hradené do čiastkového limitu poistného plnenia, tak ako sú uvedené v čl. 7
PP-TAV-AL-ET-SK a v čl. 8 PP-TAV-AL-ET-SK.
3. Čiastkové limity poistného plnenia sa vzťahujú na službu určitého druhu a jednu poistnú
udalosť. V prípadoch, keď služba nie je jednorazového charakteru, môže byť limit poistného
plnenia vymedzený finančnou sumou i obdobím, počas ktorého je služba v prípade vzniku
poistnej udalosti poskytovaná ako hradená.
4. Časť nákladov za službu dodávateľa, ktorá presiahne čiastkový limit poistného plnenia,
nie je predmetom poistného plnenia a musí byť hradená oprávnenou osobou z jej vlastných
prostriedkov.
5. Poistné plnenie poskytne poistiteľ najneskôr do 15 dní odo dňa, keď skončil vyšetrovanie
nutné na zistenie rozsahu svojej povinnosti plniť, ak nie je pri jednotlivých druhoch
poistného plnenia uvedené inak.
Článok 5. Územný a miestny rozsah poistenia
Poistenie sa vzťahuje na všetky udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a
ostatných európskych štátov s výnimkou Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Moldavska a Turecka.
Článok 6. Poistná udalosť
Poistnou udalosťou sa rozumie:
a) nepojazdnosť poisteného vozidla alebo odcudzenie poisteného vozidla,
b) skutočné alebo údajné porušenie právnych predpisov a/alebo právnych povinností zo
strany tretích osôb, ktorými boli narušené oprávnené záujmy oprávnenej osoby podľa
ustanovení poistnej zmluvy alebo začatie trestného či správneho konania voči oprávnenej
osobe v dôsledku nehody poisteného vozidla.
Článok 7. Nepojazdnosť vozidla – poistné plnenie
1. V prípade, že poistené vozidlo je podľa ustanovení PP-TAV-AL-ET-SK nepojazdné
z dôvodu nehody, poistiteľ prostredníctvom asistenčnej služby poistiteľa zorganizuje,
prípadne zorganizuje a uhradí asistenčné služby v nižšie uvedenom rozsahu až do výšky
limitov uvedených v tabuľke v čl. 7 PP-TAV-AL-ET-SK:
a) opravu poisteného vozidla na mieste alebo
b) odtiahnutie poisteného vozidla vrátane prípadného vyslobodenia do najbližšieho servisu
od miesta udalosti,
c) uskladnenie vozidla na stráženom mieste v prípade, že z objektívnych dôvodov nie je
odtiahnutie do opravovne možné (napr. večerné hodiny, sviatok a pod.),
d) náhradné ubytovanie oprávnenej osoby/osôb v hoteli alebo
e) návrat do miesta bydliska verejnými dopravnými prostriedkami,
f) úhradu zošrotovania poisteného vozidla v prípade, že je poistené vozidlo v dôsledku
nehody neopraviteľné alebo nie je oprava z ekonomického hľadiska vhodná,
g) odovzdanie odkazu jednej, oprávnenou osobou zvolenej osobe (rodinný príslušník,
zamestnávateľ a pod.) v prípade poistnej udalosti v zahraničí.
2. V prípade, že je poistené vozidlo nepojazdné v dôsledku poruchy, vandalizmu, živelnej
udalosti alebo chyby vodiča, poistiteľ prostredníctvom asistenčnej služby poistiteľa
zorganizuje, prípadne zorganizuje a uhradí asistenčné služby v nižšie uvedenom rozsahu až
do výšky limitov uvedených v tabuľke v čl. 7 PP-TAV-AL-ET-SK:
a) opravu poisteného vozidla na mieste alebo
b) odtiahnutie poisteného vozidla,
c) uskladnenie vozidla na stráženom mieste v prípade, že z objektívnych dôvodov nie je
odtiahnutie do opravovne možné (napr. večerné hodiny, sviatok a pod.),
d) náhradné ubytovanie oprávnenej osoby/osôb v hoteli alebo
e) návrat do miesta bydliska verejnými dopravnými prostriedkami,
f) odovzdanie odkazu jednej osobe (rodinný príslušník, zamestnávateľ a pod.) v prípade
poistnej udalosti v zahraničí.
3. V prípade, že poistené vozidlo bolo odcudzené, poistiteľ prostredníctvom asistenčnej
služby poistiteľa zorganizuje a uhradí asistenčné služby v nižšie uvedenom rozsahu, a to až
do výšky čiastkového limitu poistného plnenia uvedeného v tabuľke v čl. 7 PP-TAV-AL-ETSK:
a) náhradné ubytovanie oprávnenej osoby/osôb v hoteli alebo
b) návrat do miesta bydliska verejnými dopravnými prostriedkami.
