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sídla vlastnína náhradního
využívání asistenčních
služeb poskytovaných
partnerem
Allianz
ka vozidla
(bez nároku
nabúhradu
nákladĮ
silniÌní
pojišťovny,
a. vbËR
s., dostupným
z České
republiky
i ze nabpohonné
zahraničí na hmoty,
tel. čísle
+420
abparkovací
poplatky)
vbpĘípadÚ
úrazu Ìia hospitalizace
vozidla,
241
170 000 (dále
jen „smluvní
partner“),
to opakovaně ĘidiÌe
po celou
dobuztrájeho
platnosti.
ty nebo zniÌení jeho zdravotních pomĮcek (sbvýjimkou brýlí abkontaktních
ÌoÌek) nezbytných pro bezpeÌné
Ęízení
vozidla; veb variantÚ STANDARD
Článek
II
vb maximální výši 5.000 KÌRozsah
(mimopojištění
území ËR 10.000 KÌ); podmínkou poskytnutí této služby je doložení
potvrzení
lékaĘe, že jeho zdravotní nebo
Část
A
psychický
nebo
chybÚjící
zdravotní
pomĮcky
neumožćují
Ęídit
V případě,
že jestav
vozidlo
po poruše,
následkem
havárie,
živelnímu
události,
vandalismu,
jeho
poškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem nebo odcizení jeho
vozidlo,
části
nepojízdné,
má oprávněná
osoba nárok dveĘí
na zorganizování
a úhradu: spínací
b)
nákladĮ
nab otevĘení
zabouchnutých
vozidla, odemknutí
– skĘíćky
příjezdu nebo
a odjezdu
asistenční
zámku
Ęadicí služby,
páky (pokud je to technicky možné ab opráv– nÚnou
opravy vozidla
službou nanebo
místějeho
poruchy
s výjimkou
náhradních
dílů,
osobouasistenční
akceptovatelné)
odtahu
dob nejbližší
opravny
které si hradí oprávněná osoba sama,
schopné
vozidlo
odbornÚ
otevĘít,
odemknout
spínací
skĘíćku
nebo
zá– výloh za vyproštění a za manipulaci s vozidlem,
Ęadicí
páky,
pokud vozidlo
dĮvodu
odcizení,
ztráty nebo
– mek
odtahu
vozidla
do nejbližší
opravnyzĮstane
schopné zb
vozidlo
opravit,
nebo odtahu
vozipoškození
klíÌĮ
nebo
zbdĮvodu
poškození
nepojízdné;
vebvariantÚ
dla do jiného
místa,
které
si oprávněná
osoba zámkĮ
určí v případě,
že opravna
určená
10.000
KÌ)od– vyžánelze
STANDARD
vbmaximální
výšischopna
5.000 KÌvozidlo
(mimozprovoznit
území ËRdo
smluvním partnerem
nebude
8 hodin
dání asistenční
služby,
uplatnit
vbsoubÚhu
sbasistenÌní službou dle odd. I, Ìl. II odst. 1 abodd. II Ìl. II
ve variantě
STANDARD
v maximální
výši 5.000 Kč (mimo území ČR 10.000 Kč).
Ìást Abodst.
1 tÚchto
DPP,

