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Asistenční služby vymezené Zvláštními pojistnými podmínkami H-390/14 pro 
doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu se od 1. 8. 2015 rozšiřují takto: 

 

 

I. 

Definice nepojízdnosti vozidla uvedené v článku 3 Pojistné nebezpečí se rozšiřují o následující 
případy: 

Nepojízdnost způsobená poruchou je stav, kdy vozidlo je nepojízdné nebo nezpůsobilé provozu na 
pozemních komunikacích podle příslušných předpisů také v důsledku:  

 záměny druhu pohonných hmot při natankování; 

 ztráty klíčků od vozidla (případně obdobného zařízení určeného k otevření vozidla a jeho uvedení 
do chodu) nebo jejich uzamčení ve vozidle; 

 vypotřebování pohonných hmot během jízdy; 

pohonnými hmotami se rozumí benzín nebo nafta (nikoli plynná nebo alternativní kapalná paliva). 

Nepojízdnost způsobená havárií je poškození vozidla způsobené také: 

 živlem (přírodními fyzikálními silami včetně působení zvířete na zaparkované vozidlo); 

 vandalismem; 

příslušné výluky uvedené v článku 5 se neuplatní. 

Je-li jízdní souprava nepojízdná výhradně pro nepojízdnost tažného vozidla, považuje se přípojné 
vozidlo za nepojízdné z důvodu, který způsobil nepojízdnost tažného vozidla (porucha; havárie). 
Rozsah asistence pro přípojná vozidla je uveden v oddílu II. 

 

II. 

V článku 9 Výklad pojmů jsou nově definovány následující pojmy: 

Asistence k přípojným vozidlům tvořícím jízdní soupravu 

Asistenční služby lze čerpat na základě jednoho ze tří následujících titulů: 

a) Je-li pro přípojné vozidlo jízdní soupravy u pojistitele sjednáno alespoň jedno z hlavních 
pojištění (pojištění odpovědnosti nebo havarijní pojištění), potom se i na toto přípojné vozidlo 
vztahuje asistenční program sjednaný u pojistitele pro tažné vozidlo jízdní soupravy.  

b) Poskytnutí asistenčních služeb pro přípojné vozidlo lze požadovat z asistenčního programu, 
který je pro ně u pojistitele sjednán k hlavnímu pojištění (k pojištění odpovědnosti nebo 
k havarijnímu pojištění). 

c) Není-li pro přípojné vozidlo jízdní soupravy u pojistitele sjednáno žádné z hlavních pojištění, 
potom vzniká nárok na odtah přípojného vozidla, pokud jsou splněny následující podmínky: 

i) k tažnému vozidlu je sjednán některý z asistenčních programů řady 49 (tj. 49, 491, 492, 493, 
494 nebo 496); 

ii) přípojné vozidlo má RZ (SPZ) členského státu EU; 
iii) tažné vozidlo je nepojízdné a Global Assistance a.s. (poskytovatel asistence) zajišťuje jeho 

odtah; 
iv) jízdní souprava tvoří překážku v silničním provozu, přičemž nestojí na odstavném parkovišti 

ani v sídle vlastníka či provozovatele vozidla. 
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Je-li podle písm. c) odtahována jízdní souprava vcelku (tj. nerozpojená), vzdálenost odtahu je 
omezena limitem příslušného asistenčního programu řady 49. Pokud je za splnění podmínek i) 
až iv) odtahováno nepoškozené přípojné vozidlo samostatně (tj. nejde-li o odtah nerozpojené 
jízdní soupravy), vzdálenost odtahu je omezena na 30 km od místa poruchy nebo nehody. 

Pro přípojné vozidlo podle písm. c) není nárok na službu vyproštění. 

Vznikne-li možnost čerpat určitou asistenční službu současně na základě dvou, případně všech tří 
výše uvedených titulů – písm. a), b), c), bude tato služba poskytnuta z toho titulu, který pro 
oprávněnou osobu bude nejvýhodnější.  

Záměna pohonných hmot / Ztráta klíčků od vozidla nebo jejich uzamčení ve vozidle. Při 
nepojízdnosti vozidla z důvodu záměny pohonných hmot chybným tankováním nebo z důvodu ztráty 
klíčků od vozidla či jejich uzamčení ve vozidle poskytovatel asistence poskytne zdarma odtah 
pojištěného vozidla do nejbližšího servisu, kde je příslušnou opravu nebo odborný zásah možno 
provést, maximálně však do vzdálenosti odpovídající limitu pro odtah při nepojízdnosti způsobené 
poruchou podle příslušného asistenčního programu. Úhrada nákladů opravy nebo zásahu v servisu 
není součástí pojistného plnění; náklady hradí oprávněná osoba. 

