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ást I.
Spole ná ustanovení

lánek 1
Úvodní ustanovení

VPHA jsou závaznými pokyny pro poskytování asisten ních služeb – Home Assistance spo-
le nosti MONDIAL Assistance s.r.o. (dále jen „MONDIAL“). Tyto služby jsou poskytovány jako 
sou ást sjednaného pojišt ní domácnosti nebo nemovitosti u Allianz pojiš ovny, a. s. (dále jen 
„Allianz“).

lánek 2 
Výklad pojm  

Pro ú ely t chto VPHA se rozumí:
1.  Home Assistance – asisten ní služby v domácnostech a nemovitostech.
2.  MONDIAL Assistance s.r.o. – asisten ní centrála poskytující klient m asisten ní služby, 

(dále jen „MONDIAL“).
3.  Pojistitelem – Allianz pojiš ovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8, eská republika.
4.  Allianz SERVIS 800 170 000 – informa ní centrála Allianz pojiš ovny, a. s., která poskytuje 

informace o pojistných produktech a zaznamenává žádosti klient .
5.  Pojistným rokem – doba ode dne po átku pojišt ní nebo od výro ního dne po átku pojiš-

t ní do následujícího výro ního dne po átku pojišt ní.
6.  Pojišt ným – fyzická nebo právnická osoba (osoby), na jejíž majetek se pojišt ní vztahuje. 

Jménem pojišt ného m že s MONDIAL jednat i jím pov ená osoba.
7.  Urgentními asisten ními službami – služby zahrnující:

a)  odvrácení stavu nouze (havarijní situace),
b) deratizace a dezinsekce,
c)  servis domácích elektrospot ebi  (pouze pro pojišt ní sjednané ve variant  Exkluziv).

8.  Stavem nouze (havarijní situací):
a) situace vyžadující bezodkladnou opravu pojišt ného majetku, kterou není pojišt ný 

schopný zabezpe it vlastními silami nebo jiným obvyklým zp sobem,
b) zabouchnutí klí , tj. situace, kdy nedošlo k poškození zámku vstupních dve í do nemo-

vitosti a klient p esto není schopen obvyklým zp sobem a vlastními prost edky dve e 
otev ít.

9.  Deratizací a dezinsekcí – zásah specialisty v p ípad  nenadálého výskytu hlodavc , obtíž-
ného hmyzu i jiných lenovc .

10.  Servisem domácích elektrospot ebi  – zásah specialisty-opravá e elektrospot ebi  
v situaci zap í in né poruchou dále uvedených domácích elektrospot ebi , zp sobující 
nemožnost jejich b žného využívání (nefunk nost).

11. Technickou pohotovostní službou (dále jen „TPS“) – fyzická nebo právnická osoba, zapsa-
ná v databázi poskytovatel  služeb spole nosti MONDIAL, která zasahuje v p ípad  stavu 
nouze (havarijní situace).

12. Zhotovitelem – fyzická nebo právnická osoba, zapsaná v databázi poskytovatel  spole -
nosti MONDIAL, která poskytuje služby v rámci asisten ního produktu „Modré stránky 
Allianz“.

13. Modrými stránkami Allianz – asisten ní služby zahrnující zprost edkování kontaktu 
na vhodné zhotovitele z databáze MONDIAL za ú elem realizace požadovaných prací.

lánek 3
Vznik nároku na asisten ní služby – Home Assistance

1.  Nárok na využívání asisten ních služeb vzniká pojišt nému dnem ú innosti pojistné 
smlouvy, jejíž sou ástí jsou tyto VPHA.

2.  Nárok na využívání asisten ních služeb – Home Assistance a úhradu náklad  dle lánku 10 
odst. 1 m že pojišt ný uplatnit, dodržuje-li ustanovení VPHA a pokyny operátor  MON-
DIAL. V opa ném p ípad  pojišt ný tento nárok ztrácí.

3.  Nárok na erpání asisten ních služeb – Home Assistance a s tím spojených výhod, vzniká 
pojišt nému pouze v p ípad , pokud pro n j zhotovitelé provád jí díla, jež zprost edkoval 
MONDIAL.

4.  Rozhodnutí, zda se jedná o stav nouze (havarijní situaci), p i kterém vzniká pojišt nému 
nárok na úhradu náklad  za urgentní služby v rozsahu l. 10 odst. 1 t chto VPHA, p ísluší 
pln  operátor m MONDIAL.

5.  Tyto VPHA v plném rozsahu nahrazují VPHA platné od 1. 7. 2001 pro pojišt ní domácnosti 
nebo nemovitosti Allianz sjednané nebo obnovené po 1. 7. 2007.

lánek 4
Rozsah poskytovaných asisten ních služeb – Home Assistance

1.  MONDIAL poskytuje tyto asisten ní služby:
1.1.  Urgentní asisten ní služby
1.2.  Modré stránky Allianz
2.  Pojišt ný m že využívat všechny asisten ní služby opakovan , 24 hodin denn , 365 dní 

v roce.
lánek 5

Všeobecné výluky z asisten ních služeb – Home Assistance

1.  MONDIAL není odpov dný za opožd ní anebo p ekážky ve výkonu asisten ních služeb 
v p ípad  stávky, nepokoj , lidových hnutí, omezení volného pohybu, sabotáže, terorismu, 
ob anské války anebo války mezi dv ma státy anebo zásahu vyšší moci.

2.  Pokud pojišt ný podal nep esné, neúplné nebo úmysln  zkreslené informace, MONDIAL 
není odpov dný za d sledky nevhodn , nesprávn  nebo opožd n  poskytnutých asisten -
ních služeb a nehradí náklady na Urgentní asisten ní služby.