2. V případě, že je vozidlo po poruše, následkem havárie, živelní události, vandalismu,

jeho poškození zvířetem nebo následkem střetu se zvířetem nebo odcizení jeho

c) dopravy ĘidiÌe zabúÌelem vyzvednutí opraveného vozidla zbopravny vbpĘíčásti nepojízdné a nepodaří-li se ho zprovoznit do 8 hodin od vyžádání asistenční
padÚ,a také
že oprava
vozidla
vb opravnÚ
urÌené
smluvním
partnerem
nebude
služby,
v případě,
kdy došlo
k odcizení
vozidla,
má oprávněná
osoba
nárok
dob8
hodin odbvyžádání asistenÌní služby; obvolbÚ dopravního
nadokonÌena
zorganizování
a úhradu:
smluvní partner,
a) prostĘedku
ubytování vrozhoduje
hotelu v maximální
výši 2.000 Kč za noc a osobu, a to ve variantě STANDARD
po dobuĘidiÌe
nejvýše
2 autopĮjÌovny,
nocí anebo dopravu
do místa jejího
bydliště
d) nákladĮ
nab dopravu
dob
nab zapĮjÌení
náhradního
nebo jiného
místa, ale
pouze do
nákladů,
které by
byly
vynaloženy
vozidla
ab pĘeložení
nákladu
nabvýše
náhradní
vozidlo
pro
jeho
jízdu dobsmluvmísta
ním partnerem
za její návrat
do místa
jejího bydliště;
o druhuvbmaximální
poskytnuté asisvebvariantÚ
STANDARD
výši
urÌeného
oprávnÚnou
osobou;
tenční
služby,
jakož
i
o
volbě
dopravního
prostředku,
rozhoduje
smluvní
part10.000 KÌ vbpĘípadÚ, že vozidlo obcelkové hmotnosti nad 3b500 kg zĮstane
ner,
mimo území ËR nepojízdné abnepodaĘí se jej zprovoznit dob2 dnĮ odbvyžáb) úschovy nepojízdného vozidla ve variantě STANDARD
dání
asistenÌní
služby.
- v maximální
výši
500 Kč na den po dobu nejvýše 2 dnů pro vozidlo s celkovou
4. Pojistnou
smlouvou
mohou
hmotností
do 3 500
kg, být sjednány následující zvýšené finanÌní limity
pro -asistenÌní
služby
vyjmenované
vbtétoČR
Ìásti
A: Kč) na den po dobu nejvýše 2
v maximální
výši 750
Kč (mimo území
2.000
pracovních
dnůa),
prob),
vozidlo
s celkovou hmotností nad 3 500 kg;
a) odst.
1 ab3 písm.
abto vebvariantÚ:
přičemž
soboty,
neděle avýši
státní
svátkyKÌse(mimo
do tétoúzemí
lhůty nezapočítávají.
– DUO:
vbmaximální
10.000
ËR 20.000 KÌ),
3. Oprávněná
osoba má dále
nárok
na zorganizování
a úhradu:
– TRIO: vbmaximální
výši
15.000
KÌ (mimo území
ËR 30.000 KÌ),
a) náhradního řidiče pro nejkratší cestu do místa bydliště nebo sídla vlastníka vozi– PROFI: vbmaximální výši 35.000 KÌ (mimo území 70.000 KÌ),
dla v ČR (bez nároku na úhradu nákladů na pohonné hmoty, silniční a parkovací
–poplatky)
MAXI: bez
finanÌních limitĮ,
v případě úrazu či hospitalizace řidiče vozidla, ztráty nebo zničení
b) odst.
2 písm. a), abto
vebvariantÚ:
jeho zdravotních
pomůcek
(s výjimkou brýlí a kontaktních čoček) nezbytných
–pro
DUO:
pobdobu
nejvýše
4 nocí,
bezpečné
řízení
vozidla;
ve variantě STANDARD v maximální výši 5.000 Kč
–(mimo
TRIO, území
PROFIČR
abMAXI:
nejvýšeposkytnutí
6 nocí, této služby je doložení po10.000pobdobu
Kč); podmínkou
tvrzení
lékaře,b),
žeabto
jehovebvariantÚ:
zdravotní nebo psychický stav nebo chybějící zdravotní
c) odst.
2 písm.
mu neumožňují
vozidlo,
–pomůcky
DUO: pobdobu
nejvýše řídit
4 dnĮ,
b) –nákladů
na otevření
zabouchnutých
nebo6zamčených
dveří vozidla, odemknutí
TRIO, PROFI
abMAXI:
pobdobu nejvýše
dnĮ,
spínací skříňky nebo zámku řadicí páky (pokud je to technicky možné a oprávd) odst. 3 písm. d), abto vebvariantÚ:
něnou osobou akceptovatelné) nebo jeho odtahu do nejbližší opravny schopné
–vozidlo
DUO : maximální
výši 20.000
KÌ, spínací skříňku nebo zámek řadicí páky,
odborně otevřít,
odemknout
–pokud
TRIO:vozidlo
vbmaximální
výši
30.000zabouchnutí,
KÌ,
zůstane
z důvodu
odcizení, ztráty nebo poškoze–níPROFI
: vbmaximální
70.000zámků
KÌ, nepojízdné; ve variantě STANDARD
klíčů nebo
z důvoduvýši
poškození
–vMAXI:
bez výši
finanÌního
maximální
5.000 Kčlimitu.
(mimo území ČR 10.000 Kč) – nelze uplatnit v souběhu s asistenční službou dle odd. I, čl. II odst. 1 a odd. II čl. II část A odst. 1 těchto
DPP,
Îást B
dopravy řidiče
za účelem
vyzvednutí
opraveného
vozidla
z opravnyhmotnosti
v případě,
1. Vbc) pĘípadÚ,
že osobní
nebo
nákladní
automobil
ob celkové
že oprava vozidla v opravně určené smluvním partnerem nebude dokončena
dob 3b 500 kg zĮstane pob poruše, následkem havárie, živelní události, vando 8 hodin od vyžádání asistenční služby; o volbě dopravního prostředku rozdalismu,
jeho
poškození
hoduje
smluvní
partner,zvíĘetem nebo následkem stĘetu se zvíĘetem nebo
odcizení
jeho
nepojízdný
abjeautopůjčovny,
nezbytný jeho
dobpro
danou znaÌku
d) nákladů
naÌásti
dopravu
řidiče do
naodtah
zapůjčení
náhradního
voziautorizované
nebonákladu
smluvní
nebo
dojde
dla a přeložení
naopravny
náhradnípojistitele
vozidlo pro
jehopokud
jízdu do
místakbodcizení
určeného
oprávněnou
osobou;
ve variantě
STANDARD
v maximální
výši
10.000
Kčodciv přítakového
automobilu
sbplatným
havarijním
pojištÚním
pro
pĘípad
jeho
že vozidlo
o celkové
hmotnosti
nad 3 500
kg zůstanenabasistenÌní
mimo území ČR
neslužosobakromÚ
zenípadě,
ubAllianz
pojišĤovny,
a. s.,
má oprávnÚná
pojízdné vbÌásti
a nepodaří
se jej zprovoznit
do 2 dnů
odnabzorganizování
vyžádání asistenční
služby.
by uvedené
Abtohoto
Ìlánku rovnÚž
nárok
abúhradu:
4. a)Pojistnou
smlouvou
mohouosobního
být sjednány
následující
zvýšené
finanční
limity
pro
pĘistavení
náhradního
automobilu
nebo
odvozu
posádky
voziasistenční služby vyjmenované v této části A:
dla
dobautopĮjÌovny,
organizaci
zapĮjÌení
náhradního
osobního
automoa) odst. 1 a 3 písm. a), b), a to ve variantě:
bilu
(sblimitem pĮjÌovného
1.000
KÌ/den)
následného
vyzvednutí
– TRIO
v maximální
výši 15.000
Kč abjeho
(mimo území
ČR 30.000
Kč),
ab– odvozu
autopĮjÌovny
až dob vzdálenosti 50 km odb místa jeho
MAXI zpÚt dobbez
finančních limitů,
b) vyzvednutí
odst. 2 písm.nebo
a), a to ve variantě:
– TRIO, MAXI
po dobu
nejvýše
nocí, jejich bydlištÚ nebo jiného spob) odvozu
ÌlenĮ posádky
vozidla
dob6místa
c) leÌného
odst. 2 písm.
b), a to ve stejnÚ
variantě:
abmaximálnÚ
vzdáleného místa – nelze uplatnit vbsoubÚhu
– TRIO, MAXIslužbou
po dle
dobu
nejvýše
sbasistenÌní
odd.
II Ìl. 6
II dnů,
Ìást. Abodst. 2 písm. a) tÚchto DPP.
d) odst. 3 písm. d), a to ve variantě:
2. Ob volbÚ ab zpĮsobu zajištÚní dostupnosti náhradního osobního automobilu
– TRIO
v maximální výši 30.000 Kč,
abodvozu
rozhodujelimitu.
smluvní partner.
– MAXIposádky vozidla
bez finančního

