Asistenčné služby Union
Slovensko: 0850 003 333
+421 2 20 811 811
Zahraničie: +420 296 339 644

Asistenčné služby Union zabezpečujeme v spolupráci
s asistenčnou službou Eurocross Assistance
Asistenčné služby sú poskytované pre motorové vozidlá do 3,5 t, motocykle,
trojkolky, štvorkolky, na ich poskytnutie je nevyhnutné bezprostredne po vzniku
asistenčnej udalosti zavolať na telefónne čísla Asistenčnej služby Union.
Názov asistenčných služieb

Územie

Extra

SR

Zahraničie

neobmedzene

1 000 €

2 h práce mechanika a cesta

2 h práce mechanika a cesta

odtiahnutie vozidla

áno

max. 1 000 €*

úschova motorového vozidla

3 dni

3 dni

2 noci, max. 50 €/osoba/noc

2 noci, max. 50 €/osoba/noc

áno

áno, max. 1 000 €

Kumulatívny limit na služby
Nehoda

oprava na mieste

ubytovanie v hoteli
návrat alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobus*
náhradné vozidlo
zošrotovanie

áno, max. 3 dni

áno, max. 3 dni

áno

áno, max. 1 000 €

2 h práce mechanika a cesta

2 h práce mechanika a cesta

max. 100 km

max. 100 km

Porucha

oprava na mieste
odtiahnutie vozidla
úschova motorového vozidla

áno, max. 3 dni

áno, max. 3 dni

náhradné vozidlo

zorganizuje

zorganizuje

ubytovanie v hoteli

2 noci, max. 50 €/osoba/noc

2 noci, max. 50 €/osoba/noc

áno, max. 200 €

áno, max. 200 €

2 noci, max. 50 €/osoba/noc

2 noci, max. 50 €/osoba/noc

dodanie náhradných dielov
Krádež vozidla

ubytovanie v hoteli
návrat alebo pokračovanie v ceste vlak/lietadlo/autobus*

áno

áno, max. 1 000 €

áno, max. 3 dni

áno, max. 3 dni

strata kľúčov/ich zabuchnutie

zorganizuje

zorganizuje

vyčerpanie/zámena paliva

zorganizuje

zorganizuje

náhradné vozidlo
Ostatné služby

defekt pneumatiky

áno, max. 150 €

áno, max. 150 €

vybitá batéria

áno, max. 150 €

áno, max. 150 €

lekárska starostlivosť po havárii

zorganizuje

zorganizuje

finančná tieseň

zorganizuje

zorganizuje

nie

áno, max. 1 000 €

zorganizuje

nie

repatriácia vozidla
Drink TAXI
* Lietadlo len v zahraničí
** V prípade prekročenia max. limitu – odtiahnutie do najbližšieho servisu v zahraničí

0850 003 333 | union.sk

ŠIKOVNÉ POISTENIE
VOZIDLA
Poistenie, kde platíte len za to, čo naozaj
potrebujete. Stačí vybrať jedno hlavné riziko
a ľubovoľný počet doplnkových poistení.

Meníme životy k lepšiemu.

HLAVNÉ RIZIKÁ:

DOPLNKOVÉ POISTENIA:

Povinné zmluvné poistenie:

Zver:

kryje škody na majetku a zdraví, ktoré vozidlom spôsobíte
niekomu inému na území Slovenska a štátov zelenej karty
Poisťovňa zaplatí škody na zdraví a živote do výšky 5,3 mil. € a škody
na majetku do výšky 1,1 mil. €.

kryje škody na vašom aute spôsobené v dôsledku stretu so zverou
do výšky 2 500 €
Poisťovňa zaplatí škodu vzniknutú na území Slovenska.

Úraz vodiča:
Havária a vandalizmus:
kryje zničenie alebo poškodenie vášho auta vzniknuté haváriou,
nárazom do iného predmetu, osoby alebo zvieraťa, prehryzením
káblov hlodavcami a vandalizmom
Poistenie platí na geografickom území celej Európy
Poisťovňa zaplatí faktúry za opravu bez zohľadnenia amortizácie.
Ak oprava nie je rentabilná, uhradí plnenie maximálne do hodnoty
auta v momente poistnej udalosti.

Krádež:
kryje odcudzenie alebo neoprávnené použitie vášho auta a jeho
výbavy na geografickom území celej Európy
Poisťovňa zaplatí škodu maximálne do výšky hodnoty auta
v momente poistnej udalosti.

Živel:
kryje poškodenie, zničenie alebo stratu auta napríklad v dôsledku
víchrice, krupobitia, povodne alebo záplavy, požiaru a iných
živelných udalostí na geografickom území celej Európy
Poisťovňa zaplatí faktúry za opravu bez zohľadnenia amortizácie.
Ak oprava nie je rentabilná, uhradí plnenie maximálne do hodnoty
auta v momente poistnej udalosti.

kryje škody na zdraví toho, kto v čase havárie šoféroval poistené
vozidlo na geografickom území celej Európy
Poisťovňa zaplatí odškodné v prípade smrti následkom úrazu
vo výške 10 000 €, v prípade trvalých následkov úrazu maximálne
vo výške 10 000 € a v prípade hospitalizácie následkom úrazu
vo výške 20 € denne, maximálne 60 dní.

Batožina:

VÝHODY ŠIKOVNÉHO
POISTENIA VOZIDLA:

kryje škody vzniknuté poškodením, zničením alebo odcudzením
batožiny v aute pri havárii, živelnej udalosti alebo krádeži
na geografickom území celej Európy
Poisťovňa zaplatí škody do výšky 1 000 €, maximálne 350 €
za jednu vec.

• sami si skladáte poistenie podľa vašich potrieb- stačí vybrať aspoň
jedno hlavné riziko a ľubovoľný počet doplnkových poistení
• sami si vyberáte výšku fixnej spoluúčasti pre havarijné riziká

Asistenčné služby:

Ako to funguje?

pomôžeme vám v núdzi na cestách v rámci geografického územia
Európy, napríklad zabezpečíme odťah vášho auta, prípadne
ubytovanie, alebo cestu naspäť vlakom/autobusom/lietadlom,
opravíme defekt a podobne

Klient, ktorý mal uzatvorené Šikovné poistenie vozidla
(vrátane hlavného rizika PZP), dostal na ceste šmyk. Dôsledkom bolo
poškodenie protiidúceho auta, poškodenie vlakovej súpravy, škoda
na zdraví osoby v poistenom aute. Vďaka poisteniu bolo vyplatené
poistné plnenie vo výške 13 000€ za škodu na protiidúcom aute,
114 000 € za škodu na vlakovej súprave a 300 000 € v podobe
doživotnej renty zranenej osobe.

• poistenie môžete platiť aj v mesačných splátkach

Klientovi, ktorý mal uzatvorené Šikovné poistenie vozidla
(vrátane hlavného rizika Živel) poškodili jeho auto krúpy vo veľkosti
golfovej loptičky. Vďaka poisteniu bola klientovi uhradená oprava
vozidla vo výške 10 000 €.

