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Vozidla do 3,5 t                                              

Základní asistence    Asistence Komfort(osobní, terénní, užitková,   
motocykly)

HAVÁRIE

 oprava vozidla na místě nebo jeho odtažení či úschova  do 2.500 Kč / do 150 EUR do 5.000 Kč / do 300 EUR (odtah v ČR bez limitu, 
    pokud je havárie likvidována a proplácena z KASKO)  
  oprava delší než 8 hodin - ubytování / osoba do 1500 Kč / do 100 EUR do 2.500 Kč / do 400 EUR

  oprava delší než 8 hodin - doprava auto na 24 hodin nebo vlak   auto do 5 dní (nebo do 30-ti dní, pokud je havárie zavi-
   nebo ECO letenka něná řidičem jiného vozu) nebo vlak nebo ECO letenka  
  hospitalizace v zahraničí delší než 10 dnů ORG doprava a ubytování rodinného příslušníka až 7 dnů 
    (50 EUR/noc) + ECO letenka

  zadržení, vazba, uvěznění v zahraničí ORG kauce do 7.500 EUR, půjčka na advokáta do 2.500 EUR

PORUCHA

 oprava vozidla na místě nebo jeho odtažení či úschova  do 2.500 Kč / do 150 EUR do 5.000 Kč / do 300 EUR

  oprava delší než 8 hodin - ubytování / osoba  ORG  do 2.500 Kč / do 400 EUR

  oprava delší než 8 hodin - doprava ORG  auto do 5 dní nebo vlak nebo ECO letenka 

  doplnění paliva (palivo hradí klient) ORG  do 2.000 Kč / 175 EUR

  oprava pneumatik (náhradní pneu hradí klient) ORG  do 2.000 Kč / 175 EUR

  ztráta či krádež klíčů (nové zámky a klíče hradí klient) ORG  do 2.000 Kč / 175 EUR 
 

ODCIZENÍ

  oprava vozidla na místě  do 2.500 Kč / do 150 EUR do 5.000 Kč / do 300 EUR

nebo ŽIVEL

 nebo jeho odtažení či úschova 
   ubytování / osoba  do 1.500 Kč / do 100 EUR do 2.500 Kč / do 400 EUR

  doprava ORG vlak nebo ECO letenka 

Vozidla nad 3,5 t                                                                                                 
Základní asistence             Asistence Transport    Asistence Komfort(nákladní vozidla, tahače)              

HAVÁRIE

 oprava vozidla na místě do 2.500 Kč / do 150 EUR do 5.000 Kč / do 200 EUR  do 10.000 Kč / do 400 EUR
  nebo odtah   do 2.500 Kč / do 150 EUR do 5.000 Kč / do 200 EUR do 30.000 Kč / do 1.200 EUR
  
  a vyproštění nebo úschova  do limitu odtahu vozidla do 5.000 Kč / do 200 EUR do limitu odtahu vozidla
  vyslání vlastního mechanika ORG ORG ORG

  oprava delší než 10 dní  ORG ORG do 1.500 EUR
  - repatriace vozidla do opravny v ČR
  náklady na opravu vyšší než tržní hodnota vozidla ORG - vyřazení vozidla         ORG - vyřazení vozidla        ORG - vyřazení vozidla  
   ORG - sešrotování ORG - sešrotování  sešrotování - 
      do 10.000 Kč / do 750 EUR

  návěs, náklad ORG - zapůjčení náhradního  ORG - zapůjčení náhradního  ORG - zapůjčení náhradního
   návěsu, úschova nákladu,  návěsu, úschova nákladu,   návěsu, úschova nákladu. 
   ostraha ostraha Ostraha do 500 EUR

  zadržení, vazba, uvěznění v zahraničí kauce do 15.000 EUR,  kauce do 15.000 EUR,  kauce do 15.000 EUR, 
   půjčka na advokáta   půjčka na advokáta  půjčka na advokáta
   do 4.500 EUR,  do 4.500 EUR, do 5.000 EUR,
   záloha při odpovědnosti  záloha při odpovědnosti  záloha při odpovědnosti
   do 3.500 EUR,  do 3.500 EUR,  do 3.500 EUR,
   půjčka při škodě  půjčka při škodě  půjčka při škodě  
   v zahraničí  do 10.000 EUR v zahraničí do 10.000 EUR v zahraničí do 10.000 EUR

PORUCHA

 oprava vozidla na místě do 2.500 Kč / do 150 EUR do 5.000 Kč / do 200 EUR do 10.000 Kč / do 400 EUR
  nebo vyproštění, odtah nebo úschova do 2.500 Kč / do 150 EUR do 5.000 Kč / do 200 EUR do 30.000 Kč / do 1.200 EUR
  vyslání vlastního mechanika ORG ORG ORG
  oprava delší než 10 dní - repatriace vozidla 
  do opravny v ČR ORG ORG ORG 
  náklady na opravu vyšší než tržní hodnota vozidla ORG - vyřazení vozidla         ORG - vyřazení vozidla      ORG - vyřazení vozidla    
   ORG -  sešrotování ORG -  sešrotování ORG -  sešrotování
  návěs, náklad ORG - zapůjčení náhradního  ORG - zapůjčení náhradního  ORG - zapůjčení náhradního
   návěsu, úschova nákladu,  návěsu, úschova nákladu,  návěsu, úschova nákladu, 
   ostraha ostraha ostrah a  

ODCIZENÍ  ubytování / osoba  do 75 EUR (max. 1 noc) do 75 EUR (max. 2 noci) do 75 EUR (max. 2 noci)  
v zahraničí
Závazné znění naleznete ve VPP UCZ/As/15 na www.uniqa.cz. 
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.  


