ALLIANZ
AUTO
VYDEJ SE
SPRÁVNÝM
SMĚREM
Pomoc
po ruce
s mobilní
aplikací

AUTOPOJIŠTĚNÍ

Objevujte. Vyrazte. Šlápněte
do pedálů. I cesta může být cíl.
Jsme tu pro ty, kteří se nebojí
zvládnout jakoukoliv cestu.

1. ODSKOČENÝ KAMÍNEK NA SKLE? JSTE PŘIPRAVENI.

Pojištění se vztahuje na všechna obvodová skla včetně
toho střešního. Zaplatíme jakoukoliv škodu na sklech
až do výše tržní ceny auta.
2. KDYŽ VÁS NABOURAJÍ? VŠE VYŘÍDÍME PŘÍMO MY.

Nabouralo Vás jiné auto?
– nemusíte se obracet na pojišťovnu viníka nehody
– kontaktujte přímo nás, vše vyřídíme a vzniklou škodu
Vám uhradíme bez ohledu na to, kdy se my sami
vypořádáme s pojišťovnou viníka
– zaplatíme škody na:
Vašem autě
Vašem zdraví
Vašich zavazadlech
a Váš ušlý zisk
3. UKRADENÉ VĚCI Z AUTA? HRADÍME.

Pojištění zavazadel se vztahuje i na střešní a zadní nosič
zavazadel, střešní box a na věci ve střešním boxu.
4. NÁRAZ NEBO STŘET? NEJEN TO.

Pojištění havárie zaplatí škody na Vašem autě:
– způsobené dopravní nehodou
– způsobené nárazem do překážky
– způsobené srážkou se zvířetem
– způsobené pádem
A nejen to! Vztahuje se i na poškození vnější
lakované části auta chemickými látkami.

5. REVOLUCE V POJIŠTĚNÍ? U NÁS!

Každý přece ví, že kdo nejezdí, ten nebourá.
A proto je fér, abyste platili nižší pojistné za každé auto,
které ročně najede méně než 15 000 km.

< 15.000
km / rok

nižší
pojistné

A ušetřit jde i bez „velkého bratra“. Do aut Vám nedáme
žádné sledovací zařízení, pouze jednou za rok pošlete
fotografii tachometru.
TAK UŽ NA NIC NEČEKEJTE.

S novou mobilní aplikací Allianz CZ zvládnete focení
a odeslání do 30 sekund. Přesně tak, jak od klientsky
nejpřívětivější pojišťovny čekáte.

Povinné
ručení

Havarijní
pojištění
ALLRISK

Povinné
ručení +
havarijní
pojištění
MINIRISK

Základní asistence

•

•

•

Právní poradenství

•

•

•

Havárie

•

Střet jedoucího
auta se zvířetem

•

•

Živel
(vichřice, krupobití, povodeň)

•

•

Odcizení části auta

•

Odcizení celého auta

•

•

Poškození zaparkovaného
auta zvířetem

•

•

Vandalismus

•

100 % na nové auto
(pořizovací cena)

•

Skla (včetně střešního okna)

•

•

•

•

Zavazadla v autě
Když Vás nabourají

•

•

•

Úrazové pojištění dětí pojistníka
v autě + pojištění dětských
autosedaček v autě

•

•

•

Úrazové pojištění
řidiče v autě

•

•

•

Úrazové pojištění osob v autě

•

•

•

Asistence PLUS a PLUS MAXI

•

•

•

• automatická součást
• volitelná součást

Poskládejte si své autopojištění podle
toho, jaká rizika chcete pojistit. Plaťte
jen za to, co skutečně potřebujete.
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Spojte se s naším poradcem pro bezplatnou konzultaci
ohledně nastavení optimálního pojištění.
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