4. Limity poistného plnenia
Nehoda, Porucha, Chyba vodiča, Vandalizmus, Živelná událosť základné asistenčné služby
oprava na mieste,
alebo
SR: 400 €, zahraničia: 1 200 €
odtiahnutie servisu
určeného
pojisteným
SR: 400 €, zahraničia: 1 200 €
parkovné
až 20 dní - reálne náklady
Vyslobodenie v pripade nehody
bez limitu
Nehoda, Porucha, Chyba vodiča, Vandalizmus, Živelní událosť,
Odcudzenie – doplnkové asistenčné služby (ak vozidlo nie je
možné opravit ten istý deň)
náhradné ubytování,
2 noci/60 €/os/noc - SR; 2 noci/200
alebo
€/os/noc - zahraničia
návrat do miesta
bydliska
vlak, autobus - reálne náklady
Odovzdanie odkazu
ÁNO
Likvidácia vraku po nehode
120 € - SR; 1 000 € - zahraničia

Článok 8. Právna asistencia – poistné plnenie
1. Poistený ( oprávnená osoba ) má nárok na poskytnutie poistného plnenia podľa tohto
článku PP-TAV-AL-ET-SK iba v prípade, že poistený na poistené vozidlo trvalo nalepí
nálepku Allrisk, ktorú dostane pri dojednaní poistenia a následne preukázateľne odošle na
adresu poistníka fotografiu, z ktorej bude jasne viditeľné, že skutočne nálepku na poistené
vozidlo nalepil . Ak by v prípade poistnej udalosti oprávnená osoba požadovala poistné
plnenie, bez toho aby bola na poistenom vozidle nálepka Allrisk nalepená, nebude
oprávnenej osobe poistné plnenie poskytnuté alebo v prípade, že by poistné plnenie bolo
poskytnuté, má poisťovateľ právo požadovať od poisteného náklady za neoprávnene
poskytnuté poistné plnenie späť. Presné pokyny k vylepenie nálepky Allrisk sú umiestnené
na webových stránkach poistníka www.allriskslovakia.sk/truck
2. V prípade potreby poskytne poistiteľ oprávnenej osobe právne a administratívne
informácie v nasledujúcom rozsahu:
a) právne rady v situácii núdze,
b) rady o postupoch po dopravnej nehode,
c) informácie o pravidlách cestnej premávky v Slovenskej republike,
d) informácie o pravidlách cestných premávok v zahraničí,
e) nevyhnutné doklady a potvrdenie pre pobyt v cieľovej krajine cesty,
f) adresy právnych zástupcov,
g) adresy správnych a policajných orgánov, dopravných inšpektorátov.
3. V prípade potreby poskytne poistiteľ oprávnenej osobe v zahraničí telefonické tlmočenie
do anglického jazyka v nasledujúcom rozsahu:
a) telefonické tlmočenie v prípade cestnej kontroly,
b) telefonické tlmočenie pri komunikácii s políciou v prípade vzniku poistnej udalosti,
c) telefonické tlmočenie v prípade colného konania na hraničnom priechode,
d) telefonické tlmočenie pri komunikácii s miestnou administratívou,
e) telefonické tlmočenie v prípade hospitalizácie a návštevy lekárskeho zariadenia,
f) preklady telefónom a rady pri vyplňovaní cudzojazyčných formulárov,
g) zbežné preklady jednoduchých formulárov faxom,
h) zorganizuje prítomnosť tlmočníka pri policajnom vyšetrovaní, prípadne pri súdnom
konaní, okrem úhrady jeho služieb, cestovného a pobytu.
3. V prípade, že oprávnená osoba bola v dôsledku nehody poisteného automobilu zadržaná,
vzatá do väzby či uväznená alebo jej toto hrozí, poistiteľ poskytne oprávnenej osobe poistné
plnenie až do výšky limitu poistného plnenia uvedeného v čl. 8 PP-TAV-AL-ET-SK
v nasledujúcom rozsahu:
a) organizácia a úhrada právneho zastúpenia oprávnenej osoby,
b) zálohové zloženie finančnej sumy v miestnej mene v mene asistovaného až do celkovej
hodnoty zodpovedajúcej v prepočte 5 000 € ako záruku (kauciu) požadovanú na zaplatenie
kaucie za prepustenie oprávnenej osoby v prípade, že na ňu bola v dôsledku dopravnej
nehody uvalená väzba,
c) organizácia a úhrada doručenia osobných vecí a ich odovzdanie oprávnenej osobe,
d) zálohové uhradenie škody, ktoré oprávnená osoba spôsobila tretej osobe nedbalostným
konaním až do výšky 500 €.
