
Poskytovatel: GLOBAL ASSISTANCE a.s., Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8

ROZSAH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

Rozsah asistenčních služeb     Asistence Plus (A+)

do 3,5t včetně nad 3,5t

ČR Zahraničí ČR Zahraničí

příjezd asistenční služby

6 000 Kč  22 000 Kč  8 000 Kč  32 000 Kč 

oprava na místě

odtah vozidla do nejbližší opravny

odtah vozidla domů **)

vyproštění vozidla

ubytování v nouzi (max. 2 noci)  1 000 Kč/
/osoba/noc 

 2 000 Kč/
/osoba/noc 

 1 000 Kč/
/osoba/noc 

 2 000 Kč/
/osoba/noc 

úschova nepojízdného vozidla (max. 2 dny)  500 Kč/den  500 Kč/den  750 Kč/den  2 000 Kč/den 

úhrada nákladů na cestu do místa bydliště  ano  ano  ano  ano 

Limity asistenční služby A+ se sčítají s limity asistenčních služeb SPORO či STANDARD.

Rozsah asistenčních služeb     Asistence CAR Plus (A CAR+) Asistence TIR Plus (A TIR+)

do 3,5t včetně nad 3,5t

ČR Zahraničí ČR Zahraničí

příjezd asistenční služby

18 000 Kč  66 000 Kč  24 000 Kč  96 000 Kč 
oprava na místě

odtah vozidla do nejbližší opravny

odtah vozidla domů **)

vyproštění vozidla bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu

ubytování v nouzi (max. 2 noci)  2 000 Kč/
/osoba/noc 

 4 000 Kč/
/osoba/noc 

 2 000 Kč/
/osoba/noc 

 4 000 Kč/
/osoba/noc 

úschova nepojízdného vozidla (max. 2 dny)  1 000 Kč/den  1 000 Kč/den  1 500 Kč/den  4 000 Kč/den 

úhrada nákladů na cestu do místa bydliště  ano  ano  ano  ano 

       Limity asistenčních služeb A CAR+ / A TIR+ se sčítají s limity asistenčních služeb SPORO či STANDARD. Nelze sjednat s A+.
 
*)   odtahem domů se rozumí do místa bydliště či sídla firmy či provozovny, vše v ČR. Podmínkou odtahu domů je skutečnost, kdy nelze do 48 h             
        od zavolání na dispečink Global Assistance v dané lokalitě vozidlo opravit nebo alespoň uvést do stavu umožňujícího nouzové dojetí
       U vozidel do 3,5t tuto podmínku neuplatňujeme, pokud:
       • je k vozidlu sjednáno pojištění Asistence Plus nebo Asistence CAR PLUS a současně se jedná o asistenční zásah v ČR nebo do 200 km od domova
       • asistenční zásah vznikl v době, kdy je v zemi zásahu den pracovního volna

**) odtahem domů se rozumí do místa bydliště či sídla firmy či provozovny, vše v ČR. Podmínkou odtahu domů je skutečnost, kdy nelze do 48 h
        od zavolání na dispečink Global Assistance v dané lokalitě vozidlo opravit nebo alespoň uvést do stavu umožňujícího nouzové dojetí
       U vozidel do 3,5t tuto podmínku neuplatňujeme, pokud:
       • se jedná o asistenční zásah v ČR nebo do 200 km od domova
       • asistenční zásah vznikl v době, kdy je v zemi zásahu den pracovního volna
  

Rozsah asistenčních služeb Asistence SPORO Asistence STANDARD 

SPOROPOV SPECIÁLPOV nebo SUPERPOV nebo havarijní pojištění (HAV)

všechna vozidla do 3,5t včetně nad 3,5t

ČR ČR Zahraničí ČR Zahraničí

příjezd asistenční služby

 500 Kč  2 500 Kč  5 000 Kč 3 500 Kč 10 000 Kč

oprava na místě

odtah vozidla do nejbližší opravny

odtah vozidla domů *)

vyproštění vozidla
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Limity asistenčních služeb A CAR MAXI se sčítají s limity stejných asistenčních služeb SPORO, STANDARD, A+ a A CAR+.

ROZSAH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

Rozsah asistenčních služeb Asistence CAR MAXI - do 3,5t

ČR Zahraničí

odtah vozidla do blízkého servisu 200 km  100 km 

repatriace vozidla do ČR (nelze opravit do 24h)  1 250 km (délka odtahu vozidla) 

Rozsah asistenčních služeb Asistence CAR MAXI - do 3,5t

vyproštění vozidla  ano

příjezd a odjezd asistenční služby  ano

oprava vozidla na místě vzniku poruchy  1 hodina; nevztahuje se na náhradní díly

nastartování vozidla  1 hodina; start přes kabely, výměna autobaterie, nevztahuje se na náhradní díly, 
novou autobaterii

náhradní vozidlo (vozidlo nelze opravit do 24h)  8 dnů, max. třída Škoda Octavia, Opel Astra, Ford Focus

ubytování v nouzi  1 noc; hotel kategorie ***

přeprava osob do cílové destinace či do místa bydliště  ano

dovoz PHM  dovezení benzinu, nafty; nevztahuje se na úhradu paliv 

úschova nepojízdného vozidla  5 dnů

vyzvednutí opraveného vozidla 10 000 Kč

dovoz vozidla nalezeného po krádeži 50 000 Kč

oprava nebo výměna pneumatiky ano

úhrada zničené pneumatiky ano, podle stupně ojetí

asistence k přípojnému vozidlu ano, pro obytný přívěs do  2 500 kg nebo pro přívěs do 1 000 kg
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