
Všeobecné podmienky poskytovania služieb programu Karta výhod
Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Poskytovateľ programu Karta výhod Východoslovenská energetika, a. s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 
Košice, IČO: 44 483 767, DIČ:2022730457, IČ DPH:SK2022730457, ktorá v zmysle týchto podmienok koná 
v zastúpení innogy Slovensko, s. r. o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809, 
DIČ: 2022646549, IČ DPH: SK2022646549 v spolupráci so spoločnosťou Europ Assistance s.r.o., so sídlom Na 
Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika, vydáva tieto Všeobecné podmienky poskytovania služieb 
v rámci programu Karta výhod (ďalej len Všeobecné podmienky alebo VPKV-1509), ktoré bližšie definujú 
podmienky a predpoklady poskytovania jednotlivých služieb programu.

Článok 2 – Výklad všeobecných pojmov
1. Na účely týchto VPKV platí tento výklad pojmov:

a) poskytovateľom je Východoslovenská energetika, a. s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 
767, DIČ: 2022730457, IČ DPH: SK2022730457, ktorá v zmysle týchto podmienok koná v zastúpení
innogy Slovensko, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava, IČO: 44291809, DIČ:
2022646549, IČ DPH: SK2022646549,

b) asistenčnou centrálou je Europ Assistance s.r.o., so sídlom Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká
republika, IČO: 25287851, ,

c) oprávnenou osobou na účely poskytovania služieb je odberateľ – fyzická osoba spotrebiteľ, ktorý uzavrel 
Objednávku programu Karta výhod, čím vstúpil do programu Karta výhod a môže využívať jednotlivé
služby,

d) korešpondenčnou adresou je adresa trvalého bydliska alebo sídla, prípadne iná adresa písomne oznámená 
poskytovateľovi, na ktorú poskytovateľ výhradne doručuje všetku písomnú korešpondenciu; so zasielaním 
na korešpondenčnú adresu je spojená fikcia doručenia. V prípade, že je poskytovateľovi oznámená ako
korešpondenčná adresa osoby odlišnej od oprávnenej osoby, nenesie poskytovateľ zodpovednosť za
dôsledky plynúce z prípadného omeškania pri odovzdaní korešpondencie medzi týmito osobami,

e) kontaktným spojením je telefonické, e-mailové alebo iné spojenie, na ktoré je poskytovateľ oprávnený zaslať 
svoje oznamy alebo ponuky,

f) zmluvným dodávateľom/dodávateľom je právnická či fyzická osoba, ktorá vykonáva asistenčné práce, ktoré 
sú objednané asistenčnou centrálou a vykonávané pre oprávnenú osobu, ,

g) asistenčnými prácami sú služby, ktoré má poskytovateľ prostredníctvom asistenčnej centrály zaistiť
oprávnenému v prípade vzniknutej asistenčnej udalosti,

h) asistenčnou udalosťou je skutočnosť bližšie určená v príslušných Osobitných podmienkach, ktorá nastala
v čase trvania programu Karta výhod poskytovateľa pre konkrétnu oprávnenú osobu, ktorá zakladá nárok na 
poskytnutie asistenčných prác.

Článok 3 – Územná platnosť
Služby v programe sa vzťahujú iba na asistenčné udalosti, ktoré vznikli na území Slovenskej republiky a ďalej len 
na služby a plnenia poskytnuté v Slovenskej republike.

Článok 4 – Výluky z poskytovania služieb
1. Oprávnenej osobe nevzniká právo na poskytnutie asistenčných služieb pri udalostiach vzniknutých v dôsledku:

a) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov, štrajkov, výluk,
teroristických aktov (t. j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky)
vrátane chemickej alebo biologickej kontaminácie,

b) zásahu štátnej moci alebo verejnej správy,
c) zásahu vyššej moci alebo živelnej udalosti,
d) pôsobenia jadrovej energie vrátane chemickej alebo biologickej kontaminácie,
e) úmyselného konania alebo hrubej nedbalosti oprávnenej osoby,
f) manipulácie so zbraňami, výbušninami, horľavými a toxickými látkami,
g porušenia platných právnych predpisov alebo nariadení.

2. Jednotlivé služby sa nevzťahujú na udalosti, ku ktorým došlo pred dňom platným vstupom do programu.
3. Zo služby Havarijná asistencia, Záruka plus elektrospotrebiče a Záruka plus plynové spotrebiče sú vylúčené

nasledujúce práce:
a) bežné opravy, údržba alebo preventívne opravy,
b) prípady, keď oprava bola predpísaná príslušnými úradmi,
c) opravy a úkony odporúčané asistenčnou centrálou po predchádzajúcej intervencii alebo opatrenia, ktorých 



 vykonávanie nebolo oprávnenou osobou zaistené, a preto opakovane požaduje asistenčné služby rovnakej  
 alebo obdobnej povahy,
d) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých zanedbaním údržby domácnosti,
e) odstraňovanie následkov škôd spôsobených neodbornými, neoprávnenými alebo nepovolenými zásahmi  
 zavinenými konaním oprávnenej osoby alebo tretej osoby.

4. Ďalšie výluky môžu byť uvedené v príslušných Osobitných podmienkach jednotlivých služieb.

