V·EOBECNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE
ASISTENâN¯CH SLUÎIEB KU KASKO POISTENIU
Tieto v‰eobecné podmienky (ìalej len „VPTA”) sú záväzné pokyny pre vyuÏívanie sluÏieb technickej
asistencie (ìalej len „asistenãné sluÏby“) Allianz Assistance. Allianz Assistance môÏe zaruãiÈ vãasné
a kvalitné poskytovanie asistenãn˘ch sluÏieb iba vtedy, ak sú tieto VPTA dodrÏiavané.
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3.2.

3.3.

Kto vyuÏíva asistenãné sluÏby Allianz Assistance?
Asistenãné sluÏby sa vzÈahujú na vozidlo poistené v KASKO poistení uzavretom v Allianz Slovenskej poisÈovni, a.s. (ìalej len „vozidlo”), ktoré zabezpeãuje Allianz Assistance priamo alebo
prostredníctvom svojich zmluvn˘ch partnerov, ktor˘m budú poskytnuté Va‰e osobné údaje.
Poãas platnosti KASKO poistenia vozidla oprávÀuje na vyuÏívanie asistenãn˘ch sluÏieb podºa
t˘chto VPTA kartiãka asistenãn˘ch sluÏieb.
Asistenãné sluÏby vyuÏíva vodiã a osoby prepravované vo vozidle (ìalej len „Vy”). Poãet osôb,
na ktoré sa asistenãné sluÏby vzÈahujú, je obmedzen˘ poãtom sedadiel uveden˘m
v osvedãení o evidencii vozidla.
VPTA sú platné pre dvojstopové motorové vozidlá s najväã‰ou prípustnou celkovou
hmotnosÈou do 3 500 kg s platn˘m slovensk˘m osvedãením o evidencii.
Kde a kedy moÏno vyuÏiÈ asistenãné sluÏby Allianz Assistance?
Asistenãné sluÏby moÏno vyuÏívaÈ v Slovenskej republike a v âeskej republike (ìalej len „SR
a âR“) a vo v‰etk˘ch ostatn˘ch krajinách Európy vrátane európskej ãasti Ruska a európskej
ãasti Turecka (ìalej len „zahraniãie“). Asistenãné sluÏby sa neposkytujú v Moldavsku
a Bielorusku.
Ak vznikne v jednom poistnom období viac ‰kôd, je moÏné asistenãné sluÏby vyuÏiÈ
opakovane.
V˘klad pojmov
Nehodou sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie:
- náhodná udalosÈ, pri ktorej sa vozidlo po‰kodí alebo zniãí, napr. náraz, stret, ‰myk, zídenie
z komunikácie,
- defekt pneumatiky,
- zámena paliva vo vozidle,
- po‰kodenie alebo zniãenie vozidla v dôsledku pokusu o odcudzenie vozidla,
- odcudzenie kolies (aj jedného) z vozidla, po‰kodenie alebo odcudzenie spínacej skrinky,
zámkov a bezpeãnostného vybavenia vozidla, ak bola v dôsledku takéhoto po‰kodenia alebo
odcudzenia spôsobená nepojazdnosÈ vozidla,
- po‰kodzovanie cudzej veci v zmysle príslu‰n˘ch ustanovení Trestného zákona, resp.
zákona o priestupkoch v platnom znení (vandalizmus), ak bola v dôsledku takéhoto
po‰kodenia alebo odcudzenia spôsobená nepojazdnosÈ vozidla.
Poruchou sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie akákoºvek mechanická, elektrická alebo
elektronická chyba, v dôsledku ktorej bola spôsobená nepojazdnosÈ vozidla, s úpln˘m
vylúãením garanãnej prehliadky alebo údrÏby odporuãenej v˘robcom.
Chybou vodiãa sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie nepojazdnosÈ vozidla v dôsledku
nedostatku pohonn˘ch hmôt vo vozidle, v dôsledku zabudnutia, straty alebo zabuchnutia
kºúãov od vozidla, v dôsledku vybitej batérie vozidla, zamrznutého motora, zámkov, batérie
alebo b⁄zd vozidla.
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3.4.

3.5.

