Pomůžeme Vám

Autopojištění 2015

+420 241 170 000

Součástí našeho autopojištění jsou asistenční služby, které jsou svou
šíří a kvalitou jedinečné. Pokud si sjednáte Asistenci PLUS, dosáhnete
ještě na širší rozsah našich asistencí.
Asistence

Asistence
PLUS

Pomůžeme s vyplněním záznamu o dopravní
nehodě, s vyřazením vozidla z evidence, aj.

✓

✓

Zprostředkujeme Vám pomoc v případě
jakýchkoli problémů s vozidlem

✓

✓

Zajistíme opravu vozidla na místě nebo odtah

✓

✓

Rozsah asistenčních služeb

Zajistíme náhradní ubytování

✓

Odvezeme Vás domů nebo do cíle cesty

✓
✓

Přistavíme náhradní vozidlo přímo k Vám
Poskytneme náhradní vozidlo při nepojízdnosti
toho Vašeho

až na
7 dnů

Poskytneme náhradní vozidlo při odcizení toho
Vašeho

až na 60 dnů

inka

Nov

až na 60 dnů

✓

Zprovozníme vozidlo při vybití baterie

Zprovozníme vozidlo při nedostatku/záměně
paliva

až na
27 dnů

✓

Opravíme Vám vozidlo při defektu pneu

Otevřeme Vám vozidlo při zabouchnutí klíčů

Vyberte si, jak
chcete být pojištěni
a kolik chcete platit.

pouze
organizace

✓
✓

Garantujeme Vám
Tříletá garance ceny
U smluv na dobu určitou 3 let Vám poskytneme slevu a garantujeme
neměnnost výše pojistného po celou dobu trvání pojištění.
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S vámi od A do Z

Autopojištění takové,
jaké chcete

Doporučujeme Vám

V novém produktu si můžete své autopojištění poskládat
podle toho, jaká rizika chcete pojistit. Plaťte jen za to, co
skutečně potřebujete.

Asistence
Právní poradenství

POV

HAV
ALLRISK

POV + HAV
MINIRISK

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Živel (vichřice, krupobití, povodeň)

✓
✓

Odcizení
Odcizení celého vozidla

✓

Poškození zaparkovaného vozidla
zvířetem

✓
✓

Vandalismus
Činnost vozidla jako
pracovního stroje

✓

Novinka

✓

GAP – pořizovací cena

✓

Pojištění skel vozidla

✓

✓

✓

Pojištění zavazadel ve vozidle
Novinka

✓

Úrazové pojištění dětí pojistníka ve
vozidle +
Pojištění dětských
Novinka
autosedaček ve vozidle

✓

Úrazové pojištění
řidiče ve vozidle

✓

✓

✓

Úrazové pojištění osob ve vozidle

✓

✓

✓

Asistence PLUS

✓

✓
✓

✓

Přímá likvidace

Novinka

Asistence Allianz Šestý smysl
POV – povinné ručení

◽

automatická součást

HAV – havarijní pojištění

◽ volitelná složka

✓
✓

Novinka
Činnost vozidla jako pracovního stroje
• nemusíte se bát uplatnění výluk na škody na vozidle
způsobené jeho činností jako pracovního stroje

GAP – pořizovací cena
• zajistíme Vám plnění ve výši ceny nového vozidla
v případě totální škody nebo odcizení Vašeho vozidla
• získáte dostatek prostředků na pořízení nového vozidla
Pojištění skel vozidla
• vztahuje se na všechna skla včetně střešního

Havárie
Střet jedoucího vozidla se zvířetem

Střet jedoucího vozidla se zvířetem
• nevztahuje se jen na divokou zvěř, ale i na domácí
a hospodářská zvířata

✓

Novinka
Přímá likvidace
Byla Vám způsobena škoda provozem jiného vozidla?
• nemusíte se obracet na pojišťovnu viníka nehody
• kontaktuje přímo nás, vše vyřídíme a vzniklou
škodu Vám nahradíme bez ohledu na to, kdy my se
vypořádáme s pojišťovnou viníka
• standardně se z přímé likvidace hradí jen plechové
škody, my jsme však o krok dál a hradíme i újmy
na Vašem zdraví, škody na přepravovaných věcech
či Váš ušlý zisk

Pojištění dětských autosedaček ve vozidle Novinka
• bude se Vám hodit, např. při odcizení autosedačky
• plnění dostanete vždy ve výši pořizovací ceny
autosedačky
Novinka
Úrazové pojištění řidiče ve vozidle
• pomůže v případech zranění řidiče při dopravní
nehodě
• vyplatíme Vám až trojnásobek sjednané částky

Asistence PLUS
• rozšířené asistenční služby pomohou i v takových
případech jako je např. vybití baterie, defekt pneu či
záměna paliva
Asistence Allianz Šestý smysl
• dokáže v případě nehody lokalizovat Vaši polohu a zajistit
rychlou pomoc
• ochrání Vás, Vaše blízké i Vaše vozidlo