Článok 5 – Doručovanie
1. Písomnosti súvisiace výhradne s poskytovaním asistenčných služieb podľa týchto VPKV-1509 doručuje  
 poskytovateľ na korešpondenčnú adresu v Slovenskej republike prostredníctvom subjektu oprávneného  
 doručovať poštové zásielky (pošty) ako obyčajné alebo doporučené zásielky, prípadne iným vhodným spôsobom,  
 pokiaľ nie je dohodnuté inak.
2. Ak nie je adresát doporučenej zásielky zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia obvykle zdržiava, doručí sa  
 zásielka inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome pôsobiacej v rovnakom meste  
 podnikania alebo zamestnanej na rovnakom pracovisku, pokiaľ je táto osoba ochotná zabezpečiť odovzdanie  
 písomnosti. Ak nie je možné ani takto písomnosť doručiť, písomnosť sa uloží na pošte, ktorá adresáta vhodným  
 spôsobom vyzve, aby si písomnosť prevzal. Ak si adresát neprevezme zásielku do 10 dní od jej uloženia, považuje  
 sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. Pokiaľ nie je preukázaný  
 opak, má sa za to, že sa adresát v mieste doručenia zdržiaval.
3. Poskytovateľ je povinný prostredníctvom asistenčnej centrály oprávnenému poslať oznámenie o odmietnutí  
 poskytnutia asistencie formou doporučeného listu, doporučeného listu do vlastných rúk alebo inou  
 preukázateľnou formou (napr. e-mail) v prípade, že oprávnená osoba s doručovaním v tejto forme vyslovila  
 súhlas.

Článok 6 – Spracúvanie osobných údajov
Na základe a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“),
sú spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. a innogy Slovensko, s.r.o. ako prevádzkovatelia a spoločnosť 
Europ Assistance s.r.o., so sídlom Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 25287851 ako 
sprostredkovateľ. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v mene prevádzkovateľa v rozsahu a za 
podmienok stanovených v príslušnej dohode.
1. Osobné údaje považuje sprostredkovateľ za striktne dôverné a je povinný o nich zachovávať mlčanlivosť,  
 rovnako ako o údajoch týkajúcich sa dojednaného plnenia asistenčných služieb podľa príslušných právnych  
 predpisov. Túto povinnosť je možné prelomiť iba so súhlasom osoby, ktorej sa tieto údaje týkajú, a na písomné  
 vyžiadanie v právnych predpisoch uvedených orgánov verejnej správy, správnych orgánov a ďalších subjektov..
2. Spracúvať osobné údaje bude sprostredkovateľ po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv 
 a povinností vyplývajúcich z akceptácie Objednávky programu Karta výhod a ďalej po dobu vyplývajúcu zo  
 všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Osobné údaje môžu byť za splnenia zákonných predpokladov poskytnuté subjektom medzinárodného koncernu
 Europ Assistance a jeho zaisťovacím partnerom na účely a na dobu uvedenú v predchádzajúcom odseku tohto  
 článku. K spracúvaniu bude dochádzať automatizovaným spôsobom aj manuálne.
4. Poskytnutie osobných údajov osoby oprávnenej na poskytnutie služieb je nevyhnutné pre plnenie práv 
 a povinností vyplývajúcich z Objednávky programu Karta výhod a členstva v programe. Odvolaním súhlasu so  
 spracúvaním osobných údajov poskytovanie služieb programu Karta výhod zaniká, Europ Assistance, s. r. o.,  
 ďalej nebude vykonávať šetrenie udalostí a poskytovanie plnenia udalostí jednotlivému oprávnenému.
5. Sprostredkovateľ je povinný:
 prijať také bezpečnostné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu 
 k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému  
 spracúvaniu, ako aj k inému neoprávnenému zneužitiu,
 zhromažďovať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu na stanovený účel,
 nezdružovať osobné údaje, ktoré boli získané na rôzne účely,
 pri spracúvaní osobných údajov postupovať tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd  
 dotknutých osôb,
 poskytnúť na základe písomnej žiadosti dotknutých osôb informácie o spracúvaní jeho osobných údajov, 
 a to za úhradu vecných nákladov s tým spojených.

Sprostredkovateľ poučí svoje oprávnené osoby o právach a povinnostiach ustanovených ZOOÚ a o zodpovednosti 
za ich porušenie pred uskutočnením prvej operácie s osobnými údajmi. Odberateľ je povinný ihneď nahlásiť zmenu 



svojich osobných údajov organizátorovi.
Tieto VPKV-1509 boli schválené poskytovateľom a nadobúdajú účinnosť dňa 1. 10. 2015.

Osobitné podmienky – Havarijná asistencia

Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Predmetom služby Havarijná asistencia je poskytnutie plnenia oprávnenému formou asistenčných služieb 
v rozsahu VPKV-1509 a týchto Osobitných podmienok Havarijnej asistencie (ďalej len „OPTA-1509“).

Článok 2 – Výklad osobitných pojmov
1. Osobitné pojmy sa na účely týchto OPTA-1509 vykladajú takto:

a) domácnosť je byt alebo rodinný dom, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený na bývanie,
a ktorý je uvedený ako odberné miesto v zmluve o dodávkach energie medzi poskytovateľom a oprávneným 
alebo uvedený ako domácnosť v Objednávke programu Karta výhod. Za domácnosť sa nepovažujú
spoločné priestory v domoch s viac než jedným bytom ako napríklad spoločné chodby, schodištia a výťahy, 
ďalej spoločné pôjdy, pivnice, kočikárne, balkóny a terasy alebo spoločné garáže,

b) oprávnená osoba je člen programu Karta výhod a člen domácnosti,
c) havária je náhodná, nepredvídateľná porucha technického zariadenia určeného na prívod, akumuláciu