ást II.
Urgentní asisten ní služby 

lánek 6
Rozsah poskytovaných Urgentních asisten ních služeb podle sjednané 

varianty pojišt ní

1.  Je-li sjednáno pojišt ní domácnosti nebo nemovitosti a alespo  jedno z nich je sjednáno 
ve variant  Exkluziv, poskytuje MONDIAL tyto Urgentní asisten ní služby:

1.1.  Odvrácení stavu nouze (havarijní situace)
1.2.  Servis domácích elektrospot ebi
1.3.  Deratizace a dezinsekce
2.  Je-li sjednáno pojišt ní domácnosti nebo nemovitosti a tato pojišt ní jsou sjednaná ve va-

riant  Normal nebo Optimal, poskytuje MONDIAL tyto Urgentní asisten ní služby:
2.1.  Odvrácení stavu nouze (havarijní situace)

lánek 7
Odvrácení stavu nouze (havarijní situace)

1.  V p ípad  stavu nouze (havarijní situace) podle l. 2 odst. 8 t chto VPHA organizuje MON-
DIAL vyslání technické pohotovostní služby do místa pojišt ní. TPS provede opat ení ne-
zbytná k odvrácení stavu nouze.

2.  Technická pohotovostní služba zahrnuje tyto profese: instalatér, topená , záme ník, elek-
triká , sklená , pokrýva .

3.  V p ípad  požáru, úniku plynu apod. mohou být Urgentní asisten ní služby poskytnuty 
až po zásahu ve ejných pohotovostních zásahových jednotek (hasi i, policie apod.)

4.  MONDIAL m že zprost edkovat vyslání technické pohotovostní služby do místa pojišt ní 
i v p ípad , že se podle t chto VPHA nejedná o stav nouze (havarijní situaci).

5.  Rozhodne-li pojistitel, že se pojišt ná domácnost stala po pojistné události neobyvatelnou, 
MONDIAL organizuje p epravu len  domácnosti a jejich náhradní ubytování, v rozsahu 
upraveném l. 11, odst. 6.

lánek 8
Deratizace a dezinsekce

V p ípad  nenadálého výskytu hlodavc , obtížného hmyzu i jiných lenovc  organizuje MON-
DIAL vyslání specialisty na deratizaci a dezinsekci, který provede opat ení nezbytná k hubení 
nebo omezení výskytu t chto živo ich .

lánek 9
Servis domácích elektrospot ebi

1.  Službu Servis domácích elektrospot ebi  je pojišt ný oprávn n využít kdykoliv, pokud 
pot ebuje provést opravu t chto domácích spot ebi .
-  lednice, chladni ka, kombinovaná chladni ka, mrazni ka,
-  pra ka, suši ka prádla, pra ka kombinovaná se suši kou prádla,
-  my ka nádobí,
-  televizor,
-  sporák, trouba (krom  samostatných mikrovlnných), varná deska.

2.  Nárok na erpání služby Servis domácích elektrospot ebi  vzniká, pokud jsou spln ny 
následující podmínky:

2.1.  Porucha, která na domácím elektrospot ebi i vznikla, brání v jeho využívání k ú elu, ke kte-
rému byl vyroben.

2.2.  Na elektrospot ebi  se již nevztahuje záruka poskytnutá výrobcem i prodejcem.
2.3.  Elektrospot ebi  byl zakoupen jako nový v R.
2.4.  Elektrospot ebi  není starší p ti let, po ítáno od data zakoupení.
3.  V p ípad , že podle t chto VPHA vznikl nárok na erpání služby Servis domácích elektro-

spot ebi  , MONDIAL zorganizuje vyslání specialisty-opravá e elektrospot ebi  do místa 
pojišt ní za ú elem k odstran ní poruchy domácího elektrospot ebi e.

lánek 10
Místní platnost Urgentních asisten ních služeb

Urgentní asisten ní služby jsou poskytovány pouze v míst  pojišt ní uvedeném v pojistné 
smlouv .

lánek 11
Úhrada Urgentních asisten ních služeb

1.  Pojišt ný má nárok na bezplatné využití 2 asisten ních zásah  v rámci Urgentních asis-
ten ních služeb v jednom pojistném roce, a to až do výše limitu stanoveného podle sjed-
nané varianty pojišt ní.

1.1.  Limit na jeden asisten ní zásah iní
a) 2 000 K  pro pojišt ní sjednané ve variant  Normal nebo Optimal,
b) 4 000 K  pro pojišt ní sjednané ve variant  Exkluziv.

1.2.  Do tohoto limitu jsou zahrnuty náklady spojené s p íjezdem TPS, specialisty na deratizaci 
a dezinsekci nebo specialisty-opravá e elektrospot ebi  na místo pojišt ní, práce, materi-
ál i náklady spojené s následným odjezdem.

2.  Veškeré náklady spojené s asisten ním zásahem, které p esahují limity uvedené v l. 11 
odst. 1, jsou hrazeny pojišt ným.

3.  Pojišt ný hradí rovn ž náklady na t etí a další asisten ní zásah v jednom pojistném roce.
4.  Pojišt ný hradí rovn ž veškeré náklady, v etn  t ch uvedených v l. 11 odst. 1 spojených 

s asisten ním zásahem, které nesouvisí se stavem nouze (havarijní situací) nebo deratizací 
nebo dezinsekcí nebo s poruchou elektrospot ebi .

Všeobecné podmínky pro poskytování asisten ních služeb 
Home Assistance (dále jen „VPHA“)
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5.  V p ípadech, kdy MONDIAL nebude schopný zajistit bezprost ední zásah v rámci Urgent-
ních asisten ních služeb dle l. 12 a pojišt ný nebude moci ekat do doby, než MONDIAL 
zajistí zásah, MONDIAL proplatí odstran ní stavu nouze (havarijní situace) i deratizaci 
nebo dezinsekci i odstran ní poruchy domácích elektrospot ebi , které si pojišt ný za-
jistil vlastními silami, a to až do výše limitu uvedeného v l. 11 odst. 1. Podmínkou tohoto 
postupu je p edchozí projednání s operátorem MONDIAL a zaslání originálu ú tu likvida -
nímu odd lení MONDIAL na adresu MONDIAL Assistance s.r.o., likvida ní odd lení, Na Ma-
ninách 7, 170 00, Praha 7.

