Allianz autopojištění

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

S vámi od A do Z

Autopojištění takové,
jaké chcete
Poskládejte si své autopojištění podle toho, jaká
rizika chcete pojistit. Plaťte jen za to, co skutečně
potřebujete.
Povinné
ručení

Havarijní
pojištění
ALLRISK

Povinné
ručení
+
Havarijní
pojištění
MINIRISK

Základní asistence







Právní poradenství







Havárie



Střet jedoucího vozidla
se zvířetem





Živel (vichřice, krupobití,
povodeň)





Odcizení částí vozidla



Odcizení celého vozidla





Poškození zaparkovaného
vozidla zvířetem





Vandalismus



Činnost vozidla jako
pracovního stroje



GAP – pořizovací cena



Pojištění skel vozidla
(včetně střešního okna)



Pojištění zavazadel ve vozidle







Přímá likvidace



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







Úrazové pojištění řidiče
ve vozidle







Asistence PLUS a PLUS MAXI







Asistence Allianz Šestý smysl



automatická součást
volitelná složka





Doporučujeme Vám
Střet jedoucího vozidla se zvířetem

•	nevztahuje se jen na divokou zvěř, ale i na domácí
a hospodářská zvířata

Pojištění skel vozidla

•	skla pojišťujeme včetně toho střešního
•	zaplatíme jakoukoliv škodu na sklech až do výše tržní
ceny vozidla

Přímá likvidace
Nabouralo Vás jiné vozidlo?

•	nemusíte se obracet na pojišťovnu
viníka nehody

•	kontaktuje přímo nás, vše vyřídíme

a vzniklou škodu Vám uhradíme
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

•	bude se Vám hodit, např. při odcizení autosedačky
•	plnění dostanete vždy ve výši pořizovací ceny autosedačky
Asistence Allianz Šestý smysl

•	dokáže v případě nehody lokalizovat Vaši polohu
a zajistit rychlou pomoc

•	ochrání Vás, Vaše blízké i Vaše vozidlo
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

Asistenční služby

+420 241 170 000

Již v základní asistenci Vám např. poskytneme náhradní vozidlo
při poruše na 3 dny a při odcizení až na 15 dnů.
Základní
(pro všechny)

PLUS

PLUS
MAXI







ÚZEMNÍ ROZSAH
ČR i zahraničí

NEHODA / PORUCHA / ŽIVEL / ODCIZENÍ / CHYBY ŘIDIČE
Nárok na zorganizování a úhradu nákladů na:
opravu na místě
vyproštění a manipulaci
s vozidlem
odtah vozidla do nejbližší
autoopravny nebo jinam

3 000 Kč

15 000 Kč

bez
limitu

odvoz posádky do místa, do
kterého je odtahováno vozidlo
úschovu nepojízdného vozidla
Nárok na zapůjčení náhradního automobilu při:
NEPOJÍZDNOSTI
automobilu do 3,5 tuny
ODCIZENÍ
automobilu do 3,5 tuny

na 3 dny

lze připojistit lze připojistit
až na 10 dní až na 20 dní
na 15 dní

INFORMACE / POMOC

Poradíme v případě jakýchkoli problémů s vozidlem. Po nehodě, při
vyřazování vozidla z evidence nebo při dokumentování místa nehody.

Garantujeme Vám

Tříletá garance ceny

Spojte se s naším poradcem pro bezplatnou konzultaci
ohledně nastavení optimálního pojištění.

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, IČO 47115971, zaps. u MS v Praze, sp. zn. B 1815

AA/04/2016/317

U smluv na dobu určitou 3 let Vám poskytneme slevu a garantujeme
neměnnost výše pojistného po celou dobu trvání pojištění.