Îivelnou udalosÈou sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie poÏiar, v˘buch, úder blesku, víchrica,
krupobitie, povodeÀ, záplava, lavína, pád predmetov, zemetrasenie, zosuv pôdy, priãom pre
v˘klad t˘chto pojmov platia ich definície vo v‰eobecn˘ch poistn˘ch podmienkach, ktor˘mi sa
riadi príslu‰né KASKO poistenie.
Odcudzením sa pre úãely t˘chto VPTA rozumie úmyselné protiprávne konanie spoãívajúce
v lúpeÏi, krádeÏi, neoprávnenom pouÏívaní vozidla alebo v pokuse o dokonanie niektorého
z uveden˘ch ãinov.

4.
Charakteristika asistenãn˘ch sluÏieb
4.1.
Vozidlo je po nehode alebo poruche nepojazdné:
4.1.1. Allianz Assistance zorganizuje a uhradí na území SR a âR v maximálnej v˘‰ke 70 EUR alebo
v zahraniãí v maximálnej v˘‰ke 200 EUR:
- náklady na príchod a odchod cestnej sluÏby,
- náklady na opravu vozidla na mieste (Allianz Assistance nehradí náhradné diely),
- náklady na manipuláciu a vyprostenie vozidla,
- náklady na odtiahnutie vozidla do najbliÏ‰ej autoopravovne, ktorá je schopná vozidlo
opraviÈ, v SR do zmluvnej autoopravovne Allianz - Slovenskej poisÈovne, a.s.
4.1.2. Ak podºa tabuºky ãasov˘ch noriem v˘robcu oprava vozidla presiahne 2 hodiny a nemôÏe byÈ
vykonaná v ten ist˘ deÀ, Allianz Assistance zorganizuje rezerváciu a uhradí Vá‰ pobyt
v hoteli na území SR a âR v maximálnej v˘‰ke 40 EUR za noc a osobu, alebo v zahraniãí
v maximálnej v˘‰ke 70 EUR za noc a osobu, a to najviac na 2 noci. Allianz Assistance Vám
zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ aj odvoz do hotela. Náklady spojené s odvozom Allianz
Assistance nehradí.
4.1.3. Ak vozidlo zostane nepojazdné viac ako 2 dni a ãas opravy podºa tabuºky ãasov˘ch noriem
v˘robcu presahuje 8 hodín, Allianz Assistance Vám zorganizuje a uhradí cestovn˘ lístok na vlak
1. triedy, autobus, alebo ak ste v zahraniãí a cesta vlakom trvá dlh‰ie neÏ 6 hodín,
letenku turistickou triedou, aby ste sa mohli vrátiÈ do miesta Vá‰ho bydliska alebo pokraãovaÈ
v ceste, maximálne v‰ak do v˘‰ky nákladov, ktoré by vynaloÏila Allianz Assistance na Vá‰
návrat do miesta bydliska.
4.1.4. Allianz Assistance hradí uschovanie nepojazdného vozidla poãas 2 pracovn˘ch dní na území
SR a âR alebo poãas 3 pracovn˘ch dní v zahraniãí. Uschovanie nepojazdného vozidla
v sobotu, nedeºu a poãas dní pracovného voºna sa hradí taktieÏ.
4.1.5. Allianz Assistance Vám zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ dodanie nevyhnutn˘ch náhradn˘ch
dielov na vozidlo, ktoré nie je moÏné získaÈ na mieste. Allianz Assistance nie je zodpovedná
za pozastavenie v˘roby náhradn˘ch súãiastok, za nemoÏnosÈ súãiastky zaobstaraÈ, ani za ãas,
ktor˘ dopravca na dodanie náhradn˘ch dielov potrebuje. Náklady spojené s dodaním
náhradn˘ch dielov, ani samotné náhradné diely Allianz Assistance nehradí.
4.1.6. Allianz Assistance Vám v prípade nepojazdnosti vozidla zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ
prenájom náhradného vozidla, s pristavením a odstavením na miesto, ktoré urãíte Vy.
Kategória a v˘bava náhradného vozidla sa môÏe lí‰iÈ od vozidla. Náklady spojené
s prenájmom náhradného vozidla, jeho pristavenie, odstavenie, pohonné hmoty a ostatné
prevádzkové náplne Allianz Assistance nehradí. Allianz Assistance zároveÀ nezodpovedá
za nemoÏnosÈ zorganizovaÈ prenájom náhradného vozidla v prípade prekáÏok objektívneho
charakteru, ktoré nemôÏe ovplyvniÈ (napr. ak nesplníte podmienky autopoÏiãovne).
4.2.
Vozidlo bolo odcudzené:
4.2.1. V SR a âR, Allianz Assistance zorganizuje rezerváciu a uhradí Vá‰ pobyt v hoteli
v maximálnej v˘‰ke 40 EUR za noc a za osobu, a to najviac na 2 noci. Allianz Assistance Vám
zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ aj odvoz do hotela. Náklady spojené s odvozom Allianz
Assistance nehradí.
4.2.2. V zahraniãí, Allianz Assistance zorganizuje rezerváciu a uhradí Vá‰ pobyt v hoteli v maximálnej
v˘‰ke 70 EUR za noc a za osobu, a to najviac na 2 noci. Allianz Assistance Vám zorganizuje
na Va‰u ÏiadosÈ aj odvoz do hotela. Náklady spojené s odvozom Allianz Assistance nehradí.
4.2.3. Ak odcudzené vozidlo nebolo nájdené do 48 hodín, Allianz Assistance Vám zorganizuje
a uhradí cestovn˘ lístok na vlak 1. triedy, autobus, alebo ak ste v zahraniãí a cesta vlakom trvá
dlh‰ie ako 6 hodín, letenku turistickou triedou, aby ste sa mohli vrátiÈ do miesta Vá‰ho bydliska
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alebo pokraãovaÈ v ceste, maximálne v‰ak do v˘‰ky nákladov, ktoré by vynaloÏila Allianz
Assistance na Vá‰ návrat do miesta bydliska.
4.2.4. Allianz Assistance Vám zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ prenájom náhradného vozidla,
s pristavením a odstavením na miesto, ktoré urãíte Vy. Kategória a v˘bava náhradného
vozidla sa môÏe lí‰iÈ od vozidla. Náklady spojené s prenájmom náhradného vozidla, jeho
pristavenie, odstavenie, pohonné hmoty a ostatné prevádzkové náplne Allianz Assistance
nehradí. Allianz Assistance zároveÀ nezodpovedá za nemoÏnosÈ zorganizovaÈ prenájom
náhradného vozidla v prípade prekáÏok objektívneho charakteru, ktoré nemôÏe ovplyvniÈ
(napr. ak nesplníte podmienky autopoÏiãovne).
4.2.5 V prípade odcudzenia celého vozidla je nevyhnutné oznámiÈ túto udalosÈ príslu‰nému
policajnému orgánu.
4.3.
Vozidlo je po Ïivelnej udalosti nepojazdné:
4.3.1. Allianz Assistance zorganizuje a uhradí v SR a âR v maximálnej v˘‰ke 70 EUR alebo
v zahraniãí v maximálnej v˘‰ke 200 EUR:
- náklady na príchod a odchod cestnej sluÏby,
- náklady na opravu vozidla na mieste (Allianz Assistance nehradí náhradné diely),
- náklady na manipuláciu a vyprostenie vozidla,
- náklady na odtiahnutie vozidla do najbliÏ‰ej autoopravovne, ktorá je schopná vozidlo
opraviÈ, v SR do zmluvnej autoopravovne Allianz - Slovenskej poisÈovne, a.s.
4.3.2. Allianz Assistance Vám v prípade nepojazdnosti vozidla zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ
rezerváciu ubytovania a odvoz do hotela. Náklady spojené s ubytovaním a odvozom
Allianz Assistance nehradí.
4.3.3. Allianz Assistance Vám v prípade nepojazdnosti vozidla zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ
prenájom náhradného vozidla, s pristavením a odstavením na miesto, ktoré urãíte Vy.
Kategória a v˘bava náhradného vozidla sa môÏe lí‰iÈ od vozidla. Náklady spojené
s prenájmom náhradného vozidla, jeho pristavenie, odstavenie, pohonné hmoty a ostatné
prevádzkové náplne Allianz Assistance nehradí. Allianz Assistance zároveÀ nezodpovedá za
nemoÏnosÈ zorganizovaÈ prenájom náhradného vozidla v prípade prekáÏok objektívneho
charakteru, ktoré nemôÏe ovplyvniÈ (napr. ak nesplníte podmienky autopoÏiãovne).
4.3.4. Allianz Assistance sa zaväzuje v prípade Ïivelnej udalosti zabezpeãiÈ uvedené sluÏby
v rámci moÏností vzniknutej situácie a dostupnosti poskytovateºov sluÏieb.
4.4.
Vozidlo je po chybe vodiãa nepojazdné:
4.4.1. V SR a âR a v zahraniãí Allianz Assistance zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ:
- príchod a odchod cestnej sluÏby,
- opravu vozidla na mieste,
- odÈah vozidla do najbliÏ‰ej autoopravovne, ktorá je schopná vozidlo opraviÈ.
Náhradné diely a náklady spojené s uveden˘mi sluÏbami Allianz Assistance nehradí.
4.4.2. Allianz Assistance Vám v prípade nepojazdnosti vozidla zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ
rezerváciu ubytovania a odvoz do hotela. Náklady spojené s ubytovaním a odvozom
Allianz Assistance nehradí.
4.5.
OdÈah vozidla do miesta bydliska
4.5.1. Allianz Assistance Vám zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ odÈah nepojazdného vozidla aÏ do miesta
Vá‰ho bydliska. Náklady spojené s manipuláciou a s odÈahom vozidla Allianz Assistance
nehradí.
4.6.
Drink taxi
4.6.1. Ak z dôvodu poÏitia alkoholick˘ch nápojov nemôÏete viesÈ vozidlo, Allianz Assistance
zorganizuje na Va‰u ÏiadosÈ Vá‰ odvoz a aj odvoz vozidla na miesto, ktoré urãíte. Náklady
spojené s Va‰ím odvozom a odvozom vozidla Allianz Assistance nehradí.
4.7.
Administratívno-informaãné asistenãné sluÏby
4.7.1. Allianz Assistance v prípade potreby poskytne informácie alebo zorganizuje sluÏby
v nasledujúcich oblastiach:
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V‰eobecné informácie
- informácie o pravidlách cestnej premávky v SR a âR,
- základné informácie o pravidlách cestnej premávky v zahraniãí (max. r˘chlosÈ, pouÏívanie
bezpeãnostn˘ch pásov, zimn˘ch pneumatík, max. tolerovaná hranica alkoholu v krvi),
- nevyhnutné doklady a potvrdenia pre pobyt v cieºovej krajine cesty,
- adresy správnych a policajn˘ch orgánov,
- rady o postupoch po dopravnej nehode.
Tlmoãenie a preklady v zahraniãí (anglick˘ jazyk)
- telefonické tlmoãenie v prípade cestnej kontroly,
- telefonické tlmoãenie pri jednaniach s políciou v prípade vzniku ‰kodovej udalosti,
- telefonické tlmoãenie v prípade colného konania na hraniãnom prechode,
- telefonické tlmoãenie v prípade hospitalizácie a náv‰tevy zdravotného zariadenia,
- telefonické preklady a rady pri vyplÀovaní formulárov súvisiacich s poistnou udalosÈou,
- beÏné preklady jednoduch˘ch formulárov súvisiacich s poistnou udalosÈou telefaxom.
VzÈahy s policajn˘mi orgánmi
- pomoc pri vyplÀovaní hlásenia o dopravnej nehode / ‰kodovej udalosti,
- pomoc pri zorganizovaní prítomnosti právneho zástupcu (v SR a âR),
- pomoc pri zabezpeãení protokolu o dopravnej nehode, v prípade, Ïe bol políciou spísan˘, ale
nebol vydan˘ (v SR a âR),
- pomoc pri navrátení dokladov, ktoré boli zadrÏané v dôsledku dopravnej nehody (v SR
a âR).
Pomoc pri strate dokladov
- telefonická pomoc pri vystavení náhradn˘ch dokladov od vozidla a náhradného
vodiãského oprávnenia.
VzÈahy so zastupiteºsk˘mi úradmi
- na Va‰u ÏiadosÈ oznámenie váÏnej dopravnej nehody, pri ktorej dôjde k ujme na zdraví alebo
k inej závaÏnej udalosti zastupiteºskému úradu.
Súdne konanie po dopravnej nehode
Pokiaº je proti Vám vedené súdne konanie v dôsledku dopravnej nehody v SR a âR alebo
v zahraniãí, Allianz Assistance:
- pomôÏe zorganizovaÈ Va‰e právne zastupovanie,
- zorganizuje tlmoãníka za úãelom tlmoãenia do slovenského jazyka pri súdnom konaní,
- zorganizuje pre Vás dopravu k príslu‰nému súdu v prípade Vá‰ho predvolania za úãelom
úãasti na súdnom konaní,
- zorganizuje pre Vás ubytovanie v prípade Vá‰ho predvolania za úãelom úãasti na súdnom
konaní.
Uväznenie po nehode
Allianz Assistance:
- pomôÏe pri organizácii zálohového zloÏenia finanãnej ãiastky (kaucie) poÏadovanej
za Va‰e prepustenie v prípade, Ïe na Vás bola v dôsledku dopravnej nehody uvalená väzba,
- pomôÏe zorganizovaÈ Va‰e právne zastupovanie,
- pomôÏe zorganizovaÈ doruãenie a následné odovzdanie Va‰ich osobn˘ch potrieb,
- zorganizuje úschovu nepojazdného vozidla,
- zorganizuje odovzdanie odkazov Va‰im rodinn˘m príslu‰níkom.
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ASISTENâNÉ SLUÎBY
Vozidlo je po nehode
alebo poruche nepojazdné:
• príchod a odchod cestnej sluÏby
• oprava vozidla na mieste
• manipulácia a vyprostenie vozidla
• odtiahnutie vozidla

