UNIQA poji‰Èovna, a. s.

UCZ/As/12

Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.

DoplÀkové pojistné podmínky

Evropská 136, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480

pro poji‰tûní Asistence vozidel

Poji‰tûní je upraveno tûmito doplÀkov˘mi podmínkami, V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami – obecná ãást UCZ/05, zvlá‰tní ãástí UCZ/POV/11, zvlá‰tní ãásti Kasko pro jednotlivé typy Kasko poji‰tûní a zvlá‰tní ãástí UCZ/Voz/12, které spolu tvoﬁí nedílnou souãást. Toto poji‰tûní se sjednává jako poji‰tûní ‰kodové.
âlánek 1
Úvodní ustanovení
1. Poji‰tûní asistence UNIQA je zaji‰Èováno smluvním partnerem pojistitele na
území âeské republiky i v zemích uveden˘ch v zelené kartû (zahraniãí)
k zabezpeãení sluÏeb dle rozsahu tûchto doplÀkov˘ch pojistn˘ch podmínek (dále jen DPP).
2. Poji‰tûní asistence UNIQA se vztahuje za podmínek níÏe uveden˘ch na kaÏdé vozidlo, které má u pojistitele uzavﬁeno poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla nebo havarijní poji‰tûní KASKO.
3. Asistence je poskytována oprávnûn˘m osobám celoroãnû a to 24 hodin dennû.
âlánek 2
V˘klad pojmÛ
1. Pojistnou událostí je nepojízdnost poji‰tûného vozidla zpÛsobená v˘hradnû nehodou ãi poruchou.
2. Nehodou se rozumí nahodilá událost, pﬁi níÏ vlivem vnûj‰ích ãinitelÛ (jako
napﬁ. stﬁet s jin˘m vozidlem, náraz vozidla do objektu, vyjetí mimo silniãní
komunikaci) dojde k po‰kození, zniãení nebo provoznímu znehodnocení
vozidla, v dÛsledku ãehoÏ je vozidlo nepojízdné. Za nehodu se povaÏuje
téÏ i Ïivelní událost nebo krádeÏ (je-li krádeÏ vozidla neprodlenû nahlá‰ena
policii v místû krádeÏe).
3. Poruchou se rozumí stav, kdy vozidlo je nepojízdné nebo nezpÛsobilé
k provozu na pozemních komunikacích podle pﬁíslu‰n˘ch pﬁedpisÛ z dÛvodu opotﬁebení nebo po‰kození souãástí motorového vozidla, zpÛsoben˘ch vlastní funkcí jednotliv˘ch souãástí vozidla, chybnou montáÏí, únavou materiálu. Poruchou není systematická obnova vozidla, jeho údrÏba
(periodická nebo jiná), technická prohlídka, instalace dodatkov˘ch ﬁízení
ani nedostatek v povinn˘ch doplÀcích vozidla.

