
Asistenční
služby

Asistenční služby můžete využít 
u každé smlouvy k pojištění 
vozidel, kterou si u nás sjednáte.

Zaplatíme vám například příjezd 
a práci mechanika, odtah, 
vyproštění vozidla, náhradní auto 
nebo náhradní ubytování.

U varianty S, kterou máte 
v ceně pojištění, vás odtáhneme 
do nejbližšího servisu, u variant 
M, L, XL si v České republice 
jednoduše sami vyberete, kam 
chcete odtáhnout, záleží jen 
na sjednaném limitu.

Nabízíme také skutečně 
neomezenou asistenci, 
variantu XL, s neomezeným 
limitem na odtah.

Asistenci můžete využít 
na geografickém území 
Evropy a Turecka.

4 varianty asistencí pro vozidla do 3,5 tuny  

2 varianty asistencí pro vozidla nad 3,5 tuny

Asistenci můžete využít, pokud je vozidlo
nepojízdné z důvodu:

Konkrétní limity a služby najdete v tabulce v produktovém listu nebo na  www.direct.cz

Nehody. Dopravní nehody, 
střetu a poškození zvířaty, 
odcizení  a vandalismu, 
přírodního nebezpečí.

Drobné závady. Při defektu 
pneumatiky, vybití startovací 
baterie, nedostatku nebo záměně 
paliva, ztrátě, zabouchnutí  nebo 
zalomení klíčů, zamrznutí paliva 
nebo ruční brzdy.

Poruchy. U varianty S je potřeba 
připojistit. U ostatních variant
je automatickou součástí.

Jak objednat asistenci

Direct je tu pro vás

Klientská linka Directu +420 221 221 221
Ve všední dny od 800–1900

Hlášení škody +420 270 270 777
Ve všední dny od 800–1900

Asistenční linka 24/7 +420 291 291 291
 directasistence.cz 
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Víte, že… Náhradní vozidlo
  

Možnost půjčení náhradního auta je součástí variant M, L a XL.
  V tomto případě si vybíráte, jestli využijete jednu z těchto služeb 
– Náhradní ubytování, Náhradní dopravu nebo právě Náhradní 
vozidlo. Kromě toho je ale možné si u každé z variant sjednat 
možnost půjčení náhradního auta i jako doplňkové pojištění. 
A to až na 10 dní.

po telefonu na čísle

online přes

+420 291 291 291

Základní asistence 
(příjezd a práce 
mechanika, vyproštění 
a odtah)

Porucha

Cena v ceně pojištění 549 Kč/rok 1 199 Kč/rok 2 499 Kč/rok

3 000 Kč
do 

nejbližšího 
servisu

cca 44 km

+ 199 Kč/rok

6 000 Kč
do 

nejbližšího 
servisu

ČR Evropa

5 000 Kč
kamkoliv, 

pokud nelze 
opravit

na místě
cca 124 km

15 000 Kč
do 

nejbližšího 
servisu

ČR

10 000 Kč
kamkoliv, 

pokud nelze 
opravit

na místě
cca 324 km

30 000 Kč
do 

nejbližšího 
autorizovaného 

servisu

ČR EvropaEvropa ČR Evropa

kamkoliv, pokud nelze 
opravit na místě

S

Základní Rozšířená

M L XL

directasistence.cz