Vypotřebování pohonných hmot během jízdy. Při nepojízdnosti vozidla z důvodu vypotřebování 
(dojití) pohonných hmot během jízdy poskytovatel asistence zajistí přivezení požadovaného druhu 
pohonných hmot v množství dostatečném pro dojezd k čerpací stanici a jejich nalití do nádrže 
pojištěného vozidla. Úhrada přivezených pohonných hmot není součástí pojistného plnění; pohonné 
hmoty hradí oprávněná osoba poskytovateli asistence na místě. Pohonnými hmotami se rozumí 
benzín nebo nafta. 

Užitkové automobily jsou vozidla konstruovaná na podvozku osobního automobilu, případně na 
podvozku mikrobusu (pro nejvýše 9 osob k sezení včetně místa řidiče), která jsou svou konstrukcí 
určena pro přepravu nákladu, s největší povolenou hmotností do 3 500 kg včetně. V technickém 
průkazu je v kolonce druh vozidla uveden kód NA-N1 nebo nákladní automobil kategorie N1, případně 
N1G. Užitkovým vozidlem jsou např. „malé pickupy“ s nezakrytou ložnou plochou vzniklé modifikací 
osobních vozidel do 5 míst včetně řidiče, případně dodávky, u nichž je původně společný prostor pro 
přepravu osob přepážkou rozdělen na prostor pro přepravu nákladu od prostoru pro řidiče a ostatní 
přepravované osoby.  

Za užitková vozidla se však nepovažují vozidla, u nichž kabina řidiče a ostatních přepravovaných 
osob na straně jedné a nákladní prostor na straně druhé jsou řešeny jako dva konstrukčně samostatné 
nebo oddělené celky (např. kabina a za ní valník nebo nákladní skříň, případně technologická 
nástavba). Takto konstrukčně řešená vozidla se považují za nákladní automobily. 
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III. 

Asistenční programy popsané v článku 10 se mění takto: 

Asistenční program Změna 

44 (STANDARD) Služby poskytované na území ČR se poskytují  

i v případě nepojízdnosti způsobené poruchou. 

44+50 (PLUS)*, 

44+40 (SUPER) 

Limit pro odtah vozidla na území ČR i v zahraničí se zvyšuje z 50 km 
(resp. ze 75 km či ze 70 km s omezením nákladů odtahu v zahraničí)  

na 100 km; náklady odtahu nejsou omezeny. 

45 (NADĚJE), 50, 51, 52 Limit pro odtah vozidla na území ČR se zvyšuje z 50 km na 100 km. 

50 Práce mechanika zásahového vozidla do 45 minut je poskytována 
zdarma i při havárii v ČR (dříve ji hradila oprávněná osoba). 

44+40 (SUPER) V zahraničí je práce mechanika zásahového vozidla do 45 minut 
poskytována zdarma (dříve ji hradila oprávněná osoba). 

 

51, 52 

Spoluúčast oprávněné osoby na nákladech repatriace vozidla se 
snižuje na prvních 100 km jízdy (dříve oprávněná osoba hradila 
prvních 600 km). 

 

49 

Limit vzdálenosti pro odtah vozidla na území ČR se zvyšuje z 50 km 
na 100 km a limit nákladů na odtah vozidla v zahraničí se zvyšuje 
z 300 EUR na 600 EUR. 

492, 493, 496 Limit nákladů na odtah vozidla v zahraničí se zvyšuje  

z 1000 EUR na 1500 EUR. 

49, 491, 493, 494, 496 Časový limit pro práci mechanika zásahového vozidla v ČR zdarma se 
zvyšuje ze 45 minut na 120 minut 

49, 492, 493, 496 V zahraničí je práce mechanika zásahového vozidla do 120 minut 
poskytována zdarma (dříve ji hradila oprávněná osoba). 

Všechny asistenční 
programy  

podle ZPP H-390/14 

Další služby:  

Záměna pohonných hmot/Ztráta klíčků od vozidla  

nebo jejich uzamčení ve vozidle 

Vypotřebování pohonných hmot během jízdy 

* Právo na služby v rozsahu asistenčního programu PLUS vzniká i tehdy, když jsou programy 44 a 50 
sjednány k danému vozidlu různými pojistnými smlouvami. 

 

 

 

 

 

 


