
1

Obsah
ČÁST I. DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ 
Článek 1: Úvodní ustanovení  1
Článek 2: Pojištění zavazadel  1
Článek 3: Pojištění úrazu přepravovaných osob  1
Článek 4: Pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla  1
Článek 5: Pojištění skel vozidla  1

ČÁST II. ASISTENČNÍ SLUŽBY  
Článek 1: Úvodní ustanovení  2
Článek 2: Územní platnost  2
Článek 3: Asistence pro vozidla do celkové hmotnosti 3 500 kg  2
Článek 4:  kg  3
Článek 5: Přivolání asistenční služby  3
Článek 6: V  3
Článek 7: Obecná ustanovení  3

ČÁST I. DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ 
Článek 1: Úvodní ustanovení 
1   Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „pojištěni“) 

sjednávané Triglav pojišťovnou, a. s., (dále jen „pojistitel“) je škodové pojištění, které 
se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 

-
plňkovými pojistnými podmínkami (dále jen „DPP“), těmito Speciálními pojistnými 

2   
kterým byla sjednána.

3   -
kových pojištění nemá vliv na systém bonus, malus pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla ani havarijního pojištění.

4   -

není ujednáno jinak. 
5   Pokud není v těchto speciálních pojistných podmínkách ujednáno jinak, pojistná část-

za každou pojistnou událost.

Článek 2: Pojištění zavazadel
1   -

2   Pojistná nebezpečí jsou poškození, zničení nebo odcizení nebo ztráta pojištěných před-

neživé.
3   Pojištění se nevztahuje na:

 
 –  poškození nebo zničení pojištěných zavazadel, způsobené jejich nesprávným ulože-

 – cennosti; 
 – věci zvláštní hodnoty;
 
 
 – živá zvířata; 
 
 –  věci, kterými dopravovanou osobu vybavil zaměstnavatel pro plnění úkolů na pracov-

4  
 a)  byla-li pojištěná zavazadla poškozena, částku odpovídající účelně vynaloženým 

-
žitelných zbytků nahrazovaných částí; 

 b)  byla-li pojištěná zavazadla zničena nebo odcizena, částku odpovídající jejich obvyk-
-

ných zbytků zničené věci. 
5   Živelní událostí se rozumí poškození nebo zničení pojištěné věci nebo její části nahodi-

lým působením živlů, tj. požárem, výbuchem, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, zá-
plavou nebo povodní, zemětřesením, sesuvem půdy, zřícením skal nebo lavin, pádem 
stromů nebo stožárů.

6   
nehodou nebo živelní událostí způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal 
překážky chránící věc před odcizením.

7   Ztrátou se rozumí stav, kdy pojistník, pojištěný nebo oprávněná osoba pozbyla nezávis-
-

nou věcí nebo její částí disponovat.

Článek 3: Pojištění úrazu přepravovaných osob
1   

smlouvě.
2   Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí: 

 a) smrt následkem úrazu (SÚ);
 b) trvalé následky úrazu (TN); 
 c) tělesné poškození (TP) způsobené úrazem .
3   

 a) úraz při uvádění motoru do chodu před započetím jízdy;
 b)  

 c)  úraz, ke kterému dojde během jízdy nebo při dopravní nehodě pojištěného vozidla;
 d)  úraz při krátkodobé zastávce pojištěného vozidla za účelem odstranění jeho poru-

chy, ke které dojde během jízdy nebo za účelem odstranění překážky ležící na ko-

4   -
-

nou událost.
 a) smrt následkem úrazu (SÚ) na pojistnou částku 100 000,- Kč;
 b) trvalé následky úrazu (TN) na pojistnou částku 200 000,- Kč; 
 c) tělesné poškození (TP) způsobené úrazem na pojistnou částku 25 000,-Kč.
  -

jistných částek. Pro pojištění osob přepravovaných autobusy lze sjednat pouze jedno-
násobek základních pojistných částek. Násobek pojistných částek je pro všechna pojist-

průkazu pojištěného vozidla.
5   Plnění za smrt následkem úrazu:

 a)  byla-li úrazem způsobena pojištěnému smrt, která nastala nejpozději do tří let ode 
dne úrazu, vyplatí pojišťovna sjednanou pojistnou částku pro případ smrti násled-

 b)  není-li osob uvedených v bodu a tohoto odstavce, nabývají práva na pojistné plnění 