3. OprávnÚná osoba je povinna zab úÌelem pĘevzetí pĘistaveného náhradního
Část B
vozidla pĘedložit zástupci smluvního partnera svĮj obÌanský prĮkaz nebo
1. V případě, že osobní nebo nákladní automobil o celkové hmotnosti do 3 500 kg
cestovní
pas
abĘidiÌský
prĮkaz
sboprávnÚním
kbĘízení pĘistaveného
osobního
zůstane po poruše, následkem havárie, živelní události,
vandalismu, jeho
poškoautomobilu
abpotvrdit
podmínky
spojené
sbjeho pronájmem
abužíváním
zení zvířetem
nebo následkem
střetu
se zvířetem
nebo odcizení
jeho části (napĘ.
nepovlastnictví
embosované
kreditní
vÚk značku
ĘidiÌe vyšší
než 21 let,
vlastnicjízdný a je nezbytný
jeho odtah
do karty,
pro danou
autorizované
nebo
smluvní
tví
ĘidiÌského
oprávnÚní
pro Ęízení
delší nežautomobilu
2 roky, nemožnost
opravny
pojistitele
nebo pokud
dojdeautomobilu
k odcizení takového
s platným
havarijním
pojištěním
pro případ
jeho
odcizení
u Allianz pojišťovny, a. s., má oprávopustit
sbvozidlem
území
daného
státu
apod.).
něná osoba
kroměvypĮjÌeného
asistenční služby
uvedené
v části A
tohoto článku
rovněž mĮže
nárok
4. Doložení
vrácení
vozidla
ab úhrada
pĮjÌovného
pĮjÌiteli
na podmínkou
zorganizování
a úhradu:
být
vydání
odtaženého nepojízdného vozidla zbopravny, resp. poa) přistavení náhradního osobního automobilu nebo odvozu posádky vozidla
skytnutí pojistného plnÚní zbpojištÚní pro pĘípad odcizení.
do autopůjčovny, organizaci zapůjčení náhradního osobního automobilu (s lisbposkytovatelem
asistenÌních
služeb
jsou oprávnÚni
po5. Pojistitel
mitemspoleÌnÚ
půjčovného
1.000 Kč/den) a jeho
následného
vyzvednutí
a odvozu zpět
žadovat
poboprávnÚné
osobÚ
úhradu50nákladĮ,
které
jimvyzvednutí
vznikly vbsouvislosti
do autopůjčovny
až do
vzdálenosti
km od místa
jeho
nebo
sbjejím
nedodržením
výpĮjÌních
podmínek
pĮjÌovny
vozidel.
b) odvozu
členů posádky
vozidla do
místa jejich
bydliště
nebo jiného společného
a maximálně
stejně
vzdáleného
6. Pokud
zb pojištÚní
sjednaných
kbmísta.
nepojízdnému automobilu vyplývá nárok
O
volbě
a
způsobu
zajištění
dostupnosti
náhradního
osobního
automobiluuživatel
a odvo2. nabúhradu nákladĮ zabnájem náhradního vozidla, uplatní oprávnÚný
zu posádky
vozidla
rozhoduje
smluvní
vozidla
nárok
nabjejich
úhradu
pĘímopartner.
vĮÌi pojistiteli.
3. Oprávněná osoba je povinna za účelem převzetí přistaveného náhradního vozidla

