Informácie o poistení D.A.S.
Poistiteľ:

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Prievozská 4C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47 250 569, DIČ: 4020414695, IČ DPH: SK4020414695
Zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Po, vl. 2294/B ako organizačná zložka
D.A.S. Rechtsschutz AG, sídlo Hernalser Gürtel 17, 1170 Viedeň, Rakúsko,
zapísaná v obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod č. FN 53574k
(ďalej len „poistiteľ“)

Poistník:

Fio banka, a. s., IČ: 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, ČR,
zapísaná v OR vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka
2704, konajúca prostredníctvom a vo veci Fio banka, a.s., pobočka
zahraničnej banky, IČO: 36869376, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava,
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Po,
vložka č.: 1875/B
(ďalej len „poistník“)

Poistiteľ zabezpečuje ochranu a presadzovanie oprávnených právnych záujmov poistenej
osoby ako vodičov v právnych sporoch, súvisiacich s vedením ľubovoľného dopravného
prostriedku (ďalej iba vozidlo), a hradí účelne vynaložené náklady s tým spojené až do výšky
poistnej sumy 17.000 €.
Pre poistenú osobu platí rozsah poistného krytia v závislosti od jej voľby pri uzatváraní
zmluvy o vydaní platobnej karty s poistníkom alebo jej žiadosti o zmenu parametrov
platobnej karty a o ďalšie služby ku karte podanej u poistníka (body 1. a 2. = produkt Mini,
body 1. – 4. = produkt Štandard):
1.
Občianskoprávne nároky na náhradu škody - uplatňovanie oprávnených
mimozmluvných právnych nárokov poistenej osoby na náhradu škody, ktorá jej bola
spôsobená treťou osobou a na uplatnenie ktorej má poistená osoba zákonný nárok. Môže sa
jednať o náhradu škody na zdraví, vecnú alebo inú majetkovú škodu, ktorá bola spôsobená
výlučne poistenej osobe (vzťahuje sa pre produkty Štandard a Mini).
2.
Trestné a priestupkové právo - obhajoba poistenej osoby v priestupkovom alebo
trestnom konaní, ktoré proti nej bolo začaté príslušným orgánom v dôsledku konania alebo
opomenutia konania, ktoré môže mať za následok postih podľa priestupkového alebo
trestného zákona, ale iba v prípade, ak je toto konanie vedené pre nedbanlivostný trestný čin
alebo nedbanlivostný priestupok (vzťahuje sa pre produkty Štandard a Mini).
3.
Preukazy na vedenie vozidla - zastupovanie poistenej osoby v prípade konania pred
príslušnými orgánmi v súvislosti s odobratím, zadržaním alebo znovunadobudnutím preukazu,
ktorý oprávňuje poistenú osobu viesť vozidlo (vzťahuje sa iba pre produkt Štandard).
4.
Poistné právo - ochrana oprávnených právnych záujmov poistenej osoby v právnych
sporoch vzniknutých na základe poistných zmlúv, uzatvorených s inými poistiteľmi na
Slovensku (vzťahuje sa iba pre produkt Štandard).

Výluky z ochrany práv (vecného rozsahu poistenia) - okrem výluk uvedených vo
Všeobecných poistných podmienakch (VPP) nemá poistená osoba nárok na ochranu jej
oprávnených právnych záujmov a nemá nárok na poistné plnenie v nasledovných prípadoch :
a) pri obhajobe poistenej osoby v dôsledku poistnej udalosti (ďalej len „PU“), ktorá nastala
pri vedení vozidla bez platného oprávnenia na vedenie alebo prevádzku vozidla alebo pokiaľ
poistená osoba viedla vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, alebo ak
sa odmietla podrobiť skúške na prítomnosť takejto látky v jej tele,
b) pri obhajobe poistenej osoby v priestupkovom konaní, ktoré je voči nej vedené v dôsledku
porušenia zákazu státia, zastavenia alebo parkovania vozidla, ako aj porušenia zákazu
obsluhovať počas jazdy telefónny prístroj alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, nesúvisiacu
s vedením vozidla,
c) pri právnych sporoch, ktoré vznikli v dôsledku aktívnej účasti na motoristických
športových alebo akrobatických súťažiach, vrátane tréningových jázd,
d) pri právnych sporoch, predmetom ktorých je akékoľvek vozidlo,
e) pri právnych sporoch zo všetkých oblastí, ktoré nie sú uvedené v „rozsahu vecného krytia“
v texte vyššie.
Územný rozsah platnosti - poistenie produkt Mini a Štandard – „Preukazy na vedenie
vozidla“ sa vzťahuje na všetky PU, ku ktorým došlo v európskych
krajinách,
v stredomorských
ostrovných štátoch a v štátoch susediacich so Stredozemným
morom,
ktoré podliehajú
právomoci príslušných orgánov v týchto oblastiach,
s výnimkou Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Moldavska a Kazachstanu.
Poistenie produkt Štandard „Poistné právo“ sa vzťahuje na všetky PU, ktoré podliehajú
výlučnej príslušnosti súdov v Slovenskej republike.
Odchylne od ustanovení VPP sa pre posúdenie dátumu vzniku PU nedojednáva čakacia
doba.
Poistné obdobie je ročné s jeho automatickou obnovou. V prípade, ak dôjde k zrušeniu
skupinovej poistnej zmluvy medzi poistníkom a poistiteľom, poistenie automaticky zanikne
uplynutím 12 mesiacov od posledného výročného dátumu, viažúceho sa ku konkrétnemu
poisteniu. Poistená osoba bude o tejto skutočnosti písomne informovaná poistiteľom alebo
poistníkom v dostatočnom predstihu.
Poistená osoba môže zrušiť poistenie podaním žiadosti o zmenu parametrov platobnej karty
a o ďalšie služby ku karte u poistníka. Poistenie potom zanikne prvým dňom nasledujúceho
mesiaca od dátumu uvedeného v tejto žiadosti.
Podľa príslušných ustanovení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") spracúva poistiteľ osobné údaje dotknutých osôb v
zmysle Zákona (ďalej len "osobné údaje") na základe a v súlade s osobitným zákonom,
ktorým je zákon o poisťovníctve.
Prevádzkovateľ: prevádzkovateľom informačného systému je poistiteľ.
Poistník, ktorý spracúva osobné údaje svojich klientov na základe osobitného právneho
vzťahu, môže predložiť svojim klientom dobrovoľnú ponuku na pristúpenie k poistnej zmluve
(ďalej len „PZ“). Klienti poistníka nemajú právny nárok domáhať sa predloženia takejto
ponuky. Momentom pristúpenia k PZ poistená osoba vstupuje do priameho poistného vzťahu