-
-

zány výživou na pojištěného; není-li ani těchto osob, nabývají tohoto práva dědici 
pojištěného;

 c)  
plnění za trvalé následky úrazu, vyplácí se jen případný rozdíl mezi pojistnou část-
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kou pro případ smrti následkem úrazu a částkou již vyplacenou za trvalé následky 
úrazu.

[6] plnění za trvalé následky úrazu:
 a)  za trvalé následky úrazu, který nastal v době trvání pojištění, má pojištěný právo, 

aby mu pojišťovna vyplatila částku ve výši procentního podílu ze sjednané pojistné 
částky podle oceňovací tabulky „B“ platné v době vzniku škodné události;

 b)  způsobil-li úraz pojištěnému několik trvalých následků, hodnotí se celkové trvalé 
následky součtem procent pro jednotlivé následky podle oceňovací tabulky „B“, nej-
výše však 100 %;

 c)  týkají-li se jednotlivé trvalé následky po jednom nebo více úrazech téže části těla, 
orgánu nebo jejich částí, hodnotí je pojišťovna jako celek, a to nejvýše procentem 
uvedeným v oceňovací tabulce „B“ pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušné 
části těla, orgánu nebo jejich částí;

 d)  týkají-li se trvalé následky části těla nebo orgánu, které byly poškozeny před úra-
zem, sníží pojišťovna své plnění odpovídající rozsahu předchozího poškození sta-
novený podle stejných oceňovacích tabulek pro trvalé následky úrazu;

 e)  nejsou-li trvalé následky úrazu ustáleny ještě po šesti měsících od data vzniku úra-
zu, ale je znám minimálně jejich rozsah, poskytne pojišťovna pojištěnému na jeho 
písemnou žádost přiměřenou zálohu;

 f)  jestliže zemře pojištěný před výplatou plnění za trvalé následky úrazu, nikoli na ná-
sledky tohoto úrazu, vyplatí pojišťovna jeho dědicům částku, která odpovídá rozsa-
hu trvalých následků úrazu pojištěného v době jeho smrti, nejvýše však do hodnoty 
částky pro případ smrti následkem úrazu.

[7] plnění za tělesné poškození způsobené úrazem:
 a)  jestliže dojde k  úrazu pojištěného, vyplatí pojišťovna plnění ve výši procentního 

podílu z pojistné částky stanoveného pro příslušné tělesné poškození způsobené 
úrazem podle oceňovací tabulky „C“;

 b)  pojistitel poskytne plnění za tělesné poškození způsobené úrazem pouze v přípa-
dě, je-li doba potřebná ke zhojení nebo ustálení tělesného poškození (doba léčení) 
delší než 14 dní;

 c)  není-li tělesné poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno, uvedeno 
v oceňovací tabulce „C“, určí se výše plnění podle obdobného tělesného poškození, 
které je svou povahou a rozsahem přiměřené tělesnému poškození způsobenému 
úrazem;

 d)  je-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem několik tělesných poškození různého 
charakteru nebo na různých částech těla, stanoví se výše plnění podle toho tělesné-
ho poškození, u kterého je v oceňovací tabulce „C“ uvedeno nejvyšší hodnocení;

 e)  jestliže před výplatou plnění za tělesné poškození způsobené úrazem pojištěný ze-
mře, nikoli však následkem tohoto úrazu, vyplatí pojišťovna jeho dědicům částku, 
která odpovídá hodnocení tělesného poškození způsobeného úrazem podle oce-
ňovací tabulky „C“.