la, vozidla uÏitková, terénní, speciální, traktory, pﬁívûsy, návûsy, pracovní
stroje a ostatní vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích
dle pﬁíslu‰n˘ch zákonÛ a pﬁedpisÛ âeské republiky.
10. Vozidlem nad 3,5 t se rozumí: nákladní vozidla, tahaãe, speciální vozidla,
traktory, pﬁívûsy, návûsy, pracovní stroje a ostatní vozidla schválená k provozu na pozemních komunikacích dle pﬁíslu‰n˘ch zákonÛ a pﬁedpisÛ
âeské republiky.
11. Vznik, trvání a zánik poji‰tûní – Poji‰tûní základní asistence pro vozidla do
a nad 3,5 t vzniká sjednáním poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu zpÛsobenou
provozem vozidla nebo havarijního poji‰tûní a trvá po dobu platnosti poji‰tûní za ‰kodu zpÛsobenou provozem vozidla nebo havarijního poji‰tûní
a zaniká okamÏikem zániku tûchto dvou poji‰tûní. Poji‰tûní Komfort asistence pro vozidla do a nad 3,5 t vzniká sjednáním poji‰tûní asistence,
trvá po dobu platnosti tohoto poji‰tûní a zaniká okamÏikem zániku pojistné smlouvy nebo na základû Ïádosti klienta.
12. KrádeÏí se rozumí protiprávní jednání cizí osoby/osob, v jehoÏ dÛsledku je
poji‰tûné vozidlo odcizeno a to buì vloupáním nebo loupeÏn˘m pﬁepadením. Za krádeÏ se pro úãely tohoto poji‰tûní povaÏuje i stav, kdy nebylo vozidlo v dÛsledku pokusu o krádeÏ odcizeno, ale je nepojízdné nebo
nezpÛsobilé k provozu dle pﬁíslu‰n˘ch pﬁedpisÛ (napﬁ. rozbité ãelní sklo,
zniãená spínací skﬁíÀ, po‰kozen˘ zámek zapalování atp.)
13. Îivelní událostí se rozumí stav, kdy je vozidlo nepojízdné v dÛsledku poÏáru, v˘buchu, úderu blesku, povodnû a záplavy, vichﬁice, krupobití, sesuvu pÛdy, zﬁícení skal, pádu laviny a tíhy snûhu.
14. Nárok na právní ochranu pﬁi regresním vymáhání ‰kody a v pﬁípadném
soudním ﬁízení se provádí v pﬁípadû ‰kody zpÛsobené poji‰tûnému pﬁíslu‰níkem cizího státu na území tohoto státu. Asistenãní sluÏba provede regresní vymáhání ‰kody bez nárokÛ na honoráﬁ. Klient hradí pouze pﬁípadné náklady na zahraniãní právní kanceláﬁ v pﬁípadû soudního ﬁízení.
âlánek 3
Rozsah poji‰tûní
1. Poji‰tûní asistence pﬁi pojistné události je poskytováno ve variantách:
a) základní asistence UNIQA pro osobní a uÏitková vozidla do 3,5 t (ãást B)

4. Oprávnûnou osobou se rozumí ﬁidiã i osoby pﬁepravované v poji‰tûném
vozidle, kdy maximální poãet pﬁepravovan˘ch osob pﬁi jedné pojistné
události je dán poãtem sedadel uveden˘ch v technickém prÛkazu.
Oprávnûnou osobou nejsou stopaﬁi a osoby pﬁepravované za úplatu.
5. Odtahem vozidla se rozumí odtah do nejbliÏ‰í opravny; pokud je vozidlo
v záruce, tak do nejbliÏ‰ího autorizovaného servisu. Pﬁi odtahu v âR je to
odtah do smluvního servisu pojistitele. Pﬁi odtahu ze zahraniãí do âR se posuzuje ekonomiãnost odtahu.
6. Náhradním vozidlem se rozumí vozidlo kategorie B, napﬁ. ·koda Fabia,
Opel Corsa, Ford Fiesta apod. Nûkteré autopÛjãovny vyÏadují sloÏení kauce buì v hotovosti nebo platební (kreditní) kartou za poskytnutí náhradního vozidla. Tuto kauci hradí oprávnûná osoba nikoliv asistenãní sluÏba.
V pﬁípadû nezaplacení kauce, autopÛjãovna náhradní vozidlo neposkytne.
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7. Zorganizování je provedení ve‰ker˘ch nutn˘ch úkonÛ, které je podle tûchto DPP povinna provést asistenãní sluÏba a které jsou provádûny za úãelem poskytnutí dohodnut˘ch asistenãních sluÏeb uveden˘ch v DPP.
Ve‰keré náklady za poskytnutí takov˘chto sluÏeb nese oprávnûná osoba.
8. Záloha, pÛjãka a kauce jsou finanãní prostﬁedky, které asistenãní sluÏba poskytne oprávnûné osobû. Tyto úhrady budou poskytnuty za podmínky
ﬁádného zaji‰tûní tﬁetí osobou nebo pojistitelem a budou povaÏovány za
pÛjãku poskytnutou asistenãní sluÏbou poji‰tûnému, kter˘ ji asistenãní sluÏbû vrátí v plné v˘‰i nejdéle do dvou mûsícÛ ode dne poskytnutí.
9. Vozidlem do 3,5 t se rozumí: motocykly, tﬁíkolky, ãtyﬁkolky, osobní vozid-

