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lánek 1 
Úvodní ustanovení 

Tyto Dopl kové pojistné podmínky pro soukromé pojišt ní vozidel DPPPV 1/06 
(dále jen „DPPPV“) dopl ují ustanovení Všeobecných pojistných podmínek pro 
soukromé pojišt ní vozidel VPPPV 1/06 (dále jen „VPPPV“).  

lánek 2 
Pojistná nebezpe í

Pojišt ní je možné sjednat v rozsahu: 
a) ALL RISK (havárie, odcizení, živelní událost), 
b) HAVÁRIE + ŽIVELNÍ UDÁLOST, 
c) ODCIZENÍ + ŽIVELNÍ UDÁLOST. 
Údaje o tom, pro která pojistná nebezpe í se sjednává pojistné krytí, jsou uvedeny 
v pojistné smlouv .

lánek 3 
P edm t pojišt ní - zvláštní výbava 

1. Pokud je v pojistné smlouv  sjednáno pojišt ní zvláštní výbavy, její pojistná 
hodnota musí být zahrnuta do pojistné ástky a v p ípad  pojistné události se 
na ni vztahuje spoluú ast jako na celé vozidlo. Pojišt ní zvláštní výbavy 
nelze sjednat bez havarijního pojišt ní vozidla. Pokud cena jednotlivého typu 
výbavy (dle kód  IBS expert) p esáhne ástku 2.000,- K , je seznam 
s uvedením ceny za každý kus nedílnou sou ástí smlouvy. Výbava dodaná do 
vozidla  po sjednání pojistné smlouvy není p edm tem pojišt ní. 

2. Jako zvláštní výbava nejsou pojišt ny: autoplachta na osobní automobil, 
skládací garáž, elektronické za ízení nesloužící k provozu vozidla, dopl ky 
odporující právním a jiným p edpis m pro provoz vozidel, náhradní díly, 
malby a nápisy všeho druhu. 

lánek 4 
Slevy a p irážky  

1. Z pojistného je možné poskytnout slevu na pojistném: 
a) za instalaci za ízení, které mechanicky zabezpe uje vozidlo proti 

odcizení. Jedná se o systém pevn  spojený s vozidlem (nap .: blokování 
p evod  – systém CONSTRUCT, MUL–T–LOCK, MEDV D BLOK, 
TECNOBLOCK apod.), 

b) za instalaci za ízení pro aktivní lokalizaci odcizeného vozidla na 
principu aktivovaného vysíla e (vysíla /p ijíma ) s celorepublikovou 
p sobností, které je napojeno na centrální vyhledávací systém s p esností 
zam ení až na vozidlo (LO-JACK, NEX-NET, SHERLOG, 
SkyGUARD nebo jiný principiáln  podobný systém), 

c) zaváže-li se pojistník, že pojišt né vozidlo budou ídit maximáln  dv
osoby jmenovit  uvedené v pojistné smlouv ,

d) je-li k vozidlu u stejného pojistitele sjednáno pojišt ní odpov dnosti za 
škodu zp sobenou provozem vozidla. Dojde-li ke spole né úhrad
pojistného za pojišt ní odpov dnosti a havarijní pojišt ní v nižší než 
stanovené výši, bude z takto obdržené ástky p ednostn  uhrazeno 
pojistné za pojišt ní odpov dnosti. 

2. Pojistitel je oprávn n poskytnout slevu na pojistném nebo p irážku 
k pojistnému: 
a) dle stá í vozidla, 
b) dle místa pobytu i sídla pojistníka, 
c) z d vodu nestandardního rizika (vozidla ur ená k p j ování, vozy 

autoškoly, vozy taxislužby, vozidla typu offroad, apod.), 
d) dle délky období, za které je placeno pojistné. 

