
Pojišťovna

AXA ČSOBP PVZP TopERGO UNIQA
Cílová destinace ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ ZAHRANIČÍ

Terminologie Pojišťovny, název připojištění AUTOASISTENCE NA CESTÁCH ASISTENCE VOZIDLA NA CESTY BEZSTAROSTNÁ JÍZDA TECHNICKÁ ASISTENCE VOZIDLA Rozšířené asistenční služby Auto+

Pojištění je určeno pro
automobil, resp. dvoustopé vozidlo  

s platnou českou registrační značkou 
(SPZ) s výjimkou čtyřkolek

"osobní a obytná vozidla  
s celkovou hmotností do 3,5 t"

jednostopé až třístopé motorové 
vozidlo s hmotností do 3,5 t

užitkové vozidlo do 3,5 t,  
vozidlo nesmí být starší 20 let

užitkové vozidlo do 3,5 t,  
vozidlo nesmí být starší 20 let

Oprava vozidla na místě,  
nebo odtah do nejbližšího servisu

"příjezd + 1 hodina práce,  
reálné náklady" 300 EUR příjezd + 1 hodina práce,  

odtah do max. 150 km

reálné náklady  
(případný odtah vozidla do 

nejbližšího značkového/
preferovaného servisu)

reálné náklady, max. 100 km

Parkovné (max. dní) 3 5 5 5 5

Náhradní ubytování  
(v hotelu)

Max. nocí 2 3 1 3 2

Limit 80 EUR/osoba/noc 100 EUR/noc 120 EUR/osoba 2.500 Kč/osoba/noc (max. 5 osob) 60 EUR/osoba/noc (max. 5 osob)

Zapůjčení náhradního vozidla (max. dní) × 2 2 3 (v případě krádeže vozidla až 5) 5

Náhradní doprava do cíle 
cesty nebo domů

Dopravní prostředek vlak, autobus vlak, autobus, taxi vlak, autobus vlak, autobus, letadlo vlak, autobus

Limit reálné náklady
hromadný dopravní prostředek  

do limitu 240 EUR / taxi do limitu 
120 EUR

reálné náklady (1. třída)

vlak, autobus (1. třída), pokud by 
cesta vlakem či autobusem trvala 

více než 8 hodin, tak možnost 
letenky ve třídě "economy"

vlak, autobus (ekonomická třída), 
max. 25 EUR/osoba (max. 5 osob)

Repatrice neopraveného 
automobilu do ČR

Podmínka pokud nelze opravit do 5 prac. dnů pokud nelze opravit do 7 prac. dnů pokud nelze opravit do konce 
pojištěné cesty pokud nelze opravit do 5 prac. dnů max. 4.000 km

Limit 55.000 Kč reálné náklady reálné náklady reálné náklady reálné náklady

Telefonické tlumočení při styku s úřady ANO ANO × × ×

Autoasistence – Technická Asistence Vozidla (TAV)
Územní platnost: ZAHRANIČÍ
Rozsah krytí je definován pojistnými podmínkami dané pojišťovny. Rozsah krytí je platný k 1. 1. 2022.

Top-Pojištění.cz® je obchodní značkou Ušetřeno s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. C, vložka 115735, IČO: 27388239, DIČ: CZ27388239
Sídlo společnosti: Lomnického 1742/2a, 140 00 Praha 4,
Klientská linka: +420 222 100 200, www.top-pojisteni.cz, Email: info@top-pojisteni.cz

http://www.top-pojisteni.cz