b) Komfort asistence UNIQA pro osobní a uÏitková vozidla do 3,5 t (ãást C)
c) základní asistence UNIQA pro nákladní vozidla nad 3,5 t (ãást D)
d) Komfort asistence UNIQA pro nákladní vozidla nad 3,5 t (ãást E).
2. V ãásti A je uveden rozsah poji‰tûní stejn˘ pro v‰echna vozidla.
âást A
Rozsah asistence
âlánek 4
Z poji‰tûní asistence má oprávnûná osoba nárok:
a) na pﬁedcestovní asistenci (informace o vízech, mûnov˘ch kurzech, rady
v situaci nouze, lékaﬁské informace o nutnosti oãkování, informace o poplatcích na dálnicích, m˘tném)
b) na telefonickou pomoc v nouzi (rady v pﬁípadû pojistné události, rady pﬁi
vyplÀování dokladÛ, vyhledávání dodavatelÛ sluÏeb, ohlá‰ení pojistné
události poji‰Èovnû, pﬁedání vzkazÛ rodinû, zamûstnavateli)
c) na telefonické tlumoãení a pﬁeklady (pﬁi celním ﬁízení, telefonické pﬁeklady
a rady pﬁi vyplÀování dokladÛ, okamÏité telefonické tlumoãení pﬁi styku s policií, pﬁi silniãní kontrole; zorganizování tlumoãníka pro policejní ‰etﬁení)
d) na zorganizování lékaﬁské asistence (pﬁevoz zranûného a hospitalizace do
nejbliÏ‰ího místa od pojistné události, pﬁevoz zranûného do lékaﬁského zaﬁízení v âR); léãebné náklady v cizinû hradí oprávnûná osoba

e) v pﬁípadû úmrtí oprávnûné osoby v zahraniãí zorganizuje asistenãní sluÏba
repatriaci tûlesn˘ch ostatkÛ do âR, kremaci a pﬁepravu urny do âR, pﬁíp.
zajistí pohﬁeb v zemi pojistné události
f)

na zorganizování nákupu a odeslání náhradních dílÛ v pﬁípadech, kdy tyto nejsou dostupné v místû opravy v zahraniãí; odpovûdná osoba hradí nákupní cenu tûchto dílÛ.

âást B
Rozsah základní asistence UNIQA pro vozidla do 3,5 t
âlánek 5
1. V pﬁípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok na opravu na místû pojistné události nebo odtah do nejbliÏ‰í opravny nebo úschovu nepojízdného vozidla maximálnû do v˘‰e 2 500 Kã (v zahraniãí max. 150 EUR);
nevztahuje se na cenu náhradních dílÛ.
2. V pﬁípadû, Ïe vozidlo není opravitelné do 8 hodin, má oprávnûná osoba
nárok:
a) pﬁi nehodû na 1 noc ubytování v max. v˘‰i 1 500 Kã (v zahraniãí max.
100 EUR) na osobu nebo na vozidlo kategorie B po dobu 24 hodin nebo
na vlak II tﬁídy nebo, v pﬁípadû pojistné události v zahraniãí, na letenku tﬁídy ECO. Asistenãní sluÏba zvolí takov˘ dopravní prostﬁedek, kter˘ bude
v souladu s cílem cesty poji‰tûného.
b) pﬁi poru‰e na zorganizování ubytování nebo zorganizování zapÛjãení vozidla kategorie B nebo organizaci jízdenky na vlak II. tﬁídy nebo, v pﬁípadû pojistné události v zahraniãí, na organizaci letenky tﬁídy ECO. O v˘bûru dopravního prostﬁedku rozhoduje asistenãní sluÏba a to tak, aby celkov˘ prÛbûh asistence byl optimální ve vztahu k potﬁebám klienta, poãtu asistovan˘ch osob
a racionálnímu vynaloÏení nákladÛ, nutn˘ch k likvidaci pojistné události.
3. Oprávnûná osoba má dále dle tûchto DPP nárok:
a) v pﬁípadû pojistné události v dÛsledku krádeÏe, pokusu o krádeÏ ãi Ïivelní
události na opravu na místû nebo na odtah do nejbliÏ‰í opravny v max. v˘‰i 2 500 Kã (v zahraniãí max. 150 EUR); v pﬁípadû potﬁeby má oprávnûná
osoba nárok na 1 noc ubytování v max. v˘‰i 1500 Kã (v zahraniãí max.
100 EUR) na osobu
b) v pﬁípadû ztráty ãi krádeÏe klíãÛ od vozidla na zorganizování otevﬁení vozidla a v˘mûny zámkÛ; totéÏ platí, zÛstanou-li klíãe nedopatﬁením uzamãeny uvnitﬁ vozidla
c) na zorganizování dovozu ãi pﬁeãerpání (v pﬁípadû zámûny) paliva, na zorganizování opravy ãi v˘mûny defektu pneumatiky
d) na zorganizování cesty do zahraniãí pro vyzvednutí opraveného vozidla
nebo zorganizování odtahu vozidla do âR v pﬁípadû, Ïe není moÏné
opravit vozidlo v místû události do 7 dnÛ
e) v pﬁípadû hospitalizace oprávnûné osoby del‰í neÏ 10 po sobû jdoucích
dnÛ v zahraniãí na zorganizování náv‰tûvy rodinného pﬁíslu‰níka vã. jeho
dopravy, pﬁípadnû jeho ubytování
f)