předložit zástupci smluvního partnera svůj občanský průkaz nebo cestovní pas

ODDÍL III – Výluky z pojištÝní
a řidičský průkaz s oprávněním k řízení přistaveného osobního automobilu a po1. PojištÚní
dle odd.spojené
IbabII tÚchto
se nevztahuje
na: (např. vlastnictví embosotvrdit podmínky
s jehoDPP
pronájmem
a užíváním
a)vané
všechny
zaplacené
souhlasu
smluvního
partkreditnínáklady
karty, věk
řidiče vyššíbez
nežpĘedchozího
21 let, vlastnictví
řidičského
oprávnění
pro
nera,
sbvýjimkou
pĘípadĮ,
kdy oprávnÚná
osoba prokáže,
žeúzemí
se zbdĮvodĮ
řízení
automobilu
delší
než 2 roky,
nemožnost opustit
s vozidlem
daného
státu
apod.). zĘetele nemohla spojit sbasistenÌní centrálou smluvního parthodných
4. Doložení
vrácení
vypůjčeného
vozidla nebyl
a úhrada
půjčovného
půjčiteli
může být
nera nebo
pokud
smluvní partner
schopen
zbdĮvodĮ
mimoĘádných
podmínkou
odtaženého
asistenÌní
službunepojízdného
poskytnout, vozidla z opravny, resp. poskytnutí
okolnostívydání
pojistného plnění z pojištění pro případ odcizení.
b) všechny náklady, které vynaložily složky integrovaného záchranného
5. Pojistitel společně s poskytovatelem asistenčních služeb jsou oprávněni požasystému vbrámci povinností stanovených zákonem,
dovat po oprávněné osobě úhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s jejím
c)nedodržením
všechny náklady
vyplývající
zepůjčovny
škod, které
vznikly vb dĮsledku povstání,
výpůjčních
podmínek
vozidel.
násilných
nepokojĮ,
stávek,
teroristického
jednání,vyplývá
váleÌných
6. Pokud
z pojištění
sjednaných
k nepojízdnému
automobilu
nárokudálostí,
na úhranebo
státní moci,
zemÚtĘesení
nebo jaderné
du zásahu
nákladůúĘední
za nájem
náhradního
vozidla,
uplatní oprávněný
uživatelenergie,
vozidla nárok
jejich úhradu
přímo
vůči pojistiteli.
d)na všechny
náklady
vyplývající
ze škod, které vznikly následkem požití alkoholu nebo návykových látek, ODDÍL III
e) všechny náklady vyplývající
ze škod
vzniklých úÌastí vozidla nabzávodech,
Výluky
z pojištění
1. Pojištění
dle odd.absoutÚžích
I a II těchto DPP
se nevztahuje
na: ze škod, které vznikly vbdĮabnáklady
vyplývající
pĘehlídkách
a) sledku
všechnysázky
náklady
zaplacené
bez předchozího
souhlasu smluvního
partnera,
Ìi úÌasti
oprávnÚných
osob nabtrestném
Ìinu,
s výjimkou
případů,
kdy oprávněná
osoba
prokáže,
že vbsedĮsledku
z důvodůdopravní
hodných
f) všechny
náklady
vyplývající
ze škod,
které
vznikly
zřetele nemohla spojit s asistenční centrálou smluvního partnera nebo pokud
nehody úmyslnÚ zavinÚné ĘidiÌem pojištÚného vozidla Ìi vbdĮsledku jeho
smluvní partner nebyl schopen z důvodů mimořádných okolností asistenční
sebevraždy
Ìi pokusu obsebevraždu,
službu poskytnout,
g)b) všechny
celní, tranzitní
abdálniÌní
poplatky
abdanÚ, náklady
nabpohonné
všechny náklady,
které vynaložily
složky
integrovaného
záchranného
systému
hmoty
pokud nárok
nabúhradu parkovného nevyplývá zbodd.
v rámci abparkovné,
povinností stanovených
zákonem,
c) II
všechny
náklady
škod, DPP,
které vznikly v důsledku povstání, náÌl. II Ìást
Abodst.vyplývající
2 písm. b)zetÚchto
silných nepokojů,
stávek, teroristického
jednání, válečných událostí, zásahu
h) všechny
náklady spojené
se škodami následnými,
úřední nebo
státníspojené
moci, zemětřesení
nebo
jaderné energie,
i) všechny
náklady
sbpĘepravou
nákladu,
všechny kdy
náklady
vyplývající
ze škod, došlo
které vznikly
následkem
j)d) pĘípady,
kbporuše
nebo nehodÚ
následkem
závady,požití
kteráalkoholu
nebyla
nebo návykových látek,
odstranÚna, aÌkoliv byla oprávnÚná osoba nabnutnost jejího odstranÚní
e) všechny náklady vyplývající ze škod vzniklých účastí vozidla na závodech, přeze
stranya smluvního
partnera
nebo jímzepovÚĘenou
osobouv vbsouvislosti
hlídkách
soutěžích a náklady
vyplývající
škod, které vznikly
důsledku sázsbposkytnutím
dĘívÚjšího
pojistného
plnÚní
ky či účasti oprávněných
osob
na trestném
činu,upozornÚna,
k)f) všechny
nákladyvyplývající
vyplývající
škod,
které
vznikly
vbdĮsledku
nedostateÌvšechny náklady
zeze
škod,
které
vznikly
v důsledku
dopravní
nehody
úmyslně
zaviněnépohonných
řidičem pojištěného
v důsledku jeho
sebevraždy
či poného
množství
hmot Ìivozidla
jinýchčiprovozních
náplní
nebo vbdĮkusu o sebevraždu,
sledku
jejich zámÚny,
všechny celní,
tranzitní
a dálniční
poplatky
a daně, náklady
nabaterie,
pohonné hmol)g) všechny
náklady
vyplývající
ze škod
zpĮsobených
vybitím
ty a parkovné, pokud nárok na úhradu parkovného nevyplývá z odd. II čl. II
m) všechny
náklady vyplývající ze škod spojených sbpoškozením pneumatik.
část A odst. 2 písm. b) těchto DPP,
2. Vbh)pĘípadÚ,
že je kb vozidlu sjednáno platné pojištÚní asistence PLUS, výluky
všechny náklady spojené se škodami následnými,
uvádÚné
vbodst.
1 písm.
k), l)s abm)
se neuplatní.
i) všechny
náklady
spojené
přepravou
nákladu,
j) případy, kdy k poruše nebo nehodě došlo následkem závady, která nebyla odIV – SpoleÏná
ustanovení
straněna, ačkoliv ODDÍL
byla oprávněná
osoba na
nutnost jejího odstranění ze strany
smluvního partnera
Nárok nabasistenÌní
službynebo jím pověřenou osobou v souvislosti s poskytnutím
dřívějšího
pojistného
plnění
upozorněna,
1. AsistenÌní služby vbrozsahu uvedeném vbodd. IbabII tÚchto DPP jsou poskytok) všechny
náklady
vyplývající
ze škod,
které vznikly
v důsledku
nedostatečného
vány
nabzákladÚ
telefonické
žádosti
oprávnÚné
osoby
nabtelefonní
Ìíslo pro
množství pohonných hmot či jiných provozních náplní nebo v důsledku jejich
tento úÌel urÌené pojistitelem, ab to 24 hodin dennÚ. Všechny náklady nad
záměny,
rámec
tohoto
rozsahu
si hradíze
oprávnÚné
osoby samy.
l) všechny
náklady
vyplývající
škod způsobených
vybitím baterie,
2. AsistenÌní
je vyplývající
možné využívat
Evropy
vÌetnÚ Turecka
sbvýjimm) všechnyslužby
náklady
ze škodnabúzemí
spojených
s poškozením
pneumatik.
Ruska, že
Ukrajiny,
BÚloruska
abMoldávie.
2. kou
V případě,
je k vozidlu
sjednáno
platné pojištění asistence PLUS, výluky uvádě3. PoÌet
oprávnÚných
nabneuplatní.
nÚž se nárok nab jejich využívání vztahuje, je
né v odst.
1 písm. k), l)osob,
a m) se

