Povinné ručení
od Allianz toho
obsahuje mnohem
více. Usnadní
Vám i řešení
následků bouřky
a krupobití
nebo střetu
se zvířetem.
Přesvědčte se sami
o jeho výhodách.

Povinné ručení

Havarijní pojištění

Doplňková pojištění

Povinné ručení chrání Vaše finance, když vozidlem způsobíte
škodu na zdraví nebo na majetku někoho jiného. Zabezpečí Vás
před neočekávanými výdaji spojenými s nároky poškozeného.

Havarijní pojištění chrání Vaše vozidlo nejen v případě nehody,
ale i v případě odcizení, poškození nebo zničení v důsledku živelní události
či vandalismu.

I sebemenší škoda může způsobit celou řadu nepříjemností.
Ať už jde o rozbité sklo, vykradený kufr nebo nepojízdné vozidlo.
S pojištěním od Allianz však budete připraveni na každou situaci.

K dispozici máte tři varianty plné výhod,
ze kterých si určitě vyberete.

Allianz pojišťovna nabízí různé stupně pojistné ochrany.
Novinka

NORMAL

OPTIMAL

EXKLUZIV

35/35 mil. Kč

50/50 mil. Kč

150/150 mil. Kč

Základní asistence

✓

✓

✓

Povinné ručení k přípojnému vozíku
a motocyklu

✓

✓

✓

Úrazové pojištění dětí ve vozidle

✓

Limit pojistného plnění

✓

✓

Živel

✓

✓

Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

✓

✓

Garance MOBILITY

✓

✓

NORMAL

OPTIMAL

EXKLUZIV

Základní asistence

✓

✓

✓

Náhradní vozidlo po dobu 5 dní

✓

✓

✓

Odcizení

✓

✓

✓

Živel

✓

✓

✓

Vandalismus

✓

✓

✓

Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

✓

✓

✓

✓

✓

Havárie
1. škoda bez vlivu na bonus

✓

Fixní spoluúčast

✓

Střet vozidla se zvířetem

✓

Náhradní vozidlo po dobu 5 dní

✓

1. škoda bez vlivu na bonus

✓

Rozšíření pojistného krytí

Přímá likvidace

✓

• Pojištění GAP

Novinka
GAP
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Rozšíření pojistného krytí
Novinka

• Odcizení celého vozidla – cenově výhodné pojištění i pro starší vozidla
bez havarijního pojištění
Co je přímá likvidace?
Allianz zajistí kompletní likvidaci škody na Vašem vozidle, kterou způsobil
jiný účastník silničního provozu. Allianz Vám po nahlášení události
odtáhne poškozené vozidlo, zapůjčí náhradní vozidlo a uhradí škodu na
vozidle. Vyhnete se tak nutnosti jednat s jinou pojišťovnou nebo Českou
kanceláří pojistitelů.

Co je to pojištění GAP?
Představuje možnost, jak můžete Vaše
nové vozidlo pojistit proti ztrátě jeho
hodnoty, která klesá s každým ujetým
kilometrem. V případě jeho odcizení
nebo zničení získáte s pojištěním GAP
dostatek prostředků na pořízení nového
vozidla.
S pojištěním GAP získáte:
• úhradu rozdílu mezi novou a tržní cenou
• úhradu spoluúčasti z havarijního pojištění
Škody na vozidle plníme v nových
cenách náhradních dílů.

ztráta hodnoty

10 %
hedajŤVhi

Pojištění zavazadel

Pojištění všech skel

• pojištění cestovních
zavazadel nebo věcí
osobní potřeby
• ve dne i v noci

• široký výběr limitů

Novinka
• nadstandardní výbava –
zavazadla ve střešním boxu

Pojištění náhradního
vozidla až na 10 dní
Bourali jste, vaše vozidlo se
stalo nepojízdné a potřebujete
automobil každý den?
Sjednejte si pojištění úhrady
nájmu náhradního vozidla
a máte po starostech.