pﬁi zadrÏení, vzetí do vazby ãi uvûznûní z dÛvodu nehody nebo v pﬁípadû nepﬁimûﬁen˘ch administrativních komplikací na zorganizování zálohového sloÏení finanãní ãástky jako záruky (kauci) na zaplacení poplatkÛ
soudního ﬁízení s v˘jimkou záloh poÏadovan˘ch na úhradu civilnû právních závazkÛ, pokut nebo osobních od‰kodnûní, která má zaplatit poji‰tûn˘; na zaplacení kauce za propu‰tûní poji‰tûného v pﬁípadû, Ïe byl po
dopravní nehodû vzat do vazby; na zorganizování právního zastupování
pﬁi soudním jednání, které má urãit míru odpovûdnosti za ‰kodu; na zorganizování regresního vymáhání ‰kody; na poskytnutí pÛjãky na tlumoãení pﬁi soudním jednání; na poskytnutí zálohy v max. v˘‰i 1 000 EUR pﬁi
vzniku ‰kody tﬁetí osobû z odpovûdnosti. Nárok na poskytnutí záruky nebo kauce se nevztahuje na soudní ﬁízení z dÛvodu trestné ãinnosti, ﬁízení
pod vlivem alkoholu, psychotropních a omamn˘ch látek, drog ãi jin˘ch
chemick˘ch prostﬁedkÛ, které ovlivÀují závaÏn˘m zpÛsobem zpÛsobilost
poji‰tûného k ﬁízení dopravního prostﬁedku.