omezen poÌtem míst kbsezení dleODDÍL
technického
prĮkazu vozidla. Mezi oprávIV
nÚné osoby nepatĘí osoby pĘepravované
vebvozidle zabúplatu.
Společná ustanovení
4.
VbpĘípadÚ,
že nÚkterá
Nárok
na asistenční
službyze služeb byla oprávnÚné osobÚ poskytnuta vbdobÚ, kdy
nabvyužití
služby neexistoval,
oprávnÚná
osoba
povinna
1. nárok
Asistenční
službyasistenÌní
v rozsahu uvedeném
v odd. I a IIjetěchto
DPP jsou
poskytovány
které
byly vynaloženy
nabposkytnutí
asistenÌní
služby,
nanáklady,
na základě
telefonické
žádosti oprávněné
osoby
na telefonní
číslopojistiteli
pro tento účel
určené pojistitelem, a to 24 hodin denně.
hradit.
Všechny
nad
rámec tohoto
rozsahu
si hradí oprávněné
osoby samy.
5. Pokud
je náklady
kb vozidlu
sjednáno
pojištÚní
asistence
PLUS ab souÌasnÚ
pojištÚní
2. odpovÚdnosti
Asistenční služby
je možné
využívat na provozem
území Evropy
včetně
Turecka
s výjimkou
zab škodu
zpĮsobenou
vozidla
nebo
havarijní
poBěloruska,
Moldavska,
Ruska
a Ukrajiny.
jištÚní,
limity
pojistného
plnÚní
dle odd. IbabII tÚchto DPP vyjádĘené finanÌní
3. Počet oprávněných osob, na něž se nárok na jejich využívání vztahuje, je omezen
Ìástkou
se sÌítají.
počtem míst k sezení dle technického průkazu vozidla. Mezi oprávněné osoby nepatří osoby přepravované ve vozidle za úplatu.

