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Asistence TRANSPORT 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 TRANSPORT (nad 3,5t) ČR Zahraničí 

HAVÁRIE 

oprava vozidla na místě 5000 Kč 200 EUR 

nebo odtah 5000 Kč 200 EUR 

a vyproštění nebo úschova 5000 Kč 200 EUR 

vyslání vlastního mechanika ORG ORG 

oprava delší než 10 dní – repatriace vozidla do 
opravny v ČR 

ORG ORG 

náklady na opravu vyšší než tržní hodnota vozidla ORG-vyřazení vozidla ORG-vyřazení vozidla 

 ORG-sešrotování ORG-sešrotování 

návěs, náklad ORG-zapůjčení náhradního 
návěsu, úschova nákladu, 

ostraha 

ORG-zapůjčení náhradního 
návěsu, úschova nákladu, 

ostraha 

zadržení, vazba, uvěznění v zahraničí Bez plnění Kauce do 15.000 EUR, půjčka 
na advokáta do 4.500 EUR, 
záloha při odpovědnosti do         
3.500 EUR, půjčka při škodě 
v zahraničí do 10.000 EUR 

oprava vozidla na místě 5000 Kč 200 EUR 

PORUCHA 

Nebo vyproštění, odtah nebo úschova 5000 Kč 200 EUR 

vyslání vlastního mechanika ORG ORG 

oprava delší než 10 dní – repatriace vozidla do 
opravny v ČR 

ORG ORG 

náklady na opravu vyšší než tržní hodnota vozidla ORG-vyřazení vozidla ORG-vyřazení vozidla 

 ORG-sešrotování ORG-sešrotování 

návěs, náklad ORG-zapůjčení náhradního 
návěsu, úschova nákladu, 

ostraha 

ORG-zapůjčení náhradního 
návěsu, úschova nákladu, 

ostraha 

Ubytování/osoba  Do 75 EUR (max. 2noci) 

   

   

ORG=službu asistenční společnost pouze zorganizuje; XX Kč/EUR = služba je provedena v režii asistenční společnosti do celkového limitu XX Kč/EUR. Údaj v Kč se týká asistence v ČR, 
údaj v EUR asistence v zahraničí 

Výhody Mercedes – Benz asistence TRANSPORT: 

• Poskytována zdarma ke všem pojistným smlouvám u nových i ojetých vozidel nad 3,5 t 
• Vyšší limity pojistného krytí oproti standardní verzi 
• Poskytována ke všem smlouvám bez ohledu na hmotnost vozidla 
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  UNIQA ASISTENCE
 TRUCK EXCLUSIVE

UNIQA pojišťovna, a.s. 
Zapsána u Městského soudu v Praze,
oddíl B, č. vložky 2012.  

Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480
Tel.: +420 272 101 020
Tel.: +420 488 125 125

Asistence Truck Exclusive pro vozidla nad 3,5t             

Krytá rizika: nehoda, porucha, chyba řidiče*), vandalismus, odcizení

Služba	 	 ČR	 Zahraničí

oprava na místě  reálné náklady reálné náklady

nebo	odtah	do	nejbližšího	značkového	servisu,	
včetně	vyproštění 

reálné náklady reálné náklady

přeložení	nákladu do 50 000 Kč do 2 000 EUR

parkovné  6 dnů - reálné náklady 6 dnů - reálné náklady

náhradní ubytování  do 2000 Kč/os/noc  do 100 €/os/noc

   - max. 6 nocí - max. 6 nocí

nebo náhradní doprava vlak, autobus  vlak, autobus, letadlo  

   - reálné náklady economy 

    
- reálné náklady

doprava	do	hotelu,	na	nádraží,	k	vyzvednutí	

opraveného	vozidla	atp. 

reálné náklady reálné náklady

zajištění	náhradního	řidiče	včetně	dopravy reálné náklady reálné náklady

zajištěná	půjčka ANO ANO

vyslání vlastního mechanika ORG ORG

oprava	delší	než	10	dní	

-	repatriace	vozidla	do	opravny	v	ČR 

do 1500 EUR do 1500 EUR

náklady	na	opravu	vyšší	než	tržní	hodnota	vozidla ORG - vyřazení vozidla,  ORG - vyřazení vozidla,

   seštrotování do 10 000 Kč seštrotování do 750 EUR

zadržení,	vazba,	uvěznění	v	zahraničí ORG kauce do 15 000 EUR, 
    půjčka na advokáta do 
    5 000 EUR, záloha při  
    odpovědnosti  

    
do 3 500 EUR

návěs  ORG - zapůjčení náhradního návěsu 

*) defekt pneu, záměna/vyčerpání paliva, vybitá baterie, zabouchnutí, poškození, ztráta klíčů, poškození zámků   

Závazné znění naleznete ve VPP/As/15 na www.uniqa.cz   

ORG = službu asistenční společnost pouze organizuje; XX Kč / EUR = služba je provedena v režii asistenční společnosti do celkového limitu XX Kč / EUR.


