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Vozidla do 3,5 t 
Základní asistence Asistence Komfort(osobní, terénní, uÏitková,  

motocykly)

HAVÁRIE oprava vozidla na místû nebo jeho odtaÏení ãi úschova do 2.500 Kã / do 150 EUR do 5.000 Kã / do 300 EUR (odtah v âR bez limitu, 
pokud je havárie likvidována a proplácena z KASKO)

oprava del‰í neÏ 8 hodin - ubytování / osoba do 1500 Kã / do 100 EUR do 2.500 Kã / do 400 EUR

oprava del‰í neÏ 8 hodin - doprava auto na 24 hodin nebo vlak  auto do 5 dní (nebo do 30-ti dní, pokud je havárie zavinûná 
nebo ECO letenka fiidiãem jiného vozu) nebo vlak nebo ECO letenka

hospitalizace v zahraniãí del‰í neÏ 10 dnÛ ORG doprava a ubytování rodinného pfiíslu‰níka aÏ 7 dnÛ 

(50 EUR/noc) + ECO letenka

zadrÏení, vazba, uvûznûní v zahraniãí ORG kauce do 7.500 EUR, pÛjãka na advokáta do 2.500 EUR

PORUCHA oprava vozidla na místû nebo jeho odtaÏení ãi úschova do 2.500 Kã / do 150 EUR do 5.000 Kã / do 300 EUR

oprava del‰í neÏ 8 hodin - ubytování / osoba ORG do 2.500 Kã / do 400 EUR

oprava del‰í neÏ 8 hodin - doprava ORG auto do 5 dní nebo vlak nebo ECO letenka 

doplnûní paliva (palivo hradí klient) ORG do 2.000 Kã / 175 EUR

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

ztráta ãi krádeÏ klíãÛ (nové zámky a klíãe hradí klient) ORG do 2.000 Kã / 175 EUR

ODCIZENÍ oprava vozidla na místû do 2.500 Kã / do 150 EUR do 5.000 Kã / do 300 EUR
nebo ÎIVEL nebo jeho odtaÏení ãi úschova 

ubytování / osoba do 1.500 Kã / do 100 EUR do 2.500 Kã / do 400 EUR

doprava ORG vlak nebo ECO letenka 

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

HAVÁRIE oprava vozidla na místû do 2.500 Kã / do 150 EUR do 10.000 Kã / do 400 EUR 

nebo vypro‰tûní, odtah nebo úschova do 2.500 Kã / do 150 EUR do 30.000 Kã / do 1.200 EUR

vyslání vlastního mechanika ORG ORG

oprava del‰í neÏ 10 dní ORG do 1.500 EUR
- repatriace vozidla do opravny v âR

náklady na opravu vy‰‰í neÏ trÏní hodnota vozidla ORG - vyfiazení vozidla        ORG - vyfiazení vozidla       
ORG - se‰rotování se‰rotování - do 10.000 Kã / do 750 EUR

návûs, náklad ORG - zapÛjãení náhradního ORG - zapÛjãení náhradního návûsu, 
návûsu, úschova nákladu, úschova nákladu.  
ostraha Ostraha do 500 EUR 

zadrÏení, vazba, uvûznûní v zahraniãí kauce do 15.000 EUR, kauce do 15.000 EUR,
pÛjãka na advokáta do 4.500 EUR, pÛjãka na advokáta do 5.000 EUR, 
záloha pfii odpovûdnosti záloha pfii odpovûdnosti do 3.500 EUR, 
do 3.500 EUR, pÛjãka pfii ‰kodû pÛjãka pfii ‰kodû 
v zahraniãí  do 10.000 EUR v zahraniãí do 10.000 EUR

PORUCHA oprava vozidla na místû do 2.500 Kã / do 150 EUR do 10.000 Kã / do 400 EUR

nebo vypro‰tûní, odtah nebo úschova do 2.500 Kã / do 150 EUR do 30.000 Kã / do 1.200 EUR

vyslání vlastního mechanika ORG ORG

oprava del‰í neÏ 10 dní - repatriace vozidla do opravny v âR ORG ORG

náklady na opravu vy‰‰í neÏ trÏní hodnota vozidla ORG - vyfiazení vozidla        ORG - vyfiazení vozidla        
ORG -  se‰rotování ORG -  se‰rotování

návûs, náklad ORG - zapÛjãení náhradního ORG - zapÛjãení náhradního návûsu, 
návûsu, úschova nákladu, ostraha úschova nákladu, ostraha

ODCIZENÍ ubytování / osoba do 75 EUR (max. 1 noc) do 75 EUR (max. 2 noci)
v zahraniãí

Závazné znûní naleznete ve VPP UCZ/As/12 na www.uniqa.cz. 
ORG = sluÏbu asistenãní spoleãnost pouze zorganizuje; XX Kã / EUR = sluÏba je provedena v reÏii asistenãní spoleãnosti do celkového limitu XX Kã / EUR. Údaj v Kã se t˘ká asistence v âR, údaj v EUR asistence v zahraniãí. 


