
UNIQA ASSISTANCE
2009 (OA)

PODMÍNKY                                      Asistence UNIQA                         Roz‰ífiená asistence UNIQA
pro vozidla do 3500 kg asistence pro klienta zdarma - souãást POV nebo KASKO,              

klientem placená asistence pokud nebyla sjednána jiná asistence

Pozn.   Pozn.  NEHODA PORUCHA NEHODA PORUCHA

Územní platnost                          1 2     âR Zemû ZK âR Zemû ZK âR Zemû ZK âR Zemû ZK

Kilometrov˘ limit od bydli‰tû (min. vzdálenost) 3 30 km Hran. âR 30 km Hran. âR 0 Km Hran. âR 30 km Hran. âR

Stáfií vozidla                                 BEZ BEZ Do  Do BEZ BEZ Do  Do 
LIMITU LIMITU 10-ti let 10-ti let LIMITU LIMITU 10-ti let 10-ti let 

P¤EDCESTOVNÍ ASISTENCE 

Informace, rady v situaci nouze          4 ANO                                    ANO

Turistické informace (otevírací doby)            NE                                    NE

Kulturní informace                               NE                                    NE

Lékafiské informace (oãkování, epidemie)          ANO                                    ANO

Informace o poplatcích (dálnice, lodní pfi.)     ANO                                    ANO

Rezervace hotelÛ a pobytu                        NE                                    NE

Rezervace místních spojÛ (vlaky, letadla)        NE                                    NE

Rezervace kulturní, vstupenky                    NE                                   NE

TELEFONICKÁ POMOC V NOUZI 

Rady, informace, pomoc pfii fie‰ení situací nouze 5 ANO                                    ANO

Vyhledání dodavatelÛ sluÏeb              6 ANO                                  ANO

Ohlá‰ení poj. události poji‰Èovnû              ANO                                    ANO

TELEFONICKÉ TLUMOâENÍ A P¤EKLADY

Tlumoãení pfii silniãní kontrole      ANO                                    ANO

Tlumoãení pfii styku s policií pfii vzniku PU      ANO                                    ANO

Tlumoãení pfii celním fiízení na hraniã. pfiechodu   ANO                                    ANO

Tlumoãení pfii styku s administrativou a LZ       ANO                                    ANO

Telefonické pfieklady a rady pfii vyplÀ. dokladÛ   ANO                                    ANO

Pfieklady a srozumûní s doklady telefaxem         ANO                                    ANO

Zaji‰tûní tlumoãníka pfii policejním ‰etfiení ORG                                    ORG

Honoráfie tlumoãníka pfii soudním fiízení   8 NE                                750 EUR

OPRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA

Oprava na místû                          9 1 700 Kã   75 EUR ORG     75 EUR       2 000 Kã 175 EUR     ORG  175 EUR

nebo ODTAH do nejbliÏ‰í opravny         10 1 700 Kã   75 EUR ORG     75 EUR       2 000 Kã 175 EUR     ORG  175 EUR

nebo úschova nepojízdného vozidla                     ORG       ORG ORG      ORG       2 000 Kã       175 EUR       ORG      ORG

POKRAâOVÁNÍ V CESTù  11

Pokud oprava del‰í neÏ + 8 H:           12 12a

Hotel (1 - 2 noci maxi):  13 1 x 1000 Kã 1 x 75 EUR ORG ORG    1 x 1340 Kã 2 x 75 EUR ORG 2 X 75 EUR

NEBO: AUTOMOBIL                         14 14a   24 H      24 H      ORG      ORG       24 H      48 H     ORG    48 H

NEBO: VLAK II T¤ÍDA                     15  ANO       ANO       ORG      ORG       ANO       ANO       ORG      ANO

NEBO: LETADLO CLASSE Y                  16 NE       ANO       NE       ORG        NE       ANO       NE       ANO

ZRÁTA KLÍâÒ AUTOMOBILU

Otevfiení dvefií                                   ORG                                    ORG       175 EUR       ORG  175 EUR

