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Vozidla do 3,5 t
(osobní, terénní, užitková, motocykly)

		
Základní Asistence
Asistence Komfort
		

Asistence Super
včetně SafeLine

			

Příčina

Způsob pomoci

CZ / ZAHRANIČÍ

CZ / ZAHRANIČÍ

PU*

reálné náklady / 400 €

5.000 Kč / 300 €
3.000 Kč / 150 €
Oprava na místě nebo odtah
PORUCHA				

CHYBA ŘIDIČE
PU*

		
TAXI

CZ / ZAHRANIČÍ

10.000 Kč / 400 €

3.000 Kč / 175 €

3.000 Kč / 175 €

NE

NE

1.000 Kč / 100 €

1 noc - 1.500 Kč/100 € os/noc

2 noci - 2.500 Kč / 200 € os/noc

3 noci - 2.500 Kč / 250 € os/noc

24 hod (vyjma poruchy)

5 dnů nebo 5.000 Kč / 200 €

7 dnů nebo 7.000 Kč / 300 €

		

Ubytování v hotelu

		

Náhradní vozidlo

PU*, PORUCHA

Repatriace vozidla do ČR
(oprava delší než 7 dnů)

NE / ORG

NE / 1.700 €

NE / 2.000 €

Úhrada sešrotování

NE / ORG

NE / 150 €

NE / 150 €

Půjčka při zadržení, vazbě,
uvěznění v zahraničí

NE / ORG

NE / advokát až 7.500 €

NE / advokát až 7.500 €

Základní asistence

Asistence Transport

Asistence Komfort

		

PU*, PORUCHA,
CHYBA ŘIDIČE

*PU = pojistná událost, pro tento leták vyjma Poruchy a Chyby řidiče.
Závazné znění naleznete ve VPP UCZ/As-A/19, také na www.uniqa.cz.

Vozidla nad 3,5 t
(nákladní vozidla, tahače)
Oprava vozidla na místě, nebo
		

10.000 Kč / 400 €
2.500 Kč / 150 €
5.000 Kč / 200 €
30.000 Kč / 1.200 €
odtah			

		

a vyproštění nebo úschova

		

Oprava delší než 10 dní - repatriace
vozidla do opravny v ČR

		
PU*
		
		

Náklady na opravu vyšší než tržní
hodnota vozidla

		

Návěs, náklad

ODCIZENÍ
v zahraničí

Ubytování / osoba

do limitu odtahu vozidla

5.000 Kč / 200 €

do limitu odtahu vozidla

ORG

ORG

1.500 €

ORG - vyřazení vozidla

ORG - vyřazení vozidla

ORG - vyřazení vozidla
sešrotování
10.000 Kč / 750 €

ORG - sešrotování
ORG - sešrotování
					
ORG - zapůjčení náhradního návěsu, úschova nákladu, ostraha

75 € (max. 1 noc)

ORG - zapůjčení náhradního
návěsu, úschova nákladu,
ostraha do 500 €

75 € (max. 2 noci)

Oprava vozidla na místě
		
		

PORUCHA
		
		

EU 4369/2

		

PU*
NEHODA
PORUCHA
ODCIZENÍ

10.000 Kč / 400 €
2.500 Kč / 150 €
5.000 Kč / 200 €
nebo vyproštění, odtah nebo úschova			
30.000 Kč / 1.200 €
Vyslání vlastního mechanika		
ORG		

Oprava delší než 10 dní - repatriace
ORG
vozidla do opravny v ČR		
		
Náklady na opravu vyšší než tržní 		 ORG - vyřazení vozidla
hodnota auta		
ORG - sešrotování		

Návěs, náklad
ORG - zapůjčení náhradního návěsu, úschova nákladu, ostraha
				
Kauce 15.000 €,
Půjčka v zahraničí při odpovědnosti
advokát 5.000 €,
Kauce 15.000 €, advokát 4.500 €,
nebo škodě, zadržení, vazba,
odpovědnost 3.500 €,
odpovědnost 3.500 €, škoda 10.000 €
uvěznění v zahraničí, kauce,
škoda 10.000 €
náklady na advokáta

*PU = pojistná událost, pro tento leták se jedná o PU vyjma Odcizení, Poruchy a Chyby řidiče. Závazné znění naleznete ve VPP UCZ/As-B/19, také na www.uniqa.cz.
ORG = službu asistenční společnost pouze zorganizuje; XX Kč / € = služba je provedena v režii asistenční společnosti do celkového limitu XX Kč / €. Údaj v Kč se týká asistence v ČR, údaj v €
asistence v zahraničí.
Při potížích v zahraničí s nedostatkem hotovosti může asistenční společnost zajistit předání hotovosti při odpovědnosti, škodě, zadržení, vazbě, uvěznění, kauci, nákladech na advokáta
až do výše uvedených limitů. Podmínkou je, aby pojistník (či jím pověřená osoba) zajistil převod dostatečných finančních prostředků na účet asistenční společnosti.