6.  Rozhodne-li pojistitel, že se pojišt ná domácnost stala po pojistné události ve smyslu p í-
slušných VPP neobyvatelnou, MONDIAL hradí p epravu len  takové domácnosti k jejich 
nejbližším p íbuzným nebo p epravu do ubytovacího za ízení hotelového typu. Náklady 
na pobyt v ubytovacím za ízení hotelového typu jsou hrazeny v rozsahu platné pojistné 
smlouvy uzav ené s pojistitelem. O zp sobu p epravy (taxi, autobus, vlak atd.) a o kategorii 
ubytovacího za ízení rozhoduje MONDIAL.

lánek 12
Postup p i využívání Urgentních asisten ních služeb

1.  Ihned po zjišt ní stavu nouze (havarijní situace) nebo poruchy domácího elektrospot ebi e 
pojišt ný kontaktuje MONDIAL na telefonním . 283 002 737 a uvede následující údaje:
–  jméno a p íjmení pojišt ného,
–  telefonní íslo, na kterém je pojišt ného možné kontaktovat,
–  íslo pojistné smlouvy sjednané u Allianz,
–  podrobný popis stavu nouze (havarijní situace) nebo poruchy domácího elektrospot e-

bi e,
–  p esnou adresu a místo,
–  p ípadn  další informace, o které operátor MONDIAL požádá.

2.  Krátce poté operátor MONDIAL telefonicky znovu kontaktuje pojišt ného a sd lí mu iden-
tifika ní údaje TPS nebo specialisty-opravá e elektrospot ebi  (název firmy) a p edpoklá-
danou dobu jejich p íjezdu.

3.  Bezprost edn  poté vyšle MONDIAL na místo TPS; u služeb deratizace a dezinsekce a Ser-
vis domácích elektrospot ebi  vyšle MONDIAL  specialistu tak rychle, jak jen to bude mož-
né, obvykle do 3 pracovních dn . TPS, resp. specialista se p edstaví jako partner MONDIAL. 
Pojišt ný zkontroluje podle identifika ních údaj , že se jedná o firmu, jejíž p íjezd oznámil 
operátor MONDIAL, a pokud tomu tak není, ihned kontaktuje MONDIAL.

4.  V n kterých p ípadech, zvlášt  v p ípadech živelných událostí v tšího rozsahu, nap . v tr-
ných smrští, jež zp sobí škody na v tším území, nebude MONDIAL schopný zorganizovat 
výjezd TPS (zejména sklená e a pokrýva e) na místo stavu nouze (havarijní situace) bez-
prost edn  po jeho nahlášení. U iní tak ale v nejbližším možném dohodnutém termínu.

5.  V p ípad  poruchy domácího elektrospot ebi e je pojišt ný povinen p edložit specialis-
tovi-opravá i elektrospot ebi  doklad o zakoupení, záru ní list nebo jiný obdobný do-
klad s datem prodeje. Na vyžádání MONDIAL je pojišt ný povinen kopie t chto doklad  
MONDIAL zaslat.

6.  TPS nebo specialista-opravá  elektrospot ebi  pojišt nému po p íjezdu a po zhodnocení 
situace sd lí, jaká opat ení i opravy bude nutné uskute nit, dále p edpokládanou cenu za 
práci a použitý materiál. Pokud pojišt ný vysloví souhlas s rozsahem opravy, cenou za práci 
a použitý materiál, uzavírá tímto s TPS nebo se specialistou-opravá em elektrospot ebi  
ústní smlouvu o dílo. V opa ném p ípad  není TPS ani specialista-opravá  elektrospot ebi-

 oprávn n zasáhnout a dílo vyhotovit.
7.  TPS je následn  oprávn na:

a)  odstranit p í inu vzniku stavu nouze (havarijní situace),
b)  zprovoznit nefunk ní systémy nezbytné pro provoz Vaší domácnosti i nemovitosti,
c)  pokud již škoda vznikla, provést nezbytná opat ení ke zmírn ní jejích následk  nebo 

k zabrán ní vzniku škod následných.
8.  Specialista na deratizaci a dezinsekci je následn  oprávn n provést opat ení k hubení nebo 

omezení výskytu hlodavc , obtížného hmyzu nebo jiných lenovc .
9.  Specialista-opravá  elektrospot ebi  je následn  oprávn n odstranit poruchu domácího 

elektrospot ebi e.
10.  Pokud konkrétní situace neumožní bezprost ední zásah, TPS nebo specialista-opravá  

elektrospot ebi  se spojí s MONDIAL, který rozhodne o dalším postupu.
11.  Po provedení opravy jsou TPS nebo specialista-opravá  elektrospot ebi  povinni vystavit 

na míst  protokol o zásahu. Po p e tení ho pojišt ný podepíše. Tento protokol zárove  
slouží jako záru ní listina na provedené práce. Jedno vyhotovení protokolu bude ponechá-
no pojišt nému, druhé z stává TPS nebo specialistovi-opravá i elektrospot ebi .

12.  V p ípad , že pojišt ný neovládá eský jazyk a TPS nebo specialista-opravá  elektrospo-
t ebi  neovládají jazyk anglický, MONDIAL zprost edkuje prost ednictvím telefonního 
hovoru p eklad komunikace do anglického jazyka.

lánek 13
Výluky z poskytovaných Urgentních asisten ních služeb

1.  Nárok na poskytnutí Urgentních asisten ních služeb nevzniká v p ípad  škody zp sobené:
a)  v souvislosti s jadernou energií,
b)  v souvislosti s vále nými událostmi,
c)  v souvislosti s vnit ními nepokoji,
d)  v souvislosti s teroristickými útoky nebo represivními zásahy státních orgán ,
e)  úmysln , hrubou nedbalostí nebo pod vlivem alkoholu, omamných látek i drog pojiš-

t ným nebo osobami, které využívají p edm t pojišt ní.
2.  MONDIAL nehradí rovn ž:

a)  následné  nan ní škody, zejména ztrátu na výd lku a ušlý zisk,
b)  náklady, které se nevztahují k odvrácení stavu nouze nebo ke služb  Servis domácích 

elektrospot ebi  nebo ke služb  deratizace a dezinsekce,
c)  náklady vynaložené bez p edchozího souhlasu MONDIAL,
d)  náklady na službu Servis domácích elektrospot ebi , v p ípad  poruch, které vznikly 

v d sledku živelních událostí.

