
 

Union havarijné poistenie (UHP) 

Povinné zmluvné poistenie(PZP) Asistenčné služby Union zabezpečujeme v spolupráci 

s asistenčnou službou EuroCross Assistance 
Asistenčné služby sú poskytované pre do motorové 
vozidlá 3,5t 

 
Asistenčné služby Union 

Slovensko 0850 111 211 

+421 2 20 811 811 

Zahraničie +420 296 339 684 

 
 

 
 

  PZP Optimum 

Vám dáva istotu aj pri väčších škodách, pretože 

poskytuje vyššie limity poistného plnenia, ako 

predpisuje zákon: 
• pri škode na zdraví alebo usmrtení je to 5 mil. €, 

• pri škode na majetku a veciach je to 3 mil. €. 

 

S PZP Optimum: 
• máte Asistenčné služby zadarmo, 

• za poistenie môžete platiť ročne, v polročných alebo štvrť- 

ročných splátkach bez navýšenia ceny. 

 
  PZP Excellent PLUS 

Je určený pre tých, ktorí chcú mať istotu poistnej 

ochrany aj v prípade nadštandardne vysokých škôd: 
• pri škode na zdraví alebo usmrtení je poistné plnenie 

5 mil. €, 

• pri škode na majetku a veciach je to 5 mil. €. 

 

S PZP Excellent PLUS 
• mate Asistenčné služby zadarmo, 

• za poistenie môžete platiť ročne, v polročných alebo štvrť- 

ročných splátkach bez navýšenia ceny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Platí pre UHP. 

** do najbližšieho autorizovaného servisu v SR. 

Povinnézmluvnépoistenie Havarijné poistenie 
 

 
Názov asistenčných služieb 

 
 
 

Optimum 

 
 
 

Excellent PLUS 

 
 
 

BASIC 

 
 

 

PREMIUM 

Územie SR Zahraničie SR Zahraničie SR Zahraničie SR Zahraničie 

Kumulatívny limit pre 

služby 
150 € 250 € 250 € 650 € 250 € 650 € 350 € 850 € 

Nehoda     

oprava na mieste áno, max. 75 € áno, max. 75 € áno, max. 120 € áno, max. 120 € áno, max. 120 € áno, max. 120 € áno, max. 170 € áno, max. 170 € 

 
odťah vozidla** 

max. 150 € 

50 km 

najbližší servis 
v SR – max. 250 

€ 

max. 250 € 

60 km 

najbližší servis 
v SR – max. 650 

€ 

max. 250 € 

60 km 

najbližší servis 
v SR – max. 650 € 

max. 350 € 

70 km 

najbližší servis 
v SR – max. 850 

€ 

úschova 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni 

ubytovanie v hoteli 
1 noc, max. 50 € 

/ osoba 

1 noc, max. 50 € 

/ osoba 

1 noc, max. 50 € 

/ osoba 

2 noci, max. 50 € 

osoba / noc 

1 noc, max. 50 € 

/ osoba 

2 noci, max. 50 € 

osoba / noc 

1 noc, max. 50 € 

/ osoba 

2 noci, max. 50 € 

osoba / noc 

návrat alebo pokračovanie 
v ceste vlak / lietadlo / 

autobus 

 
áno 

 
áno 

 
áno 

 
áno 

 
áno 

 
áno 

 
áno 

 
áno 

náhradné vozidlo áno nie áno nie áno nie áno nie 

zošrotovanie áno áno áno áno áno áno áno áno 

Porucha     

oprava na mieste áno, max. 50 € áno, max. 50 € áno, max. 75 € áno, max. 75 € áno, max. 75 € áno, max. 75 € áno, max. 100 € áno, max. 100 € 

odťah vozidla** áno, max. 100 € áno, max. 100 € áno, max. 150 € áno, max. 150 € áno, max. 150 € áno, max. 150 € áno, max. 200 € áno, max. 200 € 

ubytovanie v hoteli nie nie nie nie nie nie 1 noc 2 noci 

dodanie náhradných dielov nie nie nie nie nie nie áno áno 

Krádež vozidla     

ubytovanie v hoteli nie 2 noci nie 2 noci nie 2 noci 1 noc 2 noci 

návrat vlak / lietadlo / 
autobus 

nie áno nie áno nie áno áno áno 

náhradné vozidlo áno nie áno nie áno nie áno nie 

Ostatné služby     

strata kľúčov / ich zabuchnutie zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje 50 € 80 € 

vyčerpanie / zámena paliva zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje 

defekt pneumatiky áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 120 € 

vybitá batéria áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 70 € áno, max. 120 € 

lekárska starostlivosť po 
havárii 

zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje 

finančná tieseň zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje zorganizuje 

repatriácia vozidla nie áno nie áno nie áno nie áno 

 