[8] výluky z pojištění
 Pojistitel neposkytuje pojistné plnění za:
 a)  úrazy osob dopravovaných na jiných místech, než která jsou právním předpisem 

určena k přepravě osob (stupačky, nákladní a ložný prostor apod.);
 b)  úrazy vzniklé při provádění zkušebních a testovacích jízd všeho druhu (zajíždění, 

zkoušky stability, brzd, rychlosti apod.);
 c) úrazy vzniklé při nakládání a vykládání nákladu;
 d) úrazy vzniklé při neoprávněném použití pojištěného vozidla;
 e) úrazy vzniklé při provozu pojištěného vozidla mimo pozemní komunikace;
 f) úrazy vzniklé při provozování automobilových soutěží a přípravy na ně;
 g)  vznik a  zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a  původu, bércových vředů, 

diabetických gangrén, aseptických zánětů šlachových pochev, svalových úponů, 
tíhových váčků, epikontilitid, za výhřez meziobratlové ploténky, náhlé ploténkové 
páteřní syndromy, náhlé příhody cévní a amoce sítnice;

 h)  za mentální nebo duševní poruchy, kolapsy, epileptické nebo jiné záchvaty a křeče, 
které zachvátí celé tělo, pokud nevznikly výlučně následkem úrazu;

 i)  za pracovní úrazy;
 j) za infekční nemoci, i když byly přeneseny zraněním;
 k)  za následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, které neslouží k vy-

léčení následků úrazu;
 l)  za smrt nebo újmy na zdraví vzniklé v důsledku jaderného záření způsobeného 

výbuchem, závadou jaderného zařízení nebo nedbalostí odpovědných pracovníků 
při dopravě, skladování či manipulaci s radioaktivními materiály;

 m)  za úmyslné sebepoškozování, sebevraždu nebo pokus o ni;
 n)  za smrt nebo újmy na zdraví vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s válečnou udá-

lostí či občanskou válkou nebo při aktivní účasti pojištěného na občanských nepo-
kojích.

[9]  Pojistné částky pro jednotlivá pojistná nebezpečí sjednané v pojistné smlouvě jsou hor-
ní hranicí plnění pro každou přepravovanou osobu a pro každou pojistnou událost. 

[10]  Pojistitel poskytne z pojištění úrazu přepravovaných osob plnění ve formě jednorázové-
ho plnění, pokud není ujednáno jinak.

[11] Pojistitel sníží plnění z pojištění úrazu přepravovaných osob:
 a)  jestliže se v okamžiku škodné události přepravovalo v pojištěném vozidle více osob 

než je počet míst k sezení podle technického průkazu vozidla. Pro každou osobu se 
v tomto případě plnění snižuje v poměru počtu míst k sezení k počtu osob skutečně 
přepravovaných;

 b)  jestliže osoby, které utrpěly úraz při dopravní nehodě pojištěného vozidla během 
jeho jízdy, nebyly v okamžiku škodné události připoutány bezpečnostním pásem, 
kterým je vozidlo na příslušném sedadle výrobcem vybaveno, nebo nepoužily i jiný 
předepsaný zádržný systém, a to až o 50  %. Toto ustanovení se nevztahuje na plnění 
v případě smrti následkem úrazu;

 c)  utrpěl-li úraz řidič vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, který v okamžiku škodné 
události, již prokazatelně zcela nebo zčásti zavinil, řídil pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látek nebo u kterého byl prokazatelně zjištěn obsah alkoholu 
v krvi 0,30 ‰ a více nebo který se odmítl podrobit dechové nebo krevní zkoušce na 
zjištění alkoholu či návykových a omamných látek, pojistné plnění pro řidiče vozidla 
bude sníženo nejméně o 75 %;

 d)  došlo-li k úrazu pojištěných osob v souvislosti s jednáním, pro něž byly soudem pra-
vomocně odsouzeny, a to nejméně o 50 %;

 e)  nevyhledají-li pojištěné osoby po úrazu bez zbytečného odkladu lékařské ošetření 
nebo se neléčí podle pokynů ošetřujícího lékaře a jejich jednání mělo vliv na výši 
pojistného plnění.  