3. a)   Slevu podle odst. 1 písm. a) a b) tohoto lánku nelze uplatnit p i pojišt ní
              HAVÁRIE + ŽIVELNÍ UDÁLOST, 

b)   Slevu podle odst. 1 písm. c) tohoto lánku nelze uplatnit p i pojišt ní
      ODCIZENÍ + ŽIVELNÍ UDÁLOST. 

lánek 5 
Bonus/Malus 

1. Rozhodnou událostí se rozumí každá pojistná událost spojená s výplatou 
pojistného pln ní bez ohledu na míru ú asti pojišt ného na vzniklé škod ,
není-li ve smlouv  ujednáno jinak. 

2. Rozhodná doba je doba trvání pojišt ní upravená v d sledku vzniku rozhodné 
události, sleduje se v celých m sících. Rozhodná doba se prodlužuje o každý 
celý m síc doby trvání pojišt ní. Za každou rozhodnou událost se zkracuje 
délka rozhodné doby vždy o 24 m síce. 

3. Slevu na pojistném za bezeškodný pr b h pojišt ní, tzv. bonus, je možno p i
sjednání smlouvy poskytnout pojistníkovi pouze na základ  originálu 
potvrzení p edchozího pojistitele. U bývalých klient PP, a. s. se toto 
potvrzení nevyžaduje. Bonus pojistitel uplat uje k výro nímu dni po átku 
pojišt ní po ukon ení šet ení pojistné události. 
P irážku k pojistnému, tzv. malus, pojistitel neuplat uje. 

4. Maximální doba p erušení pojišt ní, po kterou lze bonus p evzít, iní t i roky. 
5. Systém bonus/malus se nevztahuje na dopl ková p ipojišt ní. 

Stupe  bonusu   Rozhodná doba Bonus (sleva) 
B  5 60 m síc  a více 50 % 
B  4 48 až 59 m síc 40 % 
B  3 36 až 47 m síc 30 % 
B  2 24 až 35 m síc 20 %  
B  1 12 až 23 m síc 10 % 

Z–základní pojistné 0 až 11 m síc   0 % 

lánek 6 
Pln ní pojistitele 

1. Pokud se náklad na opravu vozidla rovná ástce, která odpovídá obvyklé 
cen  vozidla nebo je vyšší, jedná se v takovém p ípad  o úplnou majetkovou 
škodu. Pro stanovení výše pln ní je rozhodné, je-li pojišt ný (oprávn ná 
osoba) v dob  pojistné události plátcem dan  z p idané hodnoty (dále jen 
„DPH“). Pojišt ný, který je plátcem DPH, se zavazuje realizovat opravy 
vozidla u autoopravce, který je plátcem DPH. 
V p ípad , že oprávn ná osoba není plátcem DPH, p izná pojistitel náklad na 
opravu poškozené v ci nebo náklad na znovupo ízení zni ené v ci podle 
p edložených doklad  (faktur) v etn  p íslušných položek DPH. 
V p ípad , že oprávn ná osoba je plátcem DPH, pojistitel nehradí p íslušné 
ástky DPH, a to i p i odcizení vozidla, byla-li sjednána pojistná ástka bez 

DPH. Výjimkou je nájem vozidla od leasingové spole nosti, kdy pojistník 
není plátcem DPH; ú et za provedenou opravu uhradí oprávn ná osoba 
z vlastních prost edk  a pln ní je poukazováno pojistníkovi. Není p itom 
rozhodující, zda výše pln ní byla stanovena podle p edložených doklad
(faktur) o oprav  poškozené v ci nebo znovupo ízení v ci nebo byla-li 
stanovena jiným standardním postupem. V p ípad  odcizení vozidla pojistitel 
poskytne pojistné pln ní ve výši, která odpovídá obvyklé cen  odcizeného 
vozidla. Obvyklou cenu pojistitel stanovuje v souladu se zásadami 
Znaleckého standardu . 1 – oce ování motorových vozidel. 