V˘mûna zámku/v˘roba nov˘ch klíãÛ                 ORG                                    ORG       ORG       ORG      ORG

PALIVO A PNEUMATIKY

Zámûna paliva z nádrÏe (pfieãerp. paliva z nádr.) ORG ORG

Doplnûní paliva  ORG                                    ORG

V˘mûna pneu pfii defektu                                           ORG                                    ORG       ORG       1 000 Kã      50 EUR

REPATRIACE ZRANùN¯CH NÁSLEDKEM  

NEHODY

PRVOTNÍ P¤EVOZ ZRANùNÉHO 

PO NEHODù      17 ORG                                    ORG

HOSPITALIZACE V ZAHRANIâÍ               18 ORG                                    ORG

Léãebné náklady v cizinû                19 ORG                                    ORG

REPATRIACE DO âR                        20 20a ORG                                    ORG

REHOSPITALISACE V âR                   21  ORG                                    ORG

ÚMRTÍ

Repatriace tûlesn˘ch ostatkÛ            24   NE       ORG       NE       ORG        NE       ORG       NE       ORG

Kremace                                           NE       ORG       NE       ORG        NE       ORG       NE       ORG

Smuteãní obfiad                                    NE       ORG       NE       ORG        NE       ORG       NE       ORG

NÁV·TùVA ROD. P¤ÍSLU·NÍKA

Ubytování                               22 22a  NE ORG       NE       ORG        NE    7 x 50 EUR   NE       ORG

Lístek (vlak, letadlo)                  23 NE       ORG       NE       ORG        NE    1 ECO letenka   NE       ORG

PRÁVNÍ ASISTENCE

Kauce (pfii uvûznûní následkem nehody)   25 25a NE       ORG       NE       ORG        NE    7 500 EUR    NE       NE

Advokátní sluÏby (advokát) - soud po nehodû 26 26a NE       ORG       NE       ORG        NE    2 500 EUR    NE       NE

Vyplacení zálohy pfii odpovûdnosti za ‰kodu 27 NE    1 000 EUR    NE       ORG        NE    2 500 EUR    NE       NE

Regresní vymáhání ‰kody v zahraniãí     28 28a NE       ANO       NE       ORG        NE       ANO       NE       NE

Tlumoãení a vztahy pfii soudním líãení   29 29a NE       ORG       NE       ORG        NE     750 EUR     NE       NE

REPATRIACE VOZIDLA

Pokud oprava nemoÏná pfied + 7 dní       30 ORG                                    1700 EUR

VRAK PO NEHODù

Formality s vyfiazením z evidence vozidel                   NE       ORG       NE       NE ORG              NE ANO

Úhrada se‰rotování                      31   NE       ORG       NE       ORG        NE       150 EUR      NE       150 EUR

NÁHRADNÍ DÍLY

Nákup                                   32 32a ORG                                     NE       ORG       NE       ORG

Odeslání náhradních dílÛ                         ORG NE       ANO       NE       ANO

FINANâNÍ TÍSE≈ POJI·TùNÉHO

Poskytnutí pÛjãky na opravu             33 33a  NE        NE       NE        NE        NE    1 500 EUR    NE    1 500 EUR

UNIQA poji‰Èovna, a. s.
Zapsána u Mûstského soudu v Praze,
oddíl B, ã. vloÏky 2012.  

Evropská 136, 160 12 Praha 6
Iâ: 49240480
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ORG znamená, Ïe celou operaci UNIQA ASSISTANCE zorganizuje, ale úhrada je pfiefakturována, a to buì klientovi, pokud toto plnûní spadá do jejích povinností, nebo poji‰tûné osobû, pokud jí na tento odtah nevzniká nárok z poji‰tûní.



