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Pre toto poistenie právnej asistencie platia najmä prísluš-
né ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zá-
konníka, v znení neskorších predpisov, a poistná zmluva, 
ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Všeobecné poist-
né podmienky poistenia právnej asistencie SK (ďalej len 
„VPP-PPA-SK“) a príslušné Osobitné poistné podmienky. 
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 regis-
tračným číslom 0415591055, ktorá vykonáva poisťova-
ciu činnosť na základe slobodného poskytovania služieb 
a nad činnosťou ktorej vykonáva dohľad National Bank of 
Belgium, adresa Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bru-
sel, Belgicko (ďalej len „poistiteľ“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy 
a ustanoveniami poistných podmienok, má prednosť zmlu-
va. V prípade rozporu týchto VPP-PPA-SK a ustanoveniami 
osobitných, prípadne doplnkových poistných podmienok, 
majú prednosť ustanovenia osobitných, prípadne dopln-
kových poistných podmienok; za rozpor sa nepovažuje, ak 
ustanovenia osobitných, prípadne doplnkových poistných 
podmienok obsahujú podrobnejšiu úpravu práv a povin-
ností zmluvných stan, na ktorú tieto VPP-PPA-SK odkazujú. 
Poistenie sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 1. Výklad pojmov
Na účely VPP-PPA-SK sú nasledujúce pojmy vymedzené takto:
Spor je situácia konfliktu záujmu poisteného a záujmu 
tretej osoby, keď poistený je nútený prikročiť k vynúteniu 
a/alebo k ochrane svojho práva, ak je jeho výkon naruše-
ný a/alebo odoprený treťou stranou. 
Hodnota predmetu sporu je peniazmi vyjadriteľná hodnota 
objektu sporu, pričom do hodnoty predmetu sporu sa ne-
započítava príslušenstvo (úrok, úrok z omeškania, popla-
tok z omeškania) alebo zmluvná pokuta.
Dodávateľ služieb je subjekt spôsobilý a oprávnený po-
skytnúť poistenému odborné služby s cieľom vybavenia 
jeho poistnej udalosti. Dodávateľom služieb je napríklad 
advokát, znalec, tlmočník a pod.
Zorganizovanie služby je forma poistného plnenia, keď 
poistiteľ vykoná úkony umožňujúce poskytnutie služby po-
istenému alebo oprávnenej osobe dodávateľom služieb, t. 
j. zaistí pre poisteného dodávateľa služieb, pričom náklady 
na poskytnutie tejto služby dodávateľom znáša poistený. 
Zorganizovanie a úhrada služby je forma poistného plnenia, 
keď poistiteľ vykoná úkony umožňujúce poskytnutie služby 
poistenému alebo oprávnenej osobe dodávateľom služieb 
t. j. zaistí pre poisteného dodávateľa služieb, a súčasne 

uhradí náklady na poskytnutie tejto služby dodávateľom slu-
žieb až do výšky limitu poistného plnenia. Prípadnú časť ná-
kladov spojených s poskytnutím služieb dodávateľom slu-
žieb presahujúcich limit poistného plnenia znáša poistený.

Článok 2. Predmet poistenia
2.1  Predmetom poistenia právnej asistencie je ochrana 

oprávnených právnych záujmov poisteného v prípa-
doch, v rozsahu a za podmienok stanovených v poist-
nej zmluve a poistných podmienkach. 

 Na základe poistenia právnej asistencie sa poistiteľ 
zaväzuje hradiť náklady poisteného spojené s uplat-
nením jeho práva v rozsahu vymedzenom v poistnej 
zmluve a poistných podmienkach. 

2.2 Poistenie právnej asistencie je poistením právnej 
ochrany v zmysle ustanovení právnych predpisov.

2.3 Poistiteľ v súvislosti s plnením svojich záväzkov posky-
tuje poistenému poistné plnenie nasledujúcou formou: 
2.3.1 telefonickou službou právnych informácií, 

na ktorú sa poistený môže obrátiť s akýmikoľ-
vek otázkami, ktoré sa týkajú najmä všeobec-
ných právnych otázok, nejasností alebo v rámci 
prevencie sporov, problémov v oblasti vzťahov 
s úradmi, inštitúciami a poskytovateľmi služieb;

2.3.2 službou právnej asistencie poskytujúcej pomoc, 
podporu a rady poistenému s cieľom nájdenia 
riešenia jeho poistnej udalosti mimosúdnym 
zmierom a/alebo dohodou; a ďalej s cieľom 
nájdenia riešenia jeho poistnej udalosti v súd-
nom konaní, prípadne ďalej v exekučnom ko-
naní, a to najmä poverením dodávateľa služieb 
právnym zastúpením poisteného.

2.4 Poistiteľ poskytne poistenému služby uvedené v od-
sekoch 2.3.1 a 2.3.2, iba ak sa týkajú poistných ne-
bezpečenstiev uvedených v čl. 2 ZPP-PPA-RP-SK a ak 
sa netýkajú prípadov uvedených vo Výlukách podľa čl. 
7 týchto VPP-PPA-SK a/alebo čl. 3 ZPP-PPA-RP-SK.

2.5 Plnenie, ktoré poistiteľ poistenému poskytne (ďalej tiež 
len „poistné plnenie“) je splatné najneskôr do 15 dní 
odo dňa, keď poistiteľ ukončil vyšetrovanie nutné na zis-
tenie rozsahu svojej povinnosti plniť, ak nie je pri jednot-
livých druhoch poistného plnenia ďalej uvedené inak.

Článok 3. Poistná udalosť
3.1 Poistnou udalosťou sa rozumie náhodná skutočnosť 

vyvolaná poistným nebezpečenstvom uvedeným v čl. 2 
ZPP-PPA-RP-SK, s ktorou je spojený vznik povinnosti po-
istiteľa poskytnúť poistenému poistné plnenie za pod-
mienok a v rozsahu stanovenom v poistnej zmluve a po-
istných podmienkach. Poistnou udalosťou sa rozumie: 
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3.1.1 skutočné alebo údajné porušenie právnych 
predpisov a/alebo právnych povinností zo stra-
ny tretích osôb, ktoré nastalo až po vzniku pois-
tenia a následkom ktorého boli narušené opráv-
nené záujmy poisteného;

3.1.2 v prípade, že si poistený uplatňuje nárok na ná-
hradu škody alebo nárok na poistné plnenie, ro-
zumie sa poistnou udalosťou vznik škody, v prí-
pade že nie je objektívne možné tento okamih 
určiť, rozumie sa tým okamih, keď došlo alebo 
keď začalo dochádzať k porušeniu právnych 
predpisov a/alebo právnych povinností.

3.1.3 v prípade, že je voči poistenému začaté trest-
né alebo správne konanie, rozumie sa poist-
nou udalosťou skutočné alebo údajné spácha-
nie skutku, pre ktorý je toto konanie vedené; 
za okamih vzniku poistnej udalosti sa považuje 
okamih spáchania tohto činu alebo skutku, po-
kiaľ k nemu došlo po vzniku poistenia. 

Článok 4. Vznik, trvanie a zánik poistenia
4.1 Poistenie vzniká o 0.00 hodine (t. j. na začiatku) dňa 

nasledujúceho po dni zaplatenia poistného, ak to neu-
stanoví poistná zmluva alebo poistné podmienky inak.

4.2 K uzatvoreniu poistnej zmluvy je potrebné, aby bol 
návrh poistnej zmluvy prijatý do 25 kalendárnych dní 
odo dňa odovzdania návrhu poistnej zmluvy záujem-
covi o poistenie, prijatím návrhu poistnej zmluvy sa 
rozumie zaplatenie poistného alebo prvej splátky po-
istného v súlade s ustanovením čl. 5 týchto VPP-PPA-
-SK. Ak nie je návrh poistnej zmluvy prijatý v lehote 
uvedenej v tomto odseku, márnym uplynutím lehoty 
platnosť návrhu poistnej zmluvy zaniká. 