Článek 4: pojištění nákladů na zapůjčení náhradního vozidla
[1]  Pojištění lze sjednat pouze pro vozidla kategorie M1 a N1 (osobní vozidla a nákladní 

vozidla o celkové hmotnosti do 3,5t) pouze v kombinaci s havarijním pojištěním typu 
A a B.

[2]  Pojištění se vztahuje na úhradu půjčovného za nájem náhradního vozidla stejné kate-
gorie a stejné nebo nižší třídy jako vozidlo uvedené v pojistné smlouvě v případě škod-
né události na tomto vozidle, vzniklé jeho poškozením v důsledku dopravní nehody, 
živelní událostí nebo vandalizmu na území České republiky.

[3]  Pojištění se nevztahuje na úhradu jakýchkoli nákladů nezahrnutých do půjčovného, 
např. na nákup pohonných hmot a provozních náplní, na mytí a čištění vozidla, na par-
kovné, na úhradu ujetých kilometrů apod.

[4]  Pojistná částka činí 18 000,- Kč.
[5]  Pojistitel poskytne pojistné plnění jen za těchto podmínek: 
 a)  škoda na vozidle uvedeném v pojistné smlouvě byla šetřena policií, pokud to platný 

právní předpis nařizuje;
 b)  oprava vozidla je prováděna v autorizovaném servisu, nebo smluvní opravně; 
 c)  podle norem výrobce oprava potrvá nejméně jednu pracovní směnu (8 hod.); 
 d)  výše půjčovného bude hodnověrně prokázána účetním dokladem vystaveným 

osobou, která má oprávnění provozovat autopůjčovnu a jeho výše bude odpovídat 
cenám v místě obvyklým pro danou kategorii a třídu náhradního vozidla.

[6]  Nárok na úhradu půjčovného začíná dnem předání vozidla do opravy, uvedeným v za-
kázkovém listě a končí dnem, ve kterém bylo podle vyjádření opravny možno opravené 
vozidlo převzít.

[7]  Jedná-li se o totální škodu a vozidlo nebude opravováno, nárok na úhradu půjčovného 
začíná dnem vzniku totální škody a končí patnáctým dnem včetně sobot, nedělí a svát-
ků.

[8]  Pojistitel uhradí denní půjčovné do výše 1 200,- Kč bez DPH plátcům DPH a 1 200,- Kč 
včetně DPH neplátcům DPH.

Článek 5: pojištění skel vozidla
[1]  Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů na opravu nebo výměnu obvodových skleně-

ných výplní karoserie vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, sloužících k výhledu vozi-
dla (dále jen „okna“), jejichž technická způsobilost byla schválena příslušným orgánem 
Ministerstva dopravy ČR, poškozených nebo zničených nahodilou skutečností.

[2]  Pojištění se nevztahuje na střešní okna, na boční a zadní okna autobusů a trolejbusů 
(kategorie M2, M3), nebo na horní čelní okna patrových autobusů nesloužící k výhledu 
řidiče, na předměty s okny jakýmkoli způsobem spojené s výjimkou kompletu dodáva-
ného výrobcem a na škody vzniklé na jiných částech vozidla v souvislosti s poškozením 
nebo zničením oken.

[3]  Pojistitel nevyžaduje, aby škody způsobené z tohoto doplňkového pojištění byly šetře-
ny policií, vyjma škod, při kterých je současně uplatňován nárok na plnění z pojistného 
nebezpečí dopravní nehody (pokud to právní předpis nařizuje) nebo z pojistného ne-
bezpečí odcizení vozidla nebo jeho části a škod způsobených vandalizmem.

[4]  Pojistnou částku navrhuje pojistitel a pojistník ji volí na vlastní odpovědnost.
[5]  Pojistná částka je limitem pojistného plnění ze všech pojistných událostí v jednom po-

jistném roce.
[6]  Pojistitel poskytne plnění za těchto podmínek: 
 a)  technická způsobilost nově dodávaných oken byla řádně homologována; 
 b)  oprava nebo výměna oken je doložena účetním dokladem vystaveným autorizova-

ným servisem, nebo smluvní opravnou, nebo osobou oprávněnou podnikat v da-
ném oboru.