1) V˘luky - na bezplatné asistenãní sluÏby nevzniká nárok v dále uveden˘ch pfiípadech:

Druh v˘luky Popis

Dlouhodob˘ pobyt v zahraniãí Je - li cesta do zahraniãí del‰í neÏ 62 po sobû jdoucích dní. DÛkazní povinnost je na klientovi (razítko pasové kontroly na hraniãním pfiechodu, úãtenky za 
pohonné hmoty, apod.).

Nerespektování pfiedbûÏného Klient musí bezpodmíneãnû ihned po vzniku pojistné události kontaktovat asistenãní sluÏbu UNIQA. Poji‰Èovna si vyhrazuje právo zamítnout 
souhlasu asistenãní sluÏby úhradu úãtÛ za úkony, které si klient objednal bez pfiedchozího souhlasu asistenãní sluÏby, pfiípadnû uhradí cenu obvyklou.
Nedostatek provozních hmot Pokud je nehoda ãi porucha zpÛsobena:

a)  nedostatkem kapalin a pohonn˘ch hmot: benzín, nafta, voda, olej, chladící kapalina, nemrznoucí smûs, nebo
b)  neodpovídajícím nahu‰tûním pneumatik (podhu‰tûním, nebo naopak pfiehu‰tûním).

Neplatn˘ fiidiãsk˘ prÛkaz V pfiípadû fiízení vozidla osobou, která nevlastní platn˘ fiidiãsk˘ prÛkaz, nebo vlastní fiidiãské oprávnûní k neodpovídajícímu typu vozidla (napfi. fiídí-li
autobus osoba, která vlastní pouze oprávnûní k fiízení motocyklu).

PfietûÏování vozidla Je-li nehoda ãi porucha zpÛsobena tím, Ïe celková hmotnost vozidla je vy‰‰í neÏ je uvedeno v technickém prÛkazu, nebo pfiepravuje více osob neÏ
je uvedeno v technickém prÛkazu.

Neodborné zásahy Jsou-li zji‰tûny neodborné opravy na vozidle a pokud není provádûna pravidelná a odpovídající technická údrÏba, vypl˘vající z podmínek v˘robce 
vozidla.

Sportovní zápolení Je-li nehoda ãi porucha zpÛsobena pfii jakémkoliv závodu, motoristické soutûÏi, zápolení, anebo v jejich dÛsledku.

Alkohol, psychofarmaka, drogy Je-li nehoda zpÛsobena pfii fiízení pod vlivem omamn˘ch látek, alkoholu, lékÛ ãi drog v‰eho druhu.

1 „âR“ znamená území âeské republiky
2 „Zemû ZK“ (zelené karty) jsou zemû, které jsou souãástí mezinárodní dohody o vzá-

jemném uznání povinného poji‰tûní z odpovûdnosti za ‰kody zpÛsobené provozem
motorového vozidla

3 „HRAN. âR“  znamená, Ïe nárok na asistenãní sluÏby v zahraniãí vzniká, pokud 
se událost pfiihodila na území cizího státu. V opaãném pfiípadû platí podmínky pro 
asistenãní sluÏby na území âeské republiky.

4 Jedná se o situace, kdy poji‰tûn˘ nezná pfiesn˘ postup pfii nehodû, zejména v cizi-
nû. UNIQA ASSISTANCE mu poradí, jak pfiesnû by mûl postupovat, jak˘ dokument
mÛÏe vyplnit, za jak˘ch podmínek má ãi nemá podepisovat cizojazyãné doklady
a protokoly. 

5 Jedná se o pfiípad, kdy klient poji‰Èovny nemá prokazateln˘ nárok na bezplatné asi-
stenãní sluÏby (napfi. pro‰lá pojistka, pojistka na jiné vozidlo). UNIQA ASSISTANCE
mu v‰ak v takovém pfiípadû poskytne a zorganizuje potfiebnou pomoc. Klient uhradí
faktury za sjednané sluÏby (odtah, oprava na místû) v hotovosti. Jednotlivé zásahy
jsou poskytnuty za v˘raznû v˘hodnûj‰ích cenov˘ch podmínek (smluvní ceny asi-
stenãní sluÏby).