s poistiteľom, ktorý tak spracúva jej osobné údaje, uvedené v záhlaví tohto dokumentu, na
základe tohto zmluvného vzťahu.
Príjemca: právny zástupca – advokát (v SR ako aj zahraničí), resp. iná osoba oprávnená
zabezpečiť v zmysle platných právnych predpisov odbornú právnu pomoc, ktorého poverí
poisťovateľ v súlade s príslušnými ustanoveniami VPP ochranou právnych záujmov poistníka
alebo poistenej osoby. Poistená osoba pristúpením k PZ výslovne súhlasí s tým, aby
poisťovateľ poskytol všetky jej osobné údaje, potrebné k poskytnutiu poistného plnenia
príjemcovi, ktorého si zvolí sama poistená osoba, alebo ktorého jej v súlade s poistnými
podmienkami vyberie poisťovateľ. Príjemca je pri poskytovaní služieb pre poisťovateľa
a poistenú osobu povinný dodržiavať a zachovávať zásady mlčanlivosti v zmysle príslušných
právnych predpisov;
Tretia strana: akýkoľvek subjekt, voči ktorému poistená osoba uplatňuje prostredníctvom
poistiteľa svoje oprávnené právne záujmy; poistená osoba výslovne súhlasí s tým, aby
poistiteľ v nevyhnutnom rozsahu uvádzal tretej osobe jej osobné údaje (najmä za účelom
preukázania identity osoby, uplatňujúcej si určitý právny nárok resp. oprávnenia zastupovať
poistníka/poistenú osobu).
Poistená osoba pristúpením k PZ vyjadruje výslovný súhlas s tým, aby poisťovateľ vykonával
na účely poskytovania poistného plnenia alebo evidencie poistných zmlúv aj cezhraničný
prenos osobných údajov v rámci členských štátov EÚ. Ďalej výslovne súhlasí s tým, aby
poistiteľ uskutočnil aj cezhraničný prenos do tretích krajín v rámci územného rozsahu
poistného krytia, ak sú ich úrady a orgány oprávnené prejednávať právny spor, týkajúci sa
poistenej osoby a spadajúci pod poistné krytie.
Poistená osoba vyhlasuje, že poskytuje poistiteľovi dobrovoľný súhlas na nahrávanie (t.j.
zaznamenávanie) jej volaní na telefónne čísla poistiteľa - linky právnej pomoci/tiesňovej
linky právnej pomoci a na vyhotovovanie a ukladanie zvukových záznamov z týchto volaní,
t.j. záznamov týkajúcich sa volajúceho alebo prejavov jeho osobnej povahy. Takéto hlasové a
zvukové záznamy slúžia poistiteľovi výlučne na posúdenie rozsahu, kvality a správnosti
poskytnutia poistného plnenia a na riešenie prípadných sťažností na poskytnuté plnenie.
Zvukové a hlasové záznamy nenahrádzajú právne úkony, na ktoré sa vyžaduje alebo je
dohodnutá písomná forma. Hlasové a zvukové záznamy, ktoré predstavujú súčasť poistného
plnenia, sú archivované v zmysle platných právnych predpisov, a nie sú sprístupňované tretím
osobám, s výnimkou prípadov, ak o sprístupnenie požiada na to oprávnený subjekt.
Oznamovanie poistných udalostí
V prípade ak poistená osoba požaduje poistné plnenie vo forme telefonického právneho
poradenstva môže 24 hodín denne, 365 dní v roku kontaktovať poistiteľa na nasledovných
telefónnych číslach:
Linka právnej pomoci + 421 2 49 10 10 49 je k dispozícii v pracovné dni v čase od 08:00 do
16:00 hod. Ak potrebuje poistená osoba právnu radu, môže zavolať na Linku právnej pomoci,
na ktorej jej právnik jednak zodpovie, či je jej právny problém krytý poistením, a ak áno,
poskytne jej základné právne stanovisko k vášmu problému, prípadne vám odporučí ďalší
postup pri nahlásení poistnej udalosti, ak nie je možné právny problém vyriešiť telefonicky.
Tiesňová linka právnej pomoci + 421 2 49 10 10 20 je k dispozícii v pracovné dni v čase od
16:00 do 8:00 hod. a mimo pracovných dní. Táto linka je považovaná za tiesňovú linku a je

potrebné ju využívať iba v prípade núdze (t.j. ak je právny problém treba riešiť urgentne a
neznesie odklad - napr. dopravná nehoda, policajná kontrola a pod.)