alebo odvod energií a médií nutných na obvyklé používanie domácnosti, v dôsledku ktorej došlo
k prerušeniu dodávky v rozsahu znemožňujúcom obvyklé užívanie domácnosti alebo k úniku kvapalín či
plynov, ktorý spôsobil poškodenie domácnosti alebo jeho stavebných súčastí v rozsahu znemožňujúcom
obvyklé užívanie domácnosti alebo ktorý by následne mohol spôsobiť škody na zdraví alebo škodu
väčšieho rozsahu na vybavení domácnosti, a ktorá vyžaduje neodkladný zásah na odstránenie alebo
zmiernenie vzniknutých škôd,

d) zablokovanie dverí je udalosť, pri ktorej došlo k uzamknutiu či zabuchnutiu hlavných vchodových dverí do
domácnosti oprávnenej osoby, zablokovaniu, poruche alebo poškodeniu zámku hlavných vchodových
dverí do domácnosti oprávnenej osoby, ktorá znemožňuje vstup do domácnosti obvyklým spôsobom
alebo spôsobuje nemožnosť zabezpečenia domácnosti pred vniknutím tretích osôb; za zablokovanie dverí
sa považuje aj udalosť spojená s poškodením kľúčov v zámku či ich stratou,

e) drobný materiál je materiál použitý zmluvným dodávateľom pri riešení asistenčnej udalosti ako najmä
tesnenie, tesniace vaty, skrutky, montážne peny a pod., nie však súčiastky alebo náhradné diely.

Článok 3 – Hlásenie udalosti Havarijnej asistencie
1. V prípade vzniku asistenčnej udalosti je oprávnená osoba povinná o tejto skutočnosti informovať do 10 dní od 

zistenia udalosti Asistenčnú linku na telefónnom čísle 0850 123 313, ktoré je k dispozícii nepretržite, 24 hodín 
denne, 7 dní v týždni. Pri neskoršom oznámení asistenčnej udalosti zaniká nárok na bezplatné poskytnutie 
asistenčných služieb.

2. Pri kontaktovaní Asistenčnej linky je oprávnená osoba povinná oznámiť nasledujúce informácie:
 meno, priezvisko a kontaktné telefónne číslo,
 číslo Karty výhod,
 adresu domácnosti,
 opis udalosti a okolností dôležitých na určenie najvhodnejšieho riešenia havarijnej udalosti.

Článok 4 – Rozsah poskytovaných služieb
1. V rámci asistenčných služieb sú asistenčnou centrálou poskytované nasledujúce služby:

a) pomoc v prípade havárie – článok 5 týchto OPTA-1509,
b) pomoc v prípade zablokovania dverí – článok 6 týchto OPTA-1509.

Náklady na prácu zmluvného dodávateľa sú kryté do výšky 130,- eur s DPH na jednu asistenčnú udalosť. Náklady 
na drobný materiál použitý zmluvným dodávateľom sú kryté do výšky 20,- eur s DPH. V prípade tretej a každej 
ďalšej asistenčnej udalosti v priebehu posledných 12 mesiacov sú tieto zásahy spoplatnené spoluúčasťou 
oprávnenej osoby vo výške 20,- eur za každú asistenčnú udalosť. Túto spoluúčasť uhrádza oprávnená osoba 
priamo zmluvnému dodávateľovi prác.

Článok 5 – Pomoc v prípade havárie
1. V prípade havárie zabezpečí asistenčná centrála príjazd zmluvného dodávateľa na miesto udalosti (do

domácnosti) a práce dodávateľa, ktoré sú spojené s odstránením príčiny havárie. Špecializácia zmluvných
dodávateľov, ktorých asistenčná centrála zabezpečí, sú: plynár, elektrikár, inštalatér, kúrenár, sklenár.

2. Predmetom služby v prípade zásahu plynára či kúrenára sú iba havárie spojené s únikom plynu v domácnosti
a poruchou na prívode plynu do domácnosti, ktorý nastal za plynomerom. Oprava plynového či elektrického



kotla v prípade, ak k havárii došlo z dôvodu poruchy kotla, nie je poskytovaná.
3. Služba sa vzťahuje na príjazd a odjazd zmluvného dodávateľa a ďalej prácu spojenú s odstránením príčin
 havárie.

Článok 6 – Pomoc v prípade zablokovania dverí
1. V prípade zablokovania dverí zabezpečí asistenčná centrála príjazd zmluvného dodávateľa – zámočníka na

miesto udalosti a práce dodávateľa, ktoré sú spojené s odomknutím dverí, odblokovaním dverí, resp. dovozom
náhradných kľúčov od dverí.

2. Služba sa vzťahuje na príjazd, prácu a odjazd zmluvného dodávateľa - zámočníka.
3. Za drobný použitý materiál sa v zmysle bodu 4 tohto článku považuje základná FAB vložka a/alebo súprava

dvoch nových kľúčov.
4. Na požiadanie zmluvného dodávateľa je oprávnený alebo iná oprávnená osoba povinná preukázať súčinnosť pri

overení totožnosti na zistenie, či nejde o nelegálne vniknutie do budovy, bytovej jednotky, domácnosti.
Asistenčná centrála nie je povinná poskytnúť služby spojené s odstránením príčin zablokovaných dverí, ak má
pochybnosti o oprávnenosti na vstup do budovy, bytovej jednotky, domácnosti.