Úrazové pojištění
osob ve vozidle
Vztahuje se na všechny osoby
přepravované ve vozidle
a zahrnuje:
• plnění při trvalých
následcích nebo smrti
• denní odškodné při
pobytu v nemocnici
• denní odškodné po dobu
nezbytného léčení

Úrazové
pojištění dětí
pojistníka
ve vozidle
již v základním
balíčku
povinného
ručení.

Asistenční služby
Havarijní pojištění SEZÓNA
Pokud nevyužíváte své vozidlo po celý rok,
můžete si zvolit jen ty měsíce, ve kterých
nevyžadujete krytí rizika havárie. Ušetříte tak
výrazně na pojistném.

Základní asistence

Asistence PLUS

Základní asistenční služby pro
případ nehody či poruchy Vám
Allianz pojišťovna poskytuje
automaticky. Zahrnují
například příjezd a odjezd
asistenční služby, náklady
na opravu vozidla na místě
nebo náklady na jeho odtah.

Došel vám benzín? Píchli jste
kolo? Spletli jste si palivo při
tankování? Právě pro Vás je
určeno pojištění Asistence
PLUS, které vyřeší nejen tyto
situace. Možnost sjednání
několika variant s vyššími
nebo neomezenými limity.

Asistenci
můžete
využít v České
republice
i v zahraničí
24 hodin
denně,
365 dní v roce.

7 výhod Allianz autopojištění

Mimořádně širokou nabídku
pojištění tvoří tři varianty povinného
ručení s mnoha zajímavými
výhodami, ze kterých si vybere
každý podle svých potřeb. Sjednejte
si tu nejlepší ochranu – variantu
EXKLUZIV.

2 GAP

Hodnota vozu klesá s každým
ujetým kilometrem. Allianz nabízí
možnost, která při krádeži nebo
zničení vozidla zajistí dostatek
prostředků na pořízení
nového vozidla.

3 Pojištění skel

Pojištění pouze čelního skla často
nestačí. Využijte možnost pojištění
všech skel vozidla, dnes už i bez
spoluúčasti při škodě.

4 Náhradní vozidlo

Dojíždíte autem do zaměstnání
a nedokážete si představit,
že byste ho neměli každý den
k dispozici? Při nečekané události
se můžete v takové situaci
lehce ocitnout. Pouze s Allianz
autopojištěním získáte při pojistné
události náhradní vozidlo až
na 20 dní.

Váš spolehlivý partner nejen
na silnici

5 Slevy za věrnost

Allinaz si váží svých věrných klientů.
A proto nabízí zvýhodnění těm, kteří
se rozhodli pro více druhů pojistné
ochrany. Získáte slevu nejen při
současném sjednání povinného
ručení a havarijního pojištění ale
máme připravenou širokou škálu
dalších slev.

6 Asistenční služby

Máte poruchu? Poškodil Vám
vozidlo vandal nebo kroupy?
Nezoufejte. Allianz autopojištění
zahrnuje asistenční služby i pro tyto
případy. Stačí jen zavolat, v České
republice i v zahraničí, 24 hodin
denně, 365 dní v roce.

7 Rychlá likvidace on-line

Kvalitní a rychlou likvidaci očekává
každý. Allianz pojišťovna Vám nabízí
víc. Například možnost oznámení
pojistné události on-line včetně
následného sledování průběhu
likvidace a vkládání dokumentů
souvisejících se škodou.

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8, Česká republika
tel.: 841 170 000
www.allianz.cz · klient@allianz.cz

S vámi od A do Z
AA/10/2012/180

ručení s nejširší
1 Povinné
ochranou na trhu

Allianz
autopojištění

Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu
nebo nabídku. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz pojišťovna, a. s.,
nepřebírá žádný závazek na aktualizaci zde obsažených informací. Pro více informací o produktu
kontaktujte Allianz pojišťovnu, a. s., prostřednictvím svého pojišťovacího poradce nebo na telefonní
lince 841 170 000.

