UNIQA SafeLine
První pojištění vozidel, které může zachránit život.

Naše autopojištění umí
prostě více než je běžné.
Několik faktů na úvod.
Na 40.000 osob každoročně zemře na evropských silnicích. Okolo 5 % z nich by mohlo přežít, kdyby se jim dostalo
včasné pomoci. I v České republice by takto mohlo být zachráněno několik desítek lidských životů ročně.
Krádeže vozidel patří i přes klesající trend posledních let stále k nejfrekventovanější kriminalitě v České republice,
kterou se daří objasnit jen z malé části. V průměru „změní“ nedobrovolně majitele na 40 vozidel každý den! A jen asi
20 % z takto postižených motoristů má naději na to, že se jim vozidlo vrátí zpět (údaje www.cebia.cz).
Vozidlo je naším nerozlučným spojencem a nedovedeme si bez něj zpravidla život představit. Ale i tak je každý z nás
jiný – jezdíme různě daleko, jinak často, po rozdílných komunikacích. To v sobě statisticky skrývá i různou rizikovost.

Dali jsme všechny tyto skutečnosti dohromady a vyvinuli nové pojištění vozidel, které pomůže
více, než jsme zvyklí. Všichni chceme na silnicích větší bezpečnost pro sebe i své blízké. Každý
z nás se může však ocitnout někdy v nouzi:
Nehoda na opuštěné komunikaci: kvůli zranění se nemůžete pořádně hýbat a pomoc nepřichází.
Krádež vozidla: vyjdete z restaurace a parkoviště, kam jste odstavili vůz, je teď prázdné. Zloděj má hodinový náskok.

To se může stát komukoli. Ale jen pojištění vozidel UNIQA umí tyto nesnáze účinně řešit.
S UNIQA SafeLine máte nablízku profesionálního partnera, který Vás v tom nenechá!

UNIQA SafeLine.
První pojištění vozidel,
které může zachránit život.
Již od 410 Kč
měsíčně.

Bezpečnostní systém UNIQA SafeLine
CrashSensor

CarFinder

Co se stalo?

Nehoda

Krádež vozu

Co můžete dělat?

SafeLine spustí automaticky poplach.

Hlásíte krádež centrále,
popřípadě centrála sama zaznamená neoprávněný pohyb vozu.

Jak pomůže
UNIQA SafeLine?

Od určité síly nárazu vozidla (nikoli
při drobné škodě) se automaticky
aktivuje CrashSensor a vyšle nouzový
signál. Dispečink se pokusí s řidičem
spojit, popřípadě vyšle záchranáře na
místo, nezdaří-li se kontakt.

Centrála PCO sleduje polohu
vozidla v tuzemsku i v zahraničí
a za pomoci policie ho zajistí.

UNIQA SafeLine Vás chrání i v situaci, kdy jste třeba ztratili vědomí po nehodě. Naše centrála ihned přivolá na místo pomoc.

UNIQA SafeLine.
Přesvědčivé přednosti.

Aktivní autopojištění přináší více bezpečnosti Vám a Vaší rodině. První pojištění vozidel v ČR, které
umí účinně řešit i nouzové situace.
Díky palubní jednotce, která se zabuduje do vozidla na místě, kde nepřekáží a kde ji jen
těžko vypátrají zvědavé oči zloděje. UNIQA SafeLine hlídá Vás i Vaše vozidlo nepřetržitě
a je ve spojení s naší centrálou.
V nouzi tak klient ušetří to nejcennější – čas, který by mohl chybět pro rychlejší ošetření
a úlevu při nárazu nebo při hledání odcizeného vozu. První minuty a hodiny totiž zpravidla
rozhodují o uzdravení i úspěchu pátrání.
Až 90 % odcizených vozidel, která jsou vybavena monitorovacím zařízením přes satelit, se
daří vrátit zpět majitelům.

UNIQA SafeLine umí ale více: pomůže Vám ušetřit:
sleva z kompletního havarijního pojistného 5 % nebo 20 % (podle vybrané varianty)
další sleva až 25 % z pojistného za havarijní pojištění a povinné ručení v závislosti na počtu
ujetých kilometrů
je prokázáno, že řidiči služebních vozů vybavených satelitním monitorováním optimalizují
své trasy, využívají je efektivněji a dodržují dopravní předpisy
volitelný doplněk – elektronická kniha jízd přístupná on-line (za příplatek)
Časté jsou stesky motoristů, že autopojištění nerozlišuje příliš mezi „svátečními“ řidiči,
kteří jezdí jen v sezóně o víkendu na chatu nebo na dovolenou, a těmi, pro něž je pobyt za
volantem hlavní částí každodenního programu – třeba obchodními cestujícími. Riziko vzniku
škody je rozdílné.

NOVĚ!

Čím méně najetých kilometrů, tím menší je platba pojistného.
UNIQA SafeLine umí „číst“ Vaše trasy a optimalizuje tak sazbu pojistného. Každodenní řidiči
s velkou porcí kilometrů zase ocení, že mají ve vozidle bezpečnostní systém, který chrání je
i vozidlo.