4.3 Poistenie sa uzatvára na čas neurčitý, ak neustanoví 
poistná zmluva inak.

4.4 Poistné obdobie je jeden rok.
4.5 Poistenie zaniká:

4.5.1 nezaplatením poistného – v prípade nezaplate-
nia poistného zašle poistiteľ poistníkovi výzvu 
na zaplatenie poistného, v ktorej poistiteľ sta-
noví lehotu na dodatočné zaplatenie poistného. 
Poistenie zaniká dňom nasledujúcim po már-
nom uplynutí lehoty stanovenej v upomienke;

4.5.2 výpoveďou – poistenie uzatvorené na čas ne-
určitý môže poistiteľ alebo poistník ukončiť vý-
poveďou ku koncu poistného obdobia, výpoveď 
musí byť doručená poistiteľovi alebo poistníkovi 
aspoň 6 týždňov pred uplynutím poistného ob-
dobia, inak je neplatná;

4.5.3 úmrtím poistenej fyzickej osoby alebo zánikom 
poistenej právnickej osoby – v prípade úmrtia 
poistenej fyzickej osoby alebo zániku poistenej 
právnickej osoby, poistenie zaniká k posledné-
mu dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo 
oznámenie o úmrtí alebo zániku poisteného 
spolu s podkladmi osvedčujúcimi úmrtie alebo 
zánik poisteného, doručené poistiteľovi;

4.5.4 iným spôsobom špecifikovaným ustanoveniami práv-
nych predpisov alebo ustanoveniami poistnej zmluvy.

Článok 5. Poistné
5.1 Právo poistiteľa na poistné vzniká dňom uzatvorenia 

poistnej zmluvy. Výšku poistného stanoví poistiteľ 
podľa rozsahu poistenia, druhu produktu, poistného 

programu, pripoistenia, ohodnotenia rizika, limitu po-
istného plnenia, prípadne ďalších skutočností rozho-
dujúcich o jeho výške. 

5.2 Poistné je splatné spôsobom dohodnutým v poist-
nej zmluve s tým, že poistným sa na účely poistných 
podmienok rozumejú aj splátky poistného, ak boli 
dohodnuté. Poistné je poistným bežným. Zmenu do-
hodnutých splátok poistného možno vykonať vždy len 
ku koncu poistného obdobia. Žiadosť o zmenu dohod-
nutých splátok poistného je poistník povinný doručiť 
poisťovateľovi najneskôr 6 týždňov pred koncom po-
istného obdobia, v prípade, že poistník túto povinnosť 
nesplní, je poisťovateľ oprávnený žiadosť odmietnuť.

5.3 V prípade, že nastala poistná udalosť, v dôsledku 
ktorej poistenie zaniklo, náleží poistiteľovi poistné 
do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalo-
sť nastala, ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak. 
Poistným obdobím sa rozumie časové obdobie dohod-
nuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné. 

5.4 Poistné za poistné obdobie je splatné prvý deň poistné-
ho obdobia, ak nie je v poistnej zmluve stanovené inak. 
Poistné platené v hotovosti sa považuje za zaplatené 
dňom odovzdania finančnej sumy poistiteľovi alebo pove-
renému zástupcovi poistiteľa. Poistné platené poštovou 
poukážkou alebo prevodom na bankový účet sa považuje 
za zaplatené dňom, keď bola finančná suma pripísaná 
na bankový účet. Poistné sa považuje za zaplatené iba 
v prípade, ak je poistné zaplatené v plnej výške stano-
venej poistiteľom, pokiaľ poistník uhradí poistiteľovi iba 
časť poistného, považuje sa poistné za neuhradené.

Článok 6. Poskytnutie poistného plnenia 
6.1 Poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie, ak 

nastala poistná udalosť v zmysle ustanovení článku 
3 týchto VPP-PPA-SK a ak sú splnené podmienky sta-
novené v poistnej zmluve a poistných podmienkach. 

6.2 Poistné plnenie zahŕňa mimosúdne hájenie oprávnených 
záujmov poisteného vo všetkých oblastiach definovaných 
poistnou zmluvou a ustanoveniami poistných podmienok, 
ako aj hájenie týchto záujmov pred všeobecnou sústavou 
súdov, pred Stálym rozhodcovským súdom zriadeným pri 
slovenskej hospodárskej komore a správnymi orgánmi.

6.3 Oznámenie škodovej udalosti a doručenie súvisia-
cich podkladov
6.3.1 Poistený je povinný uplatniť nárok na poistné pl-

nenie bez zbytočného odkladu telefonicky alebo 
písomne. Pri hlásení škodovej udalosti je poiste-
ný povinný pravdivo a úplne oznámiť a objasniť 
poistiteľovi situáciu a okolnosti súvisiace s ná-
rokom na poistné plnenie. Na výzvu poistiteľa 
je poistený povinný doručiť poistiteľovi hlásenie 
škodovej udalosti v písomnej forme, k hláseniu 
je poistený povinný priložiť všetky doklady a do-
kumenty týkajúce sa škodovej udalosti, ktoré 
poistený získal alebo získať môže. 

6.3.2 Poistiteľ poskytne poistenému základné informácie 
o jeho právach a povinnostiach, ich obsahu, rozsa-
hu a o možnostiach riešenia škodovej udalosti.

6.3.3 Poistiteľ oznámi poistenému informácie o roz-
sahu dokumentácie potrebnej na uplatnenie 
prostriedkov ochrany práv poisteného. 

6.3.4 Poistený je povinný doručiť poistiteľovi všetky 
podklady, ako napr. korešpondenciu, rozhodnu-
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tia, posudky, faktúry, odovzdávacie protokoly 
a ďalšie podklady vyžiadané v prípade potreby po-
istiteľom a týkajúce sa škodovej udalosti, hneď 
ako ich dostal alebo hneď ako sú mu dostupné. 

6.4 Poskytnutie poistného plnenia formou telefonických 
služieb právnych informácií

 Ak žiada poistený o poskytnutie poistného plnenia 
formou telefonických služieb právnych informácií, 
poskytne poistiteľ poistenému príslušné informácie 
obratom, alebo pokiaľ si otázka vyžaduje dohľadanie 
potrebných údajov či informácií, do 48 hodín od oka-
mihu, keď si poistený uplatnil u poistiteľa nárok 
na poskytnutie poistného plnenia. 

6.5 Poskytnutie poistného plnenia formou služieb práv-
nej asistencie

 Ak žiada poistený o poskytnutie poistného plnenia 
formou služieb právnej asistencie, poskytne poistiteľ 
poistenému nasledujúce služby: 
6.5.1 Analýza vyhliadok na úspešné vybavenie škodo-

vej udalosti
 Po nahlásení škodovej udalosti poisteným po-

istiteľ najprv preverí právnu situáciu poistené-
ho a vykoná analýzu jeho vyhliadok na úspešné 
vybavenie škodovej udalosti. O výsledku tejto 
analýzy informuje poisteného. V prípade potreby 
vykoná poistiteľ analýzu tiež v priebehu jednotli-
vých štádií riešení poistnej udalosti poisteného.

6.5.2 Vybavovanie poistnej udalosti poistiteľom
a) Ak poistiteľ na základe vykonanej analýzy zistí, že 

vyhliadky na úspešné vybavenie poistnej udalosti 
sú dostatočné, vyžiada si súhlas a písomnú plnú 
moc poisteného a potom vedie potrebné roko-
vania s cieľom dosiahnuť najlepšie možné vyba-
venie poistnej udalosti. Poistiteľ zastupuje pois-
teného vo veciach mimosúdnych a je oprávnený 
inkasovať plnenia náležiace poistenému, ktoré je 
povinný odovzdať poistenému bez zbytočného od-
kladu. Poistiteľ bude priebežne informovať pois-
teného o priebehu vybavovania poistnej udalosti.

b) Poistený nie je bez predchádzajúceho súhlasu 
poistiteľa oprávnený poveriť inú osobu (napr. 
dodávateľa služieb) zastúpením pri vybavovaní 
poistnej udalosti, s výnimkou prípadov, keď by 
mu v dôsledku omeškania priamo hrozil vznik 
škody alebo zadržanie, resp. väzba. Ak poistený 
poruší túto povinnosť, je poistiteľ oprávnený po-
istné plnenie primerane znížiť. 

c) Ak zistí poistiteľ na základe vykonanej analýzy, 
že vyhliadky na úspešné vybavenie poistnej uda-
losti nie sú dostatočné, je povinný bez zbytočné-
ho odkladu písomnou formou oznámiť poistené-
mu, že na základe vykonanej analýzy mu nárok 
na poistné plnenie nevzniká, uviesť dôvody svoj-
ho rozhodnutia a vysvetliť ich.

d) V prípade, že sa poistený – po tom, čo bol infor-
movaný o tom, že mu pre nedostatok vyhliadok 
na úspešné vybavenie poistnej udalosti nevzniká 
právo na poistné plnenie – rozhodne v riešení prí-
padu pokračovať na svoje náklady a v pokračuj-
úcom spore sa mu podarí dosiahnuť kvalitatívne 
alebo kvantitatívne priaznivejší výsledok, než aký 
zodpovedal stavu vybavovania poistnej udalosti 

ku dňu, keď poistiteľ na základe svojho rozhod-
nutia poistné plnenie odmietol, a ak doloží pois-
tený túto skutočnosť poistiteľovi, poistiteľ uhradí 
náklady poisteným účelne vynaložené na vyba-
vovanie udalosti po odmietnutí plnenia, a to až 
do výšky limitov poistného plnenia stanovených 
pre túto poistnú udalosť poistnou zmluvou.