Asistenčná služba zaplatenia kaucie alebo úhrady spôsobenej škody bude poskytnutá iba
za podmienky, že oprávnená osoba poskytne poistiteľovi riadnu záruku (napr. zálohu). O
voľbe poskytnutej asistenčnej služby rozhoduje výhradne poistiteľ.
4. Limitom poistného plnenia na jednu poistnú udalosť je v prípade poistných udalostí, ktoré
nastali v Slovenskej republike, suma 1 000 €, v zahraničí suma 2 500 €.
Článok 9. Povinnosti poisteného
1. Vznik škodovej udalosti je oprávnená osoba povinná nahlásiť bez zbytočného odkladu
prostredníctvom telefonického strediska asistenčnej služby poistiteľa, ktoré je v prevádzke
24 hodín denne, 365 dní v roku. V prípade, že oprávnená osoba túto svoju povinnosť
nesplní, zaniká jej právo na poskytnutie poistného plnenia.
1. Telefónne číslo telefonického strediska asistenčnej služby poistiteľa: + 421258252189
2. Pri spojení s telefonickým strediskom asistenčnej služby poistiteľa alebo pri akomkoľvek
inom spojení je poistený alebo oprávnená osoba povinná oznámiť pracovníkom asistenčnej
služby poistiteľa nasledujúce informácie:
a) meno a priezvisko poisteného/oprávnenej osoby,
b) registračnú značku vozidla (EČV),
c) miesto, kde sa nachádza nepojazdné vozidlo,
d) kontaktné telefónne číslo poisteného/oprávnenej osoby,
e) stručný popis škodovej udalosti alebo problému, ktorý nastal,
f) ďalšie informácie, o ktoré pracovníci poistiteľa požiadajú a ktoré so škodovou udalosťou
súvisia.
Článok 10. Výluky
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. Pri nepojazdnosti vozidla poistiteľ 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, samovraždy
či stávky,
d) ak poistený 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 nedošlo v dôsledku poruchy, nehody, chyby vodiča alebo
v dôsledku odcudzenia podľa čl. 2 PP-TAV-AL-ET-SK,
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 oprávnená osoba nárokuje úhradu asistenčných služieb, ktoré si zaistila sama bez
vedomia asistenčnej služby poistiteľa,
j) ak oprávnená osoba nerešpektovala pokyny asistenčnej služby poistiteľa.
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.
4. Pri právnej asistencii neposkytne poistiteľ poistné plnenie v prípade:
a) spáchania úmyselného trestného činu, nie priestupku,
b) ak oprávnená osoba mohla vznik škodovej udalosti s ohľadom na všetky známe okolnosti
očakávať alebo mohla jej vzniku zabrániť,
c) všetkých udalostí okrem tých, ktoré sú definované v čl. 8 PP-TAV-AL-ET-SK,
d) ak oprávnená osoba nárokuje úhradu asistenčných služieb, ktoré si zaistila sama bez
vedomia poistiteľa,
e) ak k poistnej udalosti došlo v dôsledku úmyselného konania, samovraždy či stávky.

Článok 11. Spracovanie osobných údajov
1. Poistník, poistený, oprávnená osoba sú povinní na požiadanie poistiteľa na účely ich
identifikácie, uzavretia poistnej zmluvy, výkonu správy poistenia a ďalšie účely poskytnúť
svoje osobné údaje vrátane rodného čísla, osobné údaje dotknutých osôb, ďalšie
identifikačné údaje a kontaktné telefónne číslo.
2. Poistiteľ ako prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.,
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.
122/2013 Z. z.“) spracúva osobné údaje poistníka a poisteného v rozsahu uvedenom
v návrhu poistnej zmluvy alebo tie osobné údaje, ktoré získava v súvislosti s plnením práv
a povinností zákonných alebo vyplývajúcich z poistnej zmluvy, na základe osobitného
zákona. Prevádzkovateľ osobné údaje získava na účely plnenia zmluvných a zákonných
povinností na čas nevyhnutne potrebný na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich
z tohto zmluvného vzťahu a obdobie vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych
predpisov.
3. Poistník uzatvorením poistnej zmluvy potvrdzuje, že pred získaním jeho osobných údajov
mu boli oznámené informácie v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z.
4. Poistník uzatvorením poistnej zmluvy berie na vedomie, že poskytnutie týchto osobných
údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre uzatvorenie poistnej zmluvy.