2. Za maximální náklad na opravu se považuje ástka uvedená na faktu e za 
provedenou opravu ve zna kovém servisu, pokud náklady na opravu 
nep evyšují ástku, která je obvyklá pro danou zna ku vozidla v daném míst
a ase. Jedná se o tyto položky: 
- náklady na materiál,  
- hodinové sazby za práci, 
- normy spot eby asu. 
Pro áste nou škodu, která je hrazena rozpo tem, se rozumí hodinová sazba 
250,- K  bez DPH za práci u vozidel bývalých stát  RVHP do roku výroby 
1990 a tuzemských vozidel do roku výroby 1995 v etn  modelové ady 
Škoda Favorit a všech jeho modifikací. Pro ostatní vozidla je hodinová sazba 
450,- K  bez DPH. Za náklady na materiál jsou považovány kvalitativn
rovnocenné náhradní díly v cenách výrobce dle platného ceníku. Za 
rovnocenné náhradní díly jsou považovány náhradní díly dosahující kvality 
díl  používaných p i montáži nových vozidel. Za normy spot eby asu jsou 
pokládány hodnoty doporu ené výrobcem vozidla. P im ené náklady na 
opravu jsou kalkulovány standardními výpo etními systémy (nap . Audatex, 
AVN apod.). 

3. Bylo-li pojišt né vozidlo poškozeno v zahrani í tak, že je nutné provedení 
opravy k jeho zpojízdn ní, pak o ú elnosti, ekonomi nosti, zp sobu a 
rozsahu opravy rozhodne p íslušný smluvní partner pojistitele. P íslušný 
smluvní partner pojistitele m že po p edchozí konzultaci s pojistitelem 
uhradit náklady na nouzové ubytování dopravovaných osob po dobu 
nezbytnou do zpojízdn ní vozidla. O úhrad  zp tné dopravy vozidla do 

eské republiky nebo o zp sobu likvidace pojistné události p i ponechání 
vozidla v zahrani í má právo rozhodnout pouze pojistitel. Bylo-li za trvání 
pojišt ní pojišt né vozidlo v zahrani í odcizeno nebo poškozeno tak, že 
oprávn ná osoba se nem že vrátit tímto vozidlem do eské republiky, 
zakoupí p íslušný smluvní partner pojistitele pro jednu osobu jízdenku pro 
nejekonomi t jší spojení z místa pobytu v zahrani í do místa jejího trvalého 
bydlišt  (nebo stanovišt  vozidla) v eské republice. Dalším osobám toto 
právo vzniká za p edpokladu, že cestovaly tímto vozidlem. Maximální po et
oprávn ných osob se rovná po tu sedadel uvedených v technickém pr kazu 
pojišt ného vozidla. 
Nevyužijí-li dopravované osoby svého práva na poskytnutí asisten ní služby 
smluvním partnerem v zahrani í a nebudou-li moci v rohodn  prokázat 



rozsah poškození vozidla a další nároky, bude pojistitel plnit pouze v rozsahu 
prokázaných položek.  

4. Pojistitel má právo rozhodnout o  snížení pojistného pln ní až o 50 %, došlo-
li nap . k porušení níže uvedených ustanovení zákona . 361/2000 Sb. 
v platném zn ní:
a) nerespektování povinnosti idi e užít vozidlo, které spl uje technické 

podmínky stanovené zvláštním p edpisem (zákon . 56/2001 Sb. o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), 

b) porušení zákazu vjížd ní na železni ní p ejezd, 
c) nerespektování povinnosti zastavit vozidlo p i signálu s erveným 

sv tlem „St j!“ nebo pokynu policisty, 
d) neoznámení dopravní nehody policii, p i níž došlo k usmrcení nebo 

zran ní osob nebo došlo ke škod  p evyšující z ejm  na n kterém ze 
zú astn ných vozidel v etn  p epravovaných v cí 20.000,-K .

