
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.  Pro pojištění asistenčních služeb – technické 

pomoci platí příslušná ustanovení Všeobecných 
pojistných podmínek pro  pojištění motorových 
vozidel (VPP HAV 2006/02), tyto DPP AS-TP 
2006/01 a ustanovení pojistné smlouvy.

2.  Pojištění uzavřené na základě těchto DPP AS-TP 
2006/01 je pojištění soukromé a sjednává se  
jako pojištění škodové.

3.  Do pojištění na základě těchto DPP AS-TP 
2006/01 je zařazeno každé osobní a užitkové 
vozidlo s celkovou hmotností do 3,5t, s maxi-
málně 9 sedadly včetně místa řidiče, které má  
u pojistitele  sjednáno sdružené pojištění (pojistná 
smlouva na vozidlo zahrnuje některý z produktů 
kaska a zároveň pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla). Při nesplnění 
podmínek sdruženého pojištění je možné asis-
tenční služby – technickou pomoc sjednat  
za úplatu jako doplňkové pojištění k některému  
z produktů kaska nebo k pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojistit 
lze osobní a užitková vozidla s celkovou hmotností 
do 3,5t, s maximálně 9 sedadly včetně místa 
řidiče, která k datu vstupu do pojištění nejsou 
starší 11 let.

4.  Asistenční služby Generali Assistance poskytuje 
pojistitel prostřednictvím smluvního partnera pojiš-
ťovny, Europ Assistance s.r.o., 24 hodin denně, 
365 dní v roce, a to na základě telefonické žádosti 
oprávněné osoby na telefonním čísle:  
221 586 666 při volání z tuzemska  
a +420 221 586 666 při volání ze zahraničí.

5.  Na místě zásahu (poskytnutí služby) je řidič pojiš-
těného vozidla povinen potvrdit na zakázkovém 
listě, event. vystaveném daňovém dokladu rozsah 
a cenu provedené služby.

Článek 2
Výklad speciálních pojmů
Kasko zahrnuje tyto produkty: allrisk, havarijní pojiš-
tění, pojištění pro případ odcizení a minikasko.

Pojistnou událostí se v pojištění asistenčních služeb 
– technické pomoci rozumí porucha na pojištěném 
vozidle.

Poruchou se rozumí závada na vozidle, která způ-
sobí, že vozidlo je zcela nebo částečně nefunkční. 
Porucha zahrnuje i nepojízdnost vozidla způsobenou 
pochybením pojištěného (např. nedostatek pohon-
ných hmot, záměna pohonných hmot, ztráta klíčků, 
zabouchnutí klíčků, zlomení klíčů, poškození pneuma-
tiky a vybití akumulátoru, rozlomení spínací skřínky, 
poškození elektrické instalace a poškození zámku 
zpátečky).
Za poruchu se nepovažuje závada na vozidle způso-
bená při dopravní nehodě.

Oprávněnou osobou se pro čerpání asistenčních 
služeb – technické pomoci rozumí kterákoliv fyzická 
osoba cestující v pojištěném vozidle, maximální počet 
oprávněných osob se rovná počtu sedadel uvede-
ných v technickém průkazu pojištěného vozidla. 

Článek 3
Rozsah pojištění
Asistenční služby Generali Assistance jsou poskyto-
vány v následujícím rozsahu:

Česká republika
>  příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční 

služby na pozemních komunikacích po dobu  
45 minut

>  odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km 
od místa vzniku pojistné události

>  zajištění a uschování vozidla do 3 dnů.

Zahraničí
>  příjezd asistenčního vozidla a pomoc asistenční 

služby na pozemních komunikacích po dobu  
45 minut

> odtah nepojízdného vozidla do vzdálenosti 30 km 
od místa vzniku pojistné události

>  zajištění a uschování vozidla do 3 dnů
>  zajištění náhradní přepravy pro posádku nepojízd-

ného vozidla z místa pojistné události po dohodě 
s posádkou vozidla buď do cíle cesty nebo 
do místa bydliště ekonomicky nejvýhodnějším 
dopravních prostředkem (vlak II. třídy, autobus).

>  pokud nebude možné zprovoznit vozidlo v rámci 
uvedených služeb v zahraničí, může asistenční 
služba, po dohodě s oprávněnou osobou, zajistit 
odtah nepojízdného vozidla včetně posádky  
do nejbližší opravny na území ČR.

Služby v zahraničí jsou limitovány částkou 3 000,- Kč 
na jednu pojistnou událost.

Poskytnutí asistenčních služeb lze nárokovat maxi-
málně 2x za pojistné období.

Článek 4
Územní platnost pojištění
Asistenční služby jsou poskytovány na území celé 
Evropy s výjimkou Azorských ostrovů, Islandu, 
Grónska, Kanárských ostrovů, Kypru, Madeiry, Ruska 
a Špicberků.  V Albánii a státech bývalého SSSR 
(Bělorusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Moldávie a 
Ukrajina) pak dle místních podmínek a možností.
 
Článek 5
Ostatní ujednání 
1.  Asistenční služby založené na těchto DPP AS-TP 

2006/01 lze čerpat výhradně prostřednictvím asis-
tenční služby Generali Assistance.

2.  Jestliže bylo poskytnuto plnění dle těchto DPP 
AS-TP 2006/01 bez právního důvodu, je pojistník 
povinen vrátit pojistiteli částku, která byla pojistite-
lem za poskytnuté asistenční služby vyplacena.

3.  V případě poskytnutí pojistného plnění v zahra-
niční měně se pro přepočet na českou měnu 
použije směnný kurz České národní banky platný 
k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém 
byla poskytnuta asistenční služba.

Článek 6
Zánik pojištění
Doplňkové pojištění Asistenční služby - technická 
pomoc lze sjednat pouze jako součást pojištění kasko 
nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla. Doplňkové pojištění končí nejpoz-
ději dnem zániku pojištění, ke kterému bylo sjednáno. 

Článek 7
Účinnost
Tyto DPP AS-TP 2006/01 nabývají účinnosti  
dnem 1. 1. 2007

Generali Poji‰Èovna a.s.

Generální fieditelství 

Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění vozidel  
Asistenční služby – technická pomoc (DPP AS-TP 2006/01)
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Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866.
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