6 UNIQA Assistance poskytne informaci o nejbliÏ‰ích opravnách, které jsou smluvními
partnery klienta a zajistí pfiijetí vozidla do opravy.

7 –
8 Uvedená ãástka (je-li uvedena) je poskytnuta pfii soudních fiízeních bezprostfiednû 

po nehodû jako fiádnû zaji‰tûná pÛjãka, kterou se klient zaváÏe vrátit nejpozdûji do
dvou mûsícÛ.

9 Krytí nezahrnuje cenu náhradních dílÛ. POZOR!!! âástky uvedené v jednotliv˘ch po-
loÏkách této sekce se nenaãítají. Uveden˘ limit je nejvy‰‰í moÏná ãástka, která je u-
hrazena za jednu nebo za kombinaci nûkolika uveden˘ch sluÏeb. Ve‰keré dal‰í ãást-
ky hradí klient z vlastních prostfiedkÛ, vyjma situace, kdy ‰koda vznikla zavinûním ji-
ného poji‰tûného.

10 Odtah pfii poru‰e - rozumí se tím odtah do nejbliÏ‰í opravny; pokud je vozidlo v zá-
ruce UNIQA ASSISTANCE zajistí odtah do nejbliÏ‰ího znaãkového servisu (pro za-
chování záruky). Odtah po nehodû je zpravidla do smluvní opravny poji‰Èovny na 
území v âR, která v pfiípadû krytí události poji‰tûním mÛÏe provést úhradu plnûní pfií-
mo na úãet smluvní opravny (klient nemusí platit opravu sám). Pfii odtahu vozidla ze
zahraniãí do âR v souvislosti s pojistnou událostí je dÛleÏitá ekonomická v˘hodnost
odtahu, opravy na místû ãi se‰rotování - posuzuje se individuálnû podle rozsahu po-
‰kození a ceny za odtah, úhrada nákladÛ na odtah mÛÏe byt uhrazena i nad rámec
uveden˘ch limitÛ - dle podmínek pojistné smlouvy. 

11 Nehodou se pro uvedené pfiípady rozumí téÏ odcizení vozidla, je-li odcizení tohoto
vozidla neprodlenû nahlá‰eno na policii v místû odcizení.

12 SluÏby UNIQA ASSISTANCE jsou zaloÏeny na principu, kter˘ klientovi umoÏní do-
sáhnout cíle své cesty co nejdfiíve. Proto se skladba jednotliv˘ch sluÏeb odvíjí od
konkrétní potfieby klienta (cesta na dovolenou / obchodní jednání).

12a V pfiípadû zdrÏení z dÛvodu opravy vozidla se zji‰Èuje nezbytnost pokraãování klien-
ta v plánované cestû. Pokud mÛÏe poãkat na místû, zajistí mu UNIQA ASSISTANCE
ubytování v hotelu. Pokud musí okamÏitû pokraãovat v cestû, zafiídí pfiepravu jedním
ze zmínûn˘ch dopravním prostfiedkÛ. O v˘bûru rozhoduje UNIQA ASSISTANCE 
a to tak, aby celkov˘ prÛbûh asistence byl optimální ve vztahu k potfiebám klienta,
k poãtu asistovan˘ch osob a racionálního vynaloÏení nákladÛ, nutn˘ch na likvidaci
pojistné události. Ubytování na více neÏ jeden den musí b˘t uskuteãnûno najednou
v 1 termínu.

13 Ubytování se zaji‰Èuje poji‰tûn˘m osobám vãetnû spolucestujících, s v˘jímkou auto-
stopafiÛ a osob pfiepravovan˘ch za úplatu (taxi, autodoprava). Poãet oprávnûn˘ch 
osob je stanoven dle technického prÛkazu vozidla. 

