Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (povinného ručení) jsou hrazeny škody na zdraví
a majetku, které vzniknou jiným osobám. Ze zákona je toto pojištění povinné.  
Informace pro osobní, užitková a terénní vozidla.
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PRIMA Bonus
Extra zvýhodnění pro klienty s bonusem 50 %
Pokud je klient s 50% bonusem pojištěn další roky, je v případě škody (bez ohledu na zavinění) zvýhodněn nižším,
případně žádným přestupňováním jeho bonusové třídy.







Úrazové pojištění dětí ve vozidle
Úrazové pojištění dětí do 15 let, 100 000 Kč smrt,
100 000 Kč trvalé následky, 100 Kč nemocniční odškodné











POVINNÉ RUČENÍ
LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ na majetku/zdraví (mil. Kč)
Spoluúčast 10 000 Kč v zahraničí
Pro vozidla, která jsou provozována převážně v ČR,
za účelem nejlevnějšího pojistného.



Základní asistence
Základní asistence zdarma v případě havárie,
poruchy, živlu či odcizení



První škoda bez vlivu na bonus
- Je běžné, že po škodě přijde klient až o 36 měsíců
bezeškodní doby. To neplatí u UNIQA.
- Po první škodě nesnížíme klientovi jeho bonus.
Fixace pojistného po celou dobu pojištění
- Při uzavření pojištění s tímto limitem plnění, nedojde
k navýšení pojistného v průběhu trvání pojistné smlouvy.
- Změna může nastat jen vlivem bonus/malus.



Rozšíření MAX
Odcizení vozidla + živel (POUZE totální škoda)
- Pro osobní vozidla starší 5 let bez havarijního pojištění
- Pojistná částka dle zdvihového objemu motoru
             do  1000 ccm    50 000 Kč
     1001  -   1350 ccm    80 000 Kč
     1351  -   1850 ccm  120 000 Kč
     1851  -   2500 ccm  160 000 Kč
             od  2501 ccm  200 000 Kč
- Spoluúčast u odcizení vozidla dle zvoleného tarifu
- Platí stejně jako povinné ručení v celé Evropě dle zelené
karty
- Nelze kombinovat se sezónním pojištěním
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Sezónní pojištění
- Speciální nadstavba pojistné smlouvy výhodná
pro kabriolety, motocykly, zimí skútry
- Pojištění lze sjednat na období   Letní:  1. dubna - 31. října
Zimní: 1. října - 30. dubna
- Pojistná smlouva platí celý rok, tj. není nutné vozidlo
odhlašovat z registru.
- Pokud dojde ke škodní události mimo sjednané období,
uhradí pojišťovna škodu, ale pojištěný se na škodě
vyplacené poškozenému podílí 30%.
- Nelze kombinovat s rozšířením MAX
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