ÁST III.
Modré stránky Allianz

lánek 14
Rozsah služeb Modrých stránek Allianz

1.  Modré stránky Allianz je pojišt ný oprávn n využít kdykoli, pokud pot ebuje provést opra-
vu na za ízení své domácnosti nebo se rozhodne opravovat, rekonstruovat i stavebn  
upravovat svoji nemovitost nebo byt.

2.  V p ípad , že podle t chto VPHA vznikl nárok na erpání služeb Modrých stránek Allianz, 
MONDIAL zprost edkuje zajišt ní realizace požadovaných prací n kterým z prov ených 
zhotovitel  z databáze MONDIAL.

lánek 15
Místní platnost Modrých stránek Allianz

1.  Modré stránky Allianz nejsou vázány pouze k místu pojišt ní dle sjednané pojistné smlou-
vy, lze je využít na území eské republiky, na kterém MONDIAL aktuáln  poskytuje asis-
ten ní služby – Home Assistance.

2.  Aktuální informace o rozsahu služeb poskytovaných MONDIAL v daném regionu na vyžá-
dání sd lí pojišt nému Allianz SERVIS na lince 800 170 000.

lánek 16
Úhrada náklad  za Modré stránky Allianz

1.  MONDIAL hradí náklady na zprost edkování díla zhotovitelem.
2.  MONDIAL nehradí materiál, práci a všechny ostatní náklady spojené s realizací díla.
3.  Sjednanou cenu za dílo je povinen zaplatit pojišt ný nebo jiná osoba dle podmínek ujed-

naných se zhotovitelem ve smlouv .

lánek 17
Postup p i využití služeb Modrých stránek Allianz

1.  Pokud chce pojišt ný využít služby Modrých stránek Allianz, zavolá na bezplatnou telefon-
ní linku Allianz SERVIS 800 170 000 nebo kontaktuje MONDIAL na ísle 283 002 737 a sd lí 
operátorovi následující údaje:
–  jméno a p íjmení pojišt ného,
–  íslo pojistné smlouvy sjednané u Allianz,
– adresu nemovitosti nebo domácnosti, kde mají být požadované práce realizovány,
–  p edpokládaný druh a rozsah požadovaných prací,
–  telefonní íslo, na kterém lze pojišt ného zastihnout,
–  asové rozmezí v obvyklé pracovní dob , kdy lze pojišt ného telefonicky kontaktovat.

2.  MONDIAL zprost edkuje do 2 pracovních dn  kontakt s vhodným zhotovitelem ze své, p í-
padn  jiné ve ejn  dostupné databáze, a to nap íklad t chto profesí: instalatér, tesa , tope-
ná , tapetá , záme ník, malí , elektriká , kameník, sklená , zedník, pokrýva , klempí  nebo 
dalších profesí, pokud se nacházejí v databázi MONDIAL i jiné ve ejn  dostupné databázi. 
MONDIAL sd lí pojišt nému obchodní jméno a identifika ní údaje vybraného zhotovitele.

3.  MONDIAL se svolením pojišt ného zorganizuje kontakt mezi pojišt ným a zhotovitelem 
formou telekonferen ního rozhovoru. Zhotovitel si s pojišt ným b hem rozhovoru do-
hodne termín návšt vy místa, kde mají být požadované práce provedeny.

4.  Po p íjezdu zhotovitele zkontroluje pojišt ný dle nahlášených identifika ních údaj , že 
se jedná o zprost edkovaného zhotovitele. Zhotovitel s pojišt ným projedná rozsah, ná-
ro nost a zp sob provedení prací (dále jen „dílo“) a u iní nabídku na uzav ení smlouvy 
o dílo, která musí obsahovat harmonogram provád ní jednotlivých prací, rozpo et ceny 
díla a záruku na jakost provedených prací. Cena sjednaná ve smlouv  o dílo je cenou 
kone nou a zhotovitel není oprávn n ji m nit jinak, než v od vodn ných p ípadech po 
dohod  s pojišt ným a vždy formou písemné zm ny smlouvy. Pokud pojišt ný nabídku 
zhotovitele nep ijme, m že znovu kontaktovat MONDIAL a vyžádat si opakované poskyt-
nutí této služby.

5.  MONDIAL bude kontrolovat pr b h realizace díla, v etn  dodržování sjednaného har-
monogramu prací, kvality a dohodnuté ceny. V p ípad , že zhotovitel nedodrží jakoukoliv 

ást sjednané smlouvy, kontaktuje pojišt ný ihned MONDIAL. MONDIAL bude oznámení 
ve spolupráci se zhotovitelem ešit a jednat s ním o jejich náprav . Pokud bude pojišt ný 
po dohod  se zhotovitelem požadovat zm nit uzav enou dohodu o dílo, je nutné o tom-
to zám ru p edem informovat MONDIAL. Ustanovení tohoto odstavce se vztahují pouze 
na služby zabezpe ované smluvními partnery MONDIAL. V p ípad , že služba nebude 
zabezpe ována smluvním poskytovatelem MONDIAL, bude pojišt ný na tuto skute nost 
upozorn n operátorem MONDIAL.

6.  V p ípad , že pojišt ný neovládá eský jazyk a zhotovitel neovládá jazyk anglický, MON-
DIAL zprost edkuje prost ednictvím telefonního hovoru p eklad komunikace se zhotovite-
lem do anglického jazyka.

lánek 18
Výluky z poskytovaných asisten ních služeb Modrých stránek Allianz

1.  MONDIAL je oprávn n žádost pojišt ného o poskytnutí asisten ní služby stornovat, pokud 
se zhotoviteli opakovan  nepoda í s pojišt ným telefonicky spojit ve stanovenou dobu.