14 Náhradní dopravní prostfiedek se zaji‰Èuje jen jako nejnutnûj‰í alternativa ubytování
v hotelu a jen pokud má klient prokazateln˘ dÛvod dorazit do cíle cesty co nejdfiíve.
Jeho v˘bûr záleÏí na okolnostech a rozhoduje o nûm UNIQA ASSISTANCE dle 
okolností jednotlivé situace. 

14a UNIQA ASSISTANCE nehradí palivo, maziva, dálniãní poplatky, m˘tné ani pfiípadné
opravy náhradního vozidla.

15 Hradí se v cenû cesty do místa stálého bydli‰tû, náhradní cíl mÛÏe urãit poji‰tûn˘.
16 Pokud zvolí UNIQA Assistance jako dopravní prostfiedek letadlo, je letenka hrazena

v cenû odpovídající standardní cenû pro návrat do vlasti. Pokud se klient rozhodne
pro cestu do cíle své cesty, hradí si pfiípadn˘ rozdíl v cenû sám. 

17 Prvotní pfievoz znamená pfievoz do lékafiského zafiízení, které se nachází nejblíÏe od
místa pojistné události.

18 Umístûní zranûného v nemocnici v zahraniãí je zaji‰tûno jen po dobu nutnou ke sta-
bilizaci jeho zdravotního stavu. Lékafiská péãe se vztahuje pouze na o‰etfiení ná-
sledkem dopravní nehody.

19 Náklady za zdravotní péãi nejsou hrazeny v rámci této asistence. Je doporuãeno 
informovat se u poji‰Èovny o moÏnostech doplÀkového pfiipoji‰tûní osob.

20 Repatriace je organizována po konzultaci lékafiského specialisty s o‰etfiujícím perso-
nálem, jakmile to umoÏní zdravotní stav zranûného.

20a O zahájení a o zpÛsobu repatriace rozhoduje UNIQA ASSISTANCE.
21 UNIQA ASSISTANCE zorganizuje pfiepravu z místa hospitalizace v cizinû aÏ do lé-

kafiského zafiízení v âR.
22 Nárok na náv‰tûvu rodinného pfiíslu‰níka vzniká, pokud je hospitalizace zranûného

del‰í neÏ deset po sobû jdoucích dní.
22a UNIQA ASSISTANCE hradí cenu za noc a snídani, stravování hradí klient. Cena 

uvedená v tabulce je oznaãena orientaãnû jako nejvy‰‰í moÏn˘ limit. Jejím uvedením
nevzniká automatick˘ nárok na její proplacení v plné v˘‰i.

23 UNIQA ASSISTANCE hradí jednu zpáteãní jízdenku. O v˘bûru dopravního prostfied-
ku rozhoduje UNIQA ASSISTANCE.

24 UNIQA ASSISTANCE zorganizuje repatriaci ostatkÛ a zajistí i ve‰keré formality s tím
spojené, vyjma zaji‰tûní pohfibu, kremace.

25 UNIQA ASSISTANCE poskytuje kauci v pfiípadech nepfiimûfieného tlaku místní ad-
ministrace a policejních autorit v následku zpÛsobení ‰kody pfii dopravní nehodû.
Kauce je poskytnuta jako fiádnû zaji‰tûná pÛjãka, kterou se klient zaváÏe vrátit nej-
pozdûji do dvou mûsícÛ. 

25a Právní asistence nemÛÏe pomoci komukoliv vyhnout se odpovûdnosti za ‰kodu ãi za
ublíÏení na zdraví a na Ïivotû. Kauci nelze pouÏít na úhradu pokut za poru‰ení pra-
videl dopravního provozu. 

26 UNIQA ASSISTANCE zajistí právní zastupování pfii soudním jednání, které má urãit
míru odpovûdnosti za ‰kodu. Nejedná se o regresní vymáhání ‰kod na zahraniãním
subjektu.