Tyto
jsou že
platné
odb1.
2011
4. VDPP
případě,
některá
ze 7.
služeb
byla oprávněné osobě poskytnuta v době, kdy ná-

rok na využití asistenční služby neexistoval, je oprávněná osoba povinna náklady,
které byly vynaloženy na poskytnutí asistenční služby, pojistiteli nahradit.
5. Pokud je k vozidlu sjednáno pojištění asistence PLUS a současně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla nebo havarijní pojištění, limity
pojistného plnění dle odd. I a II těchto DPP vyjádřené finanční částkou se sčítají.
Tyto DPP jsou platné od 1. 1. 2014

Toyota Pojištění
Toyota Pojištění

Asistenční služby
služby
Asistenční

Nedílnou součástí nabídky Toyota Financial Services Czech
Nedílnou
součástí
nabídky
Toyota
Financial
Services
s.r.o.
je pojištění.
Zejména
pak
ty druhy
pojištění,
kteréCzech
s.r.o. je pojištění. Zejména pak ty druhy pojištění, které
kryjí rizika provozu vozidel (tj. pojištění odpovědnosti
kryjí rizika provozu vozidel (tj. pojištění odpovědnosti
zazaújmy
způsobené
provozem
vozidla,
havarijní
pojištění,
škody
způsobené
provozem
motorového
vozidla,
doplňková
havarijní pojištění
apod.).
havarijní pojištění,
doplňková
havarijní pojištění apod.).
Většinazákazníků
zákazníkůvyužívá
využívánámi
námizprostředkované
zprostředkovanépojištění
pojištěníjiž
Většina
již jako
součást
leasingových
úvěrových
splátek.
jako
součást
leasingových
nebonebo
úvěrových
splátek.
Pro Pro
zákazníky,kteří
kteřídoposud
doposudnevyužívají
nevyužívajínabídky
nabídkypojištění
pojištěnípři
při
tytyzákazníky,

nancování
vozidla,
jsme
společně
s
Allianz
pojišťovnou,
a.s.
financování vozidla, jsme společně s Allianz pojišťovnou, a.s.,
vytvořili speciální produkt Toyota Pojištění. Toto pojištění
vytvořili speciální produkt Toyota Pojištění. Toto pojištění
je vhodné zejména pro ty zákazníky, kteří si pořizují vozidlo
jeza
vhodné
pro
ty zákazníky,
kteřínež
si pořizují
vozidlo
hotovézejména
či cestou
jiného
nancování
prostřednictvím
zaToyota
hotovéFinancial
či cestouServices
jiného s.r.o.
Toyota
Pojištění
je
současně
Czech s.r.o. Toyota Pojištění je
v současně
nabídce i pro
stávající
zákazníky,
řádně kteří
či předčasně
v nabídce
i pro
stávajícíkteří
zákazníky,
řádně či
ukončují
svůj
smluvní
vztah
s
naší
společností
mají zájem si
předčasně ukončují svůj smluvní vztah s naší aspolečností
své
vozidlo
ponechat
v majetku.
a mají
zájem
si své vozidlo
ponechat v majetku.
Přisjednání
sjednáníToyota
ToyotaPojištění
Pojištěnízískáte:
získáte:
Při
prvníznačkový
značkovýpojistný
pojistnýprodukt
produktna
načeském
českémtrhu
trhunabízený
nabízený
• • první
našíspolečností
společnostíaarenomovanou
renomovanouAllianz
Allianzpojišťovnou,
pojišťovnou a.s.,
a.s.,
naší
jistotugarantovaných
garantovanýchaakvalitních
kvalitníchslužeb,
služeb,
• • jistotu
nadstandardnípřístup
přístupkklikvidaci
likvidacipojistné
pojistnéudálosti,
události,
• • nadstandardní
• náhradní vozidlo zdarma po dobu až 30 dnů pro případy
• náhradní vozidlo zdarma po dobu až 30 dnů pro případy
poškození vozidla v důsledku pojistné události,
v důsledku
události,
• poškození
prvotřídnívozidla
asistenční
služby upojistné
nás i v zahraničí,
• prvotřídní
asistenční
služby
u
nás
i
v
zahraničí,
širokou škálu doplňkových připojištění,
• • širokou
škálu
doplňkových
připojištění,
pojištění
přímo
při koupi vozidla
• pojištění
přímo při koupi
vozidla
od autorizovaného
od autorizovaného
prodejce
značky
prodejce
značky
se speciálními sazbami.
Toyota/Lexus
seToyota/Lexus
speciálními sazbami.

*) platí pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3 500 kg
pouze při sjednání
Pojištění
**) jednotlivé
limity jsou
řazenyasistence
postupněPLUS
- podle jednotlivých variant
Vysvětlivky: ano = služba je poskytována
nanční částka = služba je hrazena do stanoveného limitu
org = služba je pouze organizována
ne = služba není poskytována
Součástí povinného ručení i havarijního pojištění je automatický nárok na základní
asistenci. Pokud je současně sjednáno povinné ručení a havarijní pojištění, limity
základní asistence se zdvojnásobí. Pokud je sjednáno povinné ručení nebo havarijní
pojištění a současně asistence PLUS, limity základní asistence a asistence PLUS se
sčítají.

