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Asistence KOMFORT s UNIQA pojišťovnou 

 

 

V rámci Mercedes – Benz Autopojištění ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou a.s. získává každý 
klient zdarma nadstandardní asistenční služby se zvýšenými limity pojistného krytí. 

       Asistence KOMFORT (do 3,5t) ČR Zahraničí 

HAVÁRIE 

oprava vozidla na místě nebo jeho odtažení či úschova Do 5000 Kč (odtah bez 

limitu, pokud je havárie 

likvidována a proplácena z 

KASKO) 

Do 300 EUR 

oprava delší než 8 hodin – ubytování / osoba 2 500 Kč 400 EUR 

oprava delší než 8 hodin - doprava auto do 5 dní (nebo do 30-ti dní, 
pokud je havárie zaviněná řidičem 
jiného vozu) nebo vlak nebo ECO 

letenka 

auto do 5 dní (nebo do 30-ti dní, 
pokud je havárie zaviněná řidičem 
jiného vozu) nebo vlak nebo ECO 

letenka 

hospitalizace v zahraničí delší než 10 dnů 
--- 

doprava a ubytování rodinného 
příslušníka až 7 dnů(50 Eur/noc) + 

ECO letenka 

Zadržení, vazba, uvěznění v zahraničí --- Kauce do 7 500 EUR, půjčka 

na advokáta do 2 500 EUR 

PORUCHA 

oprava vozidla na místě nebo jeho odtažení či 

úschova 

5000 Kč 300 EUR 

oprava delší než 8 hodin – ubytování / osoba 2 500 Kč 400 EUR 

oprava delší než 8 hodin - doprava 
--- 

Auto do 5 dní nebo auto nebo 

ECO letenka 

doplnění paliva (palivo hradí klient) 2 000 Kč 175 EUR 

oprava pneumatik (náhradní pneu hradí klient) 2 000 Kč 175 EUR 

ztráta či krádež klíčů (nové zámky a klíče hradí 

klient) 

2 000 Kč 175 EUR 

DOPLŇKOVÉ 

SLUŽBY 

oprava vozidla na místě nebo jeho odtažení či 

úschova 

5 000 Kč 300 EUR 

ubytování / osoba 2 500 Kč 400 EUR 

doprava --- Vlak nebo ECO letenka 

Výhody Mercedes – Benz asistence KOMFORT: 

• Přímá likvidace škod pro nová i ojetá vozidla do 3,5 t („PROFÍK“) 
o komplexní vyřízení škodné události, způsobené prokazatelně nezaviněnou dopravní nehodou přímo u své 

pojišťovny, bez ohledu na pojišťovnu viníka nehody 
o zákazník se obrací přímo na likvidační službu své pojišťovny, která škodu zlikviduje, vyplatí pojistné plnění a 

sama si pak s pojišťovnou viníka náklady na pojistné plnění vyrovná 

• Poskytována zdarma ke všem pojistným smlouvám u nových i ojetých vozidel do 3,5 t 
• Poskytuje vyšší limity krytí oproti základní neplacené asistenci 


