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POISTENIE OCHRANY PRÁV

Postaráme sa  
o ochranu vašich práv
Poistenie ochrany práv vám umožní poradiť sa 
s právnikom telefonicky alebo písomne predtým, 
ako urobíte isté rozhodnutie a predísť tým možným 
problémom. Poradiť sa môžete aj v prípadoch,  
kedy právny problém už vznikol.

Právnik urobí analýzu, či existuje právna cesta  
na riešenie tohto problému. Najrýchlejšie a často  
najefektívnejšie je riešenie problému formou dohody, 
pričom vaše záujmy bude presadzovať právnik. Ak je 
potrebné riešiť problém na súde, uhradíme za vás 
súdny poplatok, náklady advokáta, súdom nariadené 
znalecké posudky, svedočné, tlmočníkov, cestovné 
výdavky na súdne pojednávanie a v prípade prehry 
i náklady protistrany.

Do poistenia nie sú zahrnuté právne problémy, ktoré 
vznikli pred uzatvorením poistnej zmluvy alebo po jej 
ukončení.

Ak na riešenie vášho problému nebude 
postačovať telefonické poradenstvo, môžete 
zaslať písomné hlásenie na emailovú adresu 
pravnaochrana@allianzsp.sk alebo poštou  
na adresu Allianz - Slovenskej poisťovne.  
Formulár na oznámenie poistnej udalosti  
nájdete na našej webovej stránke.
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Linka právnej pomoci: 
+421 2 50 122 222

Tiesňová linka právnej pomoci: 
+421 2 50 122 222

Hlásenie poistnej udalosti: 
pravnaochrana@allianzsp.sk

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
www.allianzsp.sk
allianzsp@allianzsp.sk
Infolinka +421 2 50 122 222

facebook.com/allianzSK
instagram.com/allianzsk
linkedin.com/company/
allianz-slovenska-poistovna-a-s 



POISTENIE OCHRANY PRÁV

MOTO PODNIKATEĽ  

Poistenie ochrany práv MOTO PODNIKATEĽ  je 
určené pre podnikateľské subjekty, ktoré používajú pri 
podnikaní dopravné prostriedky, alebo ich podnikaním 
je vedenie cudzích dopravných prostriedkov. 

V rámci tohto poistenia ponúkame Poistenie ochrany 
práv MOTO a Poistenie ochrany práv VODIČ.

VÝHODY:
 – odborná právna pomoc nielen v SR, ale aj 

v zahraničí v zmysle poistných podmienok
 – mimosúdne alebo súdne presadzovanie nárokov 

klienta
 – možnosť voľby vlastného advokáta
 – úhrada nákladov spojených s presadzovaním práv 

klienta
 – poistná suma sa vzťahuje na každú poistnú udalosť
 – kaucia za účelom vylúčenia väzby
 – zľava za počet vozidiel a vodičov

Na Linke právnej pomoci +421 2 50 122 222 
je našim klientom k dispozícii právnik každý 
pracovný deň od 8:00 do 16:00 hod.  
V čase od 16:00 do 8:00 hod. v pracovných dňoch  
a mimo pracovných dní je v urgentných prípadoch  
k dispozícii Tiesňová linka právnej pomoci 
+421 2 50 122 222.

POISTENIE OCHRANY PRÁV MOTO

je určené vlastníkom a držiteľom dopravných pro-
striedkov. Vzťahuje sa na problémy súvisiace s cestnou 
premávkou alebo s prevádzkou dopravných prostried-
kov, ktoré používate na podnikanie. Poistený ste vy 
ako poistník a osoby, ktoré budú viesť vaše vozidlo 
a tiež cestujúci v tomto vozidle.

POISTNÉ PLNENIE VÁM POSKYTNEME  
V NASLEDOVNÝCH PRÁVNYCH OBLASTIACH:

 – náhrada škody (škoda na zdraví vodiča a osôb 
v dopravnom prostriedku a na ich osobných 
veciach, škoda na vozidle pri dopravnej nehode)

 – trestné a priestupkové právo (vrátane odobratia 
alebo znovunadobudnutia vodičského alebo 
technického preukazu)

 – vlastnícke spory v súvislosti s dopravným 
prostriedkom

 – poistné spory s inými poisťovňami, 
predmetom ktorých je poistený 
dopravný prostriedok, alebo  
ak ide o nároky, ktoré vznikli v súvislosti 
s jeho prevádzkou (poistné spory 
s Allianz - Slovenskou poisťovňou nie 
sú kryté poistením ochrany práv)

 – zmluvné spory s dodávateľmi, 
predmetom ktorých je dopravný 
prostriedok alebo náhradné diely 
k nemu 

POISTENIE OCHRANY PRÁV VODIČ

je určené vodičom, ktorí jazdia na cudzích dopravných 
prostriedkoch. Vzťahuje sa na problémy podnikateľa 
alebo jeho vodičov v súvislosti s cestnou premávkou. 
Poistenou osobou je vodič uvedený v poistnej zmluve.

POISTNÉ PLNENIE VÁM POSKYTNEME  
V NASLEDOVNÝCH PRÁVNYCH OBLASTIACH:

 – náhrada škody (škoda na zdraví vodiča a jeho 
osobných veciach)

 – trestné a priestupkové právo (vrátane odobratia 
alebo znovunadobudnutia vodičského preukazu)

 – poistné spory s inými poisťovňami, napr. z poistenia 
zodpovednosti alebo úrazového poistenia (poistné 
spory s Allianz - Slovenskou poisťovňou nie sú kryté 
poistením ochrany práv)