6.5.3 Poverenie dodávateľa služieb
a) V prípade, že sa ukáže, že riadnym vybavením po-

istnej udalosti bude nevyhnutné poveriť dodávateľa 
služieb, je poistený po predchádzajúcom súhlase 
poistiteľa oprávnený zvoliť si vhodného dodávateľa 
služieb, ktorý má svoju kanceláriu v mieste súdu 
alebo správneho orgánu, príslušného na preroko-
vanie veci na prvom stupni, aby viedol v mene pois-
teného potrebné rokovania s cieľom dosiahnuť naj-
lepšie možné vybavenie poistnej udalosti. Súhlas 
poistiteľa, vyžadovaný podľa tohto ustanovenia, 
nebude bez zreteľného dôvodu klientovi odoprený.

b) Ak poistený poruší povinnosť získať súhlas 
poistiteľa na poverenie dodávateľa služieb, je 
poistiteľ oprávnený poistné plnenie primerane 
znížiť. Poistiteľ je oprávnený primerane znížiť 
poistné plnenie aj v prípade, že poistený nesko-
rým alebo ľahostajným prístupom spôsobil zvý-
šenie nákladov za úkony, ktorých úhrada má byť 
súčasťou poistného plnenia. 

c) Poistený je povinný zaistiť, aby jeho právny 
zástupca priebežne informoval poistiteľa o vý-
voji riešenia poistnej udalosti. O jednotlivých 
zamýšľaných podstatných krokoch je poistený 
sám alebo prostredníctvom svojho právneho zá-
stupcu povinný informovať poistiteľa a pred ich 
vykonaním získať jeho písomný súhlas. Ak poru-
ší poistený túto povinnosť, je poistiteľ oprávne-
ný poistné plnenie primerane znížiť.

6.5.4 Pozastavenie poistného plnenia
a) Ak poistiteľ uzná, že vyhliadky na úspešné vyba-

venie poistnej udalosti nie sú dostatočné, je po-
vinný bez zbytočného odkladu písomnou formou 
oznámiť poistenému, že na základe vykonanej 
analýzy ďalšie poistné plnenie k danej poistnej 
udalosti pozastavuje, uviesť dôvody svojho roz-
hodnutia a vysvetliť ich.

b) V prípade, že sa poistený po tom, čo poistné 
plnenie bolo pozastavené, rozhodne v riešení 
prípadu pokračovať na svoje náklady a v pokra-
čujúcom spore sa mu podarí dosiahnuť kvalita-
tívne alebo kvantitatívne priaznivejší výsledok, 
aký zodpovedal stavu vybavovania poistnej uda-
losti ku dňu, keď poistiteľ na základe svojho roz-
hodnutia poistné plnenie pozastavil, a ak doloží 
poistený túto skutočnosť poistiteľovi, poistiteľ 
uhradí náklady poisteným efektívne vynaložené 
na pokračovanie vybavovania poistnej udalosti 
po pozastavení plnenia, a to až do výšky limitov 
poistného plnenia stanovených pre túto poistnú 
udalosť poistnou zmluvou a s ohľadom na poist-
né plnenie poskytnuté pred jeho pozastavením.

6.5.5 Povinnosť súčinnosti poisteného s poistiteľom
a) Poistený je povinný robiť všetko, čo by mohlo 

prispieť k objasneniu skutkového stavu veci. Po-
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istený je povinný vylúčiť všetko, čo by mohlo spô-
sobiť zvýšenie nákladov v rámci poistného plne-
nia. Poistený je povinný informovať poistiteľa bez 
zbytočného odkladu o všetkých okolnostiach, 
ktoré môžu mať vplyv na povinnosť poistiteľa 
poskytnúť poistné plnenie, v prípade porušenia 
tejto povinnosti zodpovedá poistený poistiteľovi 
za vzniknutú škodu. Pri vyrovnaní alebo dohode 
o riešení poistnej udalosti nesmie byť otázka 
nákladov usporiadaná nevýhodnejšie, než ako 
to zodpovedá pomeru úspechu a neúspechu zú-
častnených strán vo veci. Poistený sa preto zavä-
zuje, že bez predchádzajúceho súhlasu poistiteľa 
neuzatvorí žiadnu dohodu o urovnaní, zmier ani 
inú obdobnú dohodu. Súhlas poistiteľa, vyžado-
vaný podľa tohto ustanovenia, nebude bez zre-
teľného dôvodu poistenému odoprený. Ak poruší 
poistený túto povinnosť, je poistiteľ oprávnený 
poistné plnenie primerane znížiť. Poistený je po-
vinný o tomto svojom záväzku i o svojich ostat-
ných povinnostiach plynúcich z poistnej zmluvy 
informovať svojho právneho zástupcu.

b) Poistený je povinný poskytnúť poistiteľovi súčin-
nosť pri mimosúdnom i súdnom vymáhaní ná-
kladov vynaložených v rámci poistného plne-
nia poistiteľom a pri vymáhaní náhrady škody 
od protistrany.

c) Poistený je povinný vyčkať so súdnym uplatňova-
ním svojich nárokov, kým rozhodnutie v prípadnom 
inom konaní, ktoré môže mať význam pre zamýšľa-
né súdne konanie, nenadobudne právoplatnosť, 
prípadne v súlade s pokynmi poistiteľa uplatniť 
najprv len časť svojich nárokov a do nadobudnu-
tia právoplatnosti rozhodnutia s uplatnením zostá-
vajúcich nárokov vyčkať. Toto však neplatí, ak by 
poistenému v dôsledku omeškania priamo hrozil 
vznik škody. Možnosť konečného uplatnenia náro-
kov poisteného v plnom rozsahu tým nie je dotknu-
tá. Ak poistený poruší túto povinnosť, je poistiteľ 
oprávnený poistné plnenie primerane znížiť. 

6.5.6 Úhrada finančných nákladov v rámci poistného 
plnenia

 Poistné plnenie zahŕňa v závislosti od uzatvo-
reného poistného programu a do výšky limitu 
poistného plnenia uvedeného v poistnej zmluve 
a/alebo poistných podmienkach úhradu finanč-
ných nákladov, ktoré je nutné vynaložiť podľa 
rozhodnutia poistiteľa v súvislosti s presadzo-
vaním oprávnených záujmov poisteného, a to:

a) náklady na služby dodávateľa služieb, a to vo 
výške stanovenej podľa príslušných právnych 
predpisov (obvyklé a primerané výdavky právne-
ho zástupcu, tlmočníka, prekladateľa, znalca, 
náklady na vykonanie jedného výkonu rozhod-
nutia, na základe exekučného titulu súvisiace-
ho s poistným plnením v rozsahu stanovenom 
poistnou zmluvou);

b) náklady na súdne poplatky;
c) náklady na cestu a ubytovanie poisteného 

na súdne konanie, pokiaľ je jeho prítomnosť ne-
vyhnutná a je nariadená súdom (napr. v prípade 
výsluchu a pod.);

d) náklady na cestu a ubytovanie svedka na súdne 
konanie, ak je jeho prítomnosť nariadená súdom;

e) náklady a výdavky protistrany a/alebo štátu, 
ktoré je poistený povinný uhradiť na základe 
súdneho rozhodnutia, ak bol poistený na zákla-
de písomného súhlasu poistiteľa navrhovateľom 
súdneho konania;

f) náklady na sprostredkovanie úhrady trestnopráv-
nej kaucie zloženej s cieľom upustenia od vy-
šetrovacej väzby poisteného v inom členskom 
štáte. Poistený je povinný poskytnúť poistiteľovi 
dostatočnú záruku na vrátenie finančných pros-
triedkov použitých na kauciu (napr. zálohu).