NON STOP asistenční služba Toyota Pojištění:
241 002
170 780
000
+420 283

ASISTENČNÍ SLUŽBY K POJIŠTĚNÍ VOZIDEL – Toyota Pojištění

1. 2011
2014
Platnost od 1. 7.

pro vozidla se sjednaným povinným ručením, havarijním pojištěním nebo pojištěním asistence PLUS s Toyota Pojištěním
Základní asistence
Asistence PLUS STANDARD
Asistence
Odkaz na doplňkové pojistné
Asistence
PLUSPLUS DUO, TRIO, PROFI, MAXI **
Základní asistence
podmínky
ČR
zahraničí
ČR
zahraničí
ČR
zahraničí
(automaticky pro všechny)
STANDARD
TRIO
MAXI
Nepojízdné vozidlo (následkem poruchy, havárie, živelní události, vandalismu, jeho poškození zvířetem
střetu se zvířetem nebo odcizeníČR
jeho části):
ČR nebo následkem zahraničí
zahraničí
ČR
zahraničí
ČR
zahraničí
příjezd
a
odjezd
asistenční
služby
HAVÁRIE / PORUCHA / ŽIVEL / ODCIZENÍ
zdokumentování
místa
dopravní
nehody
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
oprava vozidla na místě
asistenční
službou
OPRAVA
/
ODTAH
/
ÚSCHOVA
vyproštění a manipulace s vozidlem
příjezd
a odjezd
asistenční
služby,
oprava
asistenční
• 10 000 Kč
• 20 000 Kč
odtah vozidla
do nejbližší
autoopravny
nebo
odtahna
do místě
jiného místa,
které si oprávněná osoba určí (pokud
odd. I čl. II odst. 1,
3 000 Kč
• 15 000 Kč
• 30 000 Kč
vozidlo není možné opravit do 8 hodin od přivolání asistenční služby)
službou
2 500 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
odd. II čl. II část A
(5
000
Kč*)
•
35
000
Kč
•
70
000
Kč
2 500 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
bez limitu
bez1limitu
odst.
•
bez