Článok 7 – Osobitné výluky a ustanovenia
1. Z prác a úkonov vykonávaných v domácnosti, ktorých úhrada je predmetom plnenia asistenčnej centrály podľa

príslušných ustanovení článku 5 a článku 6 týchto OPTA-1509, sú vylúčené nasledujúce práce:
a) úkony požadované oprávnenou osobou spadajúce do zákonných povinností vlastníka alebo zmluvných

povinností správcu budovy, v ktorej sa nachádza domácnosť.
Pri týchto prácach poskytne asistenčná centrála iba asistenciu spočívajúcu v zorganizovaní príslušných prác, 
pričom úhradu ich nákladov vykonáva oprávnená osoba priamo zmluvnému dodávateľovi prác.
2. Z využívania tejto služby nevzniká nárok na plnenie v akejkoľvek súvislosti so škodami na hnuteľných veciach,

ktoré tvoria vybavenie alebo zariadenie domácnosti.
3. V prípadoch, keď je zabezpečenie služieb vykonávané bez predchádzajúceho nahlásenia a schválenia

asistenčnou centrálou, nebudú vzniknuté náklady oprávnenému spätne hradené; záväzok poskytovateľa 
a asistenčnej centrály poskytnúť v prípade udalosti oprávnenej osobe asistenčné služby a plnenie nenahrádza,  
a ani nemôže nahradiť úlohu útvarov či zborov zriadených zo zákona štátnymi alebo miestnymi orgánmi na  
zabezpečovanie záchranných zdravotníckych, hasičských, vyslobodzovacích alebo prieskumných úloh a za  
prípadné zásahy týchto útvarov nie je z tejto služby poskytovaná žiadna finančná, ani iná forma kompenzácie.

4. Náklady služieb presahujúce finančné limity uvedené v článkoch 5 a 6 týchto OPTA-1509budú uhradené
oprávnenou osobou. V prípade, že oprávnený nebude súhlasiť s úhradou nákladov nad finančné limity uvedené  
v článkoch 5 a 6 týchto OPTA-1509, môže požiadať o čiastočné poskytnutie služieb len do limitov uvedených  
v článkoch 5 a 6 týchto OPTA-1509. Europ Assistance nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prácu či jej následky,  
ktoré si klient zabezpečí nad rámec poskytovanej služby.

5. Z využívania tejto služby nevzniká nárok na plnenie v akejkoľvek súvislosti so škodami, ktorých príčinou je
nesprávna elektroinštalácia či iný zanedbaný stav domácnosti na základe posúdenia zmluvného dodávateľa.

Tieto OPTA-1509boli schválené poskytovateľom a nadobúdajú účinnosť dňa 1. 10. 2015.

Osobitné podmienky služby – Záruka plus elektrospotrebiče

Článok 1 – Úvodné ustanovenia

Predmetom poskytnutia asistenčných služieb je poskytnutie plnenia formou asistenčných služieb v rozsahu 
VPKV-1509 a týchto Osobitných podmienok služby Záruka plus elektrických spotrebičov (ďalej len OPZE-1509)

Článok 2 – Výklad osobitných pojmov
1. Osobitné pojmy sa na účely týchto OPZE-1509 vykladajú takto:

a) domácnosť je byt alebo rodinný dom, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený na bývanie,
a ktorý je uvedený ako odberné miesto v zmluve o dodávkach energie medzi poskytovateľom a oprávneným 
alebo uvedený ako domácnosť v Objednávke programu Karta výhod. Za domácnosť sa nepovažujú
spoločné priestory v domoch s viac než jedným bytom ako napríklad spoločné chodby, schodištia a výťahy, 
ďalej spoločné pôjdy, pivnice, kočikárne, balkóny a terasy alebo spoločné garáže,

b) oprávnená osoba je člen programu Karta výhod a člen domácnosti,
c) elektrický spotrebič je technické zariadenie, ktoré je inštalované v domácnosti a spotrebováva elektrickú

energiu. Elektrickými spotrebičmi na účely poskytovania asistenčných služieb sú tieto spotrebiče v prípade, 
že nie sú staršie ako 7 rokov od dátumu kúpy ako nové veci a nepodliehajú záručným podmienkam výrobcu: 
chladnička, kombinovaná mraznička s chladničkou, mraznička, práčka, sušička bielizne, práčka kombinovaná 



so sušičkou bielizne, umývačka riadu, sporák, rúra (okrem samostatnej mikrovlnnej), digestor, televízor.

Článok 3 – Hlásenie asistenčnej udalosti
1. V prípade udalosti je oprávnená osoba povinná o tejto skutočnosti informovať do 10 dní od zistenia udalosti 

Asistenčnú linku na telefónnom čísle 0850 123 313, ktoré je k dispozícii nepretržite, 24 hodín denne, 7 dní 
v týždni. Pri neskoršom oznámení asistenčnej udalosti zaniká nárok na bezplatné poskytnutie asistenčných 
služieb.

2. Pri kontaktovaní asistenčnej centrály je oprávnená osoba povinná oznámiť nasledujúce informácie:
 meno, priezvisko a kontaktné telefónne číslo,
 číslo Karty výhod,
 adresu domácnosti,
 popis udalosti a okolností dôležitých na určenie najvhodnejšieho riešenia udalosti.

Článok 4 – Rozsah poskytovaných služieb
Služba Záruka plus elektrospotrebiče obsahuje pomoc v prípade poruchy elektrického spotrebiča podľa článku 5 
týchto OPZE-1509.

Článok 5 – Pomoc v prípade poruchy elektrického spotrebiča
1. V prípade poruchy elektrického spotrebiča, ktorá znemožňuje využívať spotrebič na účel, na ktorý bol vyrobený, 

asistenčná centrála zabezpečí príjazd dodávateľa na miesto udalosti a práce dodávateľa, ktoré sú spojené
s odstránením poruchy elektrického spotrebiča.