5. Nesplní-li idi  pojišt ného vozidla povinnost podrobit se na výzvu policisty 
dechové zkoušce a v p ípad  pozitivního zjišt ní i léka skému vyšet ení 
s odb rem krve nebo mo i ke zjišt ní, není-li ovlivn n alkoholem nebo 
návykovou látkou, pojistitel má právo rozhodnout se odmítnout pojistné 
pln ní. 

6. V p ípad , že nebyl dodržen závazek podle lánku 4, odst. 1, písm. c) a došlo 
k pojistné události, je pojistitel oprávn n snížit pojistné pln ní o ástku, která 
odpovídá poskytnuté slev  v pojistném roce, kdy nastala pojistná událost.  

7. Je-li porušena povinnost podle lánku 7, odst. 1 DPPPV, pojistitel je 
oprávn n snížit pojistné pln ní až o 50 %, a to úm rn  tomu, jaký vliv m lo 
toto porušení na vznik pojistné události nebo pokud zp sobilo obtíže p i
šet ení pojistitele. 

8. Není-li v pojistné smlouv  stanoveno jinak, pojistitel není povinen 
poskytnout pojistné pln ní v p ípad , že osoba uzavírající jménem pojistitele 
tuto pojistnou smlouvu je sou asn  pojistníkem nebo pojišt ným nebo jsou 
pojistníkem nebo pojišt ným osoby  žijící s ním ve spole né domácnosti. 

9. Nastane-li v dob  od po átku pojišt ní do doby provedení úkon  stanovených 
v lánku 7, odst. 2, písm. a), b) t chto pojistných podmínek pojistná událost, 
pojistitel má právo rozhodnout se snížit výši pojistného pln ní až o padesát 
procent. 

lánek 7 
Zabezpe ení vozidla 

1. Je-li obvyklá cena osobního vozidla stanovena na ástku 800.000,-K  (v .
DPH) a vyšší, osobní vozidlo musí být vybaveno aktivním vyhledávacím 
za ízením, nap . LO-JACK, NEX-NET, SHERLOG, SkyGUARD nebo 
jiným principiáln  podobným systémem. To neplatí v p ípad  sjednání 
pojišt ní v rozsahu dle lánku 2, písm. b) DPPPV. 

2. Je-li obvyklá cena pojišt ného vozidla do celkové hmotnosti 3 500 kg rovna 
nebo vyšší než 150.000,- K , pojistník nebo pojišt ný je povinen ve lh t  do 
30 dn  od po átku pojišt ní p istavit na výzvu (klientský kupon) p edm t
pojišt ní k provedení  úkon :
a) VINFOTO – dokumentace stavu vozidla u spole nosti CEBIA, s.r.o., 

Türkova 1001, Praha 4, tel.: 267 913 737, http://www.cebia.cz (dále jen 
„CEBIA“) v p ípad , je-li dokumentací k vozidlu prokázáno první 
uvedení vozidla do provozu v R, jako vozidla nového, 

b) VINTEST – prov ení p vodnosti identifikátor  vozidla u spole nosti 
CEBIA v p ípad , že bylo pojišt né vozidlo dopraveno do R v rámci 
individuálního dovozu nebo byl-li p íslušným ú adem vystaven duplikát 
i druhopis technického pr kazu tohoto vozidla, nebo jedná-li se o 

zna ku (typ) vozidla ur enou pojistitelem, 
c) SBZ OCIS (pískování skel)– ochranné zna ení skel vozidla se sou asnou 

registrací v mezinárodním informa ním systému OCIS tehdy, je-li 
v zájmu pojistitele zvýšit úrove  prevence a zabezpe ení vozidla proti 
odcizení. 

3. Na písemnou žádost pojistitele je pojistník nebo pojišt ný povinen ve 
stanovené lh t  podrobit p edm t pojišt ní dalším úkon m a identifikaci 
p vodu vozidla (PROVIN, VINTEST, ROKVY…) u spole nosti CEBIA. 