[7]  Pojistitel u tohoto druhu doplňkového pojištění neumožňuje likvidaci škodných udá-
lostí rozpočtem předpokládaných nákladů na opravu nebo výměnu oken. 

[8]  Odchylně od ustanovení pojistné smlouvy se pojištění skel sjednává se spoluúčastí 50 
% v období prvních 3 měsíců od počátku pojištění. Toto ustanovení se nevztahuje na 
nová vozidla, tj. vozidla pojišťovaná při prvním uvedení do provozu.

[9]  Pokud je ve stejný den sjednáno havarijní pojištění a současně připojištění skel v jedné 
pojistné smlouvě a pokud byla provedena prohlídka vozidla s kladným výsledkem, spo-
luúčast 50 % v prvních třech měsících se neuplatňuje.
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ČÁST II. ASISTENČNÍ SLUŽBY 
Článek 1: Úvodní ustanovení 
1   Asistenční službu zajišťuje ve prospěch pojistitele smluvní partner. Tato služba je sou-

ujednáno jinak. Asistenční služba se vztahuje pouze na pojištěné vozidlo. 

Článek 2: Územní platnost 
1   Pojištění se vztahuje na všechny události, které vznikly na území České republiky 

-
padě událostí, které nastanou na území Ruské federace, bude pojistné plnění poskytnu-

Článek 3: Asistence pro vozidla do celkové hmotnosti 3 500 kg 
1    Rozsah asistenčního krytí varianty ZÁKLAD

  Asistenční krytí varianty ZÁKLAD se vztahuje na nepojízdnost vozidla následkem do-
pravní nehody, kdy je vozidlo nepojízdné, nebo nezpůsobilé provozu na pozemních 
komunikacích podle příslušných předpisů. Dále se asistence vztahuje na případy ne-
pojízdnosti pojištěného vozidla způsobené vnější silou nebo působením třetích osob 
(přírodní vlivy, vandalismus apod.), nedostatečného množství provozních náplní, vybití 

  Asistence ZÁKLAD se nevztahuje na nepojízdnost vozidla nebo jeho nezpůsobilost 
-

KLAD Limit plnění 

Služba dispečinku 

-
ných do asistenčního programu také poskytnutí garance jejich 

-

služeb operátor zabezpečí, hradí je však uživatel na místě jejich 
provedení.

ZDARMA 
bez limitu

Území České republiky 

Silniční služba

Služba kryje náklady příjezdu, odjezdu vozidla silniční služby ZDARMA
do limitu 2 hod

Odtahová služba
Pokud nemůže být vozidlo zprovozněno na místě, vozidlo bude 
odtaženo odtahovým vozidlem do nejbližšího servisu.  Součástí ZDARMA

do limitu 2 000,-Kč

Uložení vozidla
Pokud je nejbližší servis uzavřen (během víkendu, státního svát-

-

do servisu. 

ZDARMA
do limitu 1 den

mimo vozovku.
Nepojištěno

V

-

Náhradní ubytování
-

nebo

Nepojištěno

vlakem nebo autokarem trvala déle než 8 hodin, buď pro návrat 
domů, nebo pokračování do cíle cesty.

Nepojištěno

Území Evropy – mimo území České republiky

Silniční služba

Služba kryje náklady příjezdu, odjezdu vozidla silniční služby ZDARMA
do limitu 2 hod

Odtahová služba
Pokud nemůže být vozidlo zprovozněno na místě, vozidlo bude 
odtaženo odtahovým vozidlem do nejbližšího servisu.  Součástí 

ZDARMA
do limitu 3 500,-Kč

Uložení vozidla
Pokud je nejbližší servis uzavřen (během víkendu, státního svát-

-

do servisu.