2.  MONDIAL není povinen pojišt nému zprost edkovat další kontakt na zhotovitele, jestliže 
v pojistném roce zaznamená t i žádosti pojišt ného o poskytnutí služby za ú elem realiza-
ce téhož díla, aniž by došlo k dohod  se zprost edkovaným zhotovitelem MONDIAL.

lánek 19
Obecná ustanovení

1.  MONDIAL je oprávn n vyžádat si od pojišt ného a pojistitele veškeré informace, které mo-
hou být pot ebné k zabezpe ení asisten ních služeb.

2.  Tyto VPHA vstupují v platnost dnem 1. 1. 2009.
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ást I. - Spole ná ustanovení

lánek 1
Úvodní ustanovení

VPHA-BD jsou závaznými pokyny pro poskytování asisten ních služeb – Home Assistance 
spole nosti MONDIAL Assistance s.r.o. (dále jen „MONDIAL“). Tyto služby jsou poskyto-
vány jako sou ást sjednaného pojišt ní bytového domu u Allianz pojiš ovny, a. s. (dále 
jen „Allianz“).

lánek 2
Výklad pojm

Pro ú ely t chto VPHA-BD se rozumí:
1.  Home Assistance – asisten ní služby ve spole ných prostorech bytových dom .
2.  MONDIAL Assistance s.r.o. – asisten ní centrála poskytující klient m asisten ní 

služby, (dále jen „MONDIAL“).
3.  Pojistitelem – Allianz pojiš ovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8, eská re-

publika.
4.  Allianz SERVIS 800 170 000 – informa ní centrála Allianz pojiš ovny, a. s., která po-

skytuje informace o pojistných produktech a zaznamenává žádosti klient .
5.  Pojistným rokem – doba ode dne po átku pojišt ní nebo od výro ního dne po átku 

pojišt ní do následujícího výro ního dne po átku pojišt ní.
6.  Pojišt ným – fyzická nebo právnická osoba (osoby), na jejíž majetek se pojišt ní 

vztahuje. Jménem pojišt ného m že s MONDIAL jednat i jím pov ená osoba.
7.  Urgentními asisten ními službami – služby zahrnující:

a)  odvrácení stavu nouze (havarijní situace),
b)  deratizace a dezinsekce,
c)  servis domácích elektrospot ebi .

8.  Stavem nouze (havarijní situací) – situace vyžadující bezodkladnou opravu pojišt -
ného majetku, kterou není pojišt ný schopný zabezpe it vlastními silami nebo jiným 
obvyklým zp sobem.

9.  Deratizací a dezinsekcí – zásah specialisty v p ípad  nenadálého výskytu hlodavc , 
obtížného hmyzu i jiných lenovc  ve spole ných prostorech bytového domu.

10.  Servisem domácích elektrospot ebi  – zásah specialisty – opravá e elektrospo-
t ebi  v situaci zap í in né poruchou dále uvedených domácích elektrospot ebi , 
zp sobující nemožnost jejich b žného využívání (nefunk nost). Vztahuje se pouze 
na elektrospot ebi e trvale umíst né ve spole ných prostorech bytového domu.

11.  Technickou pohotovostní službou (dále jen „TPS“) – fyzická nebo právnická osoba, 
zapsaná v databázi poskytovatel  služeb spole nosti MONDIAL, která zasahuje v p í-
pad  stavu nouze (havarijní situace).

12.  Zhotovitelem – fyzická nebo právnická osoba, zapsaná v databázi poskytovatel  spo-
le nosti MONDIAL, která poskytuje služby v rámci služby „Modré stránky Allianz“.

13.  Modrými stránkami Allianz – asisten ní služby zahrnující zprost edkování kontaktu 
na vhodné zhotovitele z databáze MONDIAL za ú elem realizace Vámi požadova-
ných prací.

lánek 3
Vznik nároku na asisten ní služby – Home Assistance

1.  Nárok na využívání asisten ních služeb vzniká pojišt nému dnem ú innosti pojistné 
smlouvy, jejíž sou ástí jsou tyto VPHA-BD.

2.  Nárok na využívání asisten ních služeb – Home Assistance a úhradu náklad  dle 
lánku 11 odst. 1 m že pojišt ný uplatnit, dodržuje-li ustanovení VPHA-BD a pokyny 

operátor  MONDIAL. V opa ném p ípad  pojišt ný tento nárok ztrácí.
3.  Nárok na erpání asisten ních služeb – Home Assistance a s tím spojených výhod 

vzniká pojišt nému pouze v p ípad , pokud pro n j zhotovitelé provád jí díla, jež 
zprost edkoval MONDIAL.

4.  Rozhodnutí, zda se jedná o stav nouze (havarijní situaci), p i kterém vzniká pojišt -
nému nárok na úhradu náklad  za urgentní služby v rozsahu l. 11 t chto VPHA-BD, 
p ísluší pln  operátor m MONDIAL.

5.  Podmínkou nároku na erpání asisten ních služeb – Home Assistance je vylepení 
samolepky s telefonním íslem MONDIAL na viditelném míst  ve spole ných pro-
storech bytového domu.

6.  Tyto VPHA-BD v plném rozsahu nahrazují VPHA platné od 1. 7. 2007 pro pojišt ní 
bytového domu.

lánek 4
Rozsah poskytovaných asisten ních služeb – Home Assistance

1.  MONDIAL poskytuje tyto asisten ní služby:
1.1  Urgentní asisten ní služby
1.2.  Modré stránky Allianz
2.  Pojišt ný m že využívat všechny asisten ní služby opakovan , 24 hodin denn , 

365 dní v roce.
lánek 5

Všeobecné výluky z asisten ních služeb – Home Assistance
1.  MONDIAL není odpov dný za opožd ní anebo p ekážky ve výkonu asisten ních slu-

žeb v p ípad  stávky, nepokoj , lidových hnutí, omezení volného pohybu, sabotáže, 
terorismu, ob anské války anebo války mezi dv ma státy anebo zásahu vyšší moci.

