PODMIENKY POSKYTNUTIA KONZULTÁCIE PRE TRESTNÉ KONANIE
A INFORMÁCIE PRE POISTENÉHO O SLUŽBE
1. Službu Konzultácie pre trestné konanie (ďalej len
„KTK“) poskytuje Groupama poisťovňa a. s., pobočka
poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova
21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Po, vložka č.: 2019/B, organizačná zložka Groupama
Biztosító Zrt., so sídlom: Erzsébet királyné útja 1/C, 1146
Budapest, Maďarsko, IČO: 01-10-041071, DIČ:
4020340236, registrovaná Registrovým súdom Súdnej
stolice pre hlavné mesto, číslo registrácie: 01-10-041071
(ďalej len „poisťovateľ“).

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Číslo tlačiva: 16318/1

2. Poskytnutím služby KTK sa poisťovateľ zaväzuje, že
poistenému na základe jeho žiadosti nahradí náklady
právnej konzultácie poskytnutej zmluvným advokátom
poisťovateľa v rozsahu najviac 3 hodín v prípade
škodových udalostí, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v
bode 4. týchto Podmienok poskytnutia Konzultácie pre
trestné konanie (ďalej len „Podmienky“). Tento záväzok
sa vzťahuje na poistné zmluvy povinného zmluvného
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „PZP“), na
ktoré sa viaže nahlásená škodová udalosť, platné a
účinné v čase škodovej udalosti.
KTK sa nepovažuje za zmenu poistnej zmluvy uzavretej
medzi zmluvnými stranami a nemá vplyv na práva
vyplývajúce z uzatvorenej poistnej zmluvy. Práva
poisteného vyplývajúce z poistnej zmluvy a poistenie
PZP sa využitím KTK nemenia ani nezanikajú.
3. KTK poskytuje poisťovateľ poistenému na základe
jeho žiadosti alebo súhlasu bezplatne k škodovým
udalostiam uvedeným v bode 4. Jej využitie
nepredstavuje pre poisteného žiadne náklady alebo
výdavky zo žiadneho titulu a nemá žiadne súvislosti s
daňou z príjmov fyzických osôb alebo iné daňové
aspekty a nepredstavuje ani nútený výber advokáta pre
poisteného zo strany poisťovne.
4. KTK poskytuje poisťovateľ v prípade škodových
udalostí z poistných zmlúv PZP, ktoré sú považované za
dopravnú nehodu z dôvodu, že pri dopravnej nehode
došlo, alebo existuje dôvodné podozrenie, že mohlo
dôjsť zo strany poisteného k spáchaniu trestného činu:
– ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 158
Trestného zákona;

– spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví podľa § 157
Trestného zákona;
– usmrtenia podľa § 149 Trestného zákona.
Ublížením na zdraví sa na účely tohto článku
Podmienok rozumie také poškodenie zdravia iného,
ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie,
ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na
krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného,
pričom pod pojmom nie na krátky čas sa rozumie doba
liečenia okolo 7 dní.
Ťažkou ujmou na zdraví sa na účely týchto Podmienok
rozumie porucha zdravia alebo vážne ochorenie, ktorou
je zmrzačenie, strata alebo podstatné zníženie
pracovnej spôsobilosti, ochromenie údu, strata alebo
podstatné oslabenie funkcie zmyslového ústrojenstva,
poškodenie dôležitého orgánu, zohyzdenie, vyvolanie
potratu alebo usmrtenie plodu, mučivé útrapy, alebo
porucha zdravia trvajúca dlhší čas. Poruchou zdravia
trvajúcou dlhší čas sa rozumie porucha, ktorá si
objektívne vyžiadala liečenie, prípadne aj pracovnú
neschopnosť, v trvaní najmenej štyridsaťdva
kalendárnych dní, počas ktorých závažne ovplyvňovala
obvyklý spôsob života poškodeného.
5. Poistený si môže uplatniť právo na KTK na tlačive
Oznámenie škodovej udalosti – poistený, pri
telefonickom hlásení škodovej udalosti, alebo v rámci
komunikácie medzi poisťovateľom a poisteným v
priebehu šetrenia škodovej udalosti. Je potrebné, aby
poistený pri nahlasovaní škodovej udalosti poskytol,
resp. potvrdil poisťovateľovi aktuálne mobilné telefónne
číslo, na ktorom si želá byť kontaktovaný zo strany
poisťovateľa,
respektíve
zmluvného
advokáta
poisťovateľa.
Poisťovateľ v prípade záujmu poisteného o Službu KTK,
po overení identifikácie, poisteného bezodkladne
telefonicky kontaktuje a oboznámi ho s Podmienkami
KTK, poskytne informácie o zmluvnom advokátovi a
vyžiada súhlas poisteného ku kontaktovaniu zo strany
zmluvného advokáta poisťovateľa.
Poisťovateľ bude na základe súhlasu poisteného
kontaktovať zmluvnú advokátsku kanceláriu, ktorej
poskytne kontaktné údaje poisteného.
Advokát si s poisteným dohodne stretnutie a navštívi ho
na dohodnutom mieste za účelom poskytnutia Služby
KTK.
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6. Uplatnením Služby KTK v zmysle týchto Podmienok
zároveň dáva poistený poisťovateľovi súhlas so
spracúvaním osobných údajov na účely poskytnutia
Služby KTK a s ich poskytnutím zmluvnému advokátovi
poisťovateľa.
7. Službu KTK poskytuje zmluvný advokát poisťovateľa
na mieste a čase dohodnutom s poisteným. Služba KTK
zahŕňa najmä poskytovanie nasledovných informácií zo
strany zmluvného advokáta poisťovateľa:
– informácie o priebehu trestného konania, o jeho
možných výsledkoch, o právach poisteného;
– právna analýza dopravnej nehody a dopravných
predpisov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu;
– ďalšie informácie na základe požiadaviek poisteného.

trestnom konaní; pričom Služba KTK sa nepovažuje za
zabezpečenie advokáta pre zastupovanie v trestnom
konaní.
10. Zmluvný advokát poisťovateľa je vo veci poskytnutej
konzultácie viazaný povinnosťou mlčanlivosti a tieto
informácie nie je oprávnený poskytnúť ani
poisťovateľovi. Poisťovateľ sa na základe týchto
Podmienok zaväzuje zabezpečiť náhradu nákladov
Služby KTK, nezodpovedá však za obsah poskytnutej
konzultácie pre trestné konanie.

8. Pred poskytnutím Služby KTK poisteného poisťovateľ
informuje o údajoch zmluvného advokáta, aby získal
informácie, kto poistenému konzultáciu v trestnom
konaní priamo poskytne.

11. Tieto Podmienky KTK môže poisťovateľ
jednostranne zmeniť alebo odvolať (zverejnením
informácie o jej zmene alebo odvolaním na webovej
stránke poisťovateľa www.groupama.sk) do budúcna,
alebo zrušiť bez uvedenia dôvodu; v tejto súvislosti nie
je možné zo žiadneho právneho titulu voči
poisťovateľovi uplatniť žiadne nároky, pohľadávky, či už
v rámci súdneho konania alebo mimosúdne.

9. Poskytnutie Služby KTK nenahrádza povinnosti
poisťovateľa vo vzťahu k ustanoveniu advokáta na
základe písomnej žiadosti poisteného pre konanie o
náhrade škody. Poisťovateľ na základe týchto
Podmienok poskytuje náhradu nákladov na konzultáciu
pre trestné konanie, nie však právne zastupovanie v

12. Tieto Podmienky KTK nadobúdajú účinnosť dňom
01. 11. 2016 a vzťahujú sa na škodové udalosti
nahlásené počnúc týmto dátumom. Službu KTK
poskytuje Poisťovateľ pre poistených z PZP, preto na
otázky neupravené týmito Podmienkami KTK sú
smerodajné ustanovenia poistných podmienok PZP.
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