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INFORMAČNÍ 
LIST

   POVINNÉ RUČENÍ - rozsah pojištění v ceně pojistného

   Sjednaná varianta Super 50/60               Systém Bonus / Malus ANO    

   Jednotlivé varianty - jejich základní specifika a odlišnosti  POV Ekonom POV Basic POV SUPER POV MAX

   Limity PP majetek (všichni poškození) = 35 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 35 miliónů Kč   X X  X

   Limity PP majetek (všichni poškození) = 50 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 60 miliónů Kč     X X

   Limity PP majetek (všichni poškození) = 100 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 100 miliónů Kč     X X

   Limity PP majetek (všichni poškození) = 150 miliónů Kč a zdraví (každý poškozený) = 150 miliónů Kč     X 

   Spoluúčast 10.000 Kč v zahraničí X  

   Odcizení - Totální škoda    X

   Živel - Totální škoda (úplné zničení vozidla)    X

   Přestupňování po jedné PU o 5 Bonusových tříd X   

   Přestupňování po jedné PU o 3 Bonusové třídy  X X X

    

   POV BASIC a SUPER - dodatečné výhody POV 35/35 POV 50/60 POV 100/100 POV 150/150
   

   Prima Bonus  X X X

   Úrazové pojištění dětí ve vozidle  X X X

   První škoda bez vlivu na Bonus/Malus   X X

   Fixace pojistného po celou dobu platnosti PS    X

    

   Možnosti sjednání produktu podle stáří vozidla POV Ekonom POV Basic POV SUPER   POV MAX
 

   Pro vozidla jakéhokoliv stáří  X X 

   Pro vozidla od 5 let stáří  X   X
     
    

   Prima Bonus - extra zvýhodnění klientů s 50ti % Bonusem:

   Oproti podmínkám dohodnutým ve smlouvě, v případě uplatnění jakékoli škody (bez ohledu na zavinění), se uplatňuje extra Bonusové zvýhodnění v dalších letech 

   pojištění, jestliže pojistné s 50% Bonusem je placeno nepřetržité v jedné smlouvě po dobu trvající alespoň:

   3 roky - bude započten 50% Bonus, nebo 

   2 roky - bude započten 45% Bonus, nebo 

   1 rok - bude započten 40% Bonus. 

Zkratky:     
POV = Povinné ručení tj. Pojištění odpovědností za újmu způsobenou provozem vozidla ve smyslu zákona č. 168/99 Sb. ve znění pozměňovacích předpisů 
PP = Pojistné plnění     
Spoluúčast = uvedenéná částka se regresuje vůči pojistníkoví po vyplacení náhrady pojistného plnění za újmu poškozenému     

VPP = Všeobecné pojistné podmínky    

 

Nejvýznamnější výluky 
Pojistitel nehradí škody dle výluk uvedených v VPP UCZ/POV/14 článek 6. Tato nebezpečí nelze v rámci POV ani připojistit. 

- Škoda, resp. újma, kterou utrpěl řidič vozu, jehož provozem byla škoda způsobena (vč. nákladů na léčení, dávky nebo důchody) 

-  Škoda, za kterou pojištěný odpovídá sobě nebo osobám s ním žijícím (mimo škod na zdraví) 

-  Škoda na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena 

-  Škoda na vozidlech soupravy vč. nákladu, škody, resp. újmy, vzniklé manipulací s nákladem 

-  Škody, resp újmy,  při organizovaných motoristických soutěžích nebo v přípravných jízdách na ně 

-  Škody, resp. újmy, při teroristických činech, válce, povstáních nebo nepokojích

Tento informační list je součástí návrhu /nabídky  č. XXXXX tištěného XXXX datum a čas XXXX a má pouze informační charakter.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující 
zvláštní pozornost jsou v textu dále zvýrazněny.

