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Článek 7
Povinnosti pojistníka a pojištěného

1. Pojistník, případně pojištěný je povinen před cestou pro-
vést dostatečně důkladnou prohlídku vozidla a zkontrolo-
vat jeho stav, vč. doplnění všech potřebných kapalin apod.
(olej, palivo). Pojistník nesmí využít k cestě vozidlo, u kte-
rého si je vědom technických nedostatků, které by mohly
způsobit nepojízdnost vozidla.

2. Oznámit vždy pojistnou událost telefonicky asistenční
službě určené pojistitelem a na požádání se případně pro-

kázat asistenční kartou, a to i v případě, kdy z objektivních
důvodů (např. nařízení policie) nebude asistenci zajišťovat
asistenční služba pojistitele.

Článek 8
Pojistné plnění

Pojistné plnění je poskytováno naturální formou – poskytnu-
tím asistenční služby, nebo po předchozím odsouhlasení for-
mou �nanční náhrady v Kč (např. v případě proplacení přímé
platby pojištěného za policií nařízený odtah jinou asistenční
službou).

Článek 9
Tabulka rozsahu asistenčních služeb

Služba Limit

1

Silniční služba (oprava namístě)
Na přístupném místě nepojízdného automobilu bude poskytnuta základní asistence v případě, že lze zá-
vadu snadno odstranit a automobil zpojízdnit. Ve službě je zahrnut příjezd, odjezd a práce mechanika.
Pojištěný hradí cenu použitého materiálu, náhradních dílů a provozních kapalin. V případě ztráty či za-
bouchnutí klíčů klient plně hradí využití speciálního nářadí určeného pro tyto účely.

příjezd,
odjezd,

hodina práce
2

Dovoz pohonných hmot v případě spotřebování paliva
Cenu pohonných hmot hradí klient.

3
Nastartování nepojízdného vozu
Pomocí startovacích kabelů.

4
Výměna / oprava pneumatiky v případě defektu
Klient hradí cenu použitéhomateriálu a náhradních dílů.

5
Odtah nepojízdného vozidla
V případě, že není možné vozidlo zprovoznit na místě události, bude zorganizován odtah nepojízdného
vozidla do nejbližšího vhodného servisu určeného asistenční službou.

bez limitu

6
Vyproštění vozidla z terénu
Vpřípadě nehody, kdy se vozidlo ocitlo mimo vozovku.

bez limitu

7

Uložení vozidla a zavazadel
Vmimopracovní době, nebo v den pracovního klidunebo volna, kdy vozidlo nelze předat do opravny, asis-
tenční služba zajistí a uhradí odtah vozidlana nejbližší zabezpečenémísto k přechodnému uložení vozidla
a nákladu (zavazadel) na tomtomístě.

bez limitu

8

Zajištění náhradního ubytování
V případě, že vozidlo nemůže být opraveno v den vzniku poruchy/nehody, bude zajištěno pro posádku
vozidla (maximálně 9 osob) ubytování v místním hotelu a to v závislosti na místních podmínkách a ho-
telové kapacitě.

1 noc

9
Oprava vozu v zahraničí
Organizace a sledování opravy v zahraničním servisu.

ORG

10

Odtah vozidla zpět do ČR
Pakliže vozidlo není možné zprovoznit ani 48 hodin po nahlášení události, bude zajištěn odtah vozidla
zpět do ČR a to maximálně do vzdálenosti bydliště pojištěného či do vhodného servisu nejbližšího tomuto
místu. Předpokladem k využití této služby je vyjádření k délce opravy zahraničního servisu, případně po-
souzení asistenční službou.

limit 1500km

11
Zajištění náhradního vozidla
V případě využití služby odtah zpět do ČR. V ceně nejsou pohonné hmoty, vozidlo je přistavováno z ČR
a vraceno v ČR.

7 dní

ORG= služba bude pouze zajištěna, veškeré náklady se službou spojené hradí klient.
Spoluúčast je uvedena včetně DPH.