2. Pomoc sa vzťahuje na príjazd a odjazd zmluvného dodávateľa a ďalej prácu spojenú s odstránením príčin
poruchy. Náklady na prácu dodávateľa a použité náhradné diely sú kryté do výšky 120,- eur s DPH.

3. V prípade, ak dodávateľ vyslaný asistenčnou centrálou potvrdí, že elektrický spotrebič je následkom poruchy
neopraviteľný, prípadne nie je ekonomické vykonávať opravu (ak náklady na možnú opravu elektrického
spotrebiča sú vyššie ako jeho časová cena), uhradí asistenčná centrála oprávnenej osobe plnenie/kompenzáciu
vo výške časovej hodnoty elektrického spotrebiča, max. však 100,- eur s DPH.

4. Časovou cenou elektrického spotrebiča sa na účely tohto zoznamu rozumie hodnota, ktorá sa vypočíta ako
rozdiel medzi obstarávacou cenou nového spotrebiča v dobe jeho zakúpenia, ktorú oprávnená osoba preukáže
dokladom o zaplatení a čiastkou zodpovedajúcou stupňu opotrebenia, ktorá je stanovená ako 0,5 % ceny
nového spotrebiča za každý mesiac jeho používania.

5. Náklady na prácu zmluvného dodávateľa sú kryté do výšky 120,- eur s DPH. V prípade poskytnutia tretej
a každej ďalšej asistencie v priebehu posledných 12 mesiacov sú tieto zásahy spoplatnené spoluúčasťou vo
výške 20,- eur za každú udalosť. Túto spoluúčasť uhrádza oprávnený priamo zmluvnému dodávateľovi prác.

Článok 6 – Osobitné výluky a ustanovenia
1. Z prác a úkonov, ktorých úhrada je predmetom plnenia asistenčnej centrály podľa príslušných ustanovení

článku 5 týchto OPZE-1509, sú vylúčené nasledujúce práce:
a) odstraňovanie následkov škôd spôsobených požiarom, bleskom, explóziou a/alebo povodňou,
b) odstraňovanie následkov škôd spôsobených lúpežou, krádežou alebo pokusom o lúpež alebo krádež,
c) odstraňovanie následkov škôd spôsobených výkyvmi a/alebo výpadkami v dodávke elektrického prúdu

bez ohľadu na príčiny týchto výkyvov, resp. výpadkov,
d) odstraňovanie následkov škôd spôsobených úmyselne, v dôsledku vedomej nedbanlivosti alebo neplnením, 

resp. opomenutím pokynov výrobcu alebo predajcu,
e) odstraňovanie následkov škôd spôsobených zhrdzavením, koróziou, preliačením alebo poškrabaním, alebo

iným manuálnym poškodením, ktoré vzniklo v dôsledku manipulácie s elektrickým spotrebičom, alebo
v dôsledku umiestnenia tohto spotrebiča v rozpore s pokynmi výrobcu alebo predajcu,

f) odstraňovanie následkov škôd spôsobených poškodením povrchu alebo vzhľadu elektrického spotrebiča,
ktoré nemá vplyv na funkčnosť,

g) odstraňovanie následkov škôd spôsobených poškodením, ku ktorému došlo v dôsledku vplyvov počasia
alebo prírodných udalostí,

h) odstraňovanie následkov škôd spôsobených poškodením, ku ktorému došlo používaním príslušenstva
k spotrebiču, ktoré neschválil výrobca,

i) odstraňovanie následkov škôd spôsobených zničením alebo poškodením spotrebiča alebo jeho časti
v dôsledku nedbanlivosti, lebo úmyselného konania,

j) odstraňovanie následkov škôd spôsobených prípadmi, keď spotrebič nie je funkčný v dôsledku spotreby
jeho súčasti, ktoré možno vypotrebovať (napríklad koniec životnosti žiarovky, vybitie batérie, zníženie
kapacity akumulátorov, opotrebenie čítacích hlavíc, optických častí CD alebo DVD prístrojov a pod.),



k) odstraňovanie následkov škôd spôsobených vytečením kvapaliny z odvodňovacích systémov mraziacich
zariadení,

l) odstraňovanie následkov škôd spôsobených akoukoľvek poruchou alebo chybou spôsobenou vnútorným
znečistením domáceho spotrebiča,

m) odstraňovanie následkov škôd v prípadoch, keď dodávateľ služieb neidentifikuje žiadnu chybu na alebo
v spotrebiči,

n) odstraňovanie následkov škôd spôsobených chybou elektrického spotrebiča spôsobenou vírusom,
o) odstraňovanie následkov škôd spôsobených prípadmi, keď elektrický spotrebič nebol súčasťou vybavenia

domácnosti v momente vzniku poškodenia,
p) odstraňovanie následkov škôd spôsobených používaním elektrického spotrebiča na podnikanie alebo inú

zárobkovú činnosť.
q) služba sa nevzťahuje na elektrický sporák, kde fungujú aspoň dve elektrické platničky
r) počet udalostí trvania služby Záruka plus na elektrospotrebiče je obmedzený na jednu udalosť za

posledných 12 mesiacov na každý typ spotrebiča podľa článku 2 bod c.