VPP UCZ/14 a UCZ/Voz/14 jsou společné a obsahují definice pojmů platné společně pro POV, KASKO i doplňková pojištění, popisují obsah doplňkových produktů a případné 
výluky z plnění  u doplňkových pojištění.

Každý produkt POV, KASKO i popřípadě doplňkové připojištění se řídí VPP uvedenými na Návrhu vždy u příslušného produktu. Obsah pojištění i výluky uvedené v tomto 
informačním listu jsou pouze informativního charakteru, detailní závaznost je dána  právě návrhem a příslušnými  VPP.

Co je pojištěno: Vozidlo uvedené v pojistné smlouvě pro případy odpovědosti za újmu způsobenou provozem vozidla dle zákona č. 168/99 Sb. v rozsahu 
specifikovaném ve VPP UCZ/POV/14 a ve smlouvě. Územní platnost dle zelené karty.
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Co je pojištěno: Vozidlo uvedené v pojistné smlouvě pro případy jeho poškození či zničení v rozsahu definovaném ve VPP UCZ/Kas/14, UCZ/Voz/14 a ve 
smlouvě. Územní platnost pojištění se vztahuje na Evropu v geografickém smyslu, včetně asijské části Turecka.

      KASKO - obsah pojištění v ceně pojistného                                                Sjednaná varianta                     Komfort                     Systém Bonus / Malus                     ANO

 KASKO  KASKO KASKO KASKO KASKO KASKO KASKO KASKO 
   Jednotlivé varianty jejich základní specifika a odlišnosti BASIC Havárie ODCIZENÍ Komplet Komfort Hyundai SUPER MAX

  

   POV započteno v sazbě KASKO      X  

   Havárie zaviněná  X  X X X X X

   Havárie nezaviněná (regres vůči jinému pojistiteli) X X  X X X X X

   Odcizení - celého vozu i jeho částí    X X X X X X

   Živelní škody X X X X X X X X

   Vandalismus    X X X X X

   Pád či náraz věci, střet se zvěří* X X  X X X X X

   Pojištění všech skel s pravidly havariního pojištění (KASKO)**  X X X X   

   Vyloučeno plnění na čelním skle (není-li sjednáno připojištění ) X     X          

   Dodatečné výhody produktů KASKO BASIC Havárie ODCIZENÍ Komplet Komfort Hyundai SUPER   MAX

   První škoda bez vlivu na B/M - podrobně vysvětleno níže       X X

   Prima Bonus     X X X X

   Možnost snížení pojistné částky (1x ročně) X X X X  X  

   Dotovaný SafeLine Rent včetně asistence Komfort     X X X         

   Vyšší  plnění podle druhu pojištění KASKO BASIC  Havárie ODCIZENÍ Komplet Komfort Hyundai SUPER MAX
   GAP 12 měs při zakoupení nového vozu stejné značky po totální škodě      X  

   GAP 36 měs (KASKO MAX lze také 12 a 24 měsíců)       X X

   Malý GAP - Leasing/úvěr plnění do účetní hodnoty     X   

   Zvýhodněná spoluúčast při opravě ve smluvním servisu     X X X 

   Poloviční spoluúčast při opravě ***       X 

   Vrácení celé spoluúčasti  při totálce***       X 

   Doplňkový produkt - Všechna skla - zdarma       X X

   Doplňkový produkt - Příspěvek na náhradní vozidlo - zdarma         X

   Doplňkový prodkukt - Asistence Komfort - zdarma     X X X X
        
     * Střet se zvěří zahrnuje také poškození měkých částí vozidla (např. okousání kabeláže) zvířaty    
   ** Pojištění všech skel s pravidly KASKO - při PU na skle se odečte spoluúčast KASKO zvolená v PS, PU má vliv na výši Bonus/Malus    
 *** Platí u dealera, kde bylo pojištěné vozidlo zakoupeno, při opravě pojištěného či zakoupení nového vozu.       
 