Článok 7. Výluky
7.1. Poistiteľ neposkytne poistné plnenie z poistenia v na-

sledujúcich prípadoch: 
7.1.1 pokiaľ poistený poveril zástupcu presadzovaním 

svojich oprávnených záujmov bez predchádzaj-
úceho schválenia poistiteľom, nie však v prípa-
de nutnosti bezprostredného odvrátenia vzniku 
škody, zadržania a/alebo väzby poisteného, 

7.1.2 pokiaľ poistený nedoručil poistiteľovi dokumentá-
ciu nevyhnutnú na presadzovanie jeho oprávnených 
záujmov, požadovanú a špecifikovanú poistiteľom

7.1.3 pokiaľ poistený pri uplatnení svojho práva na po-
istné plnenie vedome uvedie skreslené, alebo ne-
pravdivé údaje týkajúce sa poistnej udalosti alebo 
podstatné údaje k tejto poistnej udalosti zamlčí 

7.2 Poistenie sa nevzťahuje na spory:
7.2.1 medzi poistníkom a poisteným/oprávnenou osobou,
7.2.2 medzi poistiteľom a poisteným/oprávnenou osobou,
7.2.3 ktorých predmetom je nárok, ktorý bol na pois-

teného prevedený od tretej osoby alebo nárok, 
ktorý poistený uplatňuje pre tretiu osobu.

7.3 Z poistenia je vylúčené hájenie právnych záujmov po-
isteného súvisiacich:
7.3.1 so spáchaním úmyselného trestného činu pois-

teným, úmyselného priestupku alebo úmyselné-
ho spôsobenia škody,

7.3.1 s náhradou škody vzniknutej v dôsledku ne-
splnených a/alebo neplnených záväzkov alebo 
dlhov poisteného vrátane ich príslušenstva,

7.3.1 so samovraždou alebo psychickou chorobou po-
isteného,

7.3.1 s prípadmi, keď skutočnosti smerujúce k naru-
šeniu právnych záujmov poisteného alebo keď 
skutočnosti smerujúce k začatiu trestného ale-
bo priestupkového konania s poisteným boli po-
istenému známe už v čase, keď sa poistený stal 
účastníkom tohto poistenia,

7.3.1 s prípadmi, keď poistený mohol vznik škodovej 
udalosti s ohľadom na všetky okolnosti očakávať 
alebo mohol jej vzniku zabrániť a neurobil tak.

7.4 Poistiteľ neposkytne poistné plnenie v prípadoch, ktoré 
priamo či nepriamo súvisia so štrajkom, vojnovým kon-
fliktom, inváziou, napadnutím (či už vojna bola vyhláse-
ná, alebo nie), občianskou vojnou, vzburou, povstaním, 
terorizmom, násilným alebo vojenským uchvátením 
moci a občianskymi nepokojmi, rádioaktívnou haváriou 
alebo akýmkoľvek iným zásahom vyššej moci.

7.5 Poistiteľ neposkytne poistné plnenie na úhradu pokút, 
peňažných trestov, penále či iných zmluvných, správnych 
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alebo trestných sankcií alebo iných platieb majúcich re-
presívny, exemplárny alebo preventívny charakter.

7.6 Okrem výluk uvedených v tomto článku môžu byť ďal-
šie výluky z poistenia uvedené vo osobitných alebo 
doplnkových poistných podmienkach.

Článok 8. Územný rozsah poistenia právnej asistencie
8.1 Ak má poistený uzatvorený poistný program s územnou 

účinnosťou SR, poistenie sa vzťahuje na všetky poistné 
udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky. 

8.2 Ak má poistený uzatvorený poistný program s územnou 
účinnosťou zahraničia, poistenie sa vzťahuje na všet-
ky poistné udalosti, ktoré vznikli na území Sloven-
skej republiky a ďalej na európskom území Nemecka, 
Rakúska, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Litvy, 
Lotyšska, Estónska, Fínska, Švédska, Dánska, Luxem-
burska, Belgicka, Holandska, Francúzska, Veľkej Britá-
nie, Írska Portugalska, Španielska, Talianska, Grécka, 
Bulharska, Rumunska, Slovinska, Malty, Cyperskej 
republiky, Nórska, Islandu, Švajčiarska, Chorvátska, 
Čiernej Hory, Srbska, Macedónska (FYROM), Bosny 
a Hercegoviny, Lichtenštajnska, San Marina, Monaka 
a Andorry, ak nestanoví poistná zmluva inak.

Článok 9. Spracovanie osobných údajov
9.1 Poistník, poistený, oprávnená osoba sú povinní 

na požiadanie poistiteľa pre 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. 

9.2 Poistiteľ ako prevádzkovateľ informačného systé-
mu 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.“) sprac-
úva osobné údaje poistníka a poisteného v rozsahu 
uvedenom v návrhu poistné zmluvy alebo tie osob-
né údaje, ktoré získava v súvislosti s plnením práv 
a povinností zákonných alebo vyplývajúcich z poistnej 
zmluvy, na základe osobitného zákona. Prevádzkova-
teľ osobné údaje získava na účely plnenia zmluvných 
a zákonných povinností na dobu nevyhnutne potreb-
nú na zabezpečenie práv a povinností vyplývajúcich 
z tohto zmluvného vzťahu a dobu vyplývajúcu zo vše-
obecne záväzných právnych predpisov.

9.3 Poistník uzatvorením poistnej zmluvy potvrdzuje, že 
pred získaním jeho osobných údajov mu boli oznáme-
né informácie v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z..

9.4 Poistník uzatvorením poistnej zmluvy bere na vedomie, 
že poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné, 
avšak je nevyhnutné pre uzatvorenie poistnej zmluvy.

9.5 Poistník zároveň udeľuje súhlas s vykonávaním cezhra-
ničného prenosu poskytnutých osobných údajov do člen-
ských štátov Európskej únie a tiež do tretích krajín.

9.6 V prípade, ak má poistiteľ podľa zákona 
č. 122/2013 Z.z. oznamovaciu povinnosť voči klien-
tovi, 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 rovnako zverejnený zoznam sprostred-
kovateľov, tretích strán a príjemcov osobných údajov 
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.

9.7 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 potvrde-
nie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej oso-
be 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.

9.8 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 ASSI-
STANCE dle odseku 9 tohto článku, ako aj osobám, 
ktoré sú zmluvnými partnermi poistiteľa, a to za úče-
lom ponuky ich obchodu, služieb a marketingu. Tento 
súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Ten-
to súhlas (ak nedošlo k jeho písomnému odvolaniu) 
udeľuje poistník poisťovateľovi na celú dobu existen-
cie vzájomných záväzkov vyplývajúcich alebo súvisi-
acich s poistnou zmluvou a ďalej na dobu 5 rokov 
nasledujúcich po vysporiadaní uvedených záväzkov.

9.9 Poistník uzatvorením poistnej zmluvy súhlasí s po-
skytnutím informácií o skutočnostiach týkajúcich sa 
jeho poistenia iným poistiteľom.