5. Poistník zároveň udeľuje súhlas s vykonávaním cezhraničného prenosu poskytnutých
osobných údajov do členských štátov Európskej únie a tiež do tretích krajín.
6. V prípade, ak má poistiteľ podľa zákona č. 122/2013 Z. z. oznamovaciu povinnosť voči
klientovi, táto oznamovacia povinnosť môže byť splnená zverejnením oznamu na webovom
sídle poisťovateľa na www.axa-assistance.sk alebo prostredníctvom kontaktného centra
poisťovateľa. Na webovom sídle poisťovateľa je tiež zverejnený zoznam sprostredkovateľov,
tretích strán a príjemcov osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
7. Práva poistníka a dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov
stanovuje zákon č. 122/2013 Z. z., je to však najmä právo na potvrdenie, či sú alebo nie sú
osobné údaje o dotknutej osobe spracúvané; právo na zoznam osobných údajov dotknutej
osoby, ktoré sú predmetom spracúvania, a právo na opravu alebo likvidáciu osobných
údajov, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne.
8. Poistník vyjadrením súhlasu v zmluve udeľuje súhlas s použitím osobných údajov
v rozsahu:
- titul, meno, priezvisko,
- adresa trvalého bydliska/sídla,
- korešpondenčná adresa,
- telefónne číslo a e-mailová adresa
na účely produktovej ponuky poistiteľa a tretích osôb patriacich do finančnej skupiny AXA
alebo AXA ASSISTANCE podľa odseku 9 tohto článku, ako aj osobám, ktoré sú zmluvnými
partnermi poistiteľa, a to s cieľom ponuky ich obchodu, služieb a marketingu. Tento súhlas je
možné kedykoľvek písomne odvolať. Tento súhlas (ak nedošlo k jeho písomnému odvolaniu)
udeľuje poistník poisťovateľovi na celé obdobie existencie vzájomných záväzkov
vyplývajúcich alebo súvisiacich s poistnou zmluvou a ďalej na obdobie 5 rokov nasledujúcich
po vyrovnaní uvedených záväzkov.
9. Poistník uzatvorením poistnej zmluvy súhlasí s poskytnutím informácií o skutočnostiach
týkajúcich sa jeho poistenia iným poistiteľom.
10. Finančná skupina AXA alebo AXA ASSISTANCE na Slovensku:
– AXA, d. s. s., a. s., sídlo: Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 3441/B,
– AXA, d. d. s., a. s., sídlo: Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 3804/B,
– AXA životní pojišťovna, a. s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika,
IČO: 618 59 524, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel
B, vložka č. 2831, konajúca prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike: AXA
životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6,
811 06 Bratislava, IČO: 35 968 079, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, v odd. Po, číslo vložky 1327/B,
– AXA pojišťovna, a. s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO:
281 95 604, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B,
vložka č. 12826, konajúca prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike: AXA
pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Kolárska 6, 811 06
Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd.
Po, vl. č. 1576/B, IČO 36 857 521,
– AXA investiční společnost, a. s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká
republika, IČO: 645 79 018, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel:
B, vložka č.: 7462, prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej republike: AXA investiční
společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko, Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO:
36 770 540, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka
č.: 1475/B
– AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o., so sídlom Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká
republika, IČO: 25695215, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu
v Prahe, oddiel C, vložka č. 61910, konajúca prostredníctvom svojej pobočky v Slovenskej
republike: AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o., organizačná zložka Bratislava, so sídlom Zámocká
30, 811 01 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, v odd. Po, vl. č. 1171/B, IČO 35 897 741.
Článok 12. Ostatné ustanovenia
1. Ak v súvislosti s hroziacou poistnou udalosťou alebo tou, ktorá nastala, vzniklo poistenému
alebo osobe, ktorá vynaložila zachraňovacie náklady, voči inému právo na náhradu škody
alebo iné obdobné právo, prechádza výplatou poistného plnenia z tohto poistenia toto právo
na poistiteľa, a to až do výšky súm, ktoré poistiteľ zo súkromného poistenia oprávnenej
osobe, poistenému alebo osobe, ktorá vynaložila zachraňovacie náklady, vyplatil.
2. Toto poistenie a príslušný záväzok poistiteľa poskytnúť v prípade poistnej udalosti
poistenému alebo oprávnenej osobe plnenie formou asistenčných služieb, nenahradzuje a
ani nemôže, poslanie útvarov a zborov zriadených zo zákona štátnymi alebo miestnymi
orgánmi na zaisťovanie 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.
Tieto poistné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. 9. 2015.