Pri týchto prácach poskytne asistenčná centrála iba asistenciu spočívajúcu v zorganizovaní príslušných prác, 
pričom úhradu ich nákladov vykonáva oprávnená osoba.
2. V prípadoch, keď je zabezpečenie služieb vykonávané bez predchádzajúceho nahlásenia a schválenia

asistenčnou centrálou, nebudú vzniknuté náklady oprávnenému spätne hradené.
3. Záväzok poskytovateľa a asistenčnej centrály poskytnúť v prípade udalosti oprávnenej osobe asistenčné

služby a plnenie nenahrádza, a ani nemôže nahradiť úlohu útvarov či zborov zriadených zo zákona štátnymi  
alebo miestnymi orgánmi na zabezpečovanie záchranných zdravotníckych, hasičských, vyslobodzovacích  
alebo prieskumných úloh a za prípadné zásahy týchto útvarov nie je z tejto služby poskytovaná žiadna finančná,  
ani iná forma kompenzácie.

4. Náklady služieb presahujúce finančné limity uvedené v článku 5 týchto OPZE-1509 budú uhradené oprávnenou
osobou. V prípade, že oprávnený nebude súhlasiť s úhradou nákladov nad finančné limity uvedené v článku  
5 týchto OPZE-1509, môže požiadať o čiastočné poskytnutie služieb len do limitov uvedených v článkoch 5 
a 6 týchto OPZE-1509. Europ Assistance nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prácu či jej následky, ktoré si  
klient zabezpečí nad rámec poskytovanej služby.

Tieto OPZE-1509 boli schválené poskytovateľom a nadobúdajú účinnosť dňa 1. 10. 2015.

Osobitné podmienky – Záruka plus plynospotrebiče

Článok 1 – Úvodné ustanovenia
Predmetom poskytnutia asistenčných služieb je poskytnutie plnenia formou asistenčných služieb v rozsahu 
VPKV-1509, a týchto Osobitných podmienok Záruky plus plynových spotrebičov (ďalej len „OPZP-1509“).

Článok 2 – Výklad osobitných pojmov
1. Osobitné pojmy sa na účely týchto OPZP-1509 vykladajú takto:

a) domácnosť je byt alebo rodinný dom, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený na bývanie,
a ktorý je uvedený ako odberné miesto v zmluve o dodávkach energie medzi poskytovateľom a oprávneným 
alebo uvedený ako domácnosť v Objednávke programu Karta výhod. Za domácnosť sa nepovažujú
spoločné priestory v domoch s viac než jedným bytom ako napríklad spoločné chodby, schodištia a výťahy, 
ďalej spoločné pôjdy, pivnice, kočikárne, balkóny a terasy alebo spoločné garáže.

b) plynový spotrebič je technické zariadenie, ktoré je inštalované v domácnosti, a v ktorom sa spaľuje zemný
plyn na účely tepelnej úpravy pokrmov, vykurovania, ohrevu úžitkovej vody. Plynovými spotrebičmi na
účely poskytovania asistenčných služieb sú tieto spotrebiče v prípade, že nie sú staršie ako 7 rokov od
dátumu kúpy ako nové veci a nepodliehajú záručným podmienkam výrobcu: plynový kotol, plynový sporák
alebo variče, ktoré sú napojené na verejný plynovod, plynová rúra, prietokový ohrievač, plynový ohrievač
vzduchu.

Článok 3 – Hlásenie asistenčnej udalosti
1. V prípade udalosti je oprávnená osoba povinná o tejto skutočnosti informovať do 10 dní od zistenia udalosti 

Asistenčnú linku na telefónnom čísle 0850 123 313, ktoré je klientom k dispozícii nepretržite, 24 hodín denne, 
7 dní v týždni. Pri neskoršom oznámení asistenčnej udalosti zaniká nárok na bezplatné poskytnutie asistenčných 
služieb.

2. Pri kontaktovaní asistenčnej centrály je oprávnená osoba povinná oznámiť nasledujúce informácie:
 meno, priezvisko a kontaktné telefónne číslo,



 číslo Karty výhod,
 adresu domácnosti,
 popis udalosti a okolností dôležitých na určenie najvhodnejšieho riešenia poistnej udalosti.

Článok 4 – Rozsah poskytovaných služieb
Služba Záruka plus plynospotrebiče obsahuje pomoc v prípade poruchy plynového spotrebiča – článok 5 týchto 
OPZP-1509.

Článok 5 – Pomoc v prípade poruchy plynového spotrebiča
1. V prípade poruchy plynového spotrebiča asistenčná centrála zabezpečí príjazd dodávateľa na miesto udalosti

a práce dodávateľa, ktoré sú spojené s odstránením poruchy plynového spotrebiča.
2. Pomoc sa vzťahuje na príjazd a odjazd zmluvného dodávateľa a ďalej prácu spojenú s odstránením príčin

poruchy. Náklady na prácu dodávateľa a použité náhradné diely sú kryté do výšky 120,- eur s DPH.
3. V prípade, ak dodávateľ vyslaný asistenčnou centrálou potvrdí, že plynový spotrebič je následkom poruchy

neopraviteľný, prípadne nie je ekonomické vykonávať opravu (ak náklady na možnú opravu plynového spotrebiča 
sú vyššie ako jeho časová cena), uhradí asistenčná centrála poistenému, prípadne oprávnenej osobe poistné
plnenie vo výške časovej hodnoty plynového spotrebiča, max. však 100,- eur s DPH.

4. Náklady na prácu zmluvného dodávateľa sú kryté do výšky 120,- eur s DPH.. V prípade poskytnutia tretej
a každej ďalšej asistencie v priebehu 12 mesiacov sú tieto zásahy spoplatnené spoluúčasťou vo výške 20,- eur
za každú udalosť. Túto spoluúčasť uhrádza oprávnený priamo zmluvnému dodávateľovi prác.