9.10 Finančná skupina AXA alebo AXA ASSISTANCE na Slo-
vensku:
– AXA d.s.s., a.s., sídlo: Kolárska 6, Bratislava 

811 06, IČO: 35 903 821, zapísaná v Obchod-
nom registri Okresného súdu Bratislava I, od-
diel: Sa, vložka: 3441/B,

– AXA d.d.s., a.s., sídlo: Kolárska 6, Bratislava 
811 06, IČO: 35 977 540, zapísaná v Obchod-
nom registri Okresného súdu Bratislava I, od-
diel: Sa, vložka: 3804/B,

– AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Lazar-
ská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, 
IČO: 618 59 524, spoločnosť zapísaná v ob-
chodnom registri Mestského súdu v Prahe, 
oddiel B, vložka č. 2831, konajúca prostred-
níctvom 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 Bratisla-
va 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 ob-
chodnom registri Mestského súdu v Prahe, 
oddiel B, vložka č. 12826, konajúca prostred-
níctvom 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 Lazar-
ská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, 
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IČO: 645 79 018, zapísaná v obchodnom regis-
tri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka 
č.: 7462, prostredníctvom svojej pobočky v Slo-
venskej republike: AXA investiční společnost 
a.s., organizačná zložka Slovensko, Kolárska 6, 
811 06 Bratislava, IČO: 36 770 540, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratisla-
va I, oddiel: Po, vložka č.: 1475/B

– AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., so sídlom Hvězdo-
va 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republi-
ka, IČO: 25695215, spoločnosť je zapísaná 
v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, 
oddiel C, vložka č. 61910, konajúca prostred-
níctvom svojej pobočky v Slovenskej republike: 
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., organizačná zlož-
ka 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 10. Forma právnych úkonov a doručovanie
10.1 Právne úkony majúce za následok vznik, zmenu alebo 

zánik poistnej zmluvy, vrátane zmeny údajov účastní-
kov poistení (napr. zmena adresy) musia byť vykona-
né v písomnej forme a musia byť druhému účastníko-
vi doručené v súlade s ustanovením tohto článku. 

10.2 Písomnosti sú doručované: 
a) prostredníctvom držiteľa poštovej licencie podľa 

zvláštneho právneho predpisu, a to na posled-
nú známu adresu účastníka poistenia, ktorému 
sú písomnosti určené; 

b) elektronicky podpísané podľa zvláštnych práv-
nych predpisov. 

10.3 Ak je písomnosť určená poistiteľovi, adresa na doručo-
vanie je adresa zmocneného zástupcu poistiteľa, spo-
ločnosti AXA ASSISTANCE, Hvězdova 1689/2a, 140 62 
Praha 4, Česká republika. Doručenie zmocnenému zá-
stupcovi poistiteľa sa považuje za doručenie poistiteľovi.

10.4 Ak nebol adresát zastihnutý, bude písomnosť uložená 
u držiteľa poštovej licencie. Ak si nevyzdvihne adresát 
písomnosť do 15 kalendárnych dní odo dňa jej ulo-
ženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň 
doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel. 

10.5 Ak bolo prijatie písomnosti adresátom odmietnuté, 
považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnu-
tia prijatia.

10.6 Ak sa adresát v mieste doručenia nezdržiava, bez 
toho, aby o tom informoval poistiteľa, považuje sa 
písomnosť za doručenú dňom, keď bola zásielka vrá-
tená ako nedoručená. 

10.7 Korešpondencia pri vybavovaní škodovej/poistnej 
udalosti môže byť doručovaná aj e-mailom na e-mai-
lovú adresu uvedenú účastníkom poistenia, prípadne 
faxom na faxové číslo uvedené účastníkom poistenia. 

Článok 11. Ostatné ustanovenia
11.1 Poistiteľ je oprávnený stanoviť v poistnej zmluve čaka-

ciu lehotu. Z udalostí, ktoré vznikli v priebehu čakacej 
lehoty a ktoré by inak boli poistnými udalosťami, nevzni-
ká poistiteľovi povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

11.2 Poistiteľ je oprávnený primerane znížiť poistné plne-
nie, ak došlo k navýšeniu nákladov spojených s vyba-
vovaním poistnej udalosti zavinením poisteného.

11.3 Pokiaľ poistený na základe rozhodnutia súdu alebo 
správneho úradu dostal náhradu nákladov súdneho 
konania, je povinný vrátiť túto náhradu poistiteľovi 
v rozsahu, v akom sa poistiteľ na úhrade nákladov 
súdneho konania v rámci poistného plnenia podieľal.

11.4 V prípade, že poistený dostal za vzniknuté výdavky, ktoré 
by boli predmetom poistného plnenia z tohto poistenia, 
náhradu od tretej strany alebo cestou iného právneho 
vzťahu, je poistiteľ oprávnený primerane znížiť poistné 
plnenie o sumu, ktorú poistený ako náhradu dostal.

11.5 Ak vzniklo v súvislosti s hroziacou alebo už poistnou 
udalosťou, ktorá už nastala, oprávnenej osobe, pois-
tenému alebo osobe, ktorá vynaložila zachraňovacie 
náklady, proti inému právo na náhradu škody alebo iné 
obdobné právo, prechádza výplatou plnenia z poiste-
nia toto právo na poistiteľa, a to až do výšky súm, ktoré 
poistiteľ zo súkromného poistenia oprávnenej osobe, 
poistenému alebo osobe, ktorá vynaložila zachraňova-
cie náklady, vyplatil. Poistený, oprávnená osoba ale-
bo osoba, ktorá vynaložila zachraňovacie náklady, je 
povinná poskytnúť poistiteľovi dostatočnú súčinnosť, 
aby právo poistiteľa na náhradu škody mohlo byť uplat-
nené, najmä poskytnúť poistiteľovi pravdivé a úplné in-
formácie o poistnej udalosti, o tretej osobe zodpoved-
nej za vznik poistnej udalosti, jej poisťovni, právnom 
zástupcovi, prípadne o ďalších osobách konajúcich 
v mene tretej osoby. Na žiadosť poistiteľa je poistený, 
oprávnená osoba alebo osoba, ktorá vynaložila zachra-
ňovacie náklady, povinná poskytnúť poistiteľovi všetky 
dostupné dokumenty, ktoré v danej súvislosti získala. 
Poistený, oprávnená osoba alebo osoba, ktorá vynalo-
žila zachraňovacie náklady, je ďalej povinná informovať 
poistiteľa o náhrade škody, prípadne inom plnení, kto-
ré získala od tretej osoby alebo iného.

11.6 Poisťovateľ je oprávnený navýšiť poistné alebo splát-
ku poistného o administratívne náklady, ktoré poisťo-
vateľovi vznikli zaslaním písomnej upomienky v prípa-
de, že poistník neuhradil riadne a včas poistné.

11.7 Ak o to poistník pri uzavretí poistnej zmluvy požiada, 
poistiteľ s ním uzatvorí rozhodcovskú zmluvu na rie-
šenie sporov vyplývajúcich z tohto poistenia. Údaj 
o uzatvorení rozhodcovskej zmluvy podľa prvej vety sa 
uvedie v poistnej zmluve. Ak vznikne spor vyplývajúci 
z tohto poistenia, poistiteľ bude informovať poistené-
ho o možnosti riešiť spor v rozhodcovskom konaní. 
Ustanovenie o povinnosti poistiteľa uzavrieť s poist-
níkom rozhodcovskú zmluvu sa nevzťahuje na prípa-
dy, keď je poistenie právnej asistencie uzatvorené 
ako doplnkové poistenie k poisteniu pomoci osobám 
v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta 
svojho trvalého pobytu. Ak nie je uzatvorená rozhod-
covská zmluva, bude v sporoch o právach a povinnos-
tiach vyplývajúcich z poistnej zmluvy rozhodovať vec-
ne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike. 

11.8 Prípadné sťažnosti poistníka, poisteného alebo opráv-
nenej osoby je možné písomne doručiť poistiteľovi 
na adresu AXA ASSISTANCE, Hvězdova 1689/2a, 
140 62 Praha 4, Česká republika.

