Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinného ručení) jsou hrazeny škody na zdraví
a majetku, které vzniknou jiným osobám. Ze zákona je toto pojištění povinné.  
Informace pro osobní, užitková a terénní vozidla.
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PRIMA Bonus
Extra zvýhodnění pro klienty s bonusem 50 %
Pokud je klient s 50% bonusem pojištěn další roky, je v případě škody (bez ohledu na zavinění) zvýhodněn nižším,
případně žádným přestupňováním jeho bonusové třídy.







Úrazové pojištění dětí ve vozidle
Úrazové pojištění dětí do 15 let, 100 000 Kč smrt,
100 000 Kč trvalé následky, 100 Kč nemocniční odškodné











POVINNÉ RUČENÍ
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ na majetku/zdraví (mil. Kč)
Spoluúčast 10 000 Kč v zahraničí
Pro vozidla, která jsou provozována převážně v ČR,
za účelem nejlevnějšího pojistného.



Základní asistence
Základní asistence zdarma v případě havárie,
poruchy, živlu či odcizení



První škoda bez vlivu na bonus
- Je běžné, že po škodě přijde klient až o 36 měsíců
bezeškodní doby. To neplatí u UNIQA.
- Po první škodě nesnížíme klientovi jeho bonus.
Fixace pojistného po celou dobu pojištění
- Při uzavření pojištění s tímto limitem plnění, nedojde
k navýšení pojistného v průběhu trvání pojistné smlouvy.
- Změna může nastat jen vlivem bonus/malus.



Rozšíření MAX
Odcizení vozidla + živel (POUZE totální škoda)
- Pro osobní vozidla starší 5 let bez havarijního pojištění
- Pojistná částka dle zdvihového objemu motoru
             do  1000 ccm    50 000 Kč
     1001  -   1350 ccm    80 000 Kč
     1351  -   1850 ccm  120 000 Kč
     1851  -   2500 ccm  160 000 Kč
             od  2501 ccm  200 000 Kč
- Spoluúčast u odcizení vozidla dle zvoleného tarifu
- Platí stejně jako povinné ručení v celé Evropě dle zelené
karty
- Nelze kombinovat se sezónním pojištěním

možné
rozšíření
spoluúčast
20 %
min.
1000 Kč

možné
rozšíření
spoluúčast
10 %
min.
1000 Kč

možné
rozšíření
spoluúčast
0%
min.
1000 Kč

Sezónní pojištění
- Speciální nadstavba pojistné smlouvy výhodná
pro kabriolety, motocykly, zimí skútry
- Pojištění lze sjednat na období   Letní:  1. dubna - 31. října
Zimní: 1. října - 30. dubna
- Pojistná smlouva platí celý rok, tj. není nutné vozidlo
odhlašovat z registru.
- Pokud dojde ke škodní události mimo sjednané období,
uhradí pojišťovna škodu, ale pojištěný se na škodě
vyplacené poškozenému podílí 30%.
- Nelze kombinovat s rozšířením MAX

možno
sjednat  
v rámci
tohoto
tarifu

možno
sjednat  
v rámci
tohoto
tarifu

možno
sjednat  
v rámci
tohoto
tarifu

možno
sjednat  
v rámci
tohoto
tarifu

Havarijní pojištnění (KASKO) Vás chrání proti škodám na vlastním vozidle, a to i v případě zaviněné nehody.
Informace pro osobní, užitková a terénní vozidla.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

KASKO
Basic

KASKO
Havarie

KASKO
Odcizení

KASKO
Komplet

KASKO
KOMFORT

KASKO
SUPER

KASKO
MAX
12/24/36

GAP
36

Doporučený produkt pro OJETÁ vozidla
Doporučený produkt pro NOVÁ vozidla
SAFE LINE RENT / RENT +

Možnost sjednat pojištění pro vozidla
Základní asistence zdarma v případě
havárie, poruchy, živlu či odcizení

od 5 let
stáří

nová
(max 6 měs./max 100 km)

všechna















380 Kč

550 Kč

550 Kč

550 Kč





















































































Asistence Komfort
- Komfortní asistence v případě havárie,
poruchy, živlu či odcizení s navýšenými
limity plnění
- Obsahuje i přímou likvidaci škody

Živelní události
Poškození celého vozidla i jeho částí
Střet se zvěří - pád či náraz věci
- Zahrnuje nejenom střet se zvěří, ale i poškození měkých částí vozu (kabeláž) zvířaty.
- Dále pak pád věci

Přímá likvidace škody - havárie
nezaviněná
- Regres vůči jinému pojistiteli
- Díky přímé likvidaci se nemusíte obracet
na viníka nehody.

