Přehled asistenčních služeb UNIQA

Vozidla do 3,5 t

Kontakt na zprostředkovatele

(osobní, terénní, užitková, motocykly)

Základní Asistence
		
Asistence Komfort
		
(SL EASY)

Příčina

CZ / ZAHRANIČÍ

Asistence Super
(SL RENT+ SL Security)

SafeLine

			

Způsob pomoci

PU*

CZ / ZAHRANIČÍ
5.000 Kč / 300 €

CZ / ZAHRANIČÍ

3.000 Kč / 150 €
Oprava na místě nebo odtah
PORUCHA				

10.000 Kč / 400 €

CHYBA ŘIDIČE

		
3.000 Kč / 175 €

3.000 Kč / 175 €

TAXI

1.000 Kč / 100 €

PU*
		

Ubytování v hotelu

		

Náhradní vozidlo

NE

NE

První pojištění vozidel, které může zachránit život.
První pojištění vozidel, kde klienti platí podle najetých km.
Tento materiál je určen pro klienty UNIQA pojišťovny, kteří si vybrali pojištění vozidla
s aktivní asistencí SafeLine. Gratulujeme Vám k této volbě.

reálné náklady / 400 €

1 noc - 1.500 Kč/100 € os/noc 2 noci - 2.500 Kč / 200 € os/noc 3 noci - 2.500 Kč / 250 € os/noc
24 hod (vyjma poruchy)

5 dnů nebo 5.000 Kč / 200 €

7 dnů nebo 7.000 Kč / 300 €

NE / ORG

NE / 1.700 €

NE / 2.000 €

NE / ORG

NE / 150 €

NE / 150 €

NE / ORG

NE / advokát až 7.500 €

NE / advokát až 7.500 €

PU*, PORUCHA Repatriace vozidla do ČR
		
(oprava delší než 7 dnů)
Úhrada sešrotování
PU*, PORUCHA, Půjčka při zadržení, vazbě,
CHYBA ŘIDIČE uvěznění v zahraničí

Všeobecná charakteristika UNIQA SafeLine
n

Aktivní asistence UNIQA SafeLine – jedinečný systém ochrany života cestujících osob ve

n

UNIQA SafeLine je první asistenční služba pro Váš vůz a jeho posádku, která se sama zapojí

n

Nárazové čidlo umístěné ve vozidle okamžitě automaticky přenáší signál o havárii na

vozidle i vozidla samotného.
do efektivního řešení nouzových situací, v nichž hraje důležitou roli čas.

*PU = pojistná událost, pro tento leták vyjma Poruchy a Chyby řidiče.
Závazné znění naleznete ve VPP UCZ/As-A/17, také na www.uniqa.cz.

dispečink asistenční služby, která ihned zorganizuje potřebnou pomoc.
Palubní jednotka navíc hlídá automobil a spolehlivě lokalizuje vůz při odcizení.
Hyundai pojištění sjednané po 1. 12. 2017 se řídí podmínkami DPP/Hyundai/17 a Souborem
pojistných podmínek – pojištění vozidel 2017.
Vámi sjednaná smlouva bude využívat komunikaci prostřednictvím e-mailů a SMS. Z tohoto důvodu je i veškerá dokumentace, včetně všeobecných a doplňkových pojistných podmínek (kromě zelené karty), zasílána elektronickou formou na e-mailovou adresu sdělenou pojišťovně ve
smlouvě. Tuto e-mailovou adresu můžete v průběhu platnosti pojištění bezplatně změnit.
Pojistné podmínky si můžete také stáhnout z webových stránek UNIQA https://www.uniqa.cz/
dokumenty-ke-stazeni/.

Ale UNIQA SafeLine umí ještě více…
n

Funkční v celé Evropě (viz pojistné podmínky k asistenci)

n

Zabezpečení vozidla proti odcizení

n

Unikátní propojení pojištění, bezpečnosti a asistenčního dohledu

n

Elektronická kniha jízd (součástí webová aplikace – instrukce ke vstupu do aplikace pojistník

n

Analýza nehody – pomoc při nezaviněné škodě, chrání majitele a jeho bonus

obdrží přes SMS po aktivaci jednotky)
n

Jednotka instalovaná ve vozidle neomezuje řidiče

n

Bezplatná aplikace UNIQA SafeLine (verze 2.0) pro mobilní zařízení na Google Play

n

Lokalizace vozidla pro potřeby pojistníka – součást aplikace UNIQA SafeLine (verze 2.0)

n

Nouzové softwarové tlačítko v mobilní aplikaci pro přivolání asistenční pomoci.

i App Store.

Stisk tlačítka aktivuje signál nouze na dispečinku asistenční služby.
Operátor asistenční služby volá zpět klienta a bezodkladně organizuje potřebnou pomoc.
EU 4341/1/E

n

Lokalizace vozidla v případě krádeže – asistenční operátor na žádost majitele

Pro Hyundai pojištění byla vybrána optimální varianta z nabídky
UNIQA - SafeLine RENT
n

V této variantě je pronájem palubní jednotky, její aktivace i montáž na vybraných pracovištích zdarma.

n

Palubní jednotka se montuje na místa ve vozidle skrytá.

n

Nouzové hardwarové tlačítko B-call pro přivolání asistenční pomoci.

n

Sleva z pojistného až 25 % z povinného ručení i havarijního pojištění podle
počtu ujetých km.

n

Po ukončení pojištění se pojistník stává vlastníkem jednotky.

n

U tohoto produktu se hradí deaktivační poplatek (viz dále).

Pravidla použití slev za roční nájezd km – zkrácená informace
V prvním roce pojištění je tolerováno překročení limitu km ve smlouvě o 2 tis km.
Od druhého roku pojištění se 1x ročně sleva odvozuje od nájezdu km v předchozím roce.
Detailní a závaznou specifikaci naleznete v podmínkách DPP/SafeLine/2017.

sleva/přirážka
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UNIQA hradí náklady na provoz telematických jednotek dodavatelům jednorázově.
Z toho je odvozena nutnost účtovat deaktivační poplatek.
n Deaktivační poplatek je odvozen ze základního ročního pojistného SafeLine
(před případnou slevou).
Tento poplatek se od druhého roku pojištění snižuje podle doby zbývající do
nejbližšího příštího výročí smlouvy.
n Deaktivační poplatek se hradí, pokud dojde k ukončení smlouvy mimo výročí
smlouvy, nebo zpětně.
n Deaktivační poplatek se nehradí, je-li smlouva ukončena kdykoli z důvodu
totální škody a nebo k druhému a dalšímu výročí smlouvy.
n Deaktivační poplatek UNIQA klientovi na jeho žádost vrátí v případě, že uzavře na jiné vozidlo novou pojistnou smlouvu včetně SafeLine.

sleva / přirážka za km
nájezd km

Po ukončení pojištění:

poznámka
Sleva
Sleva
Sleva
Sleva
Běžné pojistné
Přirážka
Přirážka
Přirážka

Poznámka: na dálnici se km započítávají pouze jednou polovinou!

Poznámka:
Uvedené slevy / přirážky za nájezd km jsou při výpočtu aplikovány tehdy, je-li tak na návrhu,
resp. v pojistné smlouvě, výslovně uvedeno. Některé produkty povinného ručení a havarijního
pojištění tuto úpravu pojistného neobsahují, např. v rámci flotilového pojištění, pojištění v rámci
leasingu / úvěru, a podobně.

Toto ustanovení neplatí při ukončení v prvním roce pojištění.
n Závazné podmínky se řídí DPP/SafeLine/2017.