26a Uvedená ãástka je poskytnuta pfii soudním fiízení, které probíhá bezprostfiednû po
nehodû, jako fiádnû zaji‰tûná pÛjãka, kterou se klient zaváÏe vrátit nejpozdûji do
dvou mûsícÛ.

27 Tato záloha je poskytnuta pfii vzniku ‰kody následkem nehody, zpÛsobené poji‰tû-
n˘m, která mÛÏe b˘t poÏadována místními orgány jako od‰kodnûní po‰kozeného
s alternativou uvûznûní nebo zabavení osobního majetku (vozidla). Uvedená ãástka
je poskytnuta jako fiádnû zaji‰tûná pÛjãka, která musí b˘t vrácena nejpozdûji do dvou
mûsícÛ.

28 Nárok na právní ochranu pfii regresním vymáhání ‰kody a v pfiípadném soudním fií-
zení se provádí v pfiípadû ‰kody zpÛsobené poji‰tûnému pfiíslu‰níkem cizího státu na
území tohoto státu.

28a UNIQA Assistance provede regresní vymáhání ‰kody bez nárokÛ na honoráfi. Klient
hradí pouze pfiípadné náklady na zahraniãní právní kanceláfi v pfiípadû soudního fií-
zení.

29 Tlumoãení pfii právním a policejním fiízení a pfii vyfiizování formalit s místními úfiady
v následku pojistné události (nehody). Právní pomoc se nevztahuje na vy‰etfiování
trestního ãinu, nebo poru‰ení zákonn˘ch ustanovení.

29a Uvedená ãástka je poskytnuta pfii soudních fiízeních, která probíhají bezprostfiednû
po nehodû, jako fiádnû zaji‰tûná pÛjãka, kterou se klient zaváÏe vrátit nejpozdûji do
dvou mûsícÛ.

30 Odtah do uvedené ãástky uhradí asistenãní sluÏba, pokud není moÏné vozidlo opra-
vit na místû do 7 dní (konzultuje se s poji‰Èovnou). V ostatních pfiípadech asistenãní
sluÏba provede úhradu, jen pokud pojistitel odsouhlasí její refundaci z pojistné udá-
losti.

31 UNIQA ASSISTANCE zajistí vyfiazení vozidla z evidence a jeho se‰rotováni. Nárok
na plnou úhradu se‰rotování v‰ech nákladÛ s touto sluÏbou spojen˘ch vzniká dle
rozsahu asistenãního programu.

32 UNIQA ASSISTANCE zorganizuje nákup a zaslání náhradních dílÛ na své náklady,
pokud tyto nejsou k dispozici na místû opravy v zahraniãí. Klient hradí nákupní cenu
náhradních dílÛ.

32a UNIQA ASSISTANCE nezodpovídá za to, Ïe nûkteré náhradní díly jiÏ nejsou k dis-
pozici z dÛvodu ukonãené v˘roby (u star‰ích typÛ vozidel).

33 V pfiípadû mimofiádné finanãní tísnû poskytne UNIQA ASSISTANCE poji‰tûnému
pÛjãku na úhradu oprav nutn˘ch k pokraãování v cestû. Nejedná se o pfiedání hoto-
vosti, kterou mÛÏe poji‰tûn˘ pouÏít pro svou potfiebu, ale platba je provedena pfiím˘m
pfievodem smluvní opravnû za úkony, jejichÏ rozsah pfiedem náleÏitû potvrdila 
UNIQA ASSISTANCE.

33a Uvedením její v˘‰e nevzniká poji‰tûné osobû automaticky nárok na její vyplacení.
Jedná se o fiádnû zaruãenou pÛjãku.

2) Podmínky k poskytování asistence (viz ãíselné oznaãení ve sloupcích „Pozn.“)

Pozn. 