jen pro osobní vozidla, uÏitková vozidla, terénní vozidla a speciální vozidla.
2. V pﬁípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok na opravu na místû pojistné události nebo na odtah do nejbliÏ‰í opravny nebo na úschovu
nepojízdného vozidla maximálnû do v˘‰e 5 000 Kã (v zahraniãí max.
300 EUR); nevztahuje se na cenu náhradních dílÛ. V pﬁípadû pojistné události z KASKO poji‰tûní sjednaného u UNIQA poji‰Èovny není v˘‰e ãástky za
pﬁípadn˘ odtah v âR limitována.
3. V pﬁípadû, Ïe vozidlo není opravitelné do 8 hodin, má oprávnûná osoba
nárok:
a) na ubytování na 1 noc v max. v˘‰i 2 500 Kã na osobu v âR a na 2 noci
ubytování v max. v˘‰i 200 EUR/noc na osobu v zahraniãí nebo na zapÛjãení vozidla kategorie B po dobu 5 dní nebo na vlak II. tﬁídy nebo na letenku tﬁídy ECO (stala-li se pojistná událost v zahraniãí) pro pokraãování
v cestû/návrat do vlasti. O v˘bûru dopravního prostﬁedku rozhoduje asistenãní sluÏba a to tak, aby celkov˘ prÛbûh asistence byl optimální ve vztahu k potﬁebám klienta, poãtu asistovan˘ch osob a racionálnímu vynaloÏení nákladÛ, nutn˘ch k likvidaci pojistné události.
b) pﬁi pojistné události, pﬁi které dojde k znepojízdnûní poji‰tûného vozidla, následkem které poji‰tûn˘ nemÛÏe pokraãovat v cestû nebo navrátit se do vlasti a na poji‰tûném vozidle je nutné provést opravu, na zorganizování
a uhrazení zapÛjãení náhradního automobilu kategorie B (napﬁ. ·koda Fabia,
Opel Corsa, Ford Fiesta atp.) po dobu opravy nepojízdného vozidla, maximálnû v‰ak po dobu 5-ti kalendáﬁních dnÛ, vãetnû pﬁistavení a odstavení,
a to aÏ do v˘‰e reáln˘ch nákladÛ. SluÏbu náhradní vozidlo po dobu opravy
nelze kombinovat se sluÏbou pokraãování v cestû nebo návrat do vlasti.
Body a) b) nelze kombinovat.
4. Oprávnûná osoba má dle tûchto DPP dále nárok:
a) v pﬁípadû pojistné události v dÛsledku krádeÏe, pokusu o krádeÏ ãi Ïivelní
události na opravu na místû nebo na odtah do nejbliÏ‰í opravny nebo úschovu v nejbliÏ‰í opravnû v max. v˘‰i 5000 Kã (v zahraniãí max. 300 EUR);
v pﬁípadû potﬁeby má oprávnûná osoba nárok na 1 noc ubytování v max.
v˘‰i 2 500 Kã (v zahraniãí na 2 noci ubytování v max. 200 EUR/noc) na
osobu nebo na vlak II. tﬁídy nebo na letenku tﬁídy ECO (stala-li se pojistná
událost v zahraniãí). O v˘bûru dopravního prostﬁedku rozhoduje asistenãní sluÏba a to tak, aby celkov˘ prÛbûh asistence byl optimální ve vztahu
k potﬁebám klienta, poãtu asistovan˘ch osob a racionálnímu vynaloÏení
nákladÛ, nutn˘ch k likvidaci pojistné události.
b) v pﬁípadû ztráty ãi krádeÏe klíãÛ od vozidla na zorganizování a úhradu
otevﬁení a v˘mûny zámkÛ v max. v˘‰i 2 000 Kã (v zahraniãí max. 175 EUR);
totéÏ platí, zÛstanou-li klíãe nedopatﬁením uzamãeny uvnitﬁ vozidla. Náklady
na v˘robu nov˘ch klíãÛ, zámkÛ budou plnû hrazeny oprávnûnou osobou.
c) na zaji‰tûní zorganizování a úhradu dovozu ãi pﬁeãerpání (v pﬁípadû zámûny) paliva, na zorganizování opravy ãi v˘mûny defektu pneumatiky na
místû události v max. v˘‰i 2 000 Kã (v zahraniãí max. 175 EUR), cena náhradní pneumatiky a paliva jde plnû k tíÏi oprávnûné osoby.
d) v pﬁípadû hospitalizace oprávnûné osoby del‰í neÏ 10 po sobû jdoucích
dnÛ v zahraniãí na zaji‰tûní náv‰tûvy rodinného pﬁíslu‰níka vã. dopravy
a ubytování aÏ na 7 dní v max. v˘‰i 50 EUR na noc a osobu a 1x ECO letenku (hrazena jedna zpáteãní jízdenka/letenka).
e) pﬁi pojistné události v zahraniãí na kauci v max. v˘‰i 7 500 EUR pﬁi uvûznûní v dÛsledku ‰kody zpÛsobené provozem vozidla, na poskytnutí pÛjãky
na advokátní sluÏby v pﬁípadû soudu v max. v˘‰i 2 500 EUR, na regresní
vymáhání ‰kody, na poskytnutí pÛjãky na tlumoãení pﬁi soudním jednání
v max. v˘‰i 750 EUR, na poskytnutí zálohy v max. v˘‰i 2 500 EUR pﬁi vzniku ‰kody tﬁetí osobû z odpovûdnosti. Právní pomoc se nevztahuje na pﬁípady vy‰etﬁování trestního ãinu nebo poru‰ení zákonn˘ch ustanovení.
f)

