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Výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na:
-  události, které vznikly následkem požití alkoholu nebo jiných návykových či omamných látek;
-  náklady, které vznikly následkem použití vozidla při závodech, přehlídkách a soutěžích;
-  nepojízdnost vozidla, která vznikla nedostatkem v povinné výbavě vozidla;
-  události, jejichž příčiny byly zjevné již před počátkem pojištění, u nichž pojištěný neodůvodněně spo-
   léhal, že v průběhu trvání pojištění nenastanou;
-  náklady na opravu vozidla, s výjimkou nákladů na práci mechanika v silniční asistenci.

Úplný přehled výluk je uveden v Doplňkových pojistných podmínkách pro cestovní pojištění 
– pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+ a Všeobecných pojistných podmínkách pro 
cestovní pojištění.

Povinnosti pojištěného

-  oznámit pojistiteli před vznikem pojištění registrační značku pojišťovaného vozidla;
-  v případě vzniku pojistné události kontaktovat asistenční centrálu;
-  řídit se pokyny asistenční centrály a pojistitele.

Co dělat v případě škodné události

- v případě pojistné události neprodleně kontaktujte asistenční centrálu pojistitele Europ Assistance na 
   tel. čísle +420 296 333 696

Základní parametry      

  Typ pojištění:  pojištění rozšířených asistenčních služeb Auto+
  Předmět pojištění:  vznik asistenční události spočívající v poruše, havárii či nutnosti repatriace
     pojištěného vozidla při zahraniční cestě pojištěného
  Územní platnost:  státy vyjmenované v DPP/Ces/A/17 
  Doba trvání:  maximálně 31 dní
  Frekvence placení: jednorázově
  Účastníci pojištění: řidič s platným řidičským oprávněním
  Parametry vozidla: stáří maximálně 20 let, nejvyšší povolené hmotnost 3 500 kg
  Maximální plnění za 
  smlouvu:   100 000,- Kč

Obsah pojištění

1. Telefonická pomoc

2. Technická pomoc
 -  příjezd, odjezd mechanika
 -  silniční asistence
 -  odtah pojištěného vozidla do servisu
 -  uschování vozidla
 -  nedostatek paliva

3. Náhradní ubytování
 S limitem maximálně 60 EUR na jednu osobu a noc (maximálně 5 osob).

4. Přeprava v zahraničí
 -  náhradní doprava s limitem maximálně 25 EUR na osobu (maximálně 5 osob)
 -  zapůjčení náhradního vozidla až na 5 dní (nelze kombinovat s náhradní dopravou)

5. Repatriace vozidla
 Pojištěný se v plné výši podílí na nákladech na repatriaci vozidla od 4 000 km.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v doplňkových pojistných podmínkách pro cestovní pojištění – DPP/Ces/A/17 a ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění.