2.  Pokud pojišt ný podal nep esné, neúplné nebo úmysln  zkreslené informace,  
MONDIAL není odpov dný za d sledky nevhodn , nesprávn  nebo opožd n  po-
skytnutých asisten ních služeb a nehradí náklady na Urgentní asisten ní služby.

ást II. - Urgentní asisten ní služby

lánek 6
Rozsah Urgentních asisten ních služeb

MONDIAL poskytuje tyto Urgentní asisten ní služby:
1.1  Odvrácení stavu nouze (havarijní situace)
1.2.  Deratizace a dezinsekce
1.3.  Servis domácích elektrospot ebi

lánek 7
Odvrácení stavu nouze (havarijní situace)

1.  V p ípad  stavu nouze (havarijní situace) podle l. 2 odst. 8 t chto VPHA-BD organi-
zuje MONDIAL vyslání technické pohotovostní služby do místa pojišt ní. TPS prove-
de opat ení nezbytná k odvrácení stavu nouze.

2.  Technická pohotovostní služba zahrnuje tyto profese: instalatér, topená , záme ník, 
elektriká , sklená , pokrýva .

3.  V p ípad  požáru, úniku plynu apod. mohou být Urgentní asisten ní služby poskytnuty 
až po zásahu ve ejných pohotovostních zásahových jednotek (hasi i, policie apod.).

4.  MONDIAL m že zprost edkovat vyslání technické pohotovostní služby do místa 
pojišt ní i v p ípad , že se podle t chto VPHA-BD nejedná o stav nouze (havarijní 
situaci).

lánek 8
Deratizace a dezinsekce

V p ípad  nenadálého výskytu hlodavc , obtížného hmyzu i jiných lenovc  ve spole -
ných prostorech bytového domu organizuje MONDIAL vyslání specialisty na deratizaci 
a dezinsekci, který provede opat ení nezbytná k hubení nebo omezení výskytu t chto 
živo ich .

lánek 9
Servis domácích elektrospot ebi

1.  Službu Servis domácích elektrospot ebi  je pojišt ný oprávn n využít kdykoliv, po-
kud pot ebuje provést opravu t chto domácích spot ebi :
–  lednice, chladni ka, kombinovaná chladni ka, mrazni ka,
–  pra ka, suši ka prádla, pra ka kombinovaná se suši kou prádla,
–  my ka nádobí,
–  televizor,
–  sporák, trouba (krom  samostatné mikrovlnné), varná deska.
Servis domácích elektrospot ebi  se vztahuje pouze na elektrospot ebi e, které se 
trvale nacházejí ve spole ných prostorech bytového domu.

2.  Nárok na erpání služby Servis domácích elektrospot ebi  vzniká, pokud jsou spl-
n ny následující podmínky:

2.1. Porucha, která na domácím elektrospot ebi i vznikla, brání v jeho využívání k ú elu, 
ke kterému byl vyroben.

2.2. Na elektrospot ebi  se již nevztahuje záruka poskytnutá výrobcem i prodejcem.
2.3. Elektrospot ebi  byl zakoupen jako nový v R.
2.4. Elektrospot ebi  není starší p ti let, po ítáno od data zakoupení.
3. V p ípad , že podle t chto VPHA-BD vznikl nárok na erpání služby Servis domácích 

elektrospot ebi , MONDIAL zorganizuje vyslání specialisty – opravá e elektrospo-
t ebi  do místa pojišt ní za ú elem k odstran ní poruchy domácího elektrospot e-
bi e.

lánek 10
Místní platnost Urgentních asisten ních služeb

Urgentní asisten ní služby jsou poskytovány pouze v míst  pojišt ní uvedeném v pojistné 
smlouv .

lánek 11
Úhrada Urgentních asisten ních služeb

1.  Pojišt ný má nárok na bezplatné využití 5 asisten ních zásah  pro jeden bytový d m 
v rámci Urgentních asisten ních služeb v jednom pojistném roce, a to až do výše 
stanoveného limitu. 

1.1.  Limit na jeden asisten ní zásah iní 7 000 K .
1.2.  Do tohoto limitu jsou zahrnuty náklady spojené s p íjezdem TPS, specialisty na dera-

tizaci nebo dezinsekci nebo specialisty – opravá e elektrospot ebi  na místo pojiš-
t ní, práce, materiál i náklady spojené s následným odjezdem.

2.  Veškeré náklady spojené s asisten ním zásahem, které p esahují limit uvedený 
v l. 11 odst.1, jsou hrazeny pojišt ným.

3.  Pojišt ný hradí rovn ž náklady na šestý a další asisten ní zásah v jednom pojistném 
roce.

4.  Pojišt ný hradí rovn ž veškeré náklady, v etn  t ch uvedených v l. 11 odst. 1 spo-
jených s asisten ním zásahem, které nesouvisí se stavem nouze (havarijní situací) 
nebo deratizací nebo dezinsekcí nebo s poruchou elektrospot ebi . 

Všeobecné podmínky pro poskytování asisten ních služeb
Home Assistance pro bytové domy (dále jen „VPHA-BD“)
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5.  V p ípadech, kdy MONDIAL nebude schopný zajistit bezprost ední zásah v rámci Ur-
gentních asisten ních služeb dle l. 12 a pojišt ný nebude moci ekat do doby, než 
MONDIAL zajistí zásah, MONDIAL proplatí odstran ní stavu nouze (havarijní situa-
ce) i deratizaci nebo dezinsekci i odstran ní poruchy domácích elektrospot ebi , 
které si pojišt ný zajistil vlastními silami, a to až do výše limitu uvedeného v l. 11 
odst. 1. Podmínkou tohoto postupu je p edchozí projednání s operátorem MONDIAL 
a zaslání originálu ú tu likvida nímu odd lení MONDIAL na adresu MONDIAL As-
sistance s.r.o., likvida ní odd lení, Na Maninách 7, 170 00, Praha 7.

lánek 12
Postup p i využívání Urgentních asisten ních služeb

1.  Ihned po zjišt ní stavu nouze (havarijní situace), výskytu hlodavc , obtížného hmy-
zu nebo jiných lenovc  nebo poruchy domácího elektrospot ebi e pojišt ný kon-
taktuje MONDIAL na telefonním . 283 002 737 a uvede následující údaje:
–  jméno a p íjmení pojišt ného, p íp. název a I ,
–  telefonní íslo, na kterém je pojišt ného možné kontaktovat,
–  íslo pojistné smlouvy sjednané u Allianz,
–  podrobný popis problémové situace – p esnou adresu a místo,
–  p ípadn  další informace, o které operátor MONDIAL požádá.
Jménem pojišt ného m že s jeho souhlasem MONDIAL kontaktovat také jiná oso-
ba, která má bydlišt  v pojišt ném bytovém dom , nebo správce tohoto bytového 
domu.