4. Nebudou-li úkony dle shora uvedených odst. 1 a 2 provedeny v daném 
termínu, pojistitel je oprávn n v zákonem stanovené lh t  pojistnou smlouvu 
vypov d t.

5. Pokud není v pojistné smlouv  stanoveno jinak, úkony VINTEST a 
VINFOTO, které byly provedeny u spole nosti CEBIA dle t chto DPPPV, 
hradí pojistitel a úkon SBZ OCIS provedený u spole nosti CEBIA dle t chto 
DPPPV hradí pojistník nebo pojišt ný, a to v 50% slev  garantované 
spole ností CEBIA. 

6. Pokud není v pojistné smlouv  stanoveno jinak, m že pojistitel požadovat 
provedení úkon  dle odst. 1 tohoto lánku v soub hu. 

lánek 8 
Úrazové p ipojišt ní osob dopravovaných pojišt ným motorovým vozidlem 

1. Uvedené p ipojišt ní se ídí zejména zákonem o pojistné smlouv  a 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojišt ní úrazu UP0105 1/05 
s ú inností od 1. ledna 2005 (dále jen  „VPPUP“). 

2. Pokud je v pojistné smlouv  sjednáno p ipojišt ní úrazu, vztahuje se na 
úrazy, které utrpí p i doprav  kterákoliv osoba (v etn idi e) dopravovaná 
pojišt ným vozidlem. P ipojišt ní se sjednává pro p ípad smrti následkem 
úrazu a pro p ípad trvalých následk  úrazu. Úrazové pojišt ní nelze sjednat 
bez pojišt ní vozidla. 

3. P ipojišt ní se vztahuje na úrazy dopravovaných osob, k nimž dojde za jízdy 
pojišt ného motorového vozidla nebo p i jeho havárii. 

4. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné pln ní z p ipojišt ní úrazu 
v p ípadech, kdy 
a) k úrazu došlo v souvislosti s požitím alkoholu nebo pod vlivem 

omamných i jiných návykových látek, 
b) pojišt ný se pokusil o sebevraždu nebo si v dom  poškodil zdraví, 
c) k úrazu došlo v souvislosti s výtržností nebo v souvislosti s trestnou 

inností, 
d) k úrazu došlo v p ímé nebo nep ímé souvislosti s vále nými událostmi 

nebo terorismem, 
e) nastal úraz pojišt ného v souvislosti s jeho ú astí na vzpou e, povstání, 

stávce, nepokojích a ve ejných násilnostech, pokud k této ú asti nedojde 
p i pln ní pracovní i služební povinnosti na území R,

f) k úrazu došlo p i ízení motorového vozidla bez p íslušného oprávn ní 
nebo pojišt né vozidlo použilo více osob než je po et sedadel podle 
technického pr kazu, 

g) pojišt ný znemožní pojistiteli navázat kontakt mezi ošet ujícím léka em 
a léka em pojistitele. 

5. Byla-li úrazem zp sobena pojišt nému smrt,  která nastala nejpozd ji do t í
let ode dne pojistné události, je pojistitel povinen vyplatit oprávn né osob
pojistnou ástku pro p ípad smrti zp sobenou úrazem sjednanou v pojistné 
smlouv . Zem e-li však pojišt ný v tomto období na následky úrazu a 
pojistitel již plnil za trvalé následky tohoto úrazu, je pojistitel povinen 
vyplatit oprávn né osob  p ípadný rozdíl mezi pojistnou ástkou pro p ípad 
smrti zp sobené úrazem a ástkou již vyplacenou za trvalé následky úrazu. 

6. Zanechá-li úraz pojišt nému trvalé následky, pojistitel je povinen vyplatit 
z pojistné ástky tolik procent, kolika procent m odpovídá podle Oce ovací 
tabulky II rozsah trvalých následk  po jejich ustálení a v p ípad , že se 
neustálily do t í let ode dne úrazu, kolika procent m odpovídá jejich stav na 
konci této lh ty. 

lánek 9 
P ipojišt ní elního skla vozidla 

1. Je-li uvedeno v pojistné smlouv , pojišt ní se sjednává pro p ípad náhlého 
poškození nebo zni ení elního skla vozidla (tzn. sklen né elní výpln )
v p ípad , že ke škod  došlo samostatn  bez poškození dalších ástí vozidla. 