Jedinečný systém UNIQA SafeLine:
unikátní propojení bezpečnosti, asistenčního dohledu a pultu centralizované ochrany
komplexní vyspělé řešení za nižší cenu ve srovnání s konkurencí
komunikace přes všechny GSM operátory a tedy plná funkčnost na celém území Evropy
knihy jízd (za příplatek); k prohlížení informací o voze postačuje uživateli počítač s přístupem
na internet
unikátní nárazový detektor zaznamená přesný průběh nehody
průběžná vzdálená kontrola funkčnosti zařízení instalovaného ve vozidle, v případě
problémů dispečink Cebia kontaktuje zákazníka a zajistí opravu
optimálně instalovaná jednotka ve vozidle nijak neruší ani neomezuje řidiče

UNIQA SafeLine
– dva stupně ochrany
Vašeho vozidla a zdraví
UNIQA SafeLine – dva stupně ochrany Vašeho vozidla a zdraví
SafeLine Basic – základní varianta ochrany vozidla. Pořizovací náklady včetně montáže a aktivace nepřevyšují
14.000 Kč a patří k nejnižším na trhu. V případě krádeže klient ztrátu nahlásí a Securitas zahájí pátrání.
SafeLine Security – ochrana vozidla systémem SafeLine Basic je rozšířená o aktivní hlídání vozidla společností Securitas
24 hodin denně. Provozní náklady jsou proto o něco vyšší než u základní varianty. Náklady na pořízení a aktivaci nepřevyšují
15.000 Kč. Tato varianta je vhodná zejména pro vozidla s pořizovací cenou vyšší než 500.000 Kč, u kterých je vyšší riziko
odcizení.
SafeLine Basic

SafeLine Security

Technologie přenosu

GPS-GSM

GPS-GSM

Pasivní / aktivní systém přenosu poplachu na PCO

Pasivní

Aktivní

PCO zajistí vůz zásahovým vozem

ANO*

ANO

Elektronická kniha jízd

Za příplatek**

Za příplatek**

Zobrazení na mapě pro majitele vozu

Za příplatek***

Za příplatek***

Hlášení poplachu majiteli vozu

NE

SMS + PCO

Crash senzor – analýza havárie

ANO

ANO

Evropa

ANO

ANO

Asistenční služba při detekci havárie

ANO

ANO

Kdy je aktivován
poplach SafeLine
Security?
když je odpojena
autobaterie
při odtahu vozu
bez zapnutého
zapalování
v případě řízení
vozu neoprávněným
řidičem (bez platné
radiokarty)

PCO - Pult centrální ochrany společnosti Securitas
* Odcizení vozu musí pojištěný (vlastník vozu) nahlásit PCO (pultu centrální ochrany)
** Elektronickou knihu jízd lze dokoupit za roční poplatek 2088 Kč.
*** Za podmínky aktivní knihy jízd a zakoupení potřebného kreditu.

UNIQA SafeLine – přehled slev na pojistném
Slevy z KASKO za

Slevy z KASKO i POV za

zabezpečení v kombinaci se
SBZ (ANO / NE)

ujeté km ročně – níže uveden
max. počet km

NE

ANO
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SafeLine Basic

5

15
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15 %

20 %

25 %

SafeLine Security

20

25

10 %

15 %

20 %

25 %

Změna cen vyhrazena.

SBZ - systém bezpečnostního
značení oken vozidla a evidence
vozidla v databázi OCIS
Slevy za ujeté km – platí pro
individuální pojištění

UNIQA SafeLine.
Vaše cesta k bezpečnosti i úspoře.

Jak postupovat v případě zájmu o UNIQA SafeLine
Již v okamžiku podpisu návrhu na uzavření pojistné smlouvy obsahující pojistný produkt UNIQA SafeLine má
klient vyčíslenu kompletní výši slev z povinného ručení i havarijního pojištění, které získá díky montáži tohoto
moderního zařízení. Ve stejném okamžiku obdrží i předvyplněný návrh objednávky instalace a aktivace systému
UNIQA SafeLine. Obsahuje informace pro zákazníka o dalším postupu, konfiguraci a ceně palubní jednotky
včetně instalace do vozidla.
Po sjednání pojištění kontaktuje klienta telefonicky dispečink Cebia a domluví s ním vhodné místo a předběžný
termín instalace.
Bezprostředně před instalací palubní jednotky do vozidla je předložena zákazníkovi k podpisu závazná
objednávka. Zároveň si zákazník může dohodnout i další služby.
Provede se instalace. Dispečink Cebia zároveň aktivuje smlouvu zákazníka i palubní jednotku ve vozidle.
Zákazník je seznámen se základními funkcemi zařízení, situacemi, které mohou nastat, a jak při nich
postupovat.
Po úhradě dohodnuté ceny za instalaci a aktivaci palubní jednotky zákazník obdrží veškeré potřebné dokumenty,
včetně evidenční karty HELP CARD SafeLine s potřebnými telefonickými kontakty.
Každoročně před výročím pojistné smlouvy UNIQA automaticky prověří počet skutečně najetých kilometrů
a na adresu zákazníka potvrdí výši poskytované slevy. Případný rozdíl na pojistném vyúčtuje podle údajů
v pojistné smlouvě.

Naši kooperační partneři:

Cebia je leadrem trhu v ČR v poskytování
služeb zaměřených na zabezpečení, identifikaci a ověřování historie vozidel. Pro
systém UNIQA SafeLine zajišťuje technické řešení, jeho funkčnost a síť odborných
montážních pracovišť.

Securitas je světovou jedničkou v oblasti komerční bezpečnosti. Pro systém
UNIQA SafeLine zajišťuje nepřetržitý
dohled nad vozidly s instalovanou jednotkou nejen v ČR, ale i ve většině zemí
Evropy.

UNIQA. Pojištění nové generace.
Další informace získáte na všech jednatelstvích UNIQA
po celém území České republiky.
Internet: http://www.uniqa.cz • E-mail: uniqa@uniqa.cz
Bezplatná infolinka: 800 120 020
Centrála UNIQA pojišťovny:
Evropská 136, 160 12 Praha 6
telefon 225 393 111 • fax 225 393 777

UNIQA Asistence se specializuje na poskytování asistenčních služeb při cestování,
provozu motorových vozidel, v domácnosti a na právní asistenci.