SR a âR

ZAHRANIâIE

70 EUR

pozri § 4.1.1.

200 EUR

pozri § 4.1.1.

40 EUR
osoba/noc
po dobu 2 nocí

pozri § 4.1.2

70 EUR
osoba/noc
po dobu 2 nocí

pozri § 4.1.2.

Organizácia

pozri § 4.1.2

Organizácia

pozri § 4.1.2

Návrat do miesta bydliska po nehode
alebo poruche vozidla

Reálne náklady

pozri § 4.1.3.

Reálne náklady

pozri § 4.1.3.

Uschovanie nepojazdného vozidla
po nehode alebo poruche

2 pracovné dni

pozri § 4.1.4.

3 pracovné dni

pozri § 4.1.4.

Zaslanie náhradn˘ch dielov
po nehode alebo poruche

Organizácia

pozri § 4.1.5.

Organizácia

pozri § 4.1.5.

Náhradné vozidlo po nehode alebo poruche

Organizácia

Ubytovanie v núdzi po nehode
alebo poruche vozidla
Rezervácia ubytovania a odvoz do hotela
po nehode alebo poruche

pozri § 4.1.6.

Organizácia

pozri § 4.1.6.

40 EUR
osoba/noc
po dobu 2 nocí

pozri § 4.2.1.

70 EUR
osoba/noc
po dobu 2 nocí

pozri § 4.2.2.

Organizácia

pozri § 4.2.1.

Organizácia

pozri § 4.2.2.

Návrat do miesta bydliska po odcudzení vozidla Reálne náklady

pozri § 4.2.3.

Reálne náklady

pozri § 4.2.3.

Náhradné vozidlo po odcudzení vozidla

Organizácia

pozri § 4.2.4.

Organizácia

pozri § 4.2.4.

70 EUR

pozri § 4.3.1.

200 EUR

pozri § 4.3.1.

Rezervácia ubytovania a odvoz
do hotela po Ïivelnej udalosti

Organizácia

pozri § 4.3.2.

Organizácia

pozri § 4.3.2.

Náhradné vozidlo po Ïivelnej udalosti

Organizácia

pozri § 4.3.3.

Organizácia

pozri § 4.3.3.

Organizácia

pozri § 4.4.1.

Organizácia

pozri § 4.4.1.

Rezervácia ubytovania a odvoz
do hotela po chybe vodiãa

Organizácia

pozri § 4.4.2.

Organizácia

pozri § 4.4.2.

OdÈah vozidla do miesta bydliska

Organizácia

pozri § 4.5.1.

Organizácia

pozri § 4.5.1.

Drink taxi

Organizácia

pozri § 4.6.1.

Organizácia

pozri § 4.6.1.

Administratívno-informaãné asistenãné sluÏby

Organizácia

pozri § 4.7.1.

Organizácia

pozri § 4.7.1.

Ubytovanie v núdzi po odcudzení vozidla

Rezervácia ubytovania a odvoz
do hotela po odcudzení vozidla

Vozidlo je po Ïivelnej udalosti nepojazdné:
• príchod a odchod cestnej sluÏby
• oprava vozidla na mieste
• manipulácia a vyprostenie vozidla
• odtiahnutie vozidla

Vozidlo je z dôvodu chyby vodiãa nepojazdné:
• príchod a odchod cestnej sluÏby
• oprava vozidla na mieste
• odtiahnutie vozidla
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5.
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