ZDARMA
do limitu 4 dny

V

mimo vozovku.
Nepojištěno

Na poškozeném vozidle bude po odtažení asistenční službou 
-

ní dopravy vozidla vlastní motorickou silou nebo po vlastní ose 
do ČR za předpokladu, že její délka nepřesáhne 3 dny. Služba 
kryje náklady na pracovní úkony vedoucí ke zprovoznění vozi-
dla (diagnostika, práce servisu). Pojištěný hradí cenu použitého 

ZDARMA
do limitu 30 000,-Kč

P

Náhradní ubytování
-

nebo

ZDARMA
do limitu 3 noci 

s max. cenou  
do 1 500,-Kč
osobu / noc

vlakem nebo autokarem trvala déle než 8 hodin, buď pro návrat 
domů, nebo pokračování do cíle cesty.
nebo

ZDARMA
do limitu 5 000,-Kč

na osobu

Repatriace neopraveného vozidla přes hranice

dopraveno odtahovým vozidlem do autorizovaného servisu 
místně příslušného pojištěnému.

ZDARMA
do limitu 30.000,-Kč

Technická podpora
Na telefonickou žádost zabezpečí dispečink poskytnutí technic-

-
kem.

ZDARMA

Předávání důležitých vzkazů blízkým osobám
Na telefonickou žádost zabezpečí dispečink předání nezbyt- ZDARMA

P
Na telefonickou žádost poskytne informační centrála potřebné ZDARMA

 
2    Rozsah asistenčního krytí varianty PLUS 

  
-

jištěného vozidla následkem poruchy. Poruchou se rozumí stav, kdy je vozidlo nepo-

nebo poškození jeho součástí, způsobené vlastní funkcí jednotlivých částí vozidla při 

-

PLUS Limit plnění 

Služba dispečinku 

služeb zařazených do asistenčního programu také poskytnutí 
-

nezařazených služeb operátor zabezpečí, hradí je však uživatel 
na místě jejich provedení.

ZDARMA
bez limitu 
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Území České republiky 

Silniční služba

Služba kryje náklady příjezdu, odjezdu vozidla silniční služby ZDARMA
bez limitu

Odtahová služba
Pokud nemůže být vozidlo zprovozněno na místě, vozidlo bude 
odtaženo odtahovým vozidlem do nejbližšího servisu.  Součástí 

ZDARMA
bez limitu

Uložení vozidla
Pokud je nejbližší servis uzavřen (během víkendu, státního svát-

-

do servisu.

ZDARMA
do limitu 3 dny

V

mimo vozovku.

ZDARMA
do limitu 5 000,-Kč 

V

-

Náhradní ubytování
-

nebo

ZDARMA
do limitu 1 noc 

vlakem nebo autokarem trvala déle než 8 hodin, buď pro návrat 
domů, nebo pokračování do cíle cesty.

ZDARMA
bez limitu

Území Evropy – mimo území České republiky

Silniční služba

Služba kryje náklady příjezdu, odjezdu vozidla silniční služby ZDARMA
bez limitu

Odtahová služba
Pokud nemůže být vozidlo zprovozněno na místě, vozidlo bude 
odtaženo odtahovým vozidlem do nejbližšího servisu.  Součástí ZDARMA

bez limitu

Uložení vozidla
Pokud je nejbližší servis uzavřen (během víkendu, státního svát-

-

do servisu.

ZDARMA
do limitu 10 dní 

V

mimo vozovku.

ZDARMA
do limitu 10 000,-Kč 

Na poškozeném, nebo porouchaném vozidle bude po odtažení 
asistenční službou do servisu provedena jeho dílčí oprava, která 

nebo po vlastní ose do ČR za předpokladu, že její délka nepře-
sáhne 3 dny. Služba kryje náklady na pracovní úkony vedoucí ke 
zprovoznění vozidla (diagnostika, práce servisu). Pojištěný hradí 

-

ZDARMA
do limitu 30 000,- Kč

P

Náhradní ubytování
-

nebo

ZDARMA
do limitu 3 noci 

s max. cenou 
do 2 000,- Kč
osobu / noc

vlakem nebo autokarem trvala déle než 8 hodin, buď pro návrat 
domů, nebo pokračování do cíle cesty.
nebo

ZDARMA
do limitu 7 500,- Kč

na osobu

Repatriace neopraveného vozidla přes hranice

dopraveno odtahovým vozidlem do autorizovaného servisu 
místně příslušného pojištěnému.