5. Časovou cenou plynového spotrebiča sa na účely tohto zoznamu rozumie hodnota, ktorá sa vypočíta ako
rozdiel medzi obstarávacou cenou nového spotrebiča v dobe jeho zakúpenia, ktorú oprávnená osoba preukáže
dokladom o zaplatení a čiastkou zodpovedajúcou stupňu opotrebenia, ktorá je stanovená ako 0,5 % ceny
nového spotrebiča za každý mesiac jeho používania.

Článok 6 – Osobitné výluky a ustanovenia
1. Z prác a úkonov, ktorých úhrada je predmetom plnenia asistenčnej centrály podľa príslušných ustanovení
článku 5 týchto OPZP-1509, sú vylúčené nasledujúce práce:

a) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých požiarom, bleskom, explóziou a/alebo povodňou,
b) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých lúpežou, krádežou alebo pokusom o lúpež alebo krádež,
c) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých výkyvmi a/alebo výpadkami v dodávke elektrického prúdu bez

ohľadu na príčiny týchto výkyvov, resp. výpadkov,
d) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých úmyselne, v dôsledku vedomej nedbanlivosti alebo neplnením,

resp. opomenutím pokynov výrobcu alebo predajcu,
e) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých zhrdzavením, koróziou, preliačením alebo poškrabaním, alebo

iným manuálnym poškodením, ktoré vzniklo v dôsledku manipulácie so spotrebičom, alebo v dôsledku
umiestnenia spotrebiča v rozpore s pokynmi výrobcu alebo predajcu,

f) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých poškodením povrchu alebo vzhľadu plynového spotrebiča,
ktoré nemá vplyv na funkčnosť,

g) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých poškodením, ku ktorému došlo v dôsledku vplyvov počasia
alebo prírodných udalostí,

h) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých poškodením, ku ktorému došlo používaním príslušenstva
k domácemu spotrebiču, ktoré neschválil výrobca,

i) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých zničením alebo poškodením spotrebiča alebo jeho časti
v dôsledku nedbanlivosti alebo úmyselného konania,

j) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých prípadmi, keď spotrebič nie je funkčný v dôsledku spotreby
jeho súčasti, ktoré možno vypotrebovať (napríklad koniec životnosti žiarovky, vybitie batérie, zníženie
kapacity akumulátorov, opotrebenie súčastí a pod.),

k) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých akoukoľvek poruchou alebo chybou spôsobenou vnútorným
znečistením domáceho spotrebiča,

l) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých v prípadoch, keď dodávateľ služieb neidentifikuje žiadnu
chybu na alebo v spotrebiči,

m) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých v prípadoch, keď plynový spotrebič nebol súčasťou vybavenia
domácnosti v momente vzniku poškodenia,

n) odstraňovanie následkov škôd vzniknutých používaním spotrebiča na podnikanie alebo inú zárobkovú
činnosť,

o) služba sa nevzťahuje na sporák, kde fungujú aspoň dve plynové platničky,



p) počet poistných udalostí počas trvania služby Záruka plus na plynospotrebiče je obmedzená na jednu
udalosť za posledných 12 mesiacov na každý typ spotrebiča podľa článku 2 bod c.

Pri týchto prácach poskytne asistenčná centrála iba asistenciu spočívajúcu v zorganizovaní príslušných prác, 
pričom úhradu ich nákladov vykonáva oprávnená osoba.
2. V prípadoch, keď je zabezpečenie služieb vykonávané bez predchádzajúceho nahlásenia a schválenia

asistenčnou centrálou, nebudú vzniknuté náklady oprávnenému spätne hradené.
3. Záväzok poskytovateľa a asistenčnej centrály poskytnúť v prípade udalosti oprávnenej osobe asistenčné

služby a plnenie nenahrádza, a ani nemôže nahradiť úlohu útvarov či zborov zriadených zo zákona štátnymi
alebo miestnymi orgánmi na zabezpečovanie záchranných zdravotníckych, hasičských, vyslobodzovacích
alebo prieskumných úloh a za prípadné zásahy týchto útvarov nie je z tejto služby poskytovaná žiadna finančná,
ani iná forma kompenzácie.

4. Náklady služieb presahujúce finančné limity uvedené v článku 5 týchto OPP-PLS-1409 budú uhradené
oprávnenou osobou. V prípade, že oprávnený nebude súhlasiť s úhradou nákladov nad finančné limity uvedené
v článku 5 týchto OPZP-1509, môže požiadať o čiastočné poskytnutie služieb len do limitov uvedených
v článku 5 týchto OPZP-1509. Europ Assistance nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prácu či jej následky,
ktoré si oprávnený zabezpečí nad rámec poskytovanej služby.

Tieto OPZP-1509 boli schválené poskytovateľom a nadobúdajú účinnosť dňa 1. 10. 2015.

Osobitné podmienky služby Rodinný lekár
Zmluvný poskytovateľ služby Rodinný lekár v rámci programu Karta výhod je spoločnosť CMC – Centre Medical 
Care, a.s., so sídlom Zvolenská cesta 4164, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 48 193 453, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 1101/S (ďalej 
len „poskytovateľ“).

