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
Kumulatívny limit na služby

Povinné zmluvné poistenie
Klasik

Extra
SR
neobmedzene

Havarijné poistenie
BASIC

SR
150 €

Zahraničie
250 €

Zahraničie
1 000 €

oprava na mieste

áno,
max. 70 €

áno,
max. 70 €

odtiahnutie vozidla

max. 150 €

max. 250 €*

áno

max. 1 000 €*

3 dni
1 noc, max.
50 €/osoba/noc
áno,
max. 150 €
áno, max. 3 dni
áno, max. 150 €

3 dni
1 noc, max.
50 €/osoba/noc
áno,
max. 250 €
zorganizuje
áno, max. 250 €

3 dni
2 noci, max.
50 €/osoba/noc

3 dni
2 noci, max.
50 €/osoba/noc
áno,
max. 1 000 €
áno, max. 3 dni
áno, max. 1 000 €

áno,
max. 70 €

áno,
max. 70 €

max. 100 €

max. 100 €

max. 100 km

max. 100 km

nie

nie

ubytovanie v hoteli

nie

nie

úschova motorového vozidla
dodanie náhradných dielov

nie
nie

nie
nie

zorganizuje
2 noci, max.
50 €/osoba/noc
áno, max. 3 dni
áno, max. 200 €

zorganizuje
2 noci, max.
50 €/osoba/noc
áno, max. 3 dni
áno, max. 200 €

2 noci, max.
50 €/osoba/noc

áno, max. 3dni

2 noci,
max. 250 €
áno,
max. 250 €
nie

áno, max. 3 dni

2 noci, max.
50 €/osoba/noc
áno,
max. 1 000 €
áno, max. 3 dni

zorganizuje
zorganizuje
áno, max. 70 €
áno, max. 70 €
zorganizuje
nie
nie
nie

zorganizuje
zorganizuje
áno, max. 70 €
áno, max. 70 €
zorganizuje
nie
áno, max. 250 €
nie

zorganizuje
zorganizuje
áno, max. 150 €
áno, max. 150 €
zorganizuje
zorganizuje
nie
zorganizuje

zorganizuje
zorganizuje
áno, max. 150 €
áno, max. 150 €
zorganizuje
zorganizuje
áno, max. 1 000 €
nie

PREMIUM
SR
Zahraničie
350 €
850 €

SR
250 €

Zahraničie
650 €

áno,
max. 120 €
max. 250 €
60 km
3 dni
1 noc, max.
50 €/osoba/noc

áno,
max. 120 €
najbližší servis v SR,
max. 650 €**
3 dni
2 noci, max.
50 €/osoba/noc

áno,
max. 170 €
max. 350 €
70 km
3 dni
1 noc, max.
50 €/osoba/noc

áno,
max. 170 €
najbližší servis v SR,
max. 850 €**
3 dni
2 noci, max.
50 €/osoba/noc

áno

áno

áno

áno

áno, max. 3 dni
áno

nie
áno

áno, max. 3 dni
áno

nie
áno

áno,
max. 75 €
60 km,
max. 150 €
nie

áno,
max. 75 €
60 km,
max. 150 €
nie

áno,
max. 100 €
70 km,
max. 200 €
nie

áno,
max. 100 €
70 km,
max. 200 €
nie

nie

nie

nie

nie

nie
nie

nie
nie

nie
nie

nie
nie

nie

2 noci

1 noc

2 noci

nie

áno

áno

áno

áno, max. 3 dni

nie

áno, max. 3 dni

nie

zorganizuje
zorganizuje
áno, max. 70 €
áno, max. 70 €
zorganizuje
zorganizuje
nie
nie

zorganizuje
zorganizuje
áno, max. 70 €
áno, max. 70 €
zorganizuje
zorganizuje
áno
nie

50 €
zorganizuje
áno, max. 70 €
áno, max. 70 €
zorganizuje
zorganizuje
nie
nie

80 €
zorganizuje
áno, max. 120 €
áno, max. 120 €
zorganizuje
zorganizuje
áno
nie

Nehoda

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

2 h práce mechanika 2 h práce mechanika
a cesta
a cesta

áno
áno, max. 3 dni
áno

nie
Poiste
ových
motor
el
vozidi

Porucha

oprava na mieste
odtiahnutie vozidla, zorganizovanie
zapožičania vozidla***
náhradné vozidlo

2 h práce mechanika 2 h práce mechanika
a cesta
a cesta

PRI POISTENÍ AUTA
RÁTAJTE VŽDY S NAMI

Krádež vozidla

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

nie
nie

áno

Ak hľadáte výhodné poistenie auta,
nájdete ho v Unione.
Vyberajte si, u nás máte z čoho.
Poistenie, ktoré na cestách skutočne oceníte.

Ostatné služby

strata kľúčov/ich zabuchnutie
vyčerpanie/zámena paliva
defekt pneumatiky
vybitá batéria
lekárska starostlivosť po havárii
finančná tieseň
repatriácia vozidla
Drink TAXI

* Lietadlo len v zahraničí
** V prípade prekročenia max. limitu – odtiahnutie do najbližšieho servisu v zahraničí
*** Zapožičanie vozidla len v zahraničí pre balík EXTRA

0850 111 211

0850 003 333 | union.sk

pobočky po celej SR

www.union.sk

Meníme životy k lepšiemu.

HAVARIJNÉ POISTENIE
S naším jedinečným havarijným poistením si sami vyberáte, proti
čomu chcete byť chránení.
Vaše vozidlo a zdravie ochráni nielen na území Slovenska, ale aj
v rámci celej Európy.