11.9 V prípade sporov vyplývajúcich z poistenia právnej 
asistencie je poisťovateľ povinný uzavrieť s poistní-
kom na jeho žiadosť rozhodcovskú zmluvu.
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Pre toto poistenie právnej asistencie platia najmä prísluš-
né ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho 
zákonníka, v znení neskorších predpisov, a poistná zmlu-
va, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú Všeobecné poist-
né podmienky poistenia právnej asistencie SK (ďalej len 
„VPP-PPA-SK“) a tieto Osobitné poistné podmienky pois-
tenia právnej asistencie SK (ďalej len „ZPP-PPA-RP-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 regis-
tračným číslom 0415591055, ktorá vykonáva poisťova-
ciu činnosť na základe slobodného poskytovania služieb 
a nad činnosťou ktorej vykonáva dohľad National Bank of 
Belgium, adresa Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bru-
sel, Belgicko (ďalej len „poistiteľ“).
V prípade rozporu medzi ustanoveniami poistnej zmluvy 
a ustanoveniami poistných podmienok, má prednosť zmlu-
va. V prípade rozporu týchto ZPP-PPA-RP-SK a ustanove-
niami VPP-PPA-SK má prednosť ustanovenie týchto ZPP-PPA-
-RP-SK; za rozpor sa nepovažuje, pokiaľ ustanovenie týchto 
ZPP-PPA-RP-SK obsahuje podrobnejšiu úpravu práv a povin-
ností zmluvných strán, na ktorú VPP-PPA-SK odkazujú. 
Poistenie sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok 1. Výklad pojmov
V nadväznosti na ustanovenia VPP-PPA-SK sú tu špecifiko-
vané niektoré ďalšie pojmy:
Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisti-
teľom uzatvorila poistnú zmluvu.
Poistený: fyzická osoba, ktorá je ako poistený uvedená 
na poistnej zmluve, a ďalej manžel/ka poisteného, druh/
družka poisteného, partner/partnerka v zmysle prísluš-
ných právnych predpisov upravujúcich registrované part-
nerstvo, deti poisteného až do veku 26 rokov za podm-
ienky, že s poisteným žijú min. posledných 12 mesiacov 
v spoločnej domácnosti.
Poistená nehnuteľnosť: priestory, ktoré sú podľa rozhod-
nutia stavebného úradu určené na bývanie poisteného 
(najmä bytová jednotka, rodinný dom, chata a chalupa) 
a ktoré sú v čase, keď nastala poistná udalosť, vo vlast-
níctve poistenej osoby
Za poistenú nehnuteľnosť sa nepovažujú priestory, ktoré 
sú určené na bývanie za odmenu (najmä ubytovne, hotely, 
penzióny, a pod.). 
Za poistenú nehnuteľnosť ani jej súčasť sa nepovažujú 
spoločné priestory v domoch s viac ako jedným bytom 
(ako napr. spoločné chodby, schodisko, výťahy, povaly, ko-
čikárne, balkóny, terasy alebo spoločné garáže). 

Za súčasť poistenej nehnuteľnosti sa považuje pivnica a/
alebo garáž, no iba za podmienky, že majú samostatný 
a uzamykateľný vchod a využívajú ich výhradne poistené 
osoby. Za súčasť poistenej nehnuteľnosti sa ďalej pova-
žuje aj balkón alebo terasa, no iba za podmienky, že sú 
prístupné výhradne z priestorov poistenej nehnuteľnosti (t. 
j. nesmú byť prístupné zo spoločných priestorov). 
Vozidlo: jednostopové alebo dvojstopové motorové vozi-
dlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a platnou slovenskou 
registračnou značkou, ktoré v okamihu poistnej udalosti 
riadil poistený
Poistené vozidlo: jednostopové alebo dvojstopové mo-
torové vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a platnou 
slovenskou registračnou značkou, ktoré bolo v okamihu 
poistnej udalosti vo vlastníctve poisteného, alebo bol po-
istený jeho oprávneným lízingovým nájomcom
Škodová udalosť: skutočnosť, z ktorej vznikla škoda a kto-
rá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie 
z tohto poistenia
Poistná udalosť: náhodná skutočnosť uvedená v článku 
3 VPP-PPA-SK
Osoba blízka: osoba, ktorá je s poisteným vo vzájomne 
blízkom vzťahu v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka, 
t. j. príbuzný v rade priamom, súrodenec a manžel; iné 
osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú 
za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela 
jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako ujmu vlastnú.

Článok 2. Rozsah poistného plnenia, hranice poist-
ného plnenia, poistné nebezpečenstvá
2.1 Poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie formou 

telefonickej služby právnych informácií alebo služieb 
právnej asistencie, ak sa týkajú poistných nebezpe-
čenstiev uvedených v odseku 2.8 a 2.9 tohto článku.

2.2 Rozsah služieb poskytovaných v rámci poistného pl-
nenia formou služieb právnej asistencie je uvedený 
v tabuľke v článku 2 „Rodinný právnik – rozsah poist-
ného plnenia“. 

2.3 Ak je v tabuľke v článku 2 „Rodinný právnik – rozsah 
poistného plnenia“ u príslušného poistného nebez-
pečenstva uvedené ÁNO, vzťahuje sa na toto poistné 
nebezpečenstvo poistenie a poistiteľ poskytne pois-
tenému poistné plnenie za podmienok stanovených 
v poistnej zmluve a v poistných podmienkach. Ak je 
v tabuľke v článku 2 „Rodinný právnik – rozsah po-
istného plnenia“ u príslušného poistného nebezpe-
čenstva uvedené NIE, nevzťahuje sa na toto poistné 
nebezpečenstvo poistenie a poistený nemá právo 
na poskytnutie poistného plnenia. 

Osobitné poistné podmienky poistenia právnej asistencie SK
Program Rodinný právnik ZPP-PPA-RP-SK zo dňa 1. 2. 2015



ZPP-PPA-RP-SK zo dňa 1. 2. 2015 8

2.4 Hranica poistného plnenia 
 Hornou hranicou poistného plnenia na jednu poistnú 

udalosť je limit poistného plnenia s názvom „Limit 
poistného plnenia na poistnú udalosť“ uvedený v ta-
buľke „Rodinný právnik – rozsah poistného plnenia“.

2.5 V prípade rizík a situácií, ktoré nie sú predmetom toh-
to poistenia, alebo sú podľa ustanovenia poistných 
podmienok vo výluke, poskytne poisťovateľ poistené-
mu kontakty na vhodných dodávateľov služieb, ktorí 
budú poistenému nápomocní při riešení jeho situá-
cie. Všetky náklady na takéto služby nesie poistený.

2.6 Poistné nebezpečenstvá, na ktoré sa v závislosti 
od zvoleného poistného programu vzťahuje poistenie: 

2.7 Právna asistencia pri uzatváraní zmluvy
2.7.1 V prípade, že poistený plánuje uzatvoriť zmlu-

vu, poistiteľ na žiadosť poisteného v lehote 7 
pracovných dní max. dvakrát posúdí znenie tejto   
zmluvy, v prípade, že sa jedná o jednu z taxa-
tívne vymedzeneho typu zmluvy podľa čl. 2.7.5 
ZPP PPA. Lehota 7 pracovných dní sa vzťahuje 
na každé posúdenie zvlášť.

 2.7.2 V rámci asistencie pri uzatváraní zmluvy prísluš-
ný pracovníci poistiteľa na základe žiadosti po-
isteného vyhľadajú a odovzdávajú vzor prísluš-
neho typu zmluvy a vysvetlia zmysel jednotlivých 
ustanovení zmluvy.

2.7.3 Pracovníci poistiteľa posúdia zmluvu alebo 
môžu odovzdať zmluvu na posúdenie vhodnému 
dodávateľovi služby. O výbere dodávateľa služby 
rozhoduje výhradne poistiteľ.

2.7.4 Pracovníci poistiteľa alebo dodávateľ služby po-
súdia jednotlivé ustanovenia zmluvy písomne, 
v prípade potreby písomne navrhnú úpravu jed-
notlivých ustanovení zmluvy.

2.7.5 Poistiteľ poskytne asistenciu pri uzatváraní 
zmluvy len v prípade nižšie uvedených typov zml-
úv výhradne v slovenskom jazyku a riadicich sa 
výhradne slovenským právom.

a) Pracovná zmluva
b) Nájomná zmluva k bytu alebo rodinnému domu, 

kde je poistený ako nájomca
c) Kúpna zmluva k nehnuteľnosti určenej na býva-

nie pre poisteného, napríklad bytová jednotka, 
rodinny dom, chata a chalupa

d) Kúpna zmluva k veci hnuteľnej, ktorá slúži ako 
vybavenie poistenej nehnuteľnosti

e) Kúpna zmluva k motorovému vozidlu
f) Zmluva o úvere či o pôžičke finančných pros-

triedkov
g) Zmluva s cestovnou kanceláriou (cestovná 

zmluva)
2.7.6 Poistiteľ poskytne tieto služby max. trikrát ročne 

až do príslušných finančných limitov, tak ako sú 
uvedené v tabuľke v čl. 2.9 ZPP-PPA-RP-SK.