pﬁi pojistné události v zahraniãí na zaji‰tûní formalit spojen˘ch s vyﬁazením
neopraveného vozidla z evidence, vã. se‰rotování v max. v˘‰i 150 EUR; za
pﬁedpokladu, Ïe není moÏná oprava v místû události do 7 dnÛ na zabezpeãení odtahu neopraveného vozidla do âR v max. v˘‰i 1 700 EUR.

g) pﬁi pojistné události v zahraniãí na zorganizování zaji‰tûní formalit spojen˘ch s vyﬁazením neopraveného vozidla z evidence a zorganizování se‰rotování vozidla.

g) v pﬁípadû finanãní tísnû pﬁi pojistné události v zahraniãí na zálohové poskytnutí pÛjãky na opravu v max. v˘‰i 1 500 EUR za pﬁedpokladu, Ïe tﬁetí
osoba tuto ãástku pﬁedem uhradí v âR.

âást C
Rozsah Komfort asistence UNIQA pro vozidla do 3,5 t

âást D
Rozsah základní asistence UNIQA pro vozidla nad 3,5 t

âlánek 6

âlánek 7

1. Komfort asistenci UNIQA pro osobní a uÏitková vozidla do 3,5t lze sjednat

1. V pﬁípadû pojistné události má oprávnûná osoba pﬁi nehodû nárok:

a) pﬁi zadrÏení, vzetí do vazby ãi uvûznûní z dÛvodu nehody nebo z dÛvodu
nepﬁimûﬁen˘ch administrativních komplikací na zálohu na kauci (pﬁi uvûznûní po nehodû) v max. v˘‰i 15 000 EUR; na zálohu na právní sluÏby (advokáta) v max. v˘‰i 4 500 EUR.
b) na zálohu pﬁi odpovûdnosti za ‰kodu v max. v˘‰i 3 500 EUR.
c) na úhradu tlumoãníka pﬁi soudním ﬁízení, na pﬁedání zpráv rodinû, zaji‰tûní kontaktu se zamûstnavatelem ãi konzulárními autoritami âR, na zaji‰tûní vystavení náhradních dokladÛ a jejich doruãení, na regresní vymáhání
po nezavinûné nehodû, na zaji‰tûní znaleckého posudku po nehodû.
Právní pomoc se nevztahuje na pﬁípady vy‰etﬁování trestného ãinu nebo
poru‰ení zákonn˘ch ustanovení.
d) pﬁi pojistné události v zahraniãí na pÛjãku v max. v˘‰i 10 000 EUR.
2. Rozsah poji‰tûní pro vozidla nad 3,5 tuny a TAHAâE pﬁi nehodû a poru‰e.
V pﬁípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok:
a) na zaji‰tûní opravy na místû v max. v˘‰i 2 500 Kã (v zahraniãí max.
150 EUR) nebo zorganizování vyslání vlastního mechanika
b) na zaji‰tûní vypro‰Èovací techniky, odtahu (nebo úschovy) do nejbliÏ‰í
opravny v max. v˘‰i 2 500 Kã (v zahraniãí max. 150 EUR)
c) pﬁi opravû trvající déle neÏ 10 dní na zorganizování repatriace vozidla do
opravny v âR
d) v pﬁípadû, Ïe náklady na opravu pﬁev˘‰í trÏní hodnotu vozidla v âR, na vyﬁízení formalit s vyﬁazením neopraveného vozidla z evidence a na zorganizování jeho se‰rotování
e) na zorganizování nákupu náhradních dílÛ, jejich uhrazení a odeslání do
pﬁíslu‰né opravny nebo na leti‰tû a na uhrazení celních doplatkÛ pﬁi vyﬁízení formalit pﬁi dovozu dílÛ
f)

na zorganizování zapÛjãení náhradního vozidla v pﬁípadû krádeÏe ãi nelzeli opravu provést do 6 hodin po pojistné události, pﬁi krádeÏi v zahraniãí na
1 den ubytování v max. v˘‰i 75 EUR na noc a osobu.

