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Značkové Hyundai pojištění ve čtyřech verzích

 yundai pojištění Super 36 a SUPER 60
H
– dvě luxusní varianty maximální pojistné ochrany

Co mají všechny varianty pojištění společného?

 nejširší krytí rizik
 plnění z KASKO do sjednané pojistné částky po dobu až 5 let

 kompletní Havarijní pojištění s dalšími výhodami navíc
 připojištění příspěvku na náhradní vozidlo na pojistnou částku 5 000 Kč zdarma
s možností zvýšení pojistné částky za příplatek
 sjednává se při prodeji vozu – součást prodejního servisu dealera Hyundai
 velmi rychlé zpracování pojistky i případné likvidace pojistné události
 široká nabídka doplňkových pojištění
 možnost exkluzivního produktu aktivní telematické asistence Hyundai SafeLine
s mnoha bezpečnostními funkcemi jako součást smlouvy
 pojistné podle nájezdu km pro vozy pro individuální smlouvy včetně asistence
Hyundai SafeLine (to znamená možnost slevy až 25 %, pokud najezdíte méně než
20 000 km přičemž km ujeté na dálnici se započtou jen z 50 %)
 bezproblémové opravy ve značkových servisech (prohlídku poškození pro
pojišťovnu zajistí servis)
 při pojistných událostech zaviněných jiným řidičem vyřídí škodu UNIQA, a o bonus
nepřijdete
 více variant spoluúčastí včetně nulové

 yundai pojištění Klasik
H
– úsporná, kvalitní varianta pro zkušené řidiče
 nejlevnější Hyundai pojištění, avšak plně srovnatelné havarijní pojištění s konkurencí
 vhodné zejména pro klienty s vyježděným bonusem
 možnost nejlevnějšího POV Ekonom (pro vozidla provozovaná v ČR)
 více variant spoluúčastí

 yundai pojištění Komplet
H
– velmi atraktivní kombinace POV, KASKO a náhradního vozidla
 plnění z KASKO do sjednané pojistné částky po dobu 12 měsíců
 optimální mix pojištění za jednotnou sazbu pojistného
 v ceně pojistného je KASKO, POV s limity 100 mil. Kč pro škody na majetku
a 100 mil. Kč pro újmy na zdraví a připojištění náhradního vozidla
 doplňková pojištění za polovinu pojistného (neplatí pro SafeLine)
 možnost snižování pojistné částky (a pojistného) k výročí smlouvy
 první pojistná událost z KASKO vždy bez přestupňování bonusu
 PRIMA bonus

 více variant POV s různými limity pojistného plnění (až 150 mil Kč na zdraví
a 150 mil. Kč na majetku s možností zafixování ceny POV po celou dobu pojištění
a první škody bez přestupňování bonusu)
 po uplynutí doby 36 resp 60 měsíců
(dle zvolené varianty) možnost snížení
pojistné částky a pojistného
 pojištění sedadel řidiče (limity 1 mil Kč)
zdarma při variantě Super 60
 doplňková pojištění za polovinu pojistného
(neplatí pro SafeLine)
 první pojistná událost z KASKO vždy bez
přestupňování bonusu v KASKO
 více variant fixních spoluúčastí
 PRIMA bonus

Pojištění v rámci financování
Atraktivní pojištění Hyundai Komplet nebo Hyundai SUPER je součástí smlouvy
na financování vozidla „Hyundai Finance“. Velkou výhodou pojištění v rámci
financování je neměnné pojistné po celou dobu tohoto pojištění. Výši pojistného
neovlivní ani případná pojistná událost. Možnost uzavření smlouvy na telematickou
asistenci Hyundai SafeLine je řešena samostatnou smlouvou.. Sjednání souběžné
smlouvy na Hyundai SafeLine pro vozidlo pojištěné v rámci smlouvy na financování
je kvalitativně rovnocenné se standardní asistencí SafeLine, ovšem bez vlivu na výši
pojistného za nájezd km.

HYUNDAI SafeLine
 aktivní asistence SafeLine – jedinečný systém ochrany života cestujícíh osob ve
vozidle i vozidla samotného
 první pojištění vozidel, které může zachránit život
 první pojištění vozidel, kde klienti platí podle najetých km (platí pouze pro
individální pojistné smlouvy)
 SafeLine je první asistenční služba pro Váš vůz a jeho posádku, která se sama zapojí
do efektivního řešení nouzových situací, v nichž hraje důležitou roli čas

 nárazové čidlo umístěné ve vozidle okamžitě automaticky přenáší signál o havárii
na dispečink asistenční služby, která ihned zorganizuje potřebnou pomoc, palubní
jednotka navíc hlídá automobil a spolehlivě lokalizuje vůz při odcizení
 funkční v celé Evropě
 zabezpečení vozidla proti odcizení

Ale UNIQA SafeLine umí ještě více…
 bezplatná aplikace UNIQA SafeLine pro mobilní zařízení na Google Play i App Store
 unikátní propojení pojištěním, bezpečnosti a asistenčního dohledu
 elektronická kniha jízd
 analýza nehody – pomoc při nezaviněné škodě, chrání majitele a jeho bonus
 lokalizace vozidla pro potřeby pojistníka – součást aplikace UNIQA SafeLine
 nouzové tlačítko pro přivolání asistenční pomoci: stisk tlačítka aktivuje signál nouze
na dispečinku asistenční služby, operátor asistenční služby volá klientovi zpět
a bezodkladně organizuje potřebnou pomoc
 v případě krádeže vozidla – pomoc asistenčního operátora v e spolupráci s policií
(na žádost majitele)

KONTAKT:

Informace a reklamní sdělení obsažená v tomto materiálu mají informativní charakter.
Nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy ze strany UNIQA pojišťovny, a.s.