2. Limity pln ní iní: 
a) 15.000,- K  pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t v etn ,
b) 25.000,- K  pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 t. 

3. Limit pln ní je horní hranicí pln ní pojistitele pro jednu a všechny pojistné 
události nastalé v pr b hu jednoho pojistného roku. 

4. Výše spoluú asti je 500,- K .
5. erpání pojistného pln ní z p ipojišt ní elního skla vozidla nezakládá nárok 

pojistitele na snižování stupn  p iznaného bonusu za bezeškodný pr b h
pojišt ní. vozidla 

6. Krom  výluk uvedených ve VPPPV se p ipojišt ní nevztahuje na související 
škody, kterými m že být nap . poškození dálni ní známky, laku, aloun ní
apod. 

7. P ipojišt ní elního skla zaniká nejpozd ji dnem zániku pojišt ní vozidla. 
Samostatn  nelze p ipojišt ní elního skla sjednat. 

8. P ipojišt ní elního skla nelze uzav ít v p ípad , že je sklen ná elní výpl
jakýmkoli zp sobem poškozena (prasklinky, škrábance, d lky nebo jiné 
poškození od kamínk  apod.). 

lánek 10 
P ipojišt ní pronájmu náhradního vozidla  

1. P ipojišt ní je sjednáno pro p ípad úhrady náklad  vynaložených na 
zap j ení náhradního vozidla v p ípad  havárie pojišt ného vozidla, ke které 
došlo na území eské republiky. 

2. Pojistitel poskytne pln ní pouze v p ípad , že vozidlo bylo poškozeno 
následkem dopravní nehody šet ené Policií R.

3. Pojišt nému vzniká právo, aby pojistitel vyplatil ástku odpovídající 
prokázaným náklad m na zap j ení náhradního vozidla, nejvýše však     
1.000,- K  v etn  DPH (780,- K  plátc m DPH) denn .

4. Pln ní je poskytnuto pouze na základ  p edloženého originálu faktury o 
zap j ení vozidla. 

5. Náklady na zap j ení náhradního vozidla nezahrnují ástku vynaloženou na 
pohonné hmoty, maziva, provozní nápln , autokosmetiku, mytí a išt ní
vozidla apod.  

6. P ipojišt ní náklad  na zap j ení náhradního vozidla v p ípad  havárie 
vozidla se poskytuje v rámci pojistného roku na dobu maximáln  5 dn .

7. P ipojišt ní zaniká nejpozd ji dnem zániku pojišt ní vozidla. Samostatn
nelze toto pojišt ní sjednat. 

lánek 11 
Asisten ní služba 

Pojišt ný má nárok na poskytnutí komplexních asisten ních služeb. Podmínky 
poskytování asisten ní služby jsou uvedeny ve zvláštní p íloze vydávané za tímto 
ú elem pojistitelem.  

lánek 12 
Záv re ná ustanovení 

Tyto dopl kové pojistné podmínky nabývají ú innosti dnem 1. ledna 2006. 



P íloha l. 11 DPPPV 1/06 - Asisten ní služba pro havarijní pojišt ní

Smluvním partnerem pojistitele pro zajišt ní asisten ní služby je 
GLOBAL ASSISTANCE, a. s., Dopravák  749/3, 184 00 Praha 8

Služby jsou poskytovány nep etržit  a opakovan  pro vozidlo p íslušné RZ na dobu jeho pojišt ní. Nárok na asisten ní
služby mají klienti, kte í asisten ní služby objednají výhradn  na tel. ísle 1220, ze zahrani í +420 1220 nebo +420 266 799 
779. Na míst  poruchy nebo nehody jsou závady odstra ovány v rámci technických a legislativních možností.