3. Rozsah poji‰tûní pro NÁKLAD a NÁVùS
V pﬁípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok:
a) na zorganizování zapÛjãení náhradního návûsu tahaãe, zorganizování úschovy nákladu ãi zorganizování jeho pﬁeloÏení a ostrahu nákladu na místû
b) v pﬁípadû finanãní tísnû pﬁi pojistné události v zahraniãí na zálohové poskytnutí pÛjãky na opravu v max. v˘‰i 2 500 EUR za pﬁedpokladu, Ïe tﬁetí
osoba tuto ãástku pﬁedem uhradí v âR.
âást E
Rozsah Komfort asistence UNIQA pro vozidla nad 3,5 t
âlánek 8

ﬁízení formalit s vyﬁazením vozidla z evidence; v pﬁípadû poruchy na zorganizování se‰rotování tahaãe; v pﬁípadû nehody na zaji‰tûní se‰rotování
v max. v˘‰i 10 000 Kã (v zahraniãí max. 750 EUR)
d) na zorganizování nákupu náhradních dílÛ, úhradu jejich odeslání do pﬁíslu‰né opravny nebo na leti‰tû a na úhradu celních doplatkÛ pﬁi vyﬁízení
formalit pﬁi dovozu dílÛ
e) na zorganizování zapÛjãení náhradního tahaãe v pﬁípadû krádeÏe ãi nelzeli opravu provést do 6 hodin po pojistné události
f)

v pﬁípadû krádeÏe tahaãe v zahraniãí na 2 dny ubytování v max. v˘‰i
75 EUR na noc a osobu.

4. Rozsah poji‰tûní pro NÁKLAD a NÁVùS
V pﬁípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok:
a) na zorganizování zapÛjãení náhradního návûsu tahaãe, úschovu nákladu
ãi jeho pﬁeloÏení a ostrahu nákladu na místû, v pﬁípadû nehody v zahraniãí na zaji‰tûní ostrahy v max. v˘‰i 500 EUR
b) v pﬁípadû finanãní tísnû pﬁi pojistné události v zahraniãí na zálohové poskytnutí pÛjãky na opravu v max. v˘‰i 2 500 EUR za pﬁedpokladu, Ïe tﬁetí
osoba tuto ãástku pﬁedem uhradí v âR.
âlánek 9
V˘luky z poji‰tûní
1. Pojistitel neposkytne pojistné plnûní v pﬁípadû:
a) nekontaktování asistenãní sluÏby UNIQA ihned po pojistné události a nerespektování pokynÛ asistenãní sluÏby
b) Ïe oprávnûná osoba v dobû pojistné události nevlastní platn˘ ﬁidiãsk˘ prÛkaz nebo ﬁidiãské oprávnûní neodpovídá typu ﬁízeného vozidla
c) Ïe k pojistné události dojde v dÛsledku pﬁetûÏování vozidla (celková hmotnost vozidla je vy‰‰í neÏ je uvedeno v technickém prÛkaze)
d) Ïe do‰lo k pojistné události pﬁi váleãném stavu (aÈ jiÏ byla válka vyhlá‰ena ãi nikoliv), stávce ãi obãansk˘ch nepokojích, omezení volného pohybu, ekologické
katastrofû nebo v pﬁípadû jiné nahodilé události nebo zásahu vy‰‰í moci
e) Ïe k pojistné události do‰lo v dÛsledku úmyslného jednání, trestného ãinu
ãi sebevraÏdy ãi sázky
f)

Ïe pojistná událost je zpÛsobena neodborn˘m zásahem ãi nedostateãnou
údrÏbou (není-li provádûna v˘robcem pﬁedepsaná pravidelná a technická
údrÏba)

g) Ïe k pojistné události do‰lo pﬁi soutûÏi, sportovním zápolení a pﬁípravû na
nû nebo pﬁehlídkách
h) Ïe pojistná událost byla zpÛsobena pod vlivem alkoholu, psychofarmak
a drog ãi jin˘ch obdobn˘ch látek

1. Komfort asistenci pro nákladní vozidla lze sjednat jen pro nákladní vozidla,
tahaãe, speciální vozidla, pﬁívûsy a návûsy.