Havárie
Havárie jakákoli i zaviněná

Odcizení
Odcizení celého vozidla i jeho částí.

Vandalismus
Úmyslné poškození vozidla třetí osobou.



PRIMA Bonus – extra zvýhodnění
pro klienty s bonusem 50 %
Pokud je klient s 50% bonusem pojištěn
další roky, je v případě škody (bez ohledu na
zavinění) zvýhodněn nižším případně žádným
přestupňováním jeho bonusové třídy.

První škoda bez vlivu na bonus
- Je běžné, že po škodě přijde klient až od 36
měsíců bezeškodní doby. To neplatí u UNIQA.
- Po první škodě nesnížíme klientovi jeho
bonus.

Pojištění všech skel zdarma
Pojištění pro případ poškození všech skel
vozidla bez spoluúčasti.

Náhradní vozidlo
Pokud je vozidlo poškozené pojistnou
událostí z KASKO pojištění opravováno
v servisu, má klient nárok na zapůjčení
náhradního vozidla.


pokračování >>

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

KASKO
Basic

KASKO
Havarie

KASKO
Odcizení

KASKO
Komplet

KASKO
KOMFORT

KASKO
SUPER

KASKO
MAX
12/24/36

GAP
36

Doporučený produkt pro OJETÁ vozidla
Doporučený produkt pro NOVÁ vozidla
SAFE LINE RENT / RENT +

SafeLine RENT, RENT +
- Zajištění okamžité asistence v případě
nehody = záchrana ŽIVOTA
- Analýza nehody, chrání klienta při
nezaviněné škodě
- Lokalizace vozidla v případě krádeže
- Asistence na žádost B-call
- Kniha jízd
- Sleva až 25 % za počet najetých km i na
KASKO i na POV





Zvýhodněná spoluúčast
při opravě u prodejce vozidla
- V případě částečné škody a opravy u stejného
dealera, kde bylo vozidlo zakoupeno se
snižuje spoluúčast na polovinu.
- V případě totální škody nebo krádeže
a zakoupení nového vozidla u stejného
dealera se odpouští celá spoluúčast.



Pojištění GAP 36
- GAP 36 - po dobu 3 let od zakoupení

vozidla pojišťovna garantuje, že v
případě odcizení vozidla nebo totální
škody, vyplatí rozdíl mezi pořizovací
a obecnou cenou vozidla.
- U Kasko MAX lze sjednat i na 1 nebo 2 roky
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lze
sjednat
vč. krytí
spoluúčasti

Malý GAP
V případě pořízeného vozidla na leasing
Vám bude pojistné plnění při totálních
škodách vyplaceno až do výše nesplacené
hodnoty vozidla.



Omezení - sezónní pojištění
- Speciální nadstavba pojistné smlouvy výhodná pro kabriolety, motocykly, zimí skútry
- Pojištění lze sjednat na období
Letní:  1. dubna - 31. října
Zimní: 1. října - 30. dubna
- Pojišťovna plní škody způsobené havárií
pouze ve sjednaném období. Mimo
toto období jsou kryty pouze rizika živel,
vandalismus a odcizení.

Spoluúčasti: 0 % min. 500 Kč
3 % min. 3 000 Kč
5 % min. 5 000 Kč
10 % min. 10 000 Kč
20 % min. 20 000 Kč
	Franšíza integrální 5 000 Kč *

možno
sjednat  
v rámci
tohoto
tarifu
















* Franšíza integrální: v případě parciální škody nad 5 000 Kč je spoluúčast 0 Kč











GAP

50 %
10 %
rozdíl mezi novou a tržní cenou spoluúčast

Pojištění GAP - nová cena vozidla
- Lze sjednat na plnění bez spoluúčasti i se spoluúčastí
- U kasko Super je v případě totální škody a zakoupení nového vozidla u stejného dealera plnění bez spoluúčasti
- Samostatné pojištění GAP lze sjednat i na vozidla, která nemají u UNIQA havarijní pojištění

40 %
havarijní pojištění