   Doplňkový produkt pojištění skel  (všechna skla/čelní sklo) uplatnění PU na skle pojištěného vozu nemá vliv na Bonus/Malus a spoluúčast činí                  
   - 0 Kč, jedná-li se o produkt zdarma v balíčku KASKO SUPER / KASKO MAX /Hyundai pojištění
   - 500 Kč v produktech Skla Standard a Skla Limit (za pojistné)

   Možnost sjednání produktů vzhledem ke stáří vozu BASIC Havárie ODCIZENÍ Komplet Komfort Hyundai SUPER   MAX

   Stáří  0-6 měsíců, max 100 ujetých km  X  X X X X X

   Stáří více než 6 měs. a nebo najeto více než 100 km   X X X X   

   Stáří 5 let a více X X X X X   

   Max. stáří vozu 15 let        

Zkratky:     
KASKO = Havarijní pojištění v rozsahu uvedeném v tabulce   
PP = Pojistné plnění     
PU = Pojistná událost     
Malý GAP = pojištění mezery resp. hodnoty vozu zakoupeného jako nového a účetní cenou vozidla vedenou leasingovou / úvěrovou spoelčností    
GAP = pojištění mezery resp. hodnoty vozu zakoupeného jako nového a obecnou cenou vozidla      
       
   Výhody pojistného plnění při nezaviněné havárii z KASKO pojištění      
   a) plnění bez amortizace či jiného účelového krácení faktury za opravu                                                                    
   b) bez vlivu na spoluúčast KASKO      
   c) bez vlivu na Bonus KASKO      
   d) bez starostí - UNIQA vyřídí potřebné formality s pojišťovnou škůdce (pouze s produktem asistence Komfort)      
   e) náhradní vozidlo po nezbytnou dobu opravy ve smluvním servisu až 30 dní (pouze s produktem asistence Komfort)      
  
Prima Bonus - extra zvýhodnění klientů s 50ti % Bonusem:
Oproti podmínkám dohodnutým ve smlouvě, v případě uplatnění jakékoli škody (bez ohledu na zavinění) se uplatňuje extra Bonusové zvýhodnění pro  pojištění v dalších letech 
pojištění , jestliže pojistné s 50% Bonusem je placeno nepřetržité v jedné smlouvě po dobu trvající alespoň:
3 roky - bude započten 50% Bonus, nebo 
2 roky - bude započten 45% Bonus, nebo 
1 rok - bude započten 40% Bonus. 

Nejvýznamnější výluky 
Škody při teroristických činech, válce, povstáních nebo nepokojích 
Škody na záznamech na magnetických mediích všeho druhu 
Škody vzniklé funčním namáháním, opotřebením, únavou materiálu a nesprávnou obsluhou nebo údržbou 
Škody vzniklé při použití vozu v rozporu s pokyny výrobce vozu 
Škody při organizovaných motoristických soutěžích nebo v přípravných jízdách na ně nebo na uzavřeném okruhu 
Škody vzniklé při výbuchu přepravovaných výbušnim nebo třaskavin 
Škody vzniklé při opravách vozu 
Škody, kdy vůz řídila osoba bez řidičského oprávnění nebo nebyla osoba řidiče identifikována 
Škody, které vznikly při páchání trestné činnosti oprávněného uživatele nebo způsobené úmyslným jednáním oprávněného uživatele 
Škody vzniklé při řízení vozu osobou pod vlivem alkoholu, omamných látek  nebo drog nebo pokud řidič odmítne test na tyto látky 
Škody na voze s pozměněnými idetifikátory nebo když vůz není technicky způsobilý k provozu 
Škody vzniklé zpronevěrou 
Škody vzniklé před přijetím vozu do pojištění 

Pojistitel nehradí škody dle výluk uvedených v příslušných VPP pro vámi zvolený produkt.  Tato pojistná nebezpečí nelze ani připojistit. 



Tyto produkty nejsou v systému Bonus/Malus. Pojistná plnění za uplatněné škody z těchto produktů nikdy nemají vliv na Bonus Malus Povinného ručení ani KASKO.  
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 Základní Pomoc v nouzi zdarma k jakémukoliv produktu POV nebo Kasko. Pojistnou událostí je nepojízdnost vozidla v případě poruchy či ne- 
  hody. Obsahuje např. telefonické poradenství či telefonické tlumočení při pojistné události v zahraničí, odtah či opravu, v případě potře- 
  by  ubytování, zajištění odvozu zpět do ČR, zajištění náhradního vozidla. Služby a limity pro jejich případné bezplatné poskytnutí jsou  
  uvedeny ve zjednodušené formě na produktovém listu - Asistence OA. Detailnější podmínky jsou ve VPP.
 
 Komfort Komfortní asistence  - stejné jako základní se zvýšenými limity (viz Asistence OA) a navíc  přímá likvidace nezaviněné škody u pojistitele  
  škůdce 

 SafeLine Rent Stejné jako asistence Komfort a navíc: asistence poruchy xenonových světel, pomoc asistence vyvolaná reakcí nárazového čidla po  
  havárii, pasivní střežení a lokalizace vozidla při odcizení a slevy za ujeté km až 25% u vybraných produktů KASKO a POV.

 SafeLine Rent+ Stejné jako Rent a navíc kniha jízd a tlačítko - po jeho stisku operátor asistence zavolá na předem určená telefonní čísla (až 5 telefonních  
  čísel)
 
 SafeLine Security Security - stejné jako Rent+ s těmito odlišnostmi - klient si kupuje jednotku (12.100 Kč), aktivní střežení vozidla, vyšší slevy na 
   pojistném KASKO, povinnost smlouvy pouze jeden rok. 
 
 Limit Pojištění čelního skla nebo všech skel (podle vybrané varianty) pro případ poškození nárazem či lomem s limitem plnění za jednu  
  škodu do klientem stanovené pojistné částky (několik možností od 4 do 200 tis Kč)

 Standard Pojištění čelního skla nebo všech skel (podle vybrané varianty) pro případ poškození nárazem nebo lomem bez stanovené pojistné 
   částky. Tato varianta se sjednává pouze ke KASKO pojištění
 
 Standard Pojištění věcích movitých v  zavazadlovém prostoru na různé pojistné částky od 5 do 100 tis Kč havárie, vandalismu, živelní události,  
  pádem či nárazem věci živé, neživé a zvířetem a odcizení (krádeží i loupeží). Pozor na omezení podle denní doby a místa uložení - 
   více ve VPP UCZ/Voz/14, část čtvrtá.

 Komfort Stejné jako Standard a navíc možnost pojištění autopříslušenství, dodatečné výbavy, předmětů pro výkon zaměstnání, pokud jsou  
  uvedeny na seznamu a seznam je přiložen ke smlouvě
 
 Řidič úrazové pojištění pro řidiče vozidla v době havárie vozidla pro případy trvalého poškození, smrti či hospitalizace v důsledku úrazu 
 
 Paušál úrazové pojištění pro celou posádku vozidla v době havárie vozidla  pro případy trvalého poškození, smrti či hospitalizace v důsledku  
  úrazu. Pojistná částka se vztahuje na každou osobu zvlášť.
 
 Standard Připojištění Ráfků a Pneumatik pro jakoukoli událost vyjma běžného opotřebení či stárnutí věci. Pojistnou událostí může být  
  například poškozená pneumatika a ráfek o chodníkový obrubník, bez jakéhokoli dalšího poškození vozidla.
 
 Standard Příspěvek na zapůjčení náhradního vozidla při opravě pojištěného vozu, limity pojistného plnění na den výpůjčky i na celou dobu  
  zápůjčky zpravidla znemožňují plnou úhradu faktury za náhradní vozidlo - před uzavřením se doporučuje ověřit kolik si opravna 
   účtuje za náhradní vozidlo na den výpůjčky a porovnat si tyto smluvní podmínky s podmínkami tohoto pojištění.