Budete-li pot ebovat pomoc tohoto charakteru, asisten ní službu kontaktujte vždy!

N které základní informace: Havarijní pojišt ní

NEHODA PORUCHA

Podmínky R Zahrani í R Zahrani í

Stá í vozidla Bez limitu Bez limitu Bez limitu Bez limitu

Typ vozidla do 3,5 t do 3,5 t do 3,5 t do 3,5 t

Kilometrový limit od bydlišt od 0 km za hranicemi R od 0 km za hranicemi R

Oprava, odtah

Oprava na míst 2 000 K 125 EUR 2 000 K 125 EUR

nebo odtah do nejbližší opravny 2 000 K 125 EUR 2 000 K 125 EUR

nebo úschova nepojízdného vozidla 7 dní 7 dní 7 dní 7 dní

nebo odtah do místa bydlišt ORG ORG ORG ORG

Pokra ování v cest /pokud je oprava delší než 8 hodin/

Hotel /max. po 1 x 1 200 Ket nocí/ 1 x 60 EUR 1 x 1 200 K 1 x 60 EUR

nebo zap j 24 hodinení automobilu 48 hodin NE NE

nebo vlakem II. t ídy ANO ANO NE NE

nebo letadlem (classe eco) NE ANO NE NE

Krádež automobilu

Hotel /max. po 1 x 1 200 Ket nocí/ 1 x 60 EUR

nebo zap j 24 hodinení automobilu 48 hodin

nebo vlakem II. t ídy ANO ANO

nebo letadlem (classe Y) NE ANO

Ztráta klí , palivo

Otev ení a vým 2 000 Kna zámku 125 EUR

Úhrada zámku a klí NE NE

Asistence a dovoz paliva (palivo NE) 2 000 K 125 EUR

Defekt

Oprava na míst 2 000 K 125 EUR

Cena náhr. materiálu /pneumatiky/ NE NE

Zám na paliva

Vypr. nádrže, p e 2 000 Kerpání 125 EUR

Úhrada nového paliva NE NE

Repatriace vozidla do vlasti /p i oprav  delší než 7 dní/

Cesta pro vyzvednutí vozu 1 800 K 125 EUR

nebo odtah do vlasti

Vrak po nehod /p íklady/

Formality s vy ANOazením z evidence vozidel

Úhrada sešrotování 200 EUR

Náhradní díly

Nákup ORG

Odeslání náhradních díl ORG

Finan ní tíse  pojišt ného

Poskytnutí p j ANOky na opravu ANO

Prémiový program služeb

Kurzy GA bezpe né jízdy a školy smyk sleva 20 % z ceny kurzu

Informace k dalším asisten ním službám lze získat na tel. lince GLOBAL ASSISTANCE, a. s., +420 1220.

Vysv tlivky:
ANO - služba je provedena zcela v režii asisten ní služby

ORG - služba se organizuje, úhrada z vlastních prost edk  pojišt ného
XXX K , EUR - služba je provedena v režii asisten ní spole nosti do uvedeného limitu
NE - služba se neposkytuje
zahrani í - služby jsou poskytovány v t chto zemích: Andorra, Belgie, B lorusko, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, metropolitní Francie 

v etn  Korsiky, Gilbratar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jugoslávie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Ma arsko, Makedonie, Malta, Monako, Nizozemí (bez zámo ských území), Norsko, Polsko, Portugalsko (kontinentální ást),
Rakousko, Rumunsko, ecko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severní Irska (bez 
zámo ských území), Spolková republika N mecko, Srbsko, Špan lsko (bez území Kanárských ostrov ), Švédsko, Švýcarsko, 
Ukrajina, Vatikán

Pozn.: Limit asisten ní služby nelze erpat pro úhradu za náhradní díly a PHM.


