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AXA Assistance
ZAHRANIČÍ

AUTOASISTENCE NA CESTÁCH

3

15 let

NE

příjezd + 1 hodina práce, 
reálné náklady

osobní automobil s výjimkou 
čtyřkolek

2

80 EUR/osoba/noc

x

vlak, autobus

reálné náklady

pokud nelze opravit do 5 prac. dnů

55.000 Kč

ANO

CESTUJEME AUTEM

5

neomezeno

NE

20.000 Kč

osobní automobil do 3,5 t

do výše limitu v Kč

1.500 Kč/den (max 5.000 Kč)

5

vlak, autobus

10.000 Kč

pokud nelze zprovoznit do 72 hodin 
od nahlášení

25.000 Kč

x

ASISTENCE VOZIDLA NA CESTY

5

neomezeno

NE

300 EUR

osobní automobil do 3,5 t 
(vč. obytných vozů)

3

100 EUR/noc

2

vlak, autobus, taxi

hromadný dopravní prostředek 
do limitu 240 EUR / 

taxi do limitu 120 EUR

pokud nelze opravit do 7 prac. dnů

reálné náklady

ANO

BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

5

neomezeno

ANO

příjezd + 1 hodina práce, 
odtah do max. 150 km

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

1

120 EUR/noc

2

vlak, autobus

reálné náklady (1. třída)

pokud nelze opravit do konce 
pojištěné cesty

reálné náklady

x

TECHNICKÁ ASISTENCE VOZIDLA

5

20 let

NE

reálné náklady (případný odtah 
vozidla do nejbližšího značkové-

ho/preferovaného servisu)

osobní automobil do 3,5 t 

3

2.500 Kč/osoba/noc (max. 5 osob)

3 (v případě krádeže vozidla až 5)

vlak, autobus, letadlo

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

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

pokud nelze opravit do 5 prac. dnů

reálné náklady

x

ROZŠÍŘENÉ ASISTENČNÍ 
SLUŽBY AUTO+

5

20 let

NE

reálné náklady, max. 100 km

osobní či užitkový automobil 
do 3,5 t

2

60 EUR/osoba/noc (max. 5 osob)

5

vlak, autobus

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

max. 4.000 km

reálné náklady

x

Colonnade
ZAHRANIČÍ

ČSOB Pojišťovna
ZAHRANIČÍ

Pojišťovna VZP
ZAHRANIČÍ

TOP
ZAHRANIČÍ

UNIQA
ZAHRANIČÍ

Pojišťovna

Cílová destinace

Terminologie pojišťovny, název 
připojištění

Po
jiš

tě
ní

 je
 

ur
če

no
 p

ro

Oprava vozidla na místě, 
nebo odtah do nejbližšího servisu

Parkovné (max. dní)

Náhradní ubytování 
(v hotelu)

Max. nocí

maximální stáří automobilu

typ dopravního prostředku

lze pojištění sjednat pro motorku

Limit

Repatriace neopraveného 
automobilu do ČR

Podmínka

Limit

Náhradní doprava do 
cíle cesty nebo domů

Dopravní 
prostředek

Limit

Zapůjčení náhradního vozidla (max. dní)

Telefonické tlumočení při styku s úřady