2.  Krátce poté operátor MONDIAL telefonicky znovu kontaktuje pojišt ného a sd lí mu 
identi  ka ní údaje TPS nebo specialisty (název  rmy) a p edpokládanou dobu jejich 
p íjezdu.

3.  Bezprost edn  poté vyšle MONDIAL na místo TPS; u služeb deratizace a dezinsekce 
a Servis domácích elektrospot ebi  vyšle MONDIAL specialistu tak rychle, jak jen to 
bude možné, obvykle do 3 pracovních dn . TPS, resp. specialista se p edstaví jako 
partner MONDIAL. Pojišt ný zkontroluje podle identi  ka ních údaj , že se jedná 
o  rmu, jejíž p íjezd oznámil operátor MONDIAL, a pokud tomu tak není, ihned kon-
taktuje MONDIAL.

4.  V n kterých p ípadech, zvlášt  v p ípadech živelných událostí v tšího rozsahu, nap . 
v trných smrští, jež zp sobí škody na v tším území, nebude MONDIAL schopný zor-
ganizovat výjezd TPS (zejména sklená e a pokrýva e) na místo stavu nouze (hava-
rijní situace) bezprost edn  po jeho nahlášení. U iní tak ale v nejbližším možném 
dohodnutém termínu.

5.  V p ípad  poruchy domácího elektrospot ebi e je pojišt ný povinen p edložit spe-
cialistovi – opravá i elektrospot ebi  doklad o zakoupení, záru ní list nebo jiný ob-
dobný doklad s datem prodeje. Na vyžádání MONDIAL je pojišt ný povinen kopie 
t chto doklad  MONDIAL zaslat.

6.  TPS nebo specialista pojišt nému po p íjezdu a po zhodnocení situace sd lí, jaká 
opat ení i opravy bude nutné uskute nit, dále p edpokládanou cenu za práci 
a použitý materiál. Pokud pojišt ný vysloví souhlas s rozsahem opravy, cenou 
za práci a použitý materiál, uzavírá tímto s TPS nebo se specialistou ústní smlouvu 
o dílo. V opa ném p ípad  není TPS ani specialista oprávn n zasáhnout a dílo vy-
hotovit.

7.  TPS je následn  oprávn na:
a)  odstranit p í inu vzniku stavu nouze (havarijní situace),
b)  zprovoznit nefunk ní systémy nezbytné pro provoz Vaší domácnosti i nemovi-

tosti,
c)  pokud již škoda vznikla, provést nezbytná opat ení ke zmírn ní jejích následk  

nebo k zabrán ní vzniku škod následných.
8.  Specialista na deratizaci a dezinsekci je následn  oprávn n provést opat ení k hube-

ní nebo omezení výskytu hlodavc , obtížného hmyzu nebo jiných lenovc .
9.  Specialista – opravá  elektrospot ebi  je následn  oprávn n odstranit poruchu do-

mácího elektrospot ebi e.
10.  Pokud konkrétní situace neumožní bezprost ední zásah, TPS nebo specialista se spo-

jí s MONDIAL, který rozhodne o dalším postupu.
11.  Po provedení opravy jsou TPS nebo specialista povinni vystavit na míst  protokol 

o zásahu. Po p e tení ho pojišt ný podepíše. Tento protokol zárove  slouží jako 
záru ní listina na provedené práce. Jedno vyhotovení protokolu bude ponecháno 
pojišt nému, druhé z stává TPS nebo specialistovi.

12.  V p ípad , že pojišt ný neovládá eský jazyk a TPS nebo specialista neovládají jazyk 
anglický, MONDIAL zprost edkuje prost ednictvím telefonního hovoru p eklad ko-
munikace do anglického jazyka.

lánek 13
Výluky z poskytovaných Urgentních asisten ních služeb

1.  Nárok na poskytnutí Urgentních asisten ních služeb nevzniká v p ípad  škody zp -
sobené:
a)  v souvislosti s jadernou energií,
b)  v souvislosti s vále nými událostmi,
c)  v souvislosti s vnit ními nepokoji,
d)  v souvislosti s teroristickými útoky nebo represivními zásahy státních orgán ,
e)  úmysln , hrubou nedbalostí nebo pod vlivem alkoholu, omamných látek i drog 

pojišt ným nebo osobami, které využívají p edm t pojišt ní.
2.  MONDIAL nehradí rovn ž:

a)  následné  nan ní škody, zejména ztrátu na výd lku a ušlý zisk,
b)  náklady, které se nevztahují k odvrácení stavu nouze nebo ke služb  Servis domá-

cích elektrospot ebi  nebo ke služb  deratizace a dezinsekce,
c)  náklady vynaložené bez p edchozího souhlasu MONDIAL,
d)  náklady na službu Servis domácích elektrospot ebi , v p ípad  poruch, které 

vznikly v d sledku živelních událostí.