ZDARMA
do limitu až do výše 

30 000,-Kč

Technická podpora
Na telefonickou žádost zabezpečí dispečink poskytnutí technic-

-
kem.

ZDARMA

Předávání důležitých vzkazů blízkým osobám
Na telefonickou žádost zabezpečí dispečink předání nezbyt- ZDARMA

P
Na telefonickou žádost poskytne informační centrála potřebné ZDARMA

 kg 
 1    Rozsah asistenčního krytí Základ  

Asistenční krytí Základ se vztahuje na nepojízdnost vozidla následkem dopravní neho-
dy, kdy je vozidlo nepojízdné, nebo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích 
podle příslušných předpisů. Dále se asistence vztahuje na případy nepojízdnosti 
pojištěného vozidla způsobené vnější silou nebo působením třetích osob (přírodní 
vlivy, vandalismus apod.)

  
-

ní pomoc zorganizována. Náklady na poskytnutí asistence hradí na místě oprávněná 
osoba ze svých vlastních prostředků. Asistence se nevztahuje na nepojízdnost vozidla 

-

Druh a popis asistenční služby ZÁKLAD
pro vozidla nad 3 500 Kg Limit plnění 

Území České republiky

Silniční služba
-

jízdnění vozidla. Služba kryje náklady příjezdu, odjezdu vozidla 
-

ZDARMA
do limitu 3 300,- Kč

maximálně 
2 hodiny 

Odtah vozidla
 km od 

nejbližší opravny schopné vozidlo opravit nebo do místa pro-

než je nejbližší opravna. Součástí odtahu není vyprošťování vo-

ZDARMA
bez limitu

Území Evropy – mimo území České republiky

Silniční služba
-

jízdnění vozidla. Služba kryje náklady příjezdu, odjezdu vozidla 
-

ZDARMA
do limitu 

1 200,- EUR 

Odtahová služba

na místě, vozidlo bude odtaženo odtahovým vozidlem do nej-
bližšího servisu schopného vozidlo zpojízdnit.  Součástí odtahu 

ZDARMA
do limitu 

1 500,- EUR

Oprava vozidla
-

kvátním servisu, pokud tato oprava umožní vozidlu vlastní mo-
torickou silou či po vlastní ose (odtah za vozidlem) pokračovat 

zprovoznění vozidla (diagnostika, práce servisu). Pojištěný hra-

ZDARMA
do limitu 

1 000,- EUR
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U

volna, kdy vozidlo nelze předat do opravny, asistenční služba 

-
dat, prodlužuje se tato doba na maximálně 14 dnů.)

ZDARMA
do limitu 

4 dny* 

N  nedostatečného množství pro-
-

tik, zlomení nebo ztráty klíčů. Služba je zorganizovaná.  ORG

Technická podpora
Na telefonickou žádost zabezpečí dispečink poskytnutí technic-

-
kem.

ZDARMA

Předávání důležitých vzkazů blízkým osobám
Na telefonickou žádost zabezpečí dispečink předání nezbyt- ZDARMA

P
Na telefonickou žádost poskytne informační centrála potřebné ZDARMA

 2  Rozsah asistenčního krytí TIR plus
  -

pojištěného vozidla následkem poruchy. Poruchou se rozumí stav, kdy je vozidlo nepo-

nebo poškození jeho součástí, způsobené vlastní funkcí jednotlivých částí vozidla při 

-

Plus 
pro vozidla nad 3 500 Kg Limit plnění 

Území České republiky

Silniční služba
-

jízdnění vozidla. Služba kryje náklady příjezdu, odjezdu vozidla 
-

do limitu 10 000,- Kč
maximálně 2 hodiny

Odtah vozidla
-

do nejbližší opravny schopné vozidlo opravit nebo do místa 
-

nosti než je nejbližší opravna. 

ZDARMA
bez limitu

V

mimo vozovku.
do limitu 50 000,-Kč

Uložení vozidla
Pokud je nejbližší servis uzavřen (během víkendu, státního svát-

-

do servisu.