2.7.7 Pre službu Právnej asistencie pri uzatváraní zml-
úv sa dojednáva čakacia doba 1 mesiac od za-
čiatku poistenia. V čakacej dobe nevzniká pois-
tenému právo na čerpanie tejto služby.

2.8 Právna asistencia v súvislosti s prevádzkou motoro-
vého vozidla
2.8.1 Správne a trestné konanie po dopravnej nehode 

vozidla

 V prípade, že poistený je ako vodič vozidla po-
dozrivý alebo obvinený zo spáchania priestupku 
alebo podozrivý, obvinený či obžalovaný z trest-
ného činu z nedbalosti následkom dopravnej ne-
hody, poistiteľ vykoná v súlade s ustanoveniami 
poistných podmienok kroky k hájeniu jeho zá-
ujmov v rámci trestného či správneho konania. 

2.8.2 Správne konanie v súvislosti s prevádzkou vozidla
 V prípade, že poistený je podozrivý alebo obvine-

ný zo spáchania priestupku následkom konania 
priamo súvisiaceho s prevádzkou vozidla, pois-
titeľ vykoná v súlade s ustanoveniami poistných 
podmienok kroky na hájenie záujmov poistené-
ho v správnom konaní.

2.8.3 Škoda na vozidle – nárok na náhradu škody
 Poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie 

v situácii sporu, ktorý sa týka nároku poistené-
ho na náhradu škody, ktorá priamo súvisí s po-
isteným vozidlom alebo prevádzkou poisteného 
vozidla, a to voči zodpovednej osobe alebo voči 
poisťovni, u ktorej má zodpovedná osoba uza-
tvorené povinné zmluvné poistenia zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú prevádzkou motoro-
vého vozidla. 

2.8.4 Spor z iného poistenia vozidla
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov pois-

teného v situácii sporu vyplývajúceho z poistenia 
poisteného vozidla, a to povinného zmluvného po-
istenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevá-
dzkou motorového vozidla, havarijného poistenia 
alebo iného obdobného poistenia, keď oprávnené 
záujmy poisteného porušuje poisťovňa. 

2.8.5 Oprava vozidla – spor s opravovňou
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie oprávnených 

záujmov poisteného v situácii sporu vyplývajú-
ceho nevykonania alebo chybného vykonania 
servisných prác na poistenom vozidle, keď 
oprávnené záujmy poisteného narúša dodávateľ 
servisných prác oprávnený na vykonávanie čin-
nosti opravy motorových vozidiel podľa prísluš-
ných právnych predpisov.

2.8.6 Stanica technickej kontroly – spor v súvislosti 
s kontrolou vozidla

 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov pois-
teného v prípade, že stanica technickej kontroly 
narúša oprávnené záujmy poisteného súvisiace 
s vykonávaním štátnej technickej kontroly a/
alebo merania emisií poisteného vozidla.

2.8.7 Parkovacie miesto, parkovacie státie, garáž – spor
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov po-

isteného v prípade, že tretia osoba narúša 
oprávnené záujmy poisteného súvisiace s par-
kovacím miestom, s garážou alebo parkovacím 
státím, ktoré je vo vlastníctve poisteného alebo 
je poistený jeho oprávneným nájomcom. 

2.8.8 Spory z iných záväzkových vzťahov v súvislosti 
s vozidlom

 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov po-
isteného v situácii sporu vyplývajúceho z iných 
občianskoprávnych záväzkových vzťahov priamo 
súvisiacich s poisteným vozidlom, keď tretia 
osoba narúša oprávnené záujmy poisteného.
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2.9 Právna asistencia v súvislosti s občianskym životom
2.9.1 Spor o náhradu škody
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov po-

isteného v situácii sporu, ktorý sa týka nároku 
poisteného na náhradu škody spôsobenej tre-
ťou osobou, a to buď na zdraví, alebo na veci vo 
vlastníctve poisteného. 

2.9.2 Spotrebiteľské spory – reklamácie
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov pois-

teného v situácii sporu, ktorý sa týka reklamá-
cie v súvislosti s kúpou, opravou alebo úpravou 
veci hnuteľnej, ktorá je vo vlastníctve poistené-
ho alebo zaobstaraní služby, keď oprávnené zá-
ujmy poisteného narúša predajca či dodávateľ 
prác alebo iných služieb.

2.9.3 Spory zo zmlúv o úvere
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov poiste-

ného v situácii sporu, ktorý sa týka plnenia, resp. 
neplnenia zmlúv o poskytnutí úveru na zaobstara-
nie vybavenia poistenej nehnuteľnosti, úveru na za-
obstaranie alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti, po-
kiaľ oprávnené záujmy poisteného narúša banka, 
stavebná sporiteľňa alebo iný poskytovateľ úveru.

2.9.4 Spory s dodávateľmi služieb
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov pois-

teného v situácii sporu v súvislosti s plnením 
zmlúv o dodávke vody, elektriny, plynu, zmlúv 
o odbere a spracovaní odpadových vôd, odvo-
ze domového odpadu alebo zmlúv s operátormi 
telekomunikačných sieti (káblová TV, telefón, 
pripojenie k internetu, a pod.).

2.9.5 Spory o dedičstvo
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov po-

isteného v situácii občianskoprávneho sporu, 
ktorý sa týka dedičského konania, ak sa stane 
poistený účastníkom tohto sporu v čase trvania 
tohto poistenia.

2.9.6 Pracovnoprávne spory
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov po-

isteného v situácii individuálneho pracov-no-
právneho sporu poisteného s jeho zamestná-
vateľom, a to za predpokladu, že ide o spor 
týkajúci sa neplatného rozviazania pracovného 
pomeru, náhrady škody spôsobenej poistené-
mu, nevyplatenie mzdy (platu) či jej časti alebo 
náhrad, na ktoré má poistený nárok.

2.9.7 Spory súvisiace s kúpou nehnuteľnosti určenej 
na bývanie poisteného

 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov po-
isteného v situácii sporu, ktorý sa týka kúpnej 
zmluvy k nehnuteľnosti určenej na bývanie pois-
teného (napríklad bytová jednotka,rodinny dom, 
chata, chalupa) ak uzatvorí poistený túto zmluvu 
v čase trvania poistenia a ak narúša oprávnené 
záujmy poisteného druhá strana kúpnej zmluvy.

2.9.8 Spory súvisiace so zmluvou o diele
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov po-

isteného v situácii občianskoprávneho sporu 
súvisiaceho so zmluvou o diele na úpravu alebo 
opravu poistenej nehnuteľnosti, keď oprávnené 
záujmy poisteného ako objednávateľa narúša 
druhá strana zmluvy o diele. 

2.9.9 Susedské spory
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov pois-

tenej osoby v situácii občianskoprávneho sporu, 
ktorý má poistený ako vlastník poistenej nehnu-
teľnosti s vlastníkom alebo používateľom inej 
nehnuteľnosti, pokiaľ predmetom tohto sporu 
je neoprávnený zásah do výkonu vlastníckeho 
práva poisteného k poistenej nehnuteľnosti.

2.9.10 Nájomné spory
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov pois-

teného v situácii občianskoprávneho sporu, keď 
oprávnené záujmy poisteného ako nájomcu ale-
bo podnájomcu a práva poisteného z nájomnej 
alebo podnájomnej zmluvy narúša prenajímateľ 
alebo nájomca bytu alebo nehnuteľnosti, ktorej 
súčasťou je rodinný dom.. 

2.9.11 Spory z poistenia
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov po-

isteného v situácii občianskoprávneho sporu, 
keď oprávnené záujmy poisteného a jeho práva 
vyplývajúce z poistnej zmluvy narúša poisťovňa.

2.9.12 Trestné konanie
 V prípade, že je poistený podozrivý, obvinený ale-

bo obžalovaný zo spáchania trestného činu z ne-
dbanlivosti, poisťovateľ urobí v súlade s usta-
novením pojistných podmienok kroky na hájeniu 
jeho záujmov v rámci trestného konania. 

2.9.13 Správne konanie
 Poistiteľ vykoná kroky na hájenie záujmov po-

isteného v prípade, že sú narušené oprávnené 
záujmy poisteného v súvislosti so správnym ko-
naním, ktoré začal katastrálny úrad, stavebný 
úrad, alebo obecný úrad a ktorého účastníkom 
je poistený.
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RODINNÝ PRÁVNIK – ROZSAH POISTNÉHO PLNENIA
Limit poistného plnenia na poistnú udalosť 20 000 €

Územná účinnosť SR
Zahra-
ničie

Poistné nebezpečenstvo
Právna ochrana spojená s občianskym životom
Spor o náhradu škody ÁNO ÁNO
Spotrebiteľské spory – reklamácie ÁNO NIE
Spory zo zmlúv o úvere ÁNO NIE
Spory s dodávateľmi služieb ÁNO NIE
Spory o dedičstvo ÁNO NIE
Pracovnoprávne spory ÁNO NIE
Spory súvisiace s kúpou nehnuteľnosti 
určenej k bývaniu poisteného

ÁNO NIE

Spory súvisiace so zmluvou o diele ANO NIE
Susedské spory ÁNO NIE
Nájomné spory ÁNO NIE
Spory z poistenia ÁNO NIE
Trestné konanie ÁNO NIE
Správne konanie ÁNO ÁNO
Právna ochrana spojená s prevádzkou motorového vozidla
Správne konanie po dopravnej nehode ÁNO ÁNO
Trestné konanie po dopravnej nehode 
vozidla

ÁNO ÁNO

Trestné alebo správne konanie súvisia-
ce s prevádzkou vozidla

ÁNO ÁNO

Škoda na poistenom vozidle – nárok 
na náhradu škody 

ÁNO ÁNO

Spor z iného poistenia poisteného vozidla ÁNO ÁNO
Oprava vozidla – spor s opravovňou 
poisteného vozidla

ÁNO ÁNO

Spor z iných záväzkových vzťahov spoje-
ných s poisteným vozidlom 

ÁNO ÁNO

Spor so stanicou technickej kontroly (iba 
vozidlá vo vlastníctve poistených osôb)

ÁNO NIE

Spor o parkovacie miesto, garáž či stá-
tie poisteného vozidla

ÁNO ÁNO

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Telefonické právne poradenstvo
Akákoľvek právna otázka z okruhov vymedzených týmto 
poistným programom
Vyhľadanie príslušného formulára a pomoc pri jeho 
vyplnení a odoslaní
Telefonické tlmočenie
Asistencia pri uzatváraní zmluvy
Posúdenie ustanovení zmluvy
Limit na jednu udalosť (jedno posúdenie) 200 €
Ročný limit na všetky udalosti  
(posúdenie) a všetky poistené osoby

600 €

Právna asistencia
Mimosúdne konanie – civilný spor
Základné informácie o právach a povinnostiach poisteného
Analýza podkladov k sporu poisteného
Vyhotovenie návrhu na riešenie sporu, konzultácia 
s poisteným
Mediácia – pokus zblíženia postojov strán sporu
Informácie o priebehu riešenia sporu, návrh na ďalší 
postup
Vyhotovenie znaleckého posudku
Riešenie sporu – zabezpečenie právneho zastúpenia 
poisteného
Návrh na zmier – posledné rokovanie s protistranou
Súdne konanie 1. inštancie – civilný spor
Základné informácie o procesných možnostiach poisteného
Začatie súdneho konania prostredníctvom právneho 
zástupcu
Úhrada správnych, súdnych poplatkov, cestovného 
a ostatných poplatkov podľa VPP a ZPPP
Posúdenie súdneho rozhodnutia – 1. inštancia
Informácie o opravných prostriedkoch
Súdne konanie 2. inštancie – civilný spor
Zabezpečenie právneho zastúpenia poisteného pri 
uplatnení opravného prostriedku
Podanie opravného prostriedku na príslušnom súde
Posúdenie súdneho rozhodnutia 2. inštancie
Informácie o ďalších opravných prostriedkochInformácie 
o ďalších opravných prostriedkoch
Trestné, správne, rozhodcovské a priestupkové konanie
Základné informácie o právach a povinnostiach poisteného
Sledovanie priebehu konania
Právne zastúpenie poisteného vo veci, zabezpečenie 
znaleckého posudku
Úhrada správnych, súdnych poplatkov, cestovného 
a ostatných poplatkov podľa VPP a ZPP
Zabezpečenie svedkov a ich svedectvo
Posúdenie rozhodnutia v rámci priestupkového alebo 
správneho konania
Preverenie zákonnosti udelenej sankcie, zadržania či 
väzby
Informácie o priebehu konania, návrh na ďalší postup 
a opravné prostriedky
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Článok 3. Výluky
Okrem výluk uvedených vo VPP-PPA-SK sa na toto poiste-
nie vzťahujú ďalšie, špecifické výluky:
3.1 Poistiteľ neposkytne poistné plnenie v nasledujúcich 

situáciách:
a) v sporoch medzi poistenými osobami;
b) v sporoch medzi blízkymi osobami;
c) v sporoch, u ktorých hodnota predmetu sporu 

nepresiahne 150 € (táto výluka sa nevzťahuje 
na situácie podľa čl. 2., ods. 2.3.1 VPP-PPA-SK);

d) v prípade riadenia vozidla osobou bez príslušné-
ho platného vodičského oprávnenia, vozidla bez 
platného osvedčenia o štátnej technickej kont-
role vozidla, osobou pod vplyvom alkoholu alebo 
iných návykových látok; to isté platí, ak sa od-
mietol vodič vozidla podrobiť vyšetreniu a/alebo 
zisteniu vplyvu alkoholu alebo iných návykových 
látok vo svojom organizme;

e) súvisiacich so škodou, ktorá vznikla v okamihu, 
keď vozidlo bolo obsadené nedovolene vysokým 
počtom cestujúcich alebo zaťažené nad hmot-
nostný limit určený výrobcom vozidla;

f) v prípade sporov vyplývajúcich z účasti na mo-
toristických pretekoch, súťažiach, tréningových 
a testovacích jazdách, alebo pri výkone akejkoľ-
vek profesionálnej športovej činnosti.

g) v colnom konaní, daňovom konaní a/alebo 
správnom konaní vyplývajúcom z porušenia 
právnych predpisov o životnom prostredí;

h) v správnom konaní vyplývajúcom z porušenia 
právnych predpisov o životnom prostredí;

i) v štatutárnych sporoch (členstvo v družstve, 
spoločenstve vlastníkov nehnuteľností, členstvo 
v orgánoch obchodných spoločností, nadáciách, 
spolkoch, združeniach a pod.);

j) v sporoch súvisiacich s náhradou škody vznik-
nutej v dôsledku nesplnených alebo neplnených 
záväzkov alebo dlhov poisteného, vrátane ich 
príslušenstva;

k) v sporoch súvisiacich s podnikateľskou činnos-
ťou poisteného;

l) v sporoch týkajúcich sa autorských práv a du-
ševného vlastníctva;

m) v sporoch týkajúcich sa rodinného alebo man-
želského práva (táto výluka sa nevzťahuje 
na poistné riziká podľa čl. 2, bodu 2.9.9 ZPP-
-PPA-RP-SK);

n) v sporoch týkajúcich sa kúpy, držania alebo scud-
zovania podielov v obchodných spoločnostiach;

o) vo všetkých sporoch alebo konaniach týkajúcich 
sa oblasti sociálneho zabezpečenia alebo verej-
ného zdravotného poistenia;

p) v disciplinárnom konaní;
q) v sporoch týkajúcich sa právnych vzťahov pois-

teného k domácnosti, bytu alebo nehnuteľnosti 
(táto výluka sa nevťahuje na poistné riziká podľa 
čl. 2, bodu 2.9.8, 2.9.9 a 2.9.10 ZPP-PPA-RP-SK;

3.2 Poistiteľ ďalej neposkytne poistné plnenie v poist-
ných nebezpečenstvách uvedených v čl. 2, bodu 
2.9.8, 2.9.9 a 2.9.10 ZPP-PPA-RP-SK:
a) v sporoch medzi spoluvlastníkmi poistenej ne-

hnuteľnosti;
b) medzi členmi, spoločníkmi, či akcionármi práv-

nickej osoby (družstva, obchodnej spoločnosti);
c) v sporoch medzi spolunájomcami nehnuteľnosti.