ÁST III. - Modré stránky Allianz

lánek 14
Rozsah služeb Modrých stránek Allianz

1.  Modré stránky Allianz je pojišt ný oprávn n využít kdykoli, pokud pot ebuje provést 
opravu na za ízení své domácnosti nebo se rozhodne opravovat, rekonstruovat 

i stavebn  upravovat svoji nemovitost nebo byt.
2.  V p ípad , že podle t chto VPHA-BD vznikl nárok na erpání služeb Modrých stránek 

Allianz, MONDIAL zprost edkuje zajišt ní realizace požadovaných prací n kterým 
z prov ených zhotovitel  z databáze MONDIAL.

lánek 15
Místní platnost Modrých stránek Allianz

1.  Modré stránky Allianz nejsou vázány pouze k místu pojišt ní dle sjednané pojistné 
smlouvy, lze je využít na území eské republiky, na kterém MONDIAL aktuáln  po-
skytuje asisten ní služby – Home Assistance.

2.  Aktuální informace o rozsahu služeb poskytovaných MONDIAL v daném regionu na 
vyžádání sd lí pojišt nému Allianz SERVIS na lince 800 170 000.

lánek 16
Úhrada náklad  za Modré stránky Allianz

1.  MONDIAL hradí náklady na zprost edkování díla zhotovitelem.
2.  MONDIAL nehradí materiál, práci a všechny ostatní náklady spojené s realizací díla.
3.  Sjednanou cenu za dílo je povinen zaplatit pojišt ný nebo jiná osoba dle podmínek 

ujednaných se zhotovitelem ve smlouv .

lánek 17
Postup p i využití služeb Modrých stránek Allianz

1.  Pokud chce pojišt ný využít služby Modrých stránek Allianz, zavolá na bezplatnou 
telefonní linku Allianz SERVIS 800 170 000 nebo kontaktuje MONDIAL na ísle 
283 002 737 a sd lí operátorovi následující údaje:
–  jméno a p íjmení pojišt ného,
–  íslo pojistné smlouvy sjednané u Allianz,
–  adresu nemovitosti nebo domácnosti, kde mají být požadované práce realizovány,
–  p edpokládaný druh a rozsah požadovaných prací,
–  telefonní íslo, na kterém lze pojišt ného zastihnout,
–  asové rozmezí v obvyklé pracovní dob , kdy lze pojišt ného telefonicky kontak-

tovat.
Jménem pojišt ného m že s jeho souhlasem MONDIAL kontaktovat také jiná oso-
ba, která má bydlišt  v pojišt ném bytovém dom , nebo správce tohoto bytového 
domu.

2.  MONDIAL zprost edkuje do 2 pracovních dn  kontakt s vhodným zhotovitelem ze 
své, p ípadn  jiné ve ejn  dostupné databáze, a to nap íklad t chto profesí: instala-
tér, tesa , topená , tapetá , záme ník, malí , elektriká , kameník, sklená , zedník, po-
krýva , klempí  nebo dalších profesí. MONDIAL sd lí pojišt nému obchodní jméno 
a identi  ka ní údaje vybraného zhotovitele. 

3.  MONDIAL se svolením pojišt ného zorganizuje kontakt mezi pojišt ným a zhotovi-
telem formou telekonferen ního rozhovoru. Zhotovitel si s pojišt ným b hem roz-
hovoru dohodne termín návšt vy místa, kde mají být požadované práce provedeny.

4.  Po p íjezdu zhotovitele zkontroluje pojišt ný dle nahlášených identi  ka ních údaj , 
že se jedná o zprost edkovaného zhotovitele. Zhotovitel s pojišt ným projedná roz-
sah, náro nost a zp sob provedení prací (dále jen „dílo“) a u iní nabídku na uzav ení 
smlouvy o dílo, která musí obsahovat harmonogram provád ní jednotlivých prací, 
rozpo et ceny díla a záruku na jakost provedených prací. Cena sjednaná ve smlouv  
o dílo je cenou kone nou a zhotovitel není oprávn n ji m nit jinak než v od vodn -
ných p ípadech po dohod  s pojišt ným a vždy formou písemné zm ny smlouvy. 
Pokud pojišt ný nabídku zhotovitele nep ijme, m že znovu kontaktovat MONDIAL 
a vyžádat si opakované poskytnutí této služby.

5.  MONDIAL bude kontrolovat pr b h realizace díla, v etn  dodržování sjednaného 
harmonogramu prací, kvality a dohodnuté ceny. V p ípad , že zhotovitel nedodrží 
jakoukoliv ást sjednané smlouvy, kontaktuje pojišt ný ihned MONDIAL. MONDIAL 
bude oznámení ve spolupráci se zhotovitelem ešit a jednat s ním o jejich nápra-
v . Pokud bude pojišt ný po dohod  se zhotovitelem požadovat zm nit uzav enou 
dohodu o dílo, je nutné o tomto zám ru p edem informovat MONDIAL. Ustanovení 
tohoto odstavce se vztahují pouze na služby zabezpe ované smluvními partnery 
MONDIAL. V p ípad , že služba nebude zabezpe ována smluvním poskytovatelem 
MONDIAL, bude pojišt ný na tuto skute nost upozorn n operátorem MONDIAL.

6.  V p ípad , že pojišt ný neovládá eský jazyk a zhotovitel neovládá jazyk anglický, 
MONDIAL zprost edkuje prost ednictvím telefonního hovoru p eklad komunikace se 
zhotovitelem do anglického jazyka.

lánek 18
Výluky z poskytovaných asisten ních služeb Modrých stránek Allianz

1.  MONDIAL je oprávn n žádost pojišt ného o poskytnutí asisten ní služby stornovat, 
pokud se zhotoviteli opakovan  nepoda í s pojišt ným telefonicky spojit ve stanove-
nou dobu.

2.  MONDIAL není povinen pojišt nému zprost edkovat další kontakt na zhotovitele, 
jestliže v pojistném roce zaznamená t i žádosti pojišt ného o poskytnutí služby za 
ú elem realizace téhož díla, aniž by došlo k dohod  se zprost edkovaným zhotovite-
lem MONDIAL.

lánek 19
Obecná ustanovení

1.  MONDIAL je oprávn n vyžádat si od pojišt ného a pojistitele veškeré informace, kte-
ré mohou být pot ebné k zabezpe ení asisten ních služeb. 

2.  Tyto VPHA-BD vstupují v platnost dnem 1. 1. 2009.
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