V˘luky z asistenãn˘ch sluÏieb
V súvislosti s udalosÈami uveden˘mi v kapitole 4. t˘chto VPTA nebudú asistenãné sluÏby
poskytnuté a vzniknuté náklady nebudú zo strany Allianz Assistance uhradené, ak:
boli zaplatené bez predchádzajúceho súhlasu Allianz Assistance, s v˘nimkou prípadov opravy
nepojazdného vozidla na mieste nehody alebo poruchy alebo jeho odtiahnutia
do autoopravovne, ak preukáÏete, Ïe ste sa nemohli z objektívnych dôvodov spojiÈ
s Allianz Assistance,
vznikli v súvislosti so Ïivelnou udalosÈou a vynaloÏili ich zloÏky integrovaného záchranného
systému v rámci povinností stanoven˘ch zákonom,
sa nevzÈahujú k nehode, poruche, odcudzeniu vozidla, chybe vodiãa alebo k Ïivelnej udalosti,
vznikli následkom vedenia vozidla osobou, ktorá nemá predpísané vodiãské oprávnenie
k vedeniu vozidla,
vznikli následkom nesprávnej údrÏby, opravy alebo obsluhy vozidla alebo jeho preÈaÏovaním,
vznikli následkom Vá‰ho úmyselného konania, alebo úmyselného konania ostatn˘ch osôb
z posádky vozidla, alebo v dôsledku samovraÏdy alebo pokusu o samovraÏdu,
vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku obãianskej ãi medzinárodnej vojny, vzbury,
povstania, teroristického aktu, sabotáÏe ãi atentátu,
vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku úãinku rádioaktivity, extrémnych klimatick˘ch zmien
alebo ekologick˘ch katastrof,
vypl˘vajú zo ‰kody, ktorú zapríãinil vodiã vozidla po poÏití alkoholu, drog, omamn˘ch
ãi psychotropn˘ch látok,
vypl˘vajú zo ‰kody vzniknutej v dôsledku Va‰ej aktívnej úãasti s vozidlom na pretekoch,
prehliadkach alebo súÈaÏiach, vrátane prípravy na ne,
vznikli so ‰kodami, ktoré uÏ boli predmetom poskytnutia asistenãnej sluÏby, alebo pri ktor˘ch
Vás Allianz Assistance vyzvala, aby ste príãinu vzniku ‰kody odstránili,
vypl˘vajú zo ‰kody, ktorá vznikla v dôsledku pracovnej ãinnosti vozidla ako pracovného
stroja.
Ako postupovaÈ, keì potrebujete vyuÏiÈ asistenãné sluÏby Allianz Assistance?
Ak nastane situácia popísaná v kapitole 4. t˘chto VPTA, spojte sa telefonicky s asistenãnou
centrálou Allianz Assistance, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku.
Ak voláte z Bratislavy, voºte ãíslo
529 33 112.
Ak voláte z iného mesta v SR alebo z mobilného telefónu, voºte ãíslo
02 529 33 112.
Ak voláte zo zahraniãia, voºte ãíslo
+ 421 2 529 33 112.
Pozn.: Znamienko + alebo vo väã‰ine krajín 00, je tzv. rozli‰ovacie ãíslo (international code)
pre medzinárodn˘ telefonick˘ hovor. Ak zistíte, Ïe rozli‰ovacie ãíslo v krajine, v ktorej sa
nachádzate, neplatí, kontaktujte miestnu telekomunikaãnú spoloãnosÈ.
Uveìte operátorovi nasledujúce informácie:
● Va‰e meno a priezvisko
● ão sa Vám stalo
● telefónne ãíslo, z ktorého voláte
● miesto, kde sa presne nachádzate
● typ vozidla, farbu a evidenãné ãíslo (Eâ)
● VIN (viì kartiãka asistenãn˘ch sluÏieb)
Operátor na základe informácií rozhodne o spôsobe pomoci. Dbajte na jeho pokyny.
Asistenãné sluÏby sú poskytované v rozsahu krytia uvedenom v kapitole 4. t˘chto VPTA.
V‰etky náklady nad rámec tohto krytia ste povinní uhradiÈ Vy.

7.

Hlásenie zmeny údajov
Ak dôjde k zmene Va‰ich údajov alebo údajov vozidla (adresa, Eâ vozidla a pod.) alebo
k strate kartiãky asistenãn˘ch sluÏieb, volajte, prosím, bezplatnú Infolinku 0800 122 222.

8.
8.1.

Závereãné ustanovenia
Allianz Assistance sa zaväzuje poskytovaÈ a zabezpeãovaÈ v‰etky uvedené asistenãné
sluÏby v rámci moÏností vzniknutej situácie a lokálnej dostupnosti poskytovateºov sluÏieb.
Tieto VPTA nadobúdajú platnosÈ a úãinnosÈ dÀa 02.07.2011.

8.2.
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