HAVÁRIA, VANDALIZMUS
Základné poistenie rizika havárie spolu s vandalizmom zahŕňa krytie
pre prípad poškodenia a zničenia vášho vozidla v dôsledku:
• zrážky vozidla s iným vozidlom, prekážkou, účastníkom cestnej
premávky,
• požiaru alebo výbuchu,
• poškodenia alebo zničenia káblov, hadíc a obkladov hlodavcami,
• úmyselného konania tretej osoby.

POISTENIE BATOŽINY
Pre prípad poškodenia, zničenia, straty alebo krádeže batožiny:
• pri havárii vozidla,
• pri krádeži batožiny uloženej v batožinovom priestore
uzamknutého vozidla,
• pri živelnej udalosti, ktorou bolo poistené vozidlo poškodené.
NÁKLADY NA NÁHRADNÉ VOZIDLO
VÁM UHRADÍME
V prípade poistného krytia Náhradné motorové vozidlo
poskytneme náklady vynaložené na prenájom náhradného osobného
alebo úžitkového motorového vozidla s celkovou hmotnosťou
do 3 500 kg vrátane, a to primerane podľa typu poisteného vozidla.

RIZIKÁ, KTORÉ SI MÔŽETE PRIPOISTIŤ:

POISTENIE VOZIDLA POČAS ČINNOSTI
PRACOVNÉHO STROJA
Ak svoje nákladné vozidlo používate aj ako pracovný stroj
(napr. traktor na poľnohospodárske práce), sú kryté z tohto rizika aj
škody, ktoré vznikli na poistenom motorovom vozidle počas činnosti
vozidla ako pracovného stroja.

KRÁDEŽ
Poistenie tohto rizika zahŕňa:
• krádež vozidla alebo jeho časti,
• krádež štandardnej a doplnkovej výbavy.

POISTENIE SKIEL
Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie čelného a zadného skla,
bočných skiel vozidla a tie, ktoré v čase uzavretia poistenia sú
v nepoškodenom stave.

ŽIVEL
Poistenie tohto rizika pokrýva poškodenie, zničenie alebo stratu
vozidla, alebo jeho štandardnej a doplnkovej výbavy spôsobené:
• priamym úderom blesku,
• povodňami a záplavami,
• požiarom alebo výbuchom,
• víchricou a inými živelnými udalosťami.

PRIPOISTENIE – ASISTENČNÉ SLUŽBY
BASIC, PREMIUM
Ak sa vaše motorové vozidlo stane nepojazdným v prípade poruchy,
nehody alebo krádeže, poskytneme vám technickú pomoc, pričom vám
bude vozidlo opravené na mieste alebo odtiahnuté do najbližšieho
servisu; individuálne vám možno poskytnúť aj iné služby (ubytovanie,
návrat domov alebo pokračovanie v ceste, úschova poškodeného vozidla,
výmena pneumatiky v prípade jej defektu a iné). Bezprostredne po
udalosti na území SR (nehoda, krádež) v súčinnosti s asistenčnou službou
možno poskytnúť aj náhradné vozidlo max. na 3 dni. Toto poistenie sa
vzťahuje na osobné a úžitkové vozidlá s hmotnosťou do 3 500 kg.

ÚRAZOVÉ POISTENIE VODIČA ALEBO
VŠETKÝCH SPOLUCESTUJÚCICH
VO VOZIDLE
• pre prípad úrazu s následkom smrti,
• pre prípad úrazu s následkom trvalej invalidity,
• poistenie dennej dávky pri hospitalizácii.

HLAVNÉ VÝHODY
UNION HAVARIJNÉHO POISTENIA:
• individuálny rozsah poistenia, ktorý si volíte sami
• poistenie s pevnou výškou spoluúčasti
• asistenčné služby BASIC zadarmo

POVINNÉ ZMLUVNÉ
POISTENIE (PZP)
PZP OPTIMUM
Dáva vám istotu aj pri väčších škodách, pretože poskytuje vyššie limity
poistného plnenia, než predpisuje zákon:
• pri škode na zdraví alebo pri usmrtení je to 5,3 mil. €,
• pri škode na majetku a veciach je to 1,1 mil. €,
• máte možnosť pripoistiť základné asistenčné služby Klasik
alebo rozšírené Extra.

PZP EXCELENT
Je určené pre tých, ktorí chcú mať istotu vyššej poistnej ochrany
aj v prípade nadštandardne vysokých škôd:
• pri škode na zdraví alebo pri usmrtení je poistné plnenie 5,3 mil. €,
• pri škode na majetku a veciach je to 5 mil. €,
• máte možnosť pripoistiť základné asistenčné služby Klasik
alebo rozšírené Extra.
MOŽNOSTI ĎALŠÍCH PRIPOISTENÍ
K PZP si môžete zároveň dohodnúť aj ďalšie doplnkové poistenia:
• Poistenie pre prípad krádeže,
• Pre prípad živelnej udalosti,
• Poistenie skiel vozidla,
• Stret so zverou,
• Občiansku zodpovednosť,
• Úrazové poistenie vodiča alebo všetkých spolucestujúcich vo vozidle.

PLATBA A MOŽNOSTI
UZATVORENIA POISTENIA
Poistenie môžete platiť ročne alebo v polročných
a štvrťročných splátkach.
PZP a Union havarijné poistenie môžete uzatvoriť
v ktorejkoľvek pobočke a expozitúre Union poisťovne,
na linke Zákazníckeho centra Union 0850 003 333
a u zmluvných sprostredkovateľov poistenia
Union poisťovne, a. s.