ZDARMA
do limitu 4 dny* 

P

Náhradní ubytování
-

ZDARMA
do limitu 2 noci 

s max. cenou 
do 2 000,- Kč
osobu / noc

Území Evropy – mimo území České republiky

Silniční služba
-

jízdnění vozidla. Služba kryje náklady příjezdu, odjezdu vozidla 
-

ZDARMA
do limitu 

2 000,- EUR 

Odtahová služba

na místě, vozidlo bude odtaženo odtahovým vozidlem do nej-
bližšího servisu schopného vozidlo zpojízdnit.  Součástí odtahu 

ZDARMA
bez limitu

Oprava vozidla
-

kvátním servisu, pokud tato oprava umožní vozidlu vlastní mo-
torickou silou či po vlastní ose (odtah za vozidlem) pokračovat 

zprovoznění vozidla (diagnostika, práce servisu). Pojištěný hra-

ZDARMA
do limitu 

1 000,- EUR

V

mimo vozovku.

do limitu 
3 600,- EUR

U

volna, kdy vozidlo nelze předat do opravny, asistenční služba 

-
dat, prodlužuje se tato doba na maximálně 14 dnů.)

ZDARMA
do limitu 4 dny* 

P

Náhradní ubytování
-

ZDARMA
do limitu 2 noci 

s max. cenou 
do 150 EUR
osobu / noc

Šrotace vozidla

vhodná 
1 000 EUR

N  nedostatečného množství 
-

umatik, zlomení nebo ztráty klíčů. Služba je zorganizovaná.   ORG

Technická podpora
Na telefonickou žádost zabezpečí dispečink poskytnutí technic-

-
kem.

ZDARMA

Předávání důležitých vzkazů blízkým osobám
Na telefonickou žádost zabezpečí dispečink předání nezbyt- ZDARMA

P
Na telefonickou žádost poskytne informační centrála potřebné ZDARMA

Článek 5: Přivolání asistenční služby 
1   Oprávněná osoba je povinna bez zbytečného odkladu kontaktovat operátora asis-

tenční služby Triglav pojišťovny, a.s. na telefonním čísle uvedeném na platné asistenční 

tuto svou povinnost nesplní, zaniká její právo na poskytnutí pojistného plnění.
 Je nutné nahlásit následující informace: 
 – jméno pojištěného; 
 – číslo pojistné smlouvy; 
 
 – registrační značku (RZ); 
 – popis pojistné události; 
 – přesné označení místa události, polohu vozidla; 
 – telefonní číslo pro další komunikaci; 
 
2   -
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-

asistenční službou, než je asistenční služba Triglav pojišťovny, a.s., nevzniká nárok na 
úhradu asistenčních služeb.

3   Oprávněná osoba požadující asistenční služby je povinna řídit se pokyny operátora asi-

Článek 6: V
1   Poskytování asistence se nevztahuje na: 

 a)  škody vzniklé výbuchem dopravovaných třaskavin; 
 b)  škody vyvolané válečnými událostmi, vnitřními nepokoji, stávkami, sabotážemi 

 c)  škody vyvolané zemětřesením; 
 d)  škody vyvolané účinky jaderné energie; 
 e)  

 f)  

 g)  
obdobných látek;

 h)  
-

skytl pojistné plnění;
 i)  

 j)  poruchy na speciálních přídavných nebo pomocných zařízeních vozidla, která ne-

neodbornou montáží;
 k)  

právně přístupný;
 l)  případy, kdy počet cestujících nebo hmotnost vozidla překračují limity uvedené 

2   
-

Článek 7: Obecná ustanovení 
1   Asistence se poskytuje po dobu platnosti pojistné smlouvy na havarijní pojištění vozi-

-
luúčasti.

2   Oprávněná osoba je povinna po provedení asistence její uskutečnění na místě potvrdit 
-

du. 
3   -

odkladně ohlásit pojistiteli. 
 
 Tyto speciální pojistné podmínky jsou platné od 10. 12. 2013
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