 Komfort Úhrada nákladů na náhradní vozidlo, je třeba si ověřit kolik si opravna účtuje za náhradní vozidlo na den výpůjčky.
 
 Vozidlo Právní ochrana vozidla, zajistí odbornou právní pomoc v ČR i zahraničí. Ochrana je uzavřena k vozidlu není fixována na konkrétního  
  řidiče.
 
 Standard Pojištění se sjednává pro případ poškození vozidla nebo jeho strojní výbavy
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Nejdůležitější výluky z doplňkových pojištění - plné znění výluk viz. UCZ/Voz/14

   Asistence, Asistence SafeLine
   - Pojištění se nevztahuje na vyvolání zbytečného zásahu asistence  v důsledku omylu, opomenutí či nedbalosti.

   Přímá likvidace (Profík)
   Sjednává se pouze jako součást asistence Komfort, SafeLine.
   Není sjednáno jako součást "Základní asistence".

   Kola
   Pojištění se nevztahuje na poklice kol. Pojistnou událostí je jen taková událost, která znemožňuje další používání pneumatiky nebo ráfku (disku) při běžném provozu.

   Zavazadla
   Z pojištění zavazadel nelze hradit škodu na  penězích, drahých kovech, cennostech, a platební kartách či mediích všeho druhu. 
   Při odcizení  musí být prokazatelně překonány překážky 
   Pouze u varianty Zavazadla Standard (nikoli Zavazadla Komfort) se nehradí škody způsobené odcizením zavazadel v době do 22 hod. večer do 5 hod. ráno. 

   Skla Standard se sjednává bez jakýchkoliv dodatečných omezení pojistného plnění a vlivu ceny skla na výši pojistného. 
   Základem pro výpočet pojistného je ceníková cena nového vozidla.

   Skla Limit se sjednává na pojistnou částku zvolenou pojistníkem ve výši odhadovaných nákladů na výměnu nového skla. Limit je možné vyčerpat jen jednou za rok.
   Pojištění se nevztahuje na  odcizení skel, na škody na věcech spojených se skly vozidla (např. dálniční známky), na škody související (např. poškozený lak), na škody vzniklé poškozením
   nebo zničením skel vozidla přepravovaným nákladem. Pojištění se nevztahuje na poškození skla existující již v okamžiku přijetí do pojištění.

   Sedadla
   Za pojistnou událost se nepovažuje : 
   -  úraz, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestním činem nebo při kterém si úmyslně poškodil zdraví 
   -  úraz vzniklý např.při válečných událostí, teroristických činech, stávkách
   -  úraz v důsledku nukleárních, chemických nebo biologických zbraní, jakož i úraz v důsledku působení jaderné energie či vlivem jonizovaného záření 
   -  úraz vzniklý v důsledku aktivní účasti na motoristických závodech a s tím souvisejících tréninkových jízdách 
   -  úraz pojištěného při řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění 
   -  Za úraz se nepovažuje psychická nebo duševní nemoc, infekční onemocnění, srdeční infarkt a mozková mrtvice, sebevraždy, pokus o ni, ani úmyslné sebepoškozování.  
   Za hospitalizaci se nepovažuje pobyt v léčebných, pečovatelských či kosmetických ústavech, pobyt v LDN , v ozdravovnách, lázních, domovech důchodců apod. 
   Pojistitel může snížit pojistné plnění, došlo-li k úrazu následkem požití alkoholu nebo použitím návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahující.

   Náhradní vozidlo
   pojištění se vztahuje pouze na škody, při kterých bylo plněno za opravu vozidla z důvodu PU z KASKO pojištění.

   Strojní pojištění se vztahuje pouze na škody, při kterých je dopravní prostředek používán jako stroj.