nančního
limitu
•
bez

nančního
limitu
Poznámka: V případě
sjednání spojištění
Asistence PLUS se výše uvedené služby vztahují i na případy, kdy
vyproštění
a manipulace
vozidlem
vozidlo zůstalo nepojízdné v důsledku:
odtah
nepojízdného
vozidla
 nedostatečného
množství
nebo záměny pohonných hmot či jiných provozních náplní
 vybití baterie
6 dnů, 500 Kč
6 dnů, 500 Kč
6 dnů, 500 Kč
6 dnů, 500 Kč
2 dny, 500 Kč
2 dny, 500 Kč
úschova
nepojízdného vozidla
2 dny, 500 Kč
2 dny, 500 Kč
 poškození pneumatik
(750
Kč*)/
(2 000 Kč*)/
(2
000
Kč*)/
(750
Kč*)/
(2
000
Kč*)/
(750
Kč*)/
(2
000
Kč*)/
(750
Kč*)/
(odd. III odst. 2).
den
den
den
den
den
den
den
den
• 500 Kč (750 Kč*) /den (max. 4 dny)
• 500 Kč (2.000 Kč*) /den (max. 4 dny)
500
Kč
(750
Kč*)/den
500
Kč
(2
000
Kč*)/den
•
500
Kč
(750
Kč*)
/den
(max.
6
dnů)
•
500
Kč
(2.000
Kč*)
/den
(max.
6
dnů)
odd.
II
čl.
II
část A
vyzvednutí
opraveného
vozidla
–
doprava
řidiče
do
opravny
(vlak
úschova nepojízdného vozidla
ne
org
org ne
bez
limitu
bez6 limitu
bez2 b)
limitu
(max.
2 dny)
(max. 2 bez
dny) limitu • 500 Kč (750 bez
Kč*) limitu
/den (max. 6 dnů)
•bez
500limitu
Kč (2.000 Kč*) /den (max.
dnů)
odst.
I. tř., bus, letadlo turistická třída, taxi)
• 500 Kč (750 Kč*) /den (max. 6 dnů)
• 500 Kč (2.000 Kč*) /den (max. 6 dnů)
POKRAČOVÁNÍ V CESTĚ
• 20.000 Kč*
doprava řidiče do autopůjčovny a zapůjčení náhradního vozidla
ne
ne
ne
ne
odd. II bez
čl. II část
A
odvoz posádky do servisu nebo domů
org
org
bez limitu
bez limitu
bez limitu • 30.000 Kč* bez limitu
limitu
10 000bez
Kč* limitu
• 70.000 Kč*
odst. 3 d)
přeložení nákladu
na náhradní
vozidlo
ne
ne
ne Kč /
ubytovaní
posádky
vozidla
2ne
000 Kč /
2 000 Kč /
2 000
2 000•Kč
2 000 Kč /
2 000 Kč /
bez/nančního limitu*
org
org
osoba
/
noc
osoba
/
noc
osoba
/
noc
osoba
/
noc
osoba
/
noc
osoba
/ noc
Zabouchnuté, ztracené, odcizené nebo poškozené klíče / poškozené zámky vozidla:
(max. 2 noci)
(max. 2 noci)
(max. 6 nocí)
(max. 6 nocí)
(max. 6 nocí)
(max. 6 nocí)
• 10.000 Kč
• 20.000 Kč
otevření vozidla,
odemknutí
nebo zámku
řadicí páky
org
náhradní
doprava
– vlakspínací
I. tř., skříňky
bus, letadlo
turistická
třída, taxi
org
org org
bez limitu
bez limitu
bez limitu
bez limitu • 30.000 Kč bez limitu
limitu
• 15.000
Kč
odd. I čl.bez
II odst.
2 d),
5 000 Kč
10 000 Kč
• 35.000 Kč
• 70.000 Kč
odd. II čl. II část A odst. 3 b)
přistavení
vozidla
do 3,5t
org
org org
bez limitu
bez limitu
bez
limitu
bez
limitu
bez
limitu
bez
limitu
odtah vozidlanáhradního
do servisu, pokud
je vozidlo
nepojízdné
org
• bez nančního limitu
• bez nančního limitu
zapůjčení
náhradního
vozidla do 3,5t
Novinka
Vyzvednutí opraveného
vozidla:
1 den
1 den
– porucha/havárie/živel
doprava řidiče do opravny ( jízdenka na vlak I. třídy nebo autobus nebo letenka v turistické třídě)
ne
ne
ano
ano
ano
ano
odd. II čl. II část A odst. 3 c)
zapůjčení náhradního vozidla do 3,5t
Novinka
30 dnů
30 dnů
posádce nepojízdného vozidla:
–Pomoc
odcizení
vozidla
• 2.000 Kč / osoba / noc (max. 4 noci)
• 2.000 Kč / osoba / noc (max. 4 noci)
odd. I čl. II odst. 2 e),
doprava řidiče do autopůjčovny a zapůjčení náhradního vozidla
2 000 Kč / osoba/noc
2 000 Kč / osoba/noc
• 2.000 Kč / osoba /ne
noc (max. 6 nocí)
• 2.000 Kč / osoba / noc (max. 6 nocí)
ne
ne org
ne
ne
ubytování posádky v místě nehody
org
odd. II čl. II část A
(max. 2 noci)
(max. 210
noci)
•
2.000
Kč
/
osoba
/
noc
(max.
6
nocí)
•
2.000
Kč
/
osoba
/noc
(max.
6
nocí)
nad
3,5t
000 Kč*
30 000 Kč*
bez2limitu*
odst.
a)
• 2.000 Kč / osoba / noc (max. 6 nocí)
• 2.000 Kč / osoba / noc (max. 6 nocí)
přeložení nákladu na náhradní vozidlo nad 3,5t
ne
ne
ne
ne
ne
přistavení náhradního automobilu do 3 500 kg
ne
ne
ano
ano
ano
ano
odd. II čl. II část B odst. 1 písm. a)
OSTATNÍ
SLUŽBY
odd. I čl. II odst. 2 e),
odtah
účastníka
dopravní
nehody
org nebo
org
org
org
org
org
org
dopravadruhého
posádky do
místa bydliště
nebo jiného
místa (odvoz posádky přistaveným automobilem
odd. II čl. IIorg
část A
org
org
ano
ano
ano
ano
odst. 2 a), odd. II čl. II
jízdenka pneu
na vlak I. třídy nebo autobus nebo letenka v turistické třídě)
defekt
2 500 Kč**
5 000 Kč**
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
bez limitu
část Bbez
odst.limitu
1 b)
– zprovoznění vozidla asistenční službou nebo odtah do servisu
Finanční tíseň:
vybití
baterie
2 500 Kč**
5 000 Kč**
5ne000 Kč
10 000 Kč
15ne
000 Kč
30 000 Kč
bez limitu
bez limitu
opravy nepojízdného
vozidla (po složení
ekvivalentní
částky
účet smluvního poskytovatele v ČR)
ne
ano
ano
ano
odd. I čl. II odst. 2 a)
–úhrada
zprovoznění
vozidla asistenční
službou
nebo odtah
donaservisu
Telefonické tlumočení:
zabouchnutí,
odcizení, ztráta, poškození klíčů nebo zámků
org
org
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
bez limitu
bez limitu
–přizprovoznění
vozidla asistenční
službouslužbou
nebo nebo
odtah
do servisu
jednání s bezpečnostními
orgány, záchrannou
účastníky
nehody
ano
ano
ano
ano
ano
ano
odd. I čl. II odst. 2 b)
nedostatek
/ záměna paliva
Náhradní řidič:
2 500 Kč**
5 000 Kč**
5 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
bez limitu
bez limitu
– dovoz a doplnění paliva nebo odtah do servisu
• 10.000 Kč
• 20.000 Kč
v případě úrazu či hospitalizace řidiče vozidla
org
org
odd. I čl.bez
II odst.
2 c),
zajištění náhradního řidiče
org
org
5 000 Kč
10 000 Kč
000KčKč
30 000 Kč • 30.000 Kč bez limitu
limitu
• 15
15.000
5 000 Kč
10 000 Kč
odd. II čl. II část A
•
35.000
Kč
•
70.000
Kč
finanční
tíseňnebo
– zprostředkování
vozidla
ne
ano org
ne
ano
ne
ano• bez nančního limitu ne
odst. 3ano
a)
v případě ztráty
zničení zdravotníchúhrady
pomůcekopravy
nezbytných
pro bezpečné řízení vozidla
org
• bez nančního limitu

ROZSAH
ASISTENČNÍCH
Poskytované
asistenční služby SLUŽEB