Výklad osobitných pojmov
Odborný poradca z oblasti zdravia je zdravotnícke zariadenie, ktoré spolupracuje s CMC – Centre Medical 
Care a pre oprávnenú osobu (člena programu Karta výhod) vykoná poradenské služby z oblasti zdravia v súlade 
s požiadavkami oprávnenej osoby podľa dohodnutého rozsahu služieb. Hlavným odborným poradcom z oblasti 
zdravia je spoločnosť In Clinic, s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 19, 851 01 Bratislava, IČO: 44 677 910, zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. : 58621/B, avšak je vo výlučnej právomoci 
CMC – Centre Medical Care kedykoľvek osobu hlavného odborného poradcu z oblasti zdravia zmeniť podľa 
vlastného uváženia. CMC – Centre Medical Care spolupracuje aj s ďalšími odbornými poradcami z oblasti zdravia, 
pričom je vo výlučnej právomoci CMC – Centre Medical Care kedykoľvek osoby odborných poradcov z oblasti 
zdravia zmeniť podľa vlastného uváženia.

Rozsah služby Rodinný lekár
Poskytovateľ poskytne členovi programu Karta výhod, ktorý si objedná službu Rodinný lekár nasledovné služby:
 možnosť telefonicky, prípadne cez videohovor (Skype) konzultovať svoj zdravotný stav s odborným lekárom,
 poradenstvo pri príznakoch ochorenia aj počas prebiehajúcej liečby,
 konzultácia ohľadom diagnóz,liekov a možných postupov v liečbe s lekárom,
 možnosť konzultácie odborných výsledkov vyšetrení, príp. vysvetlenie odborných lekárskych pojmov stanovenej  

diagnózy; konzultácia a poradenstvo liečebných postupov a procesov odporučených lekárom na získanie  
 komplexného pohľadu na zdravotný stav, príp. iných alternatívnych postupov liečby,
 sprostredkovanie odborných vyšetrení na presný čas a hodinu, v čase požadovanom klientom v meste  

kdekoľvek na Slovensku,
 vyhľadanie službukonajúcej pohotovosti a lekárne.
Poradenstvo bude poskytované na telefónnom čísle Asistenčnej linky 0850 123 313 počas každého dňa v čase 
od 16.00 do 22.00 hod.
Služba bude poskytnutá rodine oprávnenej osoby: manžel a manželka (partner a partnerka) a ich max. 3 deti. 
Prijatie telefonickej požiadavky príjemcu v call centre bude prebiehať výlučne z telefónnych čísel príjemcu zadaných 
pri objednaní služby; príjemca berie na vedomie a súhlasí, že pri využívaní služby Rodinný lekár nebude využívať 
službu utajenia čísla volajúceho (tzv. „CLEAR“), nakoľko by tým znemožnil poskytovateľovi identifikovať príjemcu.
Služby sa za žiadnych okolností nepovažujú za poskytovanie zdravotníckej starostlivosti alebo stanovenie 
diagnózy, a ani nenahrádzajú návštevu lekára, odborné lekárske vyšetrenie, ani lekársku službu prvej pomoci 
(LSPP) alebo záchranné služby.



Oprávnená osoba výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že pri poskytnutí akýchkoľvek údajov nezatají odbornému 
poradcovi z oblasti zdravia žiadne vážnejšie ochorenie, na ktoré sa v minulosti liečil, prípadne ktoré mu boli 
v minulosti diagnostikované, a že o sebe oznámi všetky údaje potrebné na posúdenie, či sú splnené podmienky na 
riadne poskytnutie služby.

Zodpovednosť za škodu
Oprávnený berie na vedomie, že vzťah medzi oprávnenou osobou a odborným poradcom z oblasti zdravia vzniká 
a existuje nezávisle od CMC – Centre Medical Care a poskytovateľom programu Karta výhod a všetky práva 
a povinnosti z neho vyplývajúce oprávňujú a zaväzujú výlučne len oprávnenú osobu a odborného poradcu z oblasti 
zdravia. Za škodu alebo ujmu, ktorá vznikne oprávnenej osobe pri výkone prác odborným poradcom z oblasti 
zdravia, zodpovedá výlučne len odborný poradca z oblasti zdravia. Poskytovateľ, a ani odborný poradca z oblasti 
zdravia nezodpovedajú za spôsob, akým oprávnená osoba využije odporúčania alebo informácie, ktoré mu 
poskytne odborný poradca z oblasti zdravia. Poskytovateľ nebude zodpovedať za žiadne rozhodnutia oprávnenej 
osoby na základe služieb poskytovateľa.
Poskytovateľ spracúva osobné údaje oprávnenej osoby výlučne za účelom sprístupnenia možnosti využívať 
služby a poskytnutia poradenstva odborným poradcom z oblasti zdravia v dohodnutom rozsahu a plnenia svojich 
povinností vyplývajúcich z prijatia požiadavky oprávnenej osoby. Poskytovateľ ich využíva najmä pri riadnom 
a včasnom riešení požiadavky oprávnenej osoby a k dosiahnutiu spokojnosti oprávnenej osoby so sprístupnenými 
službami poskytovateľa. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude osobné, účtovné a iné údaje oprávnenej osoby chrániť 
a neposkytne ich tretej osobe s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo 
na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej alebo verejnej moci, ak ich poskytuje svojim subdodávateľom 
v súvislosti s plnením tejto služby a ak ich poskytuje osobám, ktoré poskytujú odborné služby (advokáti, notári, 
daňoví poradcovia atď.).
Oprávnená osoba berie na vedomie, že jeho osobné údaje sa budú spracúvať počas využívania služby a následne 
uchovávať a archivovať podľa osobitných zákonov.
Tieto Osobitné podmienky služby Rodinný lekár boli schválené poskytovateľmi programu Karta výhod a 
nadobúdajú účinnosť dňa   1. 10. 2016.