2. Poji‰tûní se nevztahuje na:

2. V pﬁípadû pojistné události má oprávnûná osoba pﬁi nehodû nárok:

b) dálniãní a tranzitní poplatky a danû, náklady na pohonné hmoty a parkovné

a) pﬁi zadrÏení, vzetí do vazby ãi uvûznûní z dÛvodu nehody nebo v pﬁípadû
nepﬁimûﬁen˘ch administrativních komplikací na zálohu na kauci (pﬁi uvûznûní po nehodû) v max. v˘‰i 15 000 EUR; na zálohu na právní sluÏby (advokáta) v max. v˘‰i 5 000 EUR. Právní pomoc se nevztahuje na pﬁípady vy‰etﬁování trestného ãinu nebo poru‰ení zákonn˘ch ustanovení.

c) palivo, maziva, dálniãní poplatky, m˘tné ani pﬁípadné opravy náhradního
vozidla

b) na zálohu pﬁi odpovûdnosti za ‰kodu v max. v˘‰i 3 500 EUR

âlánek 10
Ostatní ujednání

c) na úhradu tlumoãníka pﬁi soudním ﬁízení, na pﬁedání zpráv rodinû, zaji‰tûní kontaktu se zamûstnavatelem ãi konzulárními autoritami âR, na zaji‰tûní vystavení náhradních dokladÛ a jejich doruãení, na regresní vymáhání
po nezavinûné nehodû, na zaji‰tûní znaleckého posudku po nehodû

a) náklady, které se nevztahují k pojistné události

d) náklady spojené se ‰kodami následn˘mi.

1. V pﬁípadû poskytování pojistného plnûní v zahraniãní mûnû se pro pﬁepoãet na ãeskou mûnu pouÏije smûnn˘ kurz vyhlá‰en˘ âNB v den poskytnutí
asistenãní sluÏby.

d) pﬁi pojistné události v zahraniãí na pÛjãku v max. v˘‰i 10 000 EUR.
3. Rozsah poji‰tûní pro vozidla nad 3,5 tuny a TAHAâE pﬁi nehodû a poru‰e.
V pﬁípadû pojistné události má oprávnûná osoba nárok:
a) na zaji‰tûní opravy na místû v max. v˘‰i 10 000 Kã (v zahraniãí max.
400 EUR) nebo na zorganizování vyslání vlastního mechanika nebo na zaji‰tûní vypro‰Èovací techniky, odtahu (nebo úschovy) do nejbliÏ‰í opravny
v max. v˘‰i 30 000 Kã (v zahraniãí max. 1 200 EUR)
b) v pﬁípadû opravy v dÛsledku nehody v zahraniãí trvající déle neÏ 10 dní na
zaji‰tûní repatriace do opravny v âR v max. v˘‰i 1 500 EUR; v pﬁípadû poruchy na zorganizování repatriace do opravny v âR
c) v pﬁípadû, Ïe náklady na opravu pﬁev˘‰í trÏní hodnotu tahaãe v âR, na vy-

2. V pﬁípadû pojistné události pﬁípojného vozidla je nárok na asistenãní sluÏbu jen v pﬁípadû, Ïe je taÏné vozidlo poji‰tûno u pojistitele.
3. V podmínkách uvedené ãástky se nenaãítají. Uveden˘ limit je horní hranice pro konkrétní poskytovanou sluÏbu, ãástky nad tento limit jdou k tíÏi
oprávnûné osoby.
âlánek 11
Úãinnost
Tyto DPP pro poji‰tûní Asistence vozidel UCZ/As/12 nab˘vají úãinnosti dnem
1. 8